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Ste na postaji - Uvodna stran

UVODNIK GLAVNEGA UREDNIKA

Samoumevnost
Se kdaj zalotite, kako ob kakšnem dogodku ali situaciji preprosto rečete – saj
to je pa samo po sebi razumljivo… In ste
potem presrečni, ko vidite, kako gre življenje v pravo smer. Smer, ki naj bi bila sama
po sebi razumljiva, se pravi samoumevna.
Nekaj, kar se stori kar tako, samo od sebe,
ker je pač razumljivo da drugače ne more
biti. Sonce zjutraj vstane – samoumevno.
Spijete jutranjo kavo – samoumevno. Poleti
greste na morje, pozimi smučat v gore –
samoumevno. Veste, da boste nekoč, no
ja, na vrsti da svoje mesto v tem življenju
prepustite drugim in odidete kamorkoli
bomo že takrat odšli, nekateri gor med
oblake, drugi v večni ogenj, večina nas pa
nekam vmes – samoumevno… Pa je vse,
kar doživljamo, vse, česar smo deležni in
menimo da nam samoumevno pripada, res
tako samoumevno kot se nam morda zdi?
Ali sadeži samoumevnosti res kar sami od
sebe rastejo na drevesu samoumevnosti,
ali pa za to drevo nekdo skrbi, da se vedno razvija, da ne oslabi, da je njegova
krošnja košata in bogata in nam lahko
daje sadeže samoumevnosti, za katere
menimo, da so tako – kako pa drugače –
samoumevni? No, poglejmo primer…
Trenutno smo priče veliki selitvi narodov
iz vzhoda na zahod. V boljše življenje.
Menda. Vsaj tako govorijo in mislijo, ker
jim je to samoumevno. No, pa na tem
mestu ne bomo razpravljali o vzrokih za ta
največji eksodus kakega naroda ali nacije
v zadnjem času. To ni naša naloga, niti
naše področje. Kaj ti ljudje pričakujejo, je
pač stanje njihovega pogleda na svet. Se
pa lahko osredotočimo na drugi vidik te
iste krize. V medijih nastalo situacijo vztrajno imenujejo tragedija, pa to ni. Je krizna
situacija in nič več od tega. Vsako drugačno prikazovanje je navaden populizem in
senzacionalistično prirejanje resnice. Za
medije je to samoumevno. Otroka, ki ga
kažejo skozi okno vagona fotografirajo
kot obsedeni, čeprav je iz satelita videti, da dotični družini prav nič ne manjka.
Spet po drugi strani pa vztrajno ignorirajo
prizore napadov na policiste, ignorirajo re-
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snične povode za intervencije policije (kaj
naši ljudje res niso nič vredni, se vprašam),
ignorirajo kupe hrane, ki so jo odvrgli isti
ljudje, ki so udarno prikazani kot največji
reveži tega sveta, ignorirajo… Pa menite,
da ignorirajo resnično sliko situacije zato,
ker jim domači ljudje nič ne pomenijo?
Morda tudi, saj živijo od krokodiljih solz,
ki jih točijo salonske gospe pred kamerami
v udarnih terminih. Pravzaprav ignorirajo
resnico zato, ker jim je to samoumevno.
Pa pojdimo k nam. Ste morda opazili,
da bi kdorkoli od »pretresenih pisunov«
omenil delež, ki ga k reševanju prispevamo zaposleni na Slovenskih železnicah?
Vsi po vrsti, od vodenja prometa, preko
vleke in potniškega prometa do vseh ostalih sodelavcev, ki sestavljamo sistem SŽ
(no, razen velikega števila »individualcev«, ki ob vsaki najmanjši krizni situaciji
poniknejo neznano kam in jih za »boga
miloga« ne dobite in ne najdete, dokler
v zraku diši po dimu, hahahaha… ah, že
mora tako biti…). Ne. Nihče nas ni omenil,
ker je naše delo za njih samoumevno. Za
njih je samoumevno, da se strojevodja,
vodja vlaka in prometnik sredi nepregledne množice spogledujejo med sabo, ne

vedoč, kaj vse se lahko v trenutku panike
med ljudstvom zgodi. A morajo biti tam.
Ker je to samoumevno. Morda bi lahko
pomislili – v tem primeru opravljamo delo
v pogojih visokega varnostnega tveganja
(kaj si o tveganju mislijo »človekoljubi«, ki z
varne razdalje opazujejo in kritizirajo, me
prav nič ne zanima, ker mi je samoumevno, da mi za njih dol v…..). Torej, naše delo
je v tistem trenutku ob boku policistov. Pa
že ti fantje so izjemno preobremenjeni in
imajo že sami s seboj dovolj dela, kar pa
je popolnoma razumljivo in samoumevno.
In, če opravljamo delo v pogojih visokega
varnostnega tveganja, bi veljalo razmisliti o vrednotenju tega dela. Aha, so se
vam zasvetile oči, kaj? Seveda, to bi bilo
samoumevno. To nam pripada. Pa ste to
predlagali, ali čakate, da to namesto vas
oz. v vašem imenu stori sindikat? Če čakate, ste pozabili, da ste tudi vi sindikat, da
sindikat ni samo ekipa v vodstvu. Vi morate
predlagati. Vidite, pa vse res ni tako samoumevno, kot morda zgleda. Dokler nekdo
ureja stvari namesto nas, ker pač menimo,
da je vse samoumevno in nam pripada, je
tako preprosto in lepo, ne? Načeloma je to
res. Moramo pa vedeti, da stvari niso tako
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samoumevne. Regres, božičnica, poračun
plače, premije za pokojninsko zavarovanje, uveljavljanje eskalacije plače, redne
plače…., ja, vse to nam je postalo samoumevno. Ker menimo, da nam preprosto pripada. Res je – pripada nam. Pa verjamete,
da bi bilo vse to brez prave ekipe v vodstvu
sindikata (pa ne glede na to, kaj si osebno
mislite o njih) res tako samoumevno? Da bi
se kolektivna pogodba spoštovala samo
zato, ker smo to mi? No, jaz ne bi bil tako
samoumevno prepričan o tem. Za vso to
samoumevnostjo stoji ekipa, ki trdo dela
za vsako našo samoumevnost. Ker nič ne
pade iz neba. Za vse se je potrebno potruditi, vleči prave poteze, biti pozoren….
Na primeru prevozov beguncev sem
vam dal lep primer, da nič ni samoumevno.
Je samoumevno, da boste vlak nesrečnih
ljudi pripeljali do končne postaje brez težav? Je samoumevno, da se bodo težave
kar nekako rešile, ker imate pač spremstvo
policije? Je samoumevno, da kakšna vaša
poteza, ki bi bila v tistem trenutku edina
možna, s strani medijev ne bo prikazana

S soncem obsijan Koper. Avtor: Robert Zakrajšek
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kot nehumano dejanje? Je samoumevno,
da boste izmeno končali v dvanajstih urah,
ker tako predvideva kolektivna pogodba?
Odgovor je preprost – ne! Potrebno se bo
potruditi, vložiti veliko energije, morda požreti kakšno grenko, tudi izpostaviti sebe,
da stopite v bran sodelavcu, sodelavki,
skratka, potrebno bo biti aktiven.
In ravno to počne ekipa v vodstvu našega sindikata, ko se postavi za naše pravice. Ki so nam pač samoumevne. Fantje
se trudijo, vlagajo veliko energije, morda
požrejo kakšno grenko (žal velikokrat tudi
z naše strani), izpostavijo sebe, da zaščitijo sodelavca, sodelavko…. Skratka, so
aktivni, čeprav tega ne obešajo na velik
zvon. Mi pa to morda prepogosto pozabimo. Pozabimo, da so naše samoumevnosti
plod njihovega dela.
Smo pred volitvami v svet delavcev.
Morda je zdaj čas, da tega ne jemljemo
samoumevno, ampak vsaj za trenutek pomislimo, od kot vse naše samoumevnosti, ki
jih prejemamo na plačilni listi. Kdo so ljudje,
ki so do sedaj vlagali ogromno energije in

časa v to, da so nam stvari samoumevne.
In so pripravljeni to početi tudi v bodoče.
Razmislimo, kaj bi se lahko zgodilo, če
bi nekdo na drugi strani pogajalske mize
pomislil, da je samoumevno, da nekatere
pravice malo oklestimo. Vidite, begunska
kriza je kot dve plati noža. Lahko hitro
poreže določene samoumevnosti v imenu
varčevanja, zmanjšanih prihodkov … In
potrebna bo homogena in sposobna ekipa, da zazna te anomalije in jih prepreči.
In to ne bo samoumevno. To bo trdo delo.
Ko boste izbirali kandidate za svet delavcev, pomislite tudi na to. Izkušnje štejejo.
Naj vam ne bo vse tako samoumevno …
Robert Zakrajšek
Gllavni urednik
G
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Volitve kot odgovor na izzive, ki nas
čakajo

Živimo v času, ko so nenehne spremembe del našega vsakdanjika. Žal je
dobrih sprememb bolj malo, slabe pa kar
mrgolijo. Tudi zaposleni na Slovenskih železnicah ne moremo mimo njih, saj nas
posredno ali neposredno doletijo. Lastnike, oziroma zastopnike kapitala zanima
samo čim večji dobiček, ne zanima pa jih
cena, ki jo bo potrebno za to plačati. Za
lastnike to ni problem, saj račun izstavljajo
zaposlenim v obliki nižanja varnostnih ter
socialnih standardov. V Sindikatu strojevodij Slovenije smo jasno odločeni, da
se takšne igre ne gremo, zato se aktivno
vključujemo v mnoge inštitucije v podjetju,
državi kakor tudi v okviru EU s ciljem, da
zaščitimo varnost zaposlitve, ter socialnoekonomski položaj zaposlenih. Prepričani
smo, da nam to tudi relativno dobro uspeva, se pa vsekakor ne smemo uspavati, saj
nas čaka še mnogo izzivov.
Na evropskem nivoju je Svet prometnih ministrov posredoval EU parlamentu

v sprejemanje sveženj železniške zakonodaje, imenovan »4. železniški paket«.
V okviru Evropske zveze transportnih sindikatov smo sodelovali v pogajanjih z EU
inštitucijami. Na mnogih področjih so bili
naši predlogi upoštevani, v celoti pa nismo uspeli. V tem času je bila ustanovljena Evropska civilna iniciativa, ki v okviru
akcije »Fer transport« (proti socialnemu
dumpingu, proti nižanju varnostni v prometu…) v celi evropski uniji zbira podpise.
V okviru ETF-a smo se sindikati odločili, da
bomo zbrali najmanj 1 milijon podpisov,
jih posredovali v EU parlament, ter tako
prisilili EU inštitucije, da to problematiko
zakonodajno rešijo. Pozivamo vse, da s
svojim podpisom oddate svoj glas. Glas
za boljši jutri vseh zaposlenih v transportu.
Močno se nas je dotaknila tudi begunska problematika. Vlada RS je za Slovenske železnice sprejela posebne razmere,
mnogim delavcem je tako naloženo veliko
dela v nemogočih razmerah, nihče pa ni
razmišljal kakšnim nevarnostim so zaposleni izpostavljeni. Ker je bil s strani določenih deležnikov problem kot tak povsem
ignoriran, smo se morali odzvati sindikati. Z vodstvom podjetja smo dogovorili
potrebne ukrepe, kakor tudi postopke za
opravljanje dela. Sindikati se zavedamo,
da nikakor ne smemo dopustiti, da bi bila
pri opravljanju dela kakorkoli ogrožena
varnost in zdravje zaposlenih.
V senci begunske problematike, ki polno zapolnjuje naš medijski prostor, smo
v sindikatih postali pozorni na težnje določenih lobijev, ki so pripravljeni narediti
vse, da bi oslabili soupravljalske funkcije
zaposlenih. Zaposleni samo tako dobesedno napadeni s strani predstavnikov kapitala, ki so izkoristili trenutno preusmerjeno

pozornost javnosti. Kako lahko imenujemo
takšen način delovanja niti ni pomembno,
ker je izpod vsakega nivoja. Zadeva je
že sama po sebi žalostna. Pa ne bomo
trkali na njihovo vest, ker nima smisla. Dejstvo je, da je SDH v sodni register vložil
»Spremembe akta o ustanovitvi SŽ«. V
tem aktu so med drugim opredelili pogoje za imenovanje delavskega direktorja.
S tem dejanjem je bilo jasno napadeno
soupravljanje v podjetju. Delavski direktor
je institucija, katera zastopa interese zaposlenih v poslovodstvu, zato nikakor ne
bomo dovolili, da nam pogoje za imenovanje postavlja kdo drug, kot predstavniki
zaposlenih.
Pred nami so volitve v svete delavcev.
Ko se obrnemo nazaj, lahko ugotovimo,
da je dosedanje delo obrodilo kar nekaj
pozitivnih sadov. Zavedati se je treba, da
sveti delavcev nimajo akcijske moči, pridobijo pa veliko informacij. Vsekakor pa
lahko akcijsko moč pridobijo s koordiniranim delom skupaj s sindikati. V Sindikatu
strojevodij Slovenije smo že velikokrat dokazali, da znamo prave informacije dobro
uporabiti. Zato smo tudi za prihajajoče
volitve članov svetov delavcev skupaj s
koalicijskimi partnerji predlagali zaupanja vredne kandidate, ki bodo znali slediti
pravim ciljem – to je ciljem zaposlenih.
Izzivi so jasni, naši predlagani kandidati so pa vsekakor pravi odgovor za
dosego teh ciljev.
Prosim, da se volitev v svete delavcev
udeležite, ter podprete naše predlagane
kandidate.
Zlatko Ratej
Predsednik SSSLO
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Rezultati dela Sindikata strojevodij Slovenije v
minulem obdobju
Delovanje sveta delavcev in delo Sindikata strojevodij Slovenije poteka v stalni
prepletenosti in v vzajemnem delovanju.
Brez tvorne vloge sindikata si ni mogoče
predstavljati, da bi kateri koli svet delavcev
uspešno zastopal zaposlene in udejanjal
aktivno vlogo delavskega soupravljanja
v podjetju. V slovenskem prostoru se je
namreč vse preveč krat zgodilo, da so
postali sveti delavcev podaljšana roka
uprav. Največkrat se je to zgodilo zaradi pasivnega dela sindikatov. Največje
posledice takšnega dela so občutili zaposleni, ki so imeli lažen občutek, da jih
v tem organu zastopa njihov predstavnik.
Tega na Slovenskih železnicah ni. Zaradi dosedanje podpore zaposlenih, da
v svete delavcev izvolijo kandidate, ki
jih predlagajo sindikati, se da ugotoviti,
da takšna simbioza delovanja prinaša
rezultate.
V nadaljevanju navajam nekaj dosežkov Sindikata strojevodij Slovenije, ki so
rezultat zgoraj zapisanega in jih velja
vrednotiti, ko se bomo odločali o podpori kandidatom za volitve v svet delavcev.
Predlagam, da vrednotenje teh dosežkov
merimo z vatli primerjav dosežkov dela
drugih sindikatov podjetij v zasebnem
sektorju (tudi v državnih podjetjih). Ko
boste v nadaljevanju prebirali ta članek
in razmišljali o podpori na volitvah pa
si velja tudi odgovoriti na vprašanje: Ali
bi člani sveta delavcev, ki niso povezani
z delom sindikata, zmogli, znali ali bili
sposobni tako učinkovito delovati v korist
zaposlenih?
Dvignili smo izhodiščne plače. Po
tem, ko smo že v predhodnem obdobju
povrnili plače na raven izpred krize, smo
uspeli v januarju dodatno dvigniti izhodiščno plačo za 3 %.
Uveljavili smo eskalacijo plač.
Na ta način se nam na vsakih šest mesecev usklajuje plača za celotno rast oz.
za delež rasti inflacije. V juniju letos se je
tako izhodiščna plača dvignila za 0,6%.
Sistemsko usklajevanje plač z inflacijo je
v kolektivnih pogodbah drugih podjetij
oz. dejavnosti žal izredno redek pojav saj
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tako plače izgubljajo svojo realno vrednost.
Izplačali smo »božičnico«. Na
podlagi uspešnosti poslovanja v minulem
letu smo uspeli zagotoviti t.i. božičnico.
V različnih višinah, po načelu nižje plačani prejmejo več (od 169.38 – 789,15
eur bruto), je bila izplačana v mesecu
decembru. V kolikor sedanja ekipa SSSLO
dobi mandat na volitvah v SD, bo to tudi
mandat pogajalcem, da od delodajalca
terjamo znesek, ki bo najmanj enak lanskemu znesku.
Minimalna plača. Vseslovenska solidarnostna akcija sindikatov, da se iz minimalne plače izločijo dodatki za nočno,
nedeljsko in praznično delo bo verjetno
doživela pozitiven epilog v državnem zboru. Na ta način bomo pomagali številnim
zaposlenim z minimalno plačo. A sindikati na Slovenskih železnicah smo že pred
leti uspeli, da se ti dodatki zaposlenim na
SŽ, izplačujejo poleg zneska minimalne
plače.
Dodatek za povečano nevarnost
pri premiku se bo v prihodnje izplačeval vsem strojevodjem. Kriteriji izplačila
bodo objavljeni v kratkem. Opravljen bo
poračun od 1. julija 2015.
Dogovorili smo dodatek v primeru spenjanja vlečnih vozil.
Regres. Uspeli smo zagotoviti izplačilo, ki sledi znesku, katerega smo se dogovorili v kolektivni pogodbi. Zaenkrat
ne razpolagamo s podatkom, da bi temu
sledilo katero koli podjetje v državni lasti.
V sistem vrednotenja strojevodij – specialistov smo zajeli širši krog
strojevodij.
Uveljavili smo ugodno upokojevanje. Dogovorili smo takšne odpravnine
(12. najugodnejših plač) in takšno pokrivanje razlike tistim, ki gredo na zavod za
zaposlovanje (razlika do 85% plače), da
se naši kolegice in kolegi poslavljajo od
tega sistema zadovoljni in hvaležni.
Poklicno upokojevanje. V noveli
pokojninskega zakona bomo uspeli ohraniti in utrditi vse pravice poklicnega upokojevanja. Ob tem smo uspeli znižati oz.

izenačiti obdavčitev teh pokojnin na raven
starostnih pokojnin.
Dvignili smo premijo prostovoljnega pokojninskega zavarovanja.
Dogovorili smo dvig delodajalčevega zneska premije prostovoljnega pokojninskega
zavarovanja iz 26 na 38 evrov.
Preprečili smo poskus popolne
privatizacije odvisnih družb tovornega
prometa, gradbenega podjetja in VIT-a, ki
je grozil v prvotnih tekstih Strategije upravljanja kapitalskih naložb države.
Odpravili smo problem regresnih zahtevkov. V prihodnje se ni bati,
da bi strojevodjo terjala zavarovalnica za
povrnitev nenaklepno povzročene škode
ob izrednem dogodku. Ne pozabimo, da
je v enem primeru strojevodja prejel regresnih zahtevek, ki je presegal znesek sto
tisoč evrov!
Štipendiranje. Dogovorili smo 250
štipendij za otroke zaposlenih na Slovenskih železnicah. Odločitev o upravičencih
(upoštevali se bodo socialni kriteriji) bo
znana v kratkem. Ob tem velja omeniti, da
bomo v prihodnje pomagali s štipendijo
vsem otrokom železničarjev, ki bodo soočeni s smrtjo enega od staršev.
Dogovorili smo solidarnostno
pomočč za vse, ki so utrpeli elementarno
nesrečo (nazadnje v primeru povzročenih
škod ob poplavah)
Uspešno rešujemo pravdne postopke zoper naše člane na delovnih in
kazenskih sodiščih. V ta namen nudimo
strokovno podporo in angažiramo najboljše pravne strokovnjake iz uveljavljenih
odvetniških pisarn.
p
V počitniških kapacitetah SŽ smo
uredili sprotno čiščenje po letovanju, dostavo posteljnine ter znižali cene letovanja.
Dogovorili smo se za doslej največjo
j obnovo dotrajanih počitniških kapacitet SŽ. Skupaj se bo obnovilo 54 počitniških kapacitet (celoten
Crveni vrh in kapacitete v Ravni dolini). V
obnovljenih kapacitetah bo možno letovati
že v naslednji počitniški sezoni.
Nabavile so se kvalitetne zimske
bunde, kvalitetnejši so tudi zimski
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in letni službeni čevlji. V nabavi so
gamaše za ekstremne razmere.
Dogovorili smo spremembo Poročila o sestavi in zaviranju vlaka,
uveljavili smo vozni red za posamezen tovorni vlak (izognili smo se
vsakokratnim popravkom), uspešno je
zaključena poskusna doba elektronskega voznega reda, dogovorili smo zavarovanje vlaka s strani
prevoznika …

Izboljšujejo se pogoji za opravljanje dela. Zamenjava vseh oken na
premikalnih lokomotivah (boljše tesnenje),
pnevmatski stoli so na vseh vlečnih vozilih
(z izjemo 644 in 664 zaradi tehničnih
ovir), uredila se je razsvetljava v kabinah
(regulacija), uredili so se številni prostori
za strojno osebje.
Božičkov vlak se je pokazal kot dobra zamisel. Zaradi tega smo ga dogovorili tudi letos.

Za temi rezultati stoji Sindikat
strojevodij Slovenije.
Da bomo tudi v prihodnje deležni
podobnih rezultatov in da bomo
v svetu delavcev ustrezno zastopani, velja na volitvah podpreti
kandidate, ki jih predlaga naš sindikat.
Robert Zakrajšek

Kandidatna lista za volitve članov Sveta delavcev
SŽ-VIT, d. o. o. (16.–18. NOVEMBER 2015)
VOLILNA ENOTA št. 1 (UPRAVA):
Zap.
št.

Priimek in ime

Zaposlen

Predlagatelj

1.

ABUTOVIČ VERICA

SŽ-VIT, d.o.o., Sekretariat

SSSLO, SVŽVSS, SVPS, SVLM

2.
3.

PEVEC LUDVIK
VIDOVIČ BORIS

SŽ-VIT, Vzdrževanje
SŽ-VIT, d.o.o., Sekretariat

Podpisi delavcev
Podpisi delavcev

VOLILNA ENOTA št. 2 (VZDRŽEVANJE VLEČNIHI VOZIL):
Zap.
št.

Priimek in ime

Zaposlen

Predlagatelj

1.
2.
3.
4.
5.
6.

KASTELEC MATIC
KAVKLER ALEŠ
KOVAČIČ IVAN
KRŽIČ PAVLE
LIKAR ROBERT
PEPELNJAK SLAVKO

SŽ-VIT, Vzdrževanje
SŽ-VIT, Vzdrževanje
SŽ-VIT, Vzdrževanje
SŽ-VIT, Vzdrževanje
SŽ-VIT, Vzdrževanje
SŽ-VIT, Vzdrževanje

Podpisi delavcev
SVŽVSS, SSSLO, SVLM, SVPS
SVŽVSS, SSSLO, SVLM, SVPS
SVLM, SVŽVSS, SSSLO, SVPS
Podpisi delavcev
SSSLO, SVŽVSS, SVLM, SVPS

7.

PETROVIČ SLAVKO

SŽ-VIT, Vzdrževanje

SVŽVSS, SSSLO, SVLM, SVPS
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VOLILNA ENOTA št. 3 (VLEKA VLAKOV):
Zap.
št.

Priimek in ime

Zaposlen

Predlagatelj

1.

BERDAJS SILVO

SŽ-VIT, Vleka

SSSLO, SVŽVSS, SVLM, SVPS

2.

BIZJAK IZTOK

SŽ-VIT, Vleka

SSSLO, SVŽVSS, SVLM, SVPS

3.
4.

HOČEVAR MATJAŽ
IVNIK FRANCI

SŽ-VIT, Vleka
SŽ-VIT, Vleka

Podpisi delavcev
SSSLO, SVŽVSS, SVLM, SVPS

5.

JANEŽIČ MARKO

SŽ-VIT, Vleka

SSSLO, SVŽVSS, SVLM, SVPS

6.
7.
8.

KOVAČEVIČ BOJAN
KOZOLE DENIS
LORBER ZDENKO

SŽ-VIT, Vleka
SŽ-VIT, Vleka
SŽ-VIT, Vleka

Podpisi delavcev
Podpisi delavcev
SSSLO, SVŽVSS, SVLM, SVPS

9.

MEDVED ALEKSANDER

SŽ-VIT, Vleka

SSSLO, SVŽVSS, SVLM, SVPS

10.

RATEJ ZLATKO

SŽ-VIT, Vleka

SSSLO, SVŽVSS, SVLM, SVPS

Priimek in ime

Zaposlen

Predlagatelj

LUKIĆ UROŠ
MÜLLNER ROBERT

SŽ-VIT, TVD
SŽ-VIT, TVD

SVPS, SSSLO, SVŽVSS, SVLM
SVPS, SSSLO, SVŽVSS, SVLM

VOLILNA ENOTA št. 4 (TVD):
Zap.
št.

1.
2.

Sindikat strojevodij Slovenije
Fotografije: arhiv SSSLO
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Pridružili so se nam tudi rudarji – v SZS
Alternativa odslej deset sindikatov
Da naša sindikalna centrala Slovenska zveza sindikatov – Alternativa uspešno zastopa naše interese na državnem
nivoju so očitno opazili sindikalni predstavniki v rudniku Velenje. Na njihovo
pobudo je prišlo do prvih kontaktov že
v spomladanskih mesecih, sledila pa je
polnopravna vključitev v našo centralo.
SZS Alternativa je na podlagi tega pri-

dobila reprezentativnost tudi v dejavnosti
rudarstva.
V SZS Alternativa je tako vključeno šest
železniških sindikatov (Sindikat strojevodij
Slovenije, Sindikat vozovnih preglednikov
Slovenije, Sindikat železniškega transporta Slovenije, Sindikat vzdrževalcev železniških voznih sredstev, Sindikat železniškega
prometa Slovenije in Sindikat delavcev

železniške dejavnosti Slovenije), Sindikat
žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper, Zveza sindikatov azbestnih bolnikov
Slovenije, Sindikat voznikov Ljubljanskega
potniškega prometa in kot najmlajši član
Sindikat delavcev rudarstva in energetike
Slovenije.
Zdenko Lorber

Kam po pokojninsko rento?
V zadnjem času dobivamo več vprašanj
naših kolegov, ki so povezana z vprašanjem možnosti izplačila pokojninskih rent
(v zakonu se sicer omenja pojem: dodatna pokojnina). V prvi vrsti gre za tiste
kolege, ki se pravkar starostno upokojujejo
oz. so vključeni v program razreševanja
presežnih delavcev z možnostjo, da do
izpolnitve pogojev za starostno upokojitev
prejemajo nadomestilo na Zavodu za zaposlovanje. Seveda pa vprašanje zanima
tudi vse, ki varčujete v sistemu prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja PDPZ (Skupna …) oz. ste vključeni
v sistem obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja ODPZ (strojevodje …
t.i. bivši beneficiranci) in vam podjetje plačuje prispevke na vaš individualni računa
pri Kapitalski družbi.

Kdaj pridobim pravico do
izplačila pokojninske rente?
Pravico do izplačila pokojninske rente
pri zavarovalnici pridobite, ko izpolnite
1
2
3
4
5
6
7

Zavarovalnica
Adriatic Slovenica, d.d.
Generali, d.d.
Modra zavarovalnica, d.d.
Moja naložba, d.d.
Pokojninska družba, A, d.d.
Prva osebna zavarovalnica, d.d.
Zavarovalnica Triglav, d.d.

pogoje za starostno upokojitev pri ZPIZ.
To pomeni, da tisti zaposleni, ki čakajo do
starostne upokojitve za zavodu za zaposlovanje še ne pridobijo pravice do rentne
pokojnine iz zbranih sredstev.

Katera sredstva se lahko
uporabijo za izplačilo
pokojninske rente?
Čeprav sistem poklicnega pokojninskega zavarovanja (ODPZ) v osnovi ni
namenjen temu, da zavarovanci namesto
prehoda v poklicno upokojitev (gre za poklicno upokojitev na KAD, preden nastopi
pravica do starostne upokojitve pri ZPIZ)
izkoristijo možnost prenosa neizkoriščenih
sredstev na eno od zavarovalnic, je praksa pokazala, da se to pojavlja. Predvsem
zaradi tega, ker se, npr. strojevodjem, ki
so v preteklem obdobju pridobili nekaj let
t.i. beneficirane delovne dobe, občutno
približajo pogoji starostne upokojitve. Seveda pa bo v prihodnje tega stalno manj in
poklicno upokojevanja bo gotovo služilo

Spletna stran
http://www.adriatic-slovenica.si
http://www.generali.si
http://www.modra-zavarovalnica.si
http://www.moja-nalozba.si
http://www.pokojninskad-a.si
http://www.prva.net
https://www.triglav.si

namenu, za katerega je bilo ustanovljeno.
Za tiste pa, ki ne izkoristijo poklicne upokojitve velja (in to predvideva tudi novela
pokojninskega zakona), da lahko sredstva
na KAD-u brezplačno prenesejo na eno
od zavarovalnic, ki ima sprejet pokojninski
načrt za izplačevanje pokojninskih rent.
Poleg sredstev, ki jih imajo zavarovanci na
KAD-u pa se na eno izmed zavarovalnic
prenesejo tudi sredstva, ki ste jih privarčevali v okviru PDPZ (Skupna). Velja omeniti,
da lahko ta sredstva združite. Sicer pa ne
KAD, kot tudi ne Skupna, nista ustanovi,
ki bi izplačevali pokojninske rente (glej
tabelo)

Za katero zavarovalnico se naj
odločim in kateri zavarovalni
produkt rentnih izplačil je
najprimernejši?
V prispevku je predstavljen seznam zavarovalnic, ki se ukvarjajo z izplačevanjem
pokojninskih rent. Ob tem vam posredujemo vse kontakte, da si lahko zainteresirani

E-pošta
info@as.si
info.si@generali.com
info@modra-zavarovalnica.si
info@moja-nalozba.si
info@pokojninskad-a.si
info@prva.net
info@triglav.si

Telefon
080 11 10
080 70 77
080 2345
080 29 29
01 230 77 28
080 88 08
080 555 555
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sami pridobite potrebne informacije. Odgovora na zgoraj zastavljeno vprašanje
vam seveda ne moremo podati, ker je od
vaših preferenc odvisno, kateri od zavarovalnic zaupate oz. katera izmed njihovih
zavarovalnih opcij bo za vas najprimernejša. Gotovo bi veljalo pri vseh opraviti
poizvedovanje in primerjati ponudbe. Zavarovalnico v zvezi s tem zanima predvsem, kdaj izpolnite pogoje za starostno
upokojitev, koliko boste takrat stari, in s

koliko sredstev boste takrat razpolagali.
Na nekaterih spletnih mestih zavarovalnic
si lahko sami izračunate višino pokojninske
rente (uporaba spletnih kalkulatorjev zavarovalnic). Pri tem se je potrebno odločiti
med možnostjo prejemanja doživljenjske
pokojninske rente (ki praviloma ni predmet dedovanja) in časovno omejeno možnostjo prejemanja rente pokojnine. Ob
tem pa posvetite pozornost tudi davčnemu
aspektu prejetih pokojninskih rent. Čeprav

bi lahko obdavčitvam namenili še nekaj
stavkov, pa izkušnje kažejo, da zavarovalnice sorazmerno dobo predstavijo
davčni vidik in predlagajo davčno najbolj
optimalno izplačilo pokojninskih rent. V
kolikor obstajajo v zvezi s tem še kakšna
vprašanja pa nam lahko pišete na zdenko.
lorber@slo-zeleznice.si ali nas pokličite.
Zdenko Lorber

Evropska državljanjska pobuda
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SPREMEMBE ZPIZ-2 NA PODROČJU POKLICNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA

Sistem poklicnega upokojevanja se ohranja in
krepi!
V dneh, ko berete ta prispevek, vlada
RS sprejema prve večje spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Prvenstveno so te spremembe
namenjene obsežnim spremembam poklicne pokojninske zakonodaje. Socialni
partnerji smo opravili obširno razpravo na
Ekonomsko socialnem svetu in načeloma
podprli spremembe, ki ohranjajo temeljne
pravice poklicnega upokojevanja in sistem
poklicnega upokojevanja v bistvu krepijo.
Je pa treba ob tem povedati, da se je delovna skupina, v kateri smo sindikati igrali
pomembno vlogo, o teh spremembah pogajala praktično od uveljavitve ZPIZ-2 v
letu 2013 (opravljenih je bilo 28 sklicev
delovne skupine). Prvotni predlogi vlade
so namreč posegali v obstoječe pravice
poklicnega upokojevanja, potrebna pa je
tudi poudariti, da gre za izredno kompleksen sistem upokojevanja z veliko specifičnostmi. V kolikor bo predlog zakona

normalno prestal zakonodajni postopek v
parlamentu bodo spremembe pričele veljati v začetku prihodnjega leta.
In kaj so bistvene spremembe, ki smo
jih v tej fazi zakona uskladili socialni partnerji:
• dviguje se višina poklicne pokojnine, saj
se ta dejansko izenači z višino starostne
pokojnine iz ZPIZ-a (ni več znižanja zaradi upoštevanja dodane dobe),
• dodana je možnost, da se v primeru presežka sredstev na individualnih računih
zavarovancev, ki se ne uporabijo za izplačilo poklicne pokojnine, ta presežek
prenese v dodatno-rentno pokojnino,
• zakon vzpostavlja t.i. sklad solidarnostnih rezerv, ki bo namenjen akumuliranju sredstev za tiste zavarovance, ki
nimajo dovolj sredstev na svojih individualnih računih pri KAD-u. Na podlagi
zadnjih aktuarskih izračunov je teh zavarovancev malo in zato ne bo večje potre-

be po teh rezervah (največ 2% čiste vrednosti sredstev sklada – točen odstotek
bo opredeljen v pokojninskem načrtu).
Sklad se bo polnil iz presežnega donosa, ki bo presegal minimalni zajamčeni
donos. Z ustanovitvijo sklada se vsem
zavarovancem zagotavlja, da bodo ob
doživetju pravice do poklicne pokojnine
to dejansko lahko tudi izkoristili.
• ustvarjena je primerna zakonska podlaga (določen je postopek, komisija,
financiranje …), da bomo lahko sindikati v prihodnje predlagali v obravnavo
nova delovna mesta, ki bodo uvrščena
na seznam delovnih mest, ki so težka
in zdravju škodljiva oz. jih po določeni
starosti ni moč zanesljivo opravljati,
• novela zakona krepi pravno varnost in
pravice zavarovancev. Uvaja se izterjava neplačanih prispevkov preko Furs-a,
omogoča se sprotna sledljivost pravilnosti obračuna preko »Rek« obrazcev,
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določena so pooblastila inšpektoratu za
delo, da ukrepa pri tistih delodajalcih,
ki posameznih delovnih mest ne obravnavajo kot tista, za katera je obvezno
plačevati prispevek za poklicno zavarovanje, zakon zaostruje denarne sankcije
za kršitelje …,
• zakon omogoča revizijo delovnih mest
na podlagi katere se bo ugotavljala
upravičenost uvrstitve posameznega delovnega mesta na seznam tistih delovnih
mest, ki so težka in zdravju škodljiva.
Vendar se ta revizija ne bo dogajala

stihijsko. Sindikati bomo imeli možnost
sodelovati v obeh komisijah, ki se bosta
ukvarjala s temi vprašanji (na ravni državi in pri posameznem delodajalcu )
poleg tega pa bo revizija morala sloneti
na uveljavljenih merilih in kriterijih, ki pa
bodo v posebni uredbi lahko sprejeti le
na podlagi soglasja socialnih partnerjev
(sindikatov).
• novela ohranja oba ključna upokojitvena pogoja poklicnega upokojevanja
(40 let pokojninske dobe skupaj z dodano dobo in potrebno starost – za

strojevodjo 54 let) oz drug upokojitveni
pogoj t.j. 42,6 let pokojninske dobe skupaj z dodano dobo. Pri drugem pogoju
poklicnega upokojevanja je potrebno
opravljati delo na delovnih mestih, ki so
težka in zdravju škodljiva najmanj 17. let.
Novela ohranja možnost ugodnejšega
dokupa dodane dobe in ugodnejšo prispevno stopnjo za prostovoljno vključitev
v obvezno pokojninsko zavarovanje.
Zdenko Lorber

Etični kodeks skupine Slovenske železnice
Že pred časom je v skupini Slovenskih železnic začel veljati Etični kodeks, ki govori o tem, kakšni naj bi bili odnosi
na relacijah nadrejeni – zaposleni, zaposleni – zaposleni,
odnosi in ravnanje v odnosu do zunanjih poslovnih partnerjev …, skratka kodeks, ki v osnovi prispeva k dobrim
medsebojnim odnosom in prijetni delovni klimi v skupini
Slovenskih železnic. Prav je, da se seznanimo z njim, saj
lahko z njegovo pomočjo izboljšamo tudi sami sebe.
Etični kodeks skupine Slovenske železnice
Etični kodeks skupine
p SŽ je
j zapis
p načel in pravil
p
etičnega
g ravnanja
j
vseh zaposlenih v Skupini SŽ. Etični kodeks nas podpira pri zagotavljanju skupnega sistema vrednot v skupini.
Osnovno vodilo skupine je spoštovanje zakonsko določenih načel in
ravnanje v skladu z najvišjimi moralnimi načeli.
Namen etičnega
g kodeksa je
j da vodstvu, zaposlenim
p
in drugim
g deležnikom v Skupini
p SŽ služi kot vodilo ppri pposlovanju Skupine ter postavlja
standarde ravnanja in vrednote skupine SŽ.
Upoštevanje načel in vrednost etičnega kodeksa tako vodstva kot tudi
zaposlenih
p
in sodelavcev je bistvenega pomena za uspešno delovanje
skupine SŽ.
1. Osnovne vrednote skupine SŽ
1. člen
Osnovno vodilo delovanja v skupini SŽ je upoštevanje vrednot skupine.
2. člen
(zakonitost)
Skupina SŽ sledi tako državni kot evropski veljavni zakonodaji ter
podzakonskim aktom.
V Skupini SŽ upoštevamo tudi vse relevantne notranje in zunanje
prepise v zvezi z opravljanjem dejavnosti Skupine.
3. člen
(strokovnost)
V vseh družbah v Skupini SŽ se zavzemamo za strokovno, vestno in
nepristransko opravljane storitev.
Naše storitve so usmerjene
j
predvsem
p
v delo v železniškem prometu.
p
V Skupini SŽ izvajamo javne storitve tako, da jih zagotavljamo vsakomur
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pod enakimi vnaprej določenimi in objavljenimi pogoji in tako, da jih
zagotavljamo brez prekinitev in kakovostno, predvsem pa varno, redno
in točno.
4. člen
(lojalnost)
Zaposleni v Skupini SŽ morajo biti lojalni do delodajalca.
5. člen
(pravičnost)
Skupina SŽ se zavzema za spoštovanje temeljnih človekovih pravic
in svoboščin.
Preprečujemo spolno, rasno, starostno in drugo vrsto diskriminacije
pri samem zaposlovanju in tudi med trajanjem zaposlitve kot tudi ob
prenehanju le-te.
V sistem smo uvedli visoke standarde obnašanja, kamor spada tudi
spoštovanje človekovih pravic in stroga pravila glede spolnega nadlegovanja in mobinga.
6. člen
(družbena in okoljska odgovornost)
V Skupini SŽ se zavedamo svoje odgovornosti do okolja in zato
sodelujemo v ekoloških akcijah ter si prizadevamo za obzirno ravnanje
z energijo in zmanjšanje emisij.
g
se ne upošteva
p
le skrb za okolje
j temMed družbeno odgovornost
več tudi spoštovanje človekovih pravic. V skupini SŽ si prizadevamo
za dosledno upoštevanje in spoštovanje temeljnih človekovih pravic in
svoboščin.
7. člen
(doseganje dobrih poslovnih rezultatov)
Zaposleni v skupini se zavedamo, da z dobrim delom dosegamo
načrtovane poslovne rezultate in skrbimo za ugled naše družbe.
Naš cilj je da posel opravljamo dobičkonosno vendar doseganje
dobička ne sme opravičevati kršenje zakonodaje ali etičnih in moralnih
načel.
2. Področja odgovornosti
Odnos organov vodenja do zaposlenih in družbe
8. člen
Vodstvo Skupine SŽ skupino vodi v skladu z zakonskimi določili in
drugimi predpisi na tem področju.
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9. člen
Tako vodstvo kot tudi zaposleni v Skupini se zavezujejo svoje delo
opravljati uspešno, učinkovito, pošteno in si prizadevati za čim večji
ugled družbe ter doseganje dobrih poslovnih rezultatov.
Tudi v svojem zasebnem življenju naj bi se vedli tako, da se ugled
družbe povečuje in utrjuje.
10. člen
(zgled vodstva družbe)
Vodstvo skupine se zavzema za spoštovanje moralnih načel in upoštevanje zakonodaje ter tako daje zgled ostalim zaposlenim.
11. člen
(spoštovanje temeljnih človekovih pravic)
Vodstvo spoštuje dostojanstvo in osebno integriteto zaposlenih ter
dosledno spoštuje varstvo osebnih podatkov skladno z Zakon o varovanju osebnih podatkov in na podlagi tega sprejetimi notranjimi predpisi,
hkrati pa je zavezano k delovanju skladno z ustavno določenimi pravicami spoštovanja človekovega življenja in dostojanstva ter svobode in
pravičnosti.
12. člen
(Varovanje poslovnih skrivnosti)
Vodstvo Skupine je zavezano k varovanju poslovnih skrivnosti skladno z zakonodajo ter notranjimi predpisi.
Informacije, pridobljene v zvezi z opravljanjem vodstvene funkcije so
vodstveni delavci dolžni uporabljati le za službene namene, nikakor pa
za osebne koristi ali koristi nepooblaščenih oseb ali institucij.
13. člen
(Sprejemanje daril)
Vodstvo družbe ne sme zahtevati ali sprejemati daril, uslug, gostoljubnosti ali druge koristi zase ali za svojo družino, bližnje sorodnike, prijatelje, ki bi lahko vplivali ali ustvarjali videz, da vplivajo na nepristranskost,
s katero opravlja svoje naloge.
To ne vključuje običajne gostoljubnosti ali daril majhne vrednosti.
Vodstvo Skupine spoštuje veljavno zakonodajo glede nedovoljenega
dajanja in sprejemanja daril.
Odnos zaposlenih do družbe
14. člen
Zaposleni v skupini SŽ morajo svoje delo opravljati učinkovito, pošteno, prizadevno in profesionalno in s svojim delom ustvarjati ugled
družbe.
15. člen
Zaposleni so dolžni odgovorno upravljati s sredstvi družbe in se
truditi za čim bolj učinkovito poslovanje družb na svojem področju dela.
16. člen
Na svojem delovnem mestu so dolžni skrbeti za osebno urejenost.
Odnos do ostalih deležnikov
17. člen
Skupina SŽ se je do svojih strank, kupcev, dobavitelj in partnerjev
(v nadaljevanju deležniki) dolžna vesti profesionalno z upoštevanjem
poslovne etike. Komuniciranje z deležniki je redno, odprto, natančno
ter korektno.
Redno je potrebno sprejemati pritožbe in pohvale ter pritožbe razreševati sproti. Strmeti je potrebno k končnemu zadovoljstvu vseh deležnikov v procesu poslovanja.

Sprejemanje daril
18. člen
(sprejemanje in dajanje daril)
Zaposleni v skupini SŽ, tako kot vodstvo skupine, ne smejo zahtevati
ali sprejemati daril, uslug, gostoljubnosti ali druge koristi zase ali za svojo družino, bližnje sorodnike, prijatelje, ki bi lahko vplivali ali ustvarjali videz, da vplivajo na nepristranskost s katero opravlja svoje naloge oziroma ustvarjajo ali bi lahko ustvarjali videz, da so nagrada v zvezi z opravljanjem nalog. To ne vključuje običajne gostoljubnosti ali daril majhne
vrednosti.
V primeru, da so zaposleni v skupini SŽ v dvomu glede sprejemanja
darila, se morajo
j posvetovati
p
s svojim
j predstojnikom.
p
j
Zaposleni v skupini SŽ spoštujejo veljavno zakonodajo glede nedovoljenega dajanja in sprejemanja daril.
19. člen
(evidenca prejetih in danih daril)
V skupini SŽ bomo vzpostavili evidenco danih in prejetih poslovnih
daril.
Varovanje poslovne skrivnosti
20. člen
(varovanje poslovne skrivnosti)
Zaposleni in vodstvo v Skupini SŽ so dolžni varovati poslovno skrivnost v skladu z veljavno zakonodajo in veljavnimi notranjimi predpisi, hkrati so pa dolžni spoštovati tudi prepoved konkurenčne dejavnosti.
Informacije, pridobljene v zvezi z opravljanjem vodstvene funkcije so
vodstveni delavci dolžni uporabljati le za službene namene, nikakor pa
za osebne koristi ali koristi nepooblaščenih oseb ali institucij.
Navskrižje interesov
21. člen
(navskrižje interesov)
Zaposleni si morajo prizadevati za izogibanje situacijam kjer se
interesi zaposlenih med njihovim delom in njihovimi osebnimi zadevami
križajo.
Odnos do širše družbene skupnosti
22. člen
Skupina SŽ spoštuje vse veljavne predpise, tudi na področju varstva
konkurence in varstva potrošnikov.
23. člen
V Skupini SŽ se držimo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZlntPK) in kot zavezanci za poročanje Komisiji za preprečevanje
korupcije sporočamo relevantne podatke.
Zavezanci so na zaprosilo dolžni posredovati vse podatke o svojih
dohodkih in premoženjskem stanju ter o morebitnih dovoljenih pridobitnih dejavnostih, ki jih bom opravljajo poleg svoje funkcije.
Spoštujemo načela in smernice ZlntPK glede koruptivnih dejanj in
neupravičenega dajanja in sprejemanja daril. Zaposleni so dolžni v
skladu z zgoraj omenjenim zakonom zavračati zaradi funkcije ponujene
usluge, privilegije in darila zase, za svoje družinske člane, sorodstvo ali
kogarkoli drugega.
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24. člen
(spoštovanje človekovih pravic)
V Skupini SŽ se ravnamo v skladu z zagotavljanju enakosti svojih
zaposlenih in spoštovanju drugih temeljnih človekovih pravic tako pri
zaposlovanju delavcev kot tudi med trajanjem zaposlitve.

25. člen
(odnos do medijev)
Skupina SŽ se zavzema za dobro in korektno sodelovanje z mediji.
Javnosti posreduje vse informacije javnega značaja, s katerimi razpolaga. Javnosti odkrito, jasno in nedvoumno pojasnjuje svoja stališča in
razloge
g za svoje
j odločitve.
Skupina SŽ izdaja tudi letno poročilo, znotraj skupine pa deluje
publikacija Nova proga.
Odnos do družbenikov in delničarjev družbe
26. člen
(ustanovitelj in delničarji)
Skupina SŽ je v neposredni in posredni lasti Republike Slovenije
zato je pri odnosu med Skupino in ustanoviteljem predvsem potrebno
upoštevati zakonske določbe na tem področju.
p
j
Skupina SŽ sledi smernicam postavljenim s strani ustanovitelja in
delničarjev ter deluje v okviru zakonsko določenih zahtev.
Del skupine deluje prosto na trgu medtem ko se del skupine ukvarja
tudi z izvajanjem obveznih javnih gospodarskih služb, pri izvajanju katerih skrbimo prvenstveno za uresničevanje javnega interesa.
Na področju železniškega prometa si trajno prizadevamo za zagotovitev varnega in urejenega železniškega prometa.
27. člen
(obveščanje ustanovitelja in delničarjev)
Ustanovitelja
j in delničarje
j družb v Skupini
p SŽ redno obveščamo o
vseh pomembnejših dogodkih pri delovanju skupine SŽ.
28. člen
(ravnanje z javnimi sredstvi)
Skupina SŽ z javnimi sredstvi, ki so ji zaupana ravna gospodarno,
tako da je z njihovo porabo dosežen čim boljši učinek.
3. Izvajanje kodeksa
29. člen
Vodstvo skupine skrbi za to, da zaposleni upoštevajo navedena
načela etičnega kodeksa.
Za seznanitev zaposlenih s tem kodeksom se uporabljajo ustaljeni
postopki načini komunikacije.
30. člen
Komunikacija temelji na s kodeksom opredeljenimi načeli, predvsem
pa je odprta, transparentna in poštena. Pri medsebojni komunikaciji se
upošteva pravice in dolžnosti sodelavcev ter izogibanje nekorektnosti in
kršitev pravil lepega obnašanja.
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Interni ukrepi
31. člen
(načelo štirih oči)
Uporaba načela štirih oči je primeren ukrep za preprečevanje nepravilnosti, hkrati pa tudi pomaga pri preprečevanju korupcije, zato se
upošteva v vseh primerih, ko je to ustrezno.
32. člen
(obvladovanje tveganja)
Namen obvladovanja tveganja je zgodnje odkrivanje nepravilnosti,
prekrškov in javljanje le-teh odgovornim osebam. Predvsem je pomembno zgodnje odkrivanje tveganja, ki lahko ogrozi obstoj podjetja.
33. člen
(prijava prekrškov)
Prekrške in ostale nepravilnosti je potrebno prijaviti odgovorni osebi
v Skupini ali pristojnemu državnemu organu. Skupina se zavzema, da
je zaposlene potrebno spodbujati k prijavi nepravilnosti, prekrškov ali
kršitve zakonov, saj se s tem zmanjša tveganje, ki lahko celo ogrozi
obstoj podjetja
Zaposleni v skupini naj bi s svojim ravnanjem pomagali preprečevati
in odkrivati nepravilnosti in nezakonitosti, vključno s korupcijo in klientelizmom.
34. člen
(izobraževanje)
V skupini SŽ se zavzemamo za čim večjo usposobljenost in izobraženost kadrov v okviru svojih zakonskih in finančnih zmožnostih. Zavedamo
se da je sprotno izobraževanje in nadgrajevanje kadra bistvenega
pomena za rast in razvoj podjetja.
Kontrola in sankcije
35. člen
(upoštevanje in spoštovanje etičnega kodeksa)
Upoštevanje
p
j in spoštovanje kodeksa je moralna obveza vseh zaposlenih v Skupini
p SŽ.
Skupina SŽ se zavzema za uresničevanje etičnega kodeksa.
36. člen
(sankcije)
Kršitve se sankcionirajo v skladu z notranjimi in zunanjimi predpisi ter
veljavno zakonodajo.
Sprejem kodeksa in njegova objava
37. člen
(sprejem kodeksa in objava)
Etični kodeks sprejme poslovodstvo družbe SŽ, d.o.o. in začne veljati
s 1.1. 2013 ter je objavljen na intranetnih straneh vseh družb v Skupini
SŽ.
Številka: 1.-1235 /12 Datum: 28.12. 2012
Dušan Mes, Generalni direktor SŽ, d.o.o.
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Modernizacija proge Divača - Koper
Proga Divača Koper je sestavni del
omrežja TEN- T in sicer železniške osi LyonTrst- Divača/ Koper- Divača/ Ljubljana- Budimpešta- Ukrajina. Pomembnost proge se
najbolj kaže v mednarodnem tovornem
prometu, kar je razumljivo glede na vlogo
Luke Koper pri povezovanju zalednega
slovenskega in evropskega gospodarstva
s čezmorskimi državami. Proga ima na
približno 51 odstotkih dolžine značilnosti gorske proge z zelo vijugasto traso in
s strmimi vzponi. Največji vzpon proge
je 26 promilov med postajama Rižana in
Hrastovlje v dolžini 300 metrov. Najmanjši polmer krivine je 250 metrov med postajama Hrastovlje in Črnotiče. Največja
dovoljena progovna hitrost je 80 km/h
za potniške vlake in 75 km/h za tovorne
vlake. Pri modernizaciji je bilo obnovljeno
27,9 km tirov in 121 kretnic. Projekt vsebuje 4 faze, pri kateremu zadnja faza D še
poteka.

Faza A – od postaje Koper do
postaje Hrpelje-Kozina

• Začelo se je z rekonstrukcijo in novogra-

dnjo postajnih tirov na postaji Kopertovorna v dolžini 16,5 kilometrov ter rekonstrukcijo in novogradnjo 64 kretnic.
• Rekonstrukcija in novogradnja postajnih
tirov postaje Hrpelje- Kozina v dolžini
3,5 kilometra ter vgradnja 15 kretnic

Postaja Divača

Podvoz Brgod

• Gradnja nove elektro napajalne posta- Faza B – divaška železniška
je Dekani s priključno močjo 14.400 W
in je namenjena tudi za načrtovani drugi tir
• Postavitev prevozne elektro napajalne
postaje na postaji Hrpelje- Kozina s priključno močjo 350 kW
• Gradnja peronov in podhoda na postaji Hrpelje- Kozina
• Ureditev vozne mreže, zunanje razsvetljave in ter signalnovarnostnih in
telekomunikacijskih naprav na obeh
postajah

postaja

Dela, ki so bila končana julija 2015 so
v Divači je vključevala rekonstrukcijo in
novogradnjo tirov na postaji Divača v dolžini 8,3 km. Z rekonstrukcijo postaje je bilo
zamenjanih in novo vgrajenih 42 kretnic.
Pri rekonstrukciji je postaja dobila več tirov,
ki imajo koristno dolžino večjo kot 750
m, hkrati pa se je uredil tudi delavniški tiri
s kretnicami v centralnih delavnicah. Na
celotni postaji je urejena tudi elektronska
signalnovarnostna naprava, ki tehnično
omogoča sočasen uvoz in izvoz vlakov iz
treh smeri, tako proti Kopru in Sežani kakor
proti Ljubljani. Hitrost čez tire v Divači je
75km/h po glavnih tirih, čez kretnice v
odklon pa je hitrost 50km/h. Železniška
postaja Divača je pripravljena tudi na povezavo na novi drugi tir iz Kopra, seveda
če bo ta kdaj zagledal luč sveta in bo
zgrajen. Zaradi širitve postajnih tirov in postavitve vozne mreže so stare mostove zamenjali novi , ki imajo sodobno široko vozišče s pločniki, urejenimi prehodi za pešce,
varovalno ograjo ter javno razsvetljavo.
Ob njih so izgrajeni tudi podporni zidovi.
Izvedena je tudi rekonstrukcija elektro napajalne postaje Divača, ki je namenjena
tako za izboljšavo današnjega prometa
kakor tudi za morebitne potrebe druge-
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ga tira. Priključna moč napajalne postaje
se je povečala iz 5720 KW na 14 400
KW. Postaja je dobila dva nova perona v
dolžini 400 m, ki so urejeni po Evropskih
standardih. Povezana sta z dvema novima
podhodoma, urejeni so dostopi z dvigali, ki omogočajo lažji dostop starejšim in
gibalno oviranim osebam. S podhodom
pod železniško progo pa je tudi Gabrovo
naselje povezano z Divačo in po tolikih
letih omogoča otrokom varno pot do šole
in ostalim prebivalcem prehod do pošte,
trgovin, zdravstvenega doma oz. vseh življenjsko potrebnih ustanov. Zaradi širitve
postaje je bilo narejenih veliko podpornih
zidov, ki so obloženi z okoliškim kamnom.
Postavljene so tudi protihrupne ograje, ki
ščitijo Divačo pred prevelikim hrupom. Ukinjena sta tudi 2 nezavarovana nivojska
prehoda med postajam Divača in Rodik.

Faza C – Podvoz Brgod
Zgrajen je podvoz pri vasi Brgod med
postajo Hrpelje- Kozina in cepiščem Prešnica, ukinjeni so trije nezavarovani nivojski prehodi.

Faza D – Posodobitev glavne
pristaniške postaje Koper
Dela v tej fazi še potekajo. Dokončujejo
se dela na tirnih napravah, vozni mreži,
signalnovarnostnih napravah ter zunanja

Postaja Hrpelje-Kozina

razsvetljava na GPP- glavni pristaniški postaji ter ranžirni postaji RG. Zgrajen bo tudi
tretji podhod v Divači, podvoz med postajama Divača- Rodik ter še eden med postajo Hrpelje- Kozina ter cepiščem Prešnica.
Po zgraditvi podvozov bosta ukinjena še
dva nezavarovana nivojska prehoda. Vrednost celotne investicije modernizacije proge Divača- Koper je slabih 200 milijonov
EUR, ki je delno financirana iz evropskega
kohezijskega sklada. Sama modernizacija nam omogoča povečanje propustnosti
proge s sedanjih 70 na 85 vlakov dnevno,
povečanje prevoza s sedanjih 9 na 15

milijonov ton letno, zagotavlja večjo varnost železniškega prometa ter prilagoditev
javne železniške infrastrukture evropskim
zahtevam. Zaposleni, ki smo spremljali to
modernizacijo od leta 2012 opažamo, da
se prepustnost proge povečala,a kljub širitvi tovorne postaje Koper pa opažamo, da
prihaja do zastojev pri sprejemu vlakov na
Tovorno postajo Koper, največkrat zaradi
vse večjega števila dolgih vlakov.

bo pretočnost prog v notranjosti države,
zaradi poraznega vzdrževanja, nikakršne
vizije razvoja in popolnega pomanjkanja zdrave logike, na nivoju že zdavnaj
pokojnih JŽ in SFRJ, do takrat pač ne.
Seveda samo v primeru, da računa na
vsemogočno božjo previdnost in se nam
na obstoječem tiru ne zgodi kakšna večja
tehnična ali naravna nevšečnost. Vedno
znova računati na svetopisemski »blagor
ubogim na duhu«, na katerega se naši
oblastniki vseh barv in prepričanj zana-

šajo od osamosvojitve naprej, nima večne
garancije. Vsaj na tem svetu ne.
Zato sta v trenutni situaciji možni dve
varianti:
1. Minister naj odstopi! Ker nas večina
misli, da s svojimi dejanji in izjavami ni
dorasel svoji nalogi, tako kot ji ni bil dorasel noben prometni minister do sedaj.
Dokaz je naša železniška infrastruktura.
Sto šestdeset tisoč evrov, ki jih je zapravil
za študijo o (ne)potrebnosti drugega tira,
naj vrne iz svojega žepa, saj se za ta de-

Dobrivoj Subić
Fotografije: Dobrivoj Subić, Igor Ličen
in Nejc Pucihar

Zaledni terminal
Neštetih izgovorov, zakaj ni prišlo do
gradnje drugega tira in ravno tolikih argumentov zakaj se le-ta ne izplača, ki so jih
spesnili naši prometni politikanti, smo se
naposlušali, odkar suvereno vodimo svojo
državo. Zadnja cvetka zdajšnjega ministra za infrastrukturo je le vrhunec in še
en dokaz prometne in splošne nerazvitosti
države. V mislih, besedah in dejanjih.
Minister je že ob samem nastopu svoje
funkcije dejal, da drugega tira ne rabimo.
Delno je imel in ima še vedno prav. Dokler
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nar na trgu dobi za kilometer in pol novih,
lesenih pragov. Če bi sešteli koliko denarja
s(m)o dali za razne študije, ki so se nanašale na drugi tir, bi z novimi pragovi pokrili
najmanj celotno dvotirno traso…
2. Minister naj ne odstopi! Če dokaže,
da ima slučajno prav. Potem naj ne zgradi
samo zalednega terminala v Divači, ampak imam zanj še briljantnejši predlog. Z
obstoječih železniških prog naj odstrani
tire, že utrjen teren preplasti z asfaltom in
nanj preusmeri ves cestni tovorni promet.
S tem manevrom bo ubil najmanj sedem
muh na en mah:
• za vedno se bo znebil nebodijetreba
železnice
• razbremenil bo avtoceste in povečal
prometno varnost na njih

• tovorni promet bo lahko nemoteno tekel

tudi ob koncih tedna
• mestni šerifi bodo na področjih bivših
železniških postaj, ki so praviloma blizu
centrov večjih mest, pridobili na tisoče
plačljivih parkirnih mest
• cestno naftni lobi bo, hvaležen ministru,
koval še večje dobičke
• država bo od davka, na več pokurjene
nafte, dobila več denarja
• končno bodo vsi davkoplačevalci prisiljeni kupiti dobro obdavčene avtomobile, banke in zavarovalnice bodo
cvetele, policisti in redarji bodo napisali
še več kazni
Brez nove proge ne bo onemogočen
samo razvoj Luke Koper! Zelo se bojim, da

je varianta z zalednim terminalom samo
finta, s katero so interesi določenih lobijev
ponovno obudili idejo o železniški povezavi Kopra s Trstom. Kakor koli že, obe
varianti sta skrajno škodljivi in že samo
kot ideji dokazujeta, da gre nekaterim le
za lastne interese in jim je kaj malo mar
za državo v kateri živimo. Če pogledamo
po naših gozdovih, vidimo da nam smreke
nenormalno hitro umirajo. Ko populacija
lubadarjev izčrpa eno, se z mrtve preseli
na drugo. Država ni smreka in se je, ko bo
izčrpana, ne bo dalo zamenjati, kot drevo
ali umazane gate. Kdaj nam bo jasno?!
Fran Milčinski je o Butalcih pisal zelo
prizanesljivo …
Jure Krajnik

Začnimo že z gradnjo drugega tira
Že več kot 15 let se pogovarjamo in
dogovarjamo o drugem tiru, a smo žal še
vedno skoraj na začetku. Že sama gradnja drugega tira bi prispevala k večji
gospodarski rasti v Sloveniji, če pa gledamo dolgoročno, je projekt zelo pomemben za celo Slovenijo, še posebej
za Slovenske železnice in tudi za Luko
Koper. Drugi tir bi pomenil dobro prekomorsko povezavo z evropskim železniškim
omrežjem.
Modernizacija obstoječe železniške
proge Divača-Koper, katere investicijska vrednost znaša okoli 200 milijonov
evrov, sofinancirana z evropskimi sredstvi kohezijskega sklada se končuje in

Dolgotrajno zaviranje

Gasilci za ovinkom ...

namen te investicije je bil povečati propustnost obstoječe proge ter priprava na
drugi tir:

Na celi progi so utrujene tirnice, starega tipa 49,
zato spomladi in jeseni pokajo na vsakem koraku.

Požari ...

Iz Luke Koper se preko Slovenskih železnic dnevno prepelje tudi do 80. vlakov:
• Občutno se povečuje tovor, ki znaša
slabih 10 milijonov ton letno – cilj pa
je, da bi se od 14 do 15 milijonov ton
tovora prepeljalo iz Luke z železnico
• tovor se nemoteno dostavlja vsak dan
od Baltika preko srednje Evrope do
Balkana
• Ne smemo pozabiti tudi na varnost
prevoza tovora predvsem nevarnih in
močno vnetljivih snovi (kerozin, bencin)
s katerimi oskrbujemo evropski trg. Ta
način prevoza je najbolj varen in okolju
ter človeku najbolj prijazen.
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Razmišljanja o dodatnih terminalih
v notranjosti Slovenije (Divača-Sežana)
niso evropsko in ekološko, še najmanj pa
ekonomsko naravnana. Očitno tukaj prevladujejo lobiji, ki želijo tovor preusmeriti
iz železnice na ceste. S tem bi dejansko
naredili veliko gospodarsko škodo (vrednost sodobnega terminala, dražji cestni
prevozi…), hkrati pa povečali kamionski
promet in s tem pa še dodatno zmanjšali
varnost na naših cestah, ki je že tako slaba.
Da o onesnaževanju okolja ne govorimo.
Poleg tega pa je za take terminale potrebno narediti še projektno dokumentacijo
z vsemi dovoljenji in soglasji, kar pa bo
zelo težko narediti, saj so javnost in lokalne skupnosti proti takšni megalomanski
gradnji.
Nenavadno je tudi to, da je bila vrednost projekta prvotno ocenjena na okoli 750 milijonov evrov, ko pa je projekt
prevzela DRI, se je cena tega podvojila.
Vodenje projekta bi morali izvajati ljudje,
ki znajo, želijo in imajo pravo vizijo izgradnje drugega tira. V tem trenutku vse
druge rezervne opcije kot je predlog povezave Kopra in Luke s Trstom samo še
bolj oddaljujejo realnost in tudi resnost

Prekratki tiri za križanja

Utrujenost materiala

poteka gradnje drugega tira. S tem načinom se bojim, da bomo obstoječi tovor
začeli izgubljati, zanimanje novih operaterjev pa bo vedno manjše, saj bomo postali neresni in nezanimivi. Zato je treba
vsaj po mojem gledanju in gledanju večine Slovencev te predloge umakniti, saj
vemo, da v realnosti ne bodo nikoli zaživeli, oziroma ne bodo mogli nadomestiti
gradnje drugega tira in bi v končni fazi
pomenili manj železniškega prometa za
Slovenijo.
Na koncu pa mislim, da se mora tako
naša država, kot evropska unija odločiti o
pomembnosti prometne logistike tega dela

Vijuganje za premostitev velike nadmorske višine

Že vrsto let nerešljiva uganka

Evrope. Od Ministrstva za infrastrukturo ter
od ostalih, ki o tem odločajo pričakujemo,
da podprejo geslo: »S cestnega na železniški prevoz«. In s tem podpre osveščenost do okolja in ljudi.
Če želimo prometno politiko uspešno
peljati naprej je nujno potrebna podpora
Evropske unije projektom, ki dolgoročno
zagotavljajo varen, poceni in okolju prijazen prevoz tovora in javnega prevoza
potnikov.
Očitno vsi pritiski javnosti na ministra in
vlado za bolj odločen nastop ter opredelitve za začetek gradnje drugega tira ne
zaležejo. Občutek imamo, kot da bi bili v
drugem svetu in se izogibajo konkretnemu
iskanju rešitve načina gradnje tir in s tem
tudi izboljšanju železniške infrastrukture.
Za konec si pa oglejte še nekaj utrinkov
iz »starega«, a zaenkrat še edinega tira.
Pa naj za spremembo ne bodo »romantični«, saj tudi situacija okoli gradnje drugega tira vse prej kot romantična …
Dobrivoj Subić
Fotografije: Dobrivij Subić, Igor Ličen
in Nejc Pucihar

Promocija zdravja pri delu – aktivni odmori med
delom
Promocija zdravja pri delu je z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu (ZVZD-1,
Ur.l. RS, št. 43/11) obvezna za vse delodajalce. V zvezi s tem smo v Skupini Slovenske železnice pričeli z aktivnimi pristopi
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k izvedbi tega določila zakona in eden
izmed projektov je bila izvedba raziskave
o vplivu delovnega mesta strojevodje na
spremembe živčno-mišičnih funkcij trupa in
na tveganje za pojav bolečine v spodnjem

delu hrbta. O njej ste lahko nekaj podatkov prebrali v prejšnjih izdajah Budnika
(št. 79 in št. 81). O izsledkih raziskave ste
bili seznanjeni tekom RSI, v tokratnem članku pa vam predstavljamo vaje (slikovno
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in opisno) za izvajanje aktivnih odmorov
med delom. V bližnji prihodnosti bodo na
vlečna vozila nameščeni tudi letaki, na katerih bodo podana priporočila in vaje za
ohranjanje zdravja (predvsem ledvenega
dela hrbtenice). Naj vas spomnim tudi na
možnost udeležbe v programu zdravstvene preventive v Središču Vitalis – razpisane termine in pogoje najdete na intranetu,
zavihek Kadri-Promocija zdravja pri deluZdravstvena preventiva.

Kratek povzetek prejšnjih
prispevkov …
Zaradi sedečega dela, ki vključuje
vibracije v različnih smereh gibanja, se
med strojevodji lahko pojavlja spreme-

njenost nekaterih živčno-mišičnih funkcij
trupa. Prav tako mora biti strojevodja pri
svojem delu zaradi narave dela zbran,
saj le tako lahko opravlja svoje delo kvalitetno in varno. Da bi lahko dlje časa
opravljal svoje delo brez mišično-skeletnih težav ali bolečin ter zbrano in odgovorno, je poleg ustrezne mišične vzdržljivosti pomembna tudi splošna fizična
vzdržljivost.
Primerne oblike vadbe vzdržljivosti
so nordijska hoja, plavanje, pohodništvo (planinarjenje), tek, rolanje, manj
pa kolesarjenje (zaradi podobnega
položaja telesa kot med opravljanjem
dela).
Vadbo vzdržljivosti v moči izvajamo za
mišične skupine, ki so pri delu najbolj pa-

sivne in vadbo funkcionalne gibljivosti za
mišične skupine, ki so zaradi narave dela
najbolj skrajšane.
Princip vaj v prostem času je podoben
vajam, opisanim v tem letaku.
Dodatne informacije so vam na voljo
na:
• ŽAT 63 724
• GSM 041 424 967
• e-mail martin.vrasec@slo-zeleznice.si
»Tudi tisoč kilometrov dolgo potovanje
se začne s prvim korakom« – kitajski
pregovor.
Martin Vrašec

Sklopi vaj za ohranjanje zdravja z aktivnimi odmori med delom
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6. golažijada OO Zidani Most

Rezanje čebule

Nepristranska komisija

Kot je sedaj že v navadi, smo se člani OO Zidani Most v začetku septembra
zbrali na že 6. golažijadi in pikniku, ki
sta tokrat potekala na »posavskem Triglavu«, Lisci. Raznolike tekmovalne skupine,
različni izgledi prostorov in kotli v katerih
je brbotalo in okoli njih dišalo po mesu
in čebuli, so prinesli dobro razpoloženje
in odgnali oblake. Po treh urah kotlovske
eksploatacije, v kateri so tekmovalci garali
in se znojili, je bil golaž kuhan. Strokovna
in nepristranska komisija je vsak tekmovalni golaž ocenila, glede na gostoto, izgled in okus ter izgled prostora. Vse nas
je tokrat najbolj navdušil golaž, ki so ga
zakuhali v ekipi Jurman, Starc in Lazar.

Medalje

Na drugem mestu je bila ekipa Mirta in
Matko, sledila jim je ekipa Kačič, Cigo-

le in Klenovšek Janko. Prve tri uvrščene
ekipe so poleg simboličnih daril, prejele
tudi medalje v obliki desk – čebularic,
ki jih je oblikoval naš sodelavec Janez
Starc, poleg tega pa je prvouvrščena ekipa postala uradna ekipa SSSLO OO Zidani Most, ki bo predstavljala naš sindikat
na golažijadah v okolici. Kljub temu, da
vse ekipe niso zmagale, smo vse golaže z užitkom pojedli in kotle s kruhom
pomazali.
Sledila je vsesplošna zabava, kjer dobre volje ter hrane in pijače ni zmanjkalo
vse do poznih večernih ur, ko smo se zadovoljni odpravili nazaj v dolino.
Besedilo in foto:
Boštjan Slakonja

2. mesto
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Vožnja vlaka po avstrijskih železnicah
Prišel je čas, ko smo zaključili z ogledi
prog v Avstriji, ter se pripravljali za prvo
vožnjo vlaka. Bil sem eden iz med prvih,
ki je vlak peljal iz Špilja ( Spielfelda) do
postaje Mürzzuschlag. Dne 10.02.2015
ob 16:30 sem imel nastop službe, lokomotiva 541-104 je že čakala na postaji
Maribor Tezno. Hladno smo jo pospremili
do postaje Špilje, nato se je začelo. Avstrijski premikač je odpel 363-005 in ta se je
umaknila. Po umiku dobre stare 363 sem
dobil dovoljenje za dvig odjemnika toka (
bugel hoch). Začel sem s pripravo na vožnjo vnos podatkov v GSM-R itd... Opravili
smo skrajšan zavorni preizkus, nato sem se
po GSM-R javil z številko 1999 in sporočil,

da sem pripravljen za vožnjo. Sledil je klic,
da bom iz postaje odpeljal čez približno
10 min. Uvoz »potnika« in nato je sledil
izvoz iz postaje Špilje. Vožnja je potekala
brez posebnosti, pri vožnji skozi postajo
Gradec sem občudoval lepoto postaje, saj
je res prekrasna. Po nekaj urni vožnji sledi
klic in vožnja v odklon. Postaja Mürzzuschlag je polna in ne dovoli uvoza. Čakal
sem približno kakšno uro, in nato nadaljeval vožnjo do končne postaje Mürzzuschlag. Pri uvozu v postajo je spet sledil klic,
da se mojemu vlaku dodaja priprega ter
doprega. Zamenjavo osebja sva naredila
s strojevodjem Christianom iz prevoznika
LTE. Malo sva poklepetala in sledila je

vožnja z avtomobilom proti domu. Vse skupaj se mi je zdelo super, vsa komunikacija
je potekala na visokem nivoju in brez kakršnihkoli zapletov. Zaposleni na avstrijskih
železnicah so vsi zelo prijazni, preprosti in
komunikativni. Moram še dodati da so progovne hitrosti visoke, veliko večjih postaj
pa zelo sodobno opremljenih.
Jure Barber, OO Maribor
Fotografije: Jure Barber
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Trebnje

Štanjel
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Logatec
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Sevnica
Zidani most

KoĀevje
Murska Sobota
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Postojna

Slovenske
konjice
Celje

Grosuplje
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Zgorje ob Savi
Pragersko

ZreĀe

Vþasih paradni konji –
danes naša tehniþna dedišþina
Avtorji fotografij: Aleš Jordan, Igor Ličen, Boštjan Grlica in Robert Zakrajšek

DivaĀa

Nova Gorica
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»ROCK'N RAIL« NA BOHINJSKI PROGI

Preteklost v zrcalu sedanjosti
Poleti 2016 bo Bohinjska železnica praznovala častitljivi jubilej. Po njej že 110 let
drdrajo vlaki. Lepo je slišati, da je proga
atraktivna! Seveda to nedvomno tudi je,
a k tej atraktivnosti sodi žal tudi kopica
pripetljajev z bolj ali manj srečnim koncem.
Težko bi vse združili in opisali v eni sami
zajetni knjigi. Del teh - zaenkrat še srečnih
- zgodb smo tudi mi, goriški strojevodje na
Bohinjski progi (v nadaljevanju BP).
Ko so proti koncu 19. stoletja potekale natančne raziskave terenov po katerih
naj bi speljali novo železnico t.i. drugo
povezavo Dunaja s Trstom, je tedaj najeminentnejši geolog avstro-ogrske znanstvene
srenje dr. Koch na podlagi opazovanj in
meritev podal strokovno mnenje, ki ga je
nato zaključil z enim samim stavkom: Dolina reke Bače je popolnoma neprimerna
za gradnjo proge.

Zaradi silnih zemeljskih pritiskov na plazu v
km 44 pri Grahovem so močno deformirani
odvodni kanali in proga. Sanacija plazu bo
tehnično zelo zahtevna in draga.

A vojska je vojska! In padel je ukaz, da
se proga mora zgraditi po t.i. Bohinjski varianti, ki je predstavljala eno od šestih možnih tras. Čeravno je Carl Wurmb, genialni
projektant avstro-ogrskih gorskih železnic
odlično izpolnil nalogo, pa je dejanska
gradnja BP predstavljala resnično izjemno zahteven izziv. Pričeli so z vrtanjem
najzahtevnejšega objekta – Bohinjskega
predora. Če je gradnja od Jesenic do Bohinja potekala brez večjih težav, pa se je
v Baški grapi gradbena kalvarija šele prav
začela! Še preden je v teren bil narejen
en sam zamah s krampom in zasajena
ena sama lopata je graditeljem postalo
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jasno, da se bodo morali spopasti s silami
narave, katerih moč je nepredvidljiva in
neobvladljiva. Kako prav so imeli stari,
častitljivi strokovnjaki! Njihove zle slutnje
so se v Baški grapi spremenile v kruta
dejstva, ki jih sicer lepa, a divja narava ob
progi potrjuje že več kot 110 let. Njena
moč ne pojenja. Danes udari tu, jutri se
sproži tam... Še posebej so naše oči »na
pecljih« ob poslabšanih vremenskih razmerah. Neredko se zgodi, da strojevodje
nevarnost opazimo še dovolj pravočasno,
da s prisebnim ukrepanjem preprečimo
najhuje. Drugič pošteno trešči… Včasih
pa je usoda vendarle tudi mila in »kamenček« svojo rušilno pot konča v jarku
ob progi.

rovanih že kar nekaj! Tako pa se je moralo
zgoditi zopet nekaj hudega …
Sodu je dno izbil izredni dogodek, ki
se je pripetil sončnega popoldneva na vrhuncu poletne sezone l. 2014, ko je naš
kolega Rudi z vlakom št. 4213 na relaciji
Js - NG pred Mostom na Soči pri hitrosti
70 km/h naletel na veliko skalo.

V tokratnem primeru še tolikanj bolj lahko govorimo o sreči v nesreči in to ne majhni! DMG
813-106 se je po iztirjenju močno nagnila, a k
sreči – proti hribu! Še pomisliti ne smemo, kaj
bi se zgodilo, če bi se motornik poln potnikov,
predvsem tujih turistov, prevrnil po brežini
navzdol in končal v strugi deroče Bače …
(julij 2014)
Skala v Soteski. Mogočna gmota je pridrvela s
pobočja levo nad progo. Treščila je najprej na
cestišče, prebila varnostno ograjo in se k sreči
ustavila v jarku tik ob progi.

Neobvladljivo
Dejstvo je, da je BP speljana po izjemno
zahtevnih terenih, zato popolne varnosti
enostavno ni mogoče zagotoviti. Res pa je
tudi, da se je kljub opozorilom tako vzdrževalcev infrastrukture na BP in nas »vlekarjev« ter nenazadnje številnim izrednim
dogodkom še vedno premalo naredilo za
preprečevanje, ali vsaj omejevanje tovrstnih nevarnosti. Jasno je, da nihče nima
čarobne paličice in da se preko noči ne
da urediti ničesar. Toda…, če bi se na reševanju problematike zavarovanja nevarnih
mest na progi delalo kontinuirano in vsako
leto postavilo zaščito le na enem samem
nevarnem mestu, bi jih do sedaj imeli zava-

Tokrat pa smo Novogoričani pošteno
»zarenčali«! Predsednik OO NG Dimitrij
Munih je gen. dir. SŽ Dušanu Mesu poslal protestno pismo z jasno zahtevo po
ureditvi razmer. S pomočjo sindikata smo
nato dosegli, da se na zagotavljanju večje varnosti na BP vendarle ukrene nekaj
konkretnega.

Telefonski klic
Kmalu za tem je našega predsednika
poklical šef gradbene dejavnosti SŽ –Infrastruktura (v nadaljevanju SŽ–I) Simon
Kovačič ter mu predstavil ukrep pregleda
proge z vlaka. Tako je vsak dan iz NG do
Mosta na Soči progo pregledal obhodnik
proge oz. drug ustrezno usposobljen strokovni delavec. Pregled je potekal z avtovlaka oz. iz kabine lok 644. Hkrati pa je
z Jesenic do Mosta na Soči peljala tudi
drezina z čuvajem-obhodnikom na krovu.
Pregledi so se vršili vsakodnevno, a vsak,
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ki se je kdajkoli znašel v kabini zastarele
lokomotive z zelo okrnjenim vidnim poljem
na progo ve, da je tak način nadzora zelo
neučinkovit. Poleg tega sta vl. 4200 (NGJs) in 4201 (Js-NG) progo že prevozila in
to pred izvršeno kontrolo. Tak nadzor se
torej nikakor ni obnesel.
Nato so vodilni SŽ–I uvedli redni nočni
obhod oz. bolje rečeno prevoz proge z
motorno drezino in to pred odhodom vl.
4200 in 4201. Ker smo že na samem začetku podvomili v koristnost tega početja,
smo podali predlog, da bi namesto drezine ponoči vpeljali en tovorni vlak (morda
kot obvoz). A je predlog naletel na »gluha
ušesa« tovornega prometa. Res pa je tudi,
da so bile lok 664 zaradi posledic žledu
polno zasedene na primorski progi. Zato
je ostalo pri pregledu proge z drezino.
Resnici na ljubo je bil učinek tega nadzora skoraj ničeln. V polletnem obdobju
so naleteli na vsega tri ovire na progi in
sicer nekaj dreves ter manjši plaz. Po drugi
strani pa je ta način nadzora proge povzročal prezasedenost drezin in osebja, ki
ga zaradi počitkov ni bilo mogoče zaposliti v rednem dnevnem delovnem času. Da
pri tem niti ne omenjamo izjemno visokih
stroškov! Samo na mesečni ravni je tak
nadzor proge »pogoltnil« kar… Čeprav
vem, raje ne povem! To je bil – zelo milo
rečeno – noro drag špas! Mar bi ta denar raje vložili v gradnjo novih zaščitnih
mrež.

OO N. Gorica intenzivno v
akcijo

Kljub uporabi »brze zavore« je DMV 813-101
v skalo v Soteski naletel s hitrostjo 45 km/h.
Motornik je iztiril in »zajahal« kamnito gmoto
ter ob silnem trušču, hreščanju in lomljenju podvozja k sreči ostal na gramozni gredi. Nekaj
trenutkov za tem »vse tiho je bilo«… Le Sava je
kakšnih 10 m nižje tiho tekla dalje. Ko sem v
roke vzel mobitel, da bi poklical prometnika na
Bled in v Bistrico, so prsti tako drgetali po številčnici, da mi še nekaj časa ni uspelo odtipkati
številk… K sreči nihče od potnikov in osebja ni
bil poškodovan. (april 2004)

opravljajo le v primeru, če ARSO napove rumen ali rdeč alarm
• in še najvažnejši sklep: denar, ki bi
se ga sicer porabilo za kritje stroškov kontrole proge z drezino
se nameni za izvajanje zaščitnih
ukrepov na najbolj izpostavljenih mestih!

Predsednik OO NG Dimitrij Munih me
je kot strojevodjo z 30-letnim stažem na
BP zaprosil, če lahko izdelam tabelo-preglednico najnevarnejših in najbolj izpostavljenih mest na BP. Priznam, bila mi je
zaupana zelo nehvaležna naloga! Kajti
proga je tako zelo nepredvidljiva, da s
kakšnim neljubim presenečenjem lahko
postreže prav tam, kjer tega teoretično
pa tudi praktično ni mogoče predvideti.
Po večkratnem prevozu proge in sprotnem
beleženju opažanj med NG in Js sem nato
doma na računalniku izdelal excelovo tabelo, ki je vsebovala kar 42 potencialno
nevarnih mest. Ko sem popis zaključil sem
malce za šalo, še bolj pa zares dejal, da
je na BP pred padci skal, plazovi in drevjem varen edino le naš veličastni Solkanski
most :-)…
Da, toliko je na progi bolj ali manj
izpostavljenih in nevarnih mest. Sestavil
sem preglednico, ki vsebuje prioritete.
Navedbi medpostajne relacije, kilometraže, strani proge in kratkega opisa stanja sem dodal tudi kakšen ukrep svetujemo. Da na seznamu »kraljuje« odsek po

Tabela na pregleden način vsebuje pomembne podatke o stanju potencialno nevarnih mest na progi.

Novi predlogi in sklepi
Z SŽ-I je v juniju prišlo povabilo, da
se predsednika SSSLO Ratej in OO NG
Munih nujno udeležita sestanka. Direktor
je pojasnil situacijo nato pa so sklenili sledeči dogovor, ki ga posredujem v skrajšani
obliki:
• SŽ-I je na podlagi analiz ID ugotovila
lokacije, kjer se zaradi neugodnih vremenskih razmer najpogosteje pojavljajo
padci skal in drevja na progo ter prožijo
plazovi
• pooblaščenega strojevodjo na BP se povabi k izdelavi pregleda nevarnih mest
in določanju prioritetnih lokacij, kjer naj
bi se najprej izvedli zaščitni ukrepi
• SŽ-I bo preglede z drezino opravljala le
ob obilnem deževju, razen če bo pred
pot. vlaki vožnjo opravil tovorni vlak
• po 20.06.2015 se pregledi z drezino
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Baški grapi najbrž ni potrebno posebej
poudarjati.
Seznam nevarnih mest je bil poslan na
SŽ-I, kjer so ga menda analizirali in ga primerjali z popisi njihovih strokovnih služb.
Obljubljeno je tudi bilo, da bo vsako
leto narejen vsaj en projekt postavitve
ograj na Bohinjki. Enkrat letno naj bi se
obe strani tudi sestali, da bi pregledali sklepe in ugotovili, ali se dogovori korektno
spoštujejo in tudi uresničujejo.

»Eppur si muove«
»In vendar se premika«, bi tokrat lahko
upravičeno povzeli znani Galileov izrek.
Tik pred zaključkom članka sem namreč
izvedel in na progi pri Mostu na Soči
tudi opazil, da bodo v novembru pričeli z
vgradnjo močnih varovalnih mrež. Na odseku, kjer je lani poleti prišlo do naleta in
iztirjenja bodo letos izvršili I. fazo zaščite
pobočja z izvedbo zavarovanja erozijskih
gnezd, ki jih bodo prekrili z 900 m2 zaščitnih mrež. Poleg tega pa bodo na najbolj
nevarnem delu postavili še 50 m podajnolovilnih mrež višine 4 m, ki so sposobne
prestreči kamne z energijo do 1500 kJ.
Gre za neverjetno »hinavski«, zahrbten
izgled pobočja z leve strani proge. Brežina na pogled sploh ni tako strma. Porašče-

na je z grmovjem, višje pa so tudi drevesa.
Toda po izjavah vzdrževalcev se visoko
nad progo teren izjemno zakomplicira.
Na hudi strmini, ki se razteza na dolžini
skoraj pol kilometra je vse polno grozečih
skal in kamenja, ki labilno štrli iz podlage.
Delavci so že izvajajo pripravljalna dela in
čistijo dostopne poti za gradbeno mehanizacijo. Zaradi gradbenih posegov (vrtanj,
dostave materiala in čiščenje pobočja),
predvsem pa zaradi zahtevnosti terena in
težaško napornih del bi lahko prišlo do
nenadzrovanega proženja skalnih gmot,
zato je na tem odseku uvedena počasna
vožnja 30 km/h.
Novice, da se je od besed vendarle prešlo k dejanjem, smo zelo veseli. Vsekakor
si naša prizadevanja lahko štejemo kot za-

Močna zaščitna mreža (fotografija je
simbolična).

slugo, da smo z odločno reakcijo in zadolžitvami, ki so sledile, izdatno pripomogli,
da bo »beseda zaščitna ograja postala!«,
in bodo ritmi »Rock'n raila« v prihodnje
bistveno manj udarni! Hvala vsem, ki so
pri tem sodelovali in bodo to počeli tudi v
prihodnje. Očitno se je velik, pozitiven premik zgodil tudi v glavah vodilnih na SŽ-I.
Ne smemo namreč pozabiti, da so nas
povabili k sodelovanju in prisluhnili našim
predlogom. To je tudi edina prava pot za
ureditev razmer! Upamo, da bodo temu
svetlemu in pametnemu zgledu sledile tudi
druge službe na SŽ!
Naj zaključim nekako tam, kjer sem tudi
začel. Ali veste, koga so projektanti in inženirji pred več kot 110 leti spraševali za
nasvete, kje naj zgradijo progo in kakšne
nevarnosti se pojavljajo na terenu? Domačine! Ti so jim znali najbolje svetovati,
saj so odlično poznali situacijo. Če bodo
odgovorni na SŽ znali upoštevati strokovna mnenja iz terena in tudi naše predloge,
bomo s skupnimi močmi, znanjem in izkušnjami lahko uspešno premagali in rešili
marsikateri problem ter tako še izboljšali
varnost prevozov naših potnikov, osebja
in zaupanih nam tovorov.
Ervin Sorč
OO Nova Gorica
Fotografije: Ervin sorč

Nogometni turnir SSSLO
OO Jesenice je 17. 10. 2015 organiziral turnir SSSLO v malem nogometu.
Odvijal se je v Škofji Loki. Prvič je nastopilo
9 ekip. Pridružil se nam je ŽGP.
Na parketu smo gledali zanimive tekme. Ob veliki meri »fairplaya« je bilo zaznati tudi močno tekmovalnost med ekipa-

mi. Red na igrišču je vzdrževala sodnica
Vanja Šiljak.
Po končanem turnirju je sledila razglasitev rezultatov in kosilo. Železniško nogometni debati se je pridružila tudi odbojka.
Ob glasnem navijanju smo pospremili naše
odbojkarje v finale evropskega prvenstva.

Rezultati na nogometnem
turnirju SSSLO:
1. OO Maribor
2. OO Novo mesto
3. OO Divača
4. OO Zidani most
5. OO Ljubljana
6. ŽGP
7. OO Celje
7. OO Nova gorica
9. OO Jesenice
Repinc Anton,
predsednik OO Jesenice
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Kolesarski izlet od Jesenic do morja
Zvezde so še svetile na nebu, ko
smo se 29. maja ob 3.00 zjutraj
zbrali na železniški postaji v Mariboru. Ta dan smo se člani OO MB
odpravili na vsakoletni kolesarski
izlet. Noč se je prevesila v čudovito sončno jutro, ko smo ob 7.25 na
Jesenicah izstopili iz Siemensa, ter
si privoščili jutranjo kavo. Po vseh
pripravah, smo, ob 9.00 začeli
pritiskati na pedala proti, Kranjski
gori, Trbižu, Tablji (Pontebbi), Chuisaforte, Tržiču (Molfalcone),Trstu,
Kopru, vse do Lucije, kjer smo ob
18.40 po 256 km, prispeli do Žipove hiše, kjer smo imeli prenočišče, ter bazno postajo še naslednje tri dni. Vozili smo po slikoviti
ter lepo urejeni kolesarski stezi,
katera poteka od Jfsesenic, ter se
konča 10 km za Chiusfotem v Italiji. Poteka po nekdanjih železniški
trasi (www. Ciclovia, alpe-adria),
od koder je naprej speljana kolesarska steza kar ob lokalni cesti
vse do Trsta. Ped Udinami smo se razdelili v dve skupini. Prva,
željna nabiranja kilometrov, je zavila proti Benetkam in Trstu.
Druga, pa si je ogledala center Udin, se okrepčala, ter se z

vlakom odpeljala do Trsta. Tudi tukaj smo opravili nekaj krajših
ogledov, naredili nekaj fotografij, ter nadaljevali pot proti Kopru,
ker smo se, pri Bonifiki, spet našli, ter skupaj nadaljevali pot do
Lucije. Naslednji dan smo po zajtrku odkolesarili do Umaga, kjer
smo preverili temperaturo morja,
se primerno okrepčali, ter se vrnili nazaj v Lucijo. V popoldanskih
urah smo se odpravili na bližnjo
»osmico«, kjer smo se ob dobri
hrani, pijači in glasbi zabavali do
zgodnjih jutranjih ur. Sledil je dan
za regeneracijo, počitek, kopanje,
piknik, … Kot zagreti kolesarji, tudi
ta dan nismo zdržali brez koles,
zato smo se na jutranjo kavo odpravili v Piran. Zadnji dan, smo po
zajtrku odkolesarili proti Ljubljani,
kjer smo imeli daljši počitek. Večina se nas je z»Emono« odpeljala
proti domu. Najbolj zagrizeni, pa
so to pot prekolesarili. Tako smo v
treh dneh prekolesarili cca 400 kilometrov, najbolj zagreti pa več
kot 600 kilometrov.
Aleksander Medved, OO Maribor
Fotografije: Aleksander Medved
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Dejavnosti članov sindikata v društvu ljubiteljev
železnic in železniških eksponatov Celje
Da ima knežje mesto Celje železno cesto, ki poteka od Maribora preko Celje do
Ljubljane, velike zasluge nadvojvoda Janez (Erzherzog Johann). Bil je mlajši brat
Franca II, ki je vodil cesarski dvor na Dunaju. Janez se je izobraževal v vojaških
šolah in že zelo mlad dobil čin feldmaršala. Leta 1800 se je udeležil bitke proti
Napoleonu pri Hohenlindu, kjer je bil premagan. Veliko zamero si je še dodatno
pridobil leta 1809, ko je podpiral Andreasa Hoferja na tirolskem boju za svobodo,
vendar neuspešno. Zato mu je cesar, njegov brat Franc I, prepovedal nadaljnje bivanje na Tirolskem. Nadvojvoda Janez je
odšel na Štajersko in se povsem posvetil
krajem in ljudem. Leta 1819 je pomagal
ustanoviti Kmetijsko družbo v Gradcu. Istega leta so bile zadruge ustanovljene v
Mariboru in Celju. Leta 1828 pa še zava-

Težak – postaja Celje 1846
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rovalniška družba Grazer Wechselseitige,
ki pa jo še danes poznamo in se imenuje
Zavarovalnica Grawe. Nadvojvoda Janez
je spoznal Anno Plochl, ki pa je bila meščanskega stanu in je pozneje postala njegova žena. Ne glede na to, da mu je brat
cesar Franz I sprva nasprotoval, sta se leta
1829 poročila z njegovim blagoslovom. V
okolico Maribora si je nadvojvoda kupil
posestvo Meranovo in se začel načrtno
ukvarjati z vinogradništvom, katerega znanje si je pridobil v Porenju. Meranovo leži
na obronkih Pohorja in to na legi, katero je
ves dan obsijano s soncem. Do posestva
vodi pot iz Limbuša, še posebno je priljubljena štiri kilometre dolga pot za kolesarje, saj se pot konča kar z zavidljivim 16%im vzponom. Njegovo žena Anna je imela
štajersko poreklo, družbe, ki so bile ustanovljene v Gradcu, Mariboru in Celju, po-

Nadvojvoda Janez
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Postavljalnica 2 in stari signali

sestvo na Meranovem, je bilo za nadvojvodo dovolj velik razlog, da je s svojim
vplivom dosegel, da je bila izbrana trasa
južne železnice iz Gradca preko Maribora, Poljčan, Celja in Zidanega Mosta po
Zasavju v Ljubljano in naprej proti Trstu.
Leta 1848 je kot cesarski namestnik postal
predstavnik nastajajočega parlamenta in
že po letu dni odstopil, se preselil na Štajersko in leta 1850 do leta 1858 postal
župan v mestu Stainz (Ščavnice, ozkotirna
proga Preding – Stainz), sestrska proga
Poljčane – Slovenske Konjice – Zreče, tirne širine 760mm. Nadvojvoda je leta
1859 umrl v Gradcu star 77 let. Hvaležni
ljudje so na naših tleh postavili njemu v čast
kar nekaj spomenikov: Mariboru, Zidanem
Mostu, na Meranovem… Tu so pred časom
postavili leseno kopijo, katere original še
vedno stoji v zdraviliškem parku Ausse v
zahvalo, kaj vse je naredil v korist štajerske
dežele, danes avstrijske štajerske in slovenske štajerske. Celje je bilo 2. junija leta
1846, iz Gradca, preko Maribora uradno
povezano s tako imenovano SStB (Südlichen Staatsbahan - Južno državno železnico). Velike preglavice je povzročal teren v
Celju, reke in potoki na območju železni-

ške postaje so bili krivci, da je bilo to zelo
močvirnato ozemlje. S spreminjanjem strug
Voglajne, Hudinje, Sušnice in Koprivnice
so se tla dokaj osušila, so pa pozneje povzročili povodnje, kakršno Celje do tedaj ni
poznalo. S prihodom železnice so se začeli kraji ob njej hitro razvijati, kar je veljalo tudi za Celje. Že samo dejstvo, da je
Celje bilo kar nekaj časa končna postaja,
je bilo takrat v Celju kar nekaj tirov in okretnic, se je že takrat razvijala kretniška služba. S samim podaljšanjem proge proti
Ljubljani 16.11.1849 uradno odprta, se je
v Celju marsikaj spremenilo. Tako so odpadle okretnice za obračanje lokomotiv, delno se je spremenila tirna situacija in v tem
času so dogradili vodno postajo, kakršno
vidimo še danes na južni strani postaje ob
reki Savinji. Tu je bila tudi delavnica za
popravilo parnih lokomotiv. Z začetkom
gradnje proge iz Celja proti Velenju in
Dravogradu je bila za ta namen postavljena med letom 1906 in letom 1909 stolpna
mostovna kretniška postavljalnica, ena najsodobnejših. Kretniška postavljalnica je
delovala z manjšimi posodobitvami vse do
leta 1995, ko so delo postavljalnice prevzele sodobne varnostne naprave vodene

preko računalnika v novem stolpu nasproti
železniške postaje. Naključje je hotelo, da
je tudi ta novejša naprava bila ena najsodobnejših takrat v državi kakor je bila najsodobnejša stara postavljalnica. Tu pa se
začne začetek ali bolje rečeno zametek
našega društva. Drugega junija 1996 je
bila v Celju veličastna parada parnih lokomotiv v čast 150 letnice uradnega prihoda
prvega vlaka iz Gradca v Celje. Takrat se
je v Celju urejalo, čistilo »lišpalo« in vse kar
je bilo nepotrebno je bilo potrebno odstraniti. Tako je prišla na vrsto tudi postavljalnica 2, da se poruši in odstrani. Na veliko
srečo so bili v danem trenutku na pravem
mestu ljudje, da so to preprečili nadaljnjo
rušenje. Vsi ti dogodki okoli postavljalnice
2 pa so posredno vplivali, da so se začeli
zametki Društva ljubiteljev železnic in železniških eksponatov. Društvo je bilo tri leta
kasneje tudi uradno registrirano na upravni enoti v Celju. Tako je postalo 05.08.1999
drugo uradno registrirano društvo v državi. Društvo si je za svoj sedež izbralo kretniško stolpno postavljalnico 2 na postaji
Celje. Društvene dejavnosti so usmerjene
predvsem k ohranjanju muzejskih eksponatov, modelarstvu in maketarstvu, izleti,
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fotofilmsko dejavnostjo in povezovanju s
sorodnimi društvi. Pogoji za članstvo pa so
ljubiteljstvo in zanimanje za železniško
zgodovino. Tako smo v društvu združeni
člani različnih poklicev in ne samo železničarji. Tu smo zbrani, ki nam železnica ne
pomeni samo prevozno sredstvo za premagovanje poti od doma do službe in
povratek domov, ampak nas zanima zgodovina železnice, kakor tudi posodobitve
in razvoj. Tu se prepletajo zgodbe in izkušnje članov, ki so že v pokoju s še zaposlenimi in mlajšimi, ki jih zanima prav vse v
zvezi z železno cesto. Vendar naš namen
ni samo posvetovalnega značaja, ampak
so tu tudi delovne akcije. Od tistih delovnih
akcij, ki so bile na začetku, ko so se obnavljali in postavljali različni likovni signali,
kakor tudi vzdrževanje objektov in lokomotiv. To pa je bilo kronano z zaščito stolpne
mostne kretniške postavljalnice, ki je poleg
kulturnega spomenika lokalnega pomena
bila zapisana tudi v katalog evropsko zaščitenih objektov. Starost oziroma postavitev postavljalnice smo iskali po raznih arhivih doma in v tujini vendar datuma nismo
našli. Pomagali smo si z fotografijami, na
katerih postavljalnica še ni vidna in pa fotografijah, kjer se že vidi. Podatki, ki smo
jih pridobili v arhivu v Gradcu, kjer je dovoljenje za izgradnjo izdalo takratno železniško ministerstvo zastopniku poglavarstva v Gradcu leta 1905. Fotografija, na
kateri pa je že vidna, pa ima letnico 1910.
Postavljalnico smo opremili z opremo, ki je
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bila v postavljalnici še v času obratovanja.
Veliko predmetov smo našli v železniškem
muzeju v Ljubljani. Poleg vse te opreme
smo namestili tudi blok iz prometnega urada, ki je bil na postaji v Celju. Tudi tega
smo pripeljali iz muzeja. Naključje je hotelo, da je ta postavljalnica ostala še edina
ohranjena na celotni trasi tako imenovane
Južne železnice (kkestB), še več, celo povezana z likovnimi signali, katere lahko
postavljamo z vzvodovjem, ki je nameščeno v bloku in praktično prikažemo delo
kretnika. Naše društvo pa poleg postavljalnice skrbi še za en biser, ki je bil odkrit
pred kratkim, to je tako imenovana vodna
postaja z upravno stavbo. Objekt služi za
črpanje vode v rezervoarja, katera se je
uporabljala za opremo parnih lokomotiv.
V lanskem letu je bil objekt spomeniško
zaščiten kot tehnična kulturna dediščina
pri tukajšnjem zavodu tehnične kulturne
dediščine. Vodni stolp bo tudi vpisan v register evropskih spomenikov tehnične dediščine. V vodni postaji so vidne originalne
parne črpalke in prva električna centrifugalna črpalka. Danes iz podzemnega vodnjaka, globine približno 8 metrov vodo
črpajo klasične električne črpalke in to v
rezervoarja, ki vsak drži 35 kubičnih metrov vode. Objekta stojita na južni strani
železniške postaje v smeri proti Laškem.
Voda iz teh rezervoarjev, ki se načrpa, še
danes služi za opremo muzejskih parnih
lokomotiv. Tako napajalnik, kot tudi cevovodi, so še originalni in brezhibno deluje-

jo. Objekt smo temeljito znotraj očistili in
uredili ter dodali nekaj eksponatov. Med
vojnama je bila na vzhodni strani vodne
postaje porušena delavnica za popravilo
parnih lokomotiv. V tej delavnici so sestavili prve parne lokomotive ameriškega tipa
Norris, katere so s parniki pripeljali po
delih iz Amerike v Trst, od tu pa s konjsko
in volovsko vprego v Celje, kjer so jih sestavili. Lokomotiva Ocean iz te delavnice
pa je prva prepeljala pot med Celjem in
Mariborom 27. aprila 1846. Poleg teh
dveh tako imenovanih biserov železniške
zgodovine v Celju pa društvo skrbi še za
tri parne lokomotive, dva vagona in eno
tovarniško premikalko. V Laškem se na postaji bohoti lokomotiva 52-012 s potniškim
vagonom madžarske izdelave, ki je bil izdelan leta 1884. Vagon je bil obnovljen
za tako imenovani štajerski muzejski vlak
vendar pa je bil zaradi lesene nosilne konstrukcije izločen iz prometa, shranjen v hali
na Pragerskem, ki pa se je zaradi bodoče
rekonstrukcije postaje morala izprazniti.
Tako so vagoni zaradi pomanjkanja prostora v železniškem muzeju bili razdeljeni
na različne lokacije po postajah. Vagon se
lepo sovpada z lokomotivo kakor tudi z
okolico. Vagon smo očistili, potreben pa je
še manjših obnovitvenih del. Lokomotiva je
vozila tudi v teh krajih in je še posebej
zanimiva zaradi hojsingerjevega krmilja.
Na postaji v Celju poleg tako imenovanih
nemških signalov DRB stoji lokomotiva 25002, ki je nazadnje vozila na relaciji Pre-
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loge (Velenje) – Celje. In še za eno lokomotivo skrbimo, le ta je italijanske izdelave, vozila je hitre potniške vlake, nikoli pa
vozila po štajerskih tirih. Lokomotiva stoji
na postaji Šmartno ob Paki, za katero so
do nedavnega skrbeli člani društva starodobnikov. Že prej omenjena premikalka, ki
je službovala v Cinkarni Celje, je bila izdelana iz zalogovnika mokroparne lokmotive serije kkStB 56 oziroma JDŽ 127, kateri pokrovi ležajev nosijo letnico 1893. Ker
po vojni ni bilo dovolj lokomotiv, so iznajdljivi mojstri preuredili zalogovnik v premikalko. Premikalka je dobila zanimivo ime,
imenovali so jo Šeka. To zanimivo ime je
pa dobila zato, ker so gorenjske krave
imenovane Šeke in dajejo mleko, je ta
cinkarniška Šeka dajala strojnikom gorivo
za njihove mopede, saj so bili avtomobili
zelo redki. Naj omenim še vagon restavracija, ki je zadnja pridobitev društva, v ka-

terem si bomo uredili društvene prostore.
Naši marljivi člani so postavili v Rogatcu
poleg lokomotive tudi likovne signale in pa
nekaj signalnih oznak. Da pa ne bo videti,
da samo delamo, se tudi družimo in hodimo na izlete. Naše druženje s sorodnimi
društvi niso samo doma ampak tudi izven
meja. Tako smo pred leti postali enaindvajseti enakopravni član društva Avstrijske
Štajerske tako imenovane Bhanerlebnes,
kar pomeni »železniška doživetja Štajerske« in prvi onstran Avstrijske Štajerske in
Štajerska je tako na ravni ljubiteljev zopet
povezana v celoto kot je bila pod prestolonaslednikom Janezom. Brošure in zloženke so tako natisnjene s simboli združenja doživetja Štajerske v slovenskem in
nemškem jeziku. Ker je veliko naših članov
tudi iz vrst območnega odbora sindikata
strojevodij Celje, se mi je zdelo prav, da se
v našem glasilu predstavimo, da se poleg

zahtevne službe še najde nekaj časa za
ljubiteljsko dejavnost in ohranjanje zgodovine in eksponatov zanamcem. Ravno eksponati v našem imenu je pa nekaj več kot
samo druženje, sestavljanje maket in izdelava modelov. To je bilo opazno tudi v
vodstvu železniškega muzeja, da so nas
sprejeli kot del železniškega muzeja, zbirke na terenu. Seveda pa brez sodelovanja
vseh organizacijskih enot, ki delujejo na
postaji Celje, kateri nas podpirajo in pomagajo po svojih močeh. Načrtov je še
veliko, želja tudi, vendar pa z vztrajnim
delom in ob sproščenih druženjih nam bo
še uspelo izbrskati kakšen eksponat, da ne
bo odšel v pozabo ali za staro železo.
Rudi Ljubej, OO Celje
Fotografije: Robert Zakrajšek in Arhiv
železniškega muzeja v Ljubljani

Dobrodelna vožnja društva Moto Ajznponar
Člani društva Moto Ajznponar, med
katerimi so tudi člani Sindikata strojevodij Slovenije, so v soboto, 27. junija
2015 organizirali 2. piknik motoristov
v Rožnem Dolu, katerega pa so se udeležili tudi motoristi iz drugih slovenskih
klubov. Zbrali so se na železniški postaji
Novo mesto, od tam pa so se peljali v
skupinski vožnji do Rožnega Dola v Beli
krajini.

Vožnja je imela dobrodelno noto, za
kar so poskrbeli člani društva in uresničili življenjsko željo invalidni potnici Mojci
Škrbec, da bi se lahko enkrat v življenju
peljala z motorjem, sama se namreč občasno vozi z vlakom v Ljubljano na študij.
Prilagodili so motor za vožnjo, Mojca pa
na cilju ni skrivala sreče in se je za to
presenečenje iskreno zahvalila vsem, ki so
pripomogli k uresničitvi njene želje.

Piknik je potekal v sproščenem vzdušju
in motoristom tudi dež ni pokvaril prešerne
volje.
Informacije o članstvu v društvu
Moto Ajznponar:
041 739 133 (Robert Oven)
Besedilo: Simon Judež
Foto: Moto Ajznponar in Simon Judež
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Damir »Štajerc« Pavlič – virtuoz ritma
Ste se kdaj ujeli, da ob kakšni glasbi v ritmu udarjate s prsti ob mizo
ali pa s stopali ob tla? Ali pa si preprosto v mislih ustvarjate ritem, ki
vam v tistem trenutku ustreza in vam preprosto »paše«? Pa če je še tako
razglašen. Je vaš. Nekateri so šli še korak naprej. Ritmično udarjajo ob
raznorazne predmete, ki so jim takrat pri roki. Obstaja pa tudi »smetana udarjalcev«, ki so svoj občutek za ritem izpilili skoraj do popolnosti
in postali pravi virtuozi na bobnih. Mednje sodi tudi naš sodelavec,
nadzornik lokomotiv v Ljubljani, Damir Pavlič, odličen bobnar zelo znane in seveda odlične slovenske rock skupine Bohem. Ker tudi mene
ob pogledu na bobne vedno zasrbijo dlani in pogled kar sam poišče
bobnarske palčke, sem se oni dan odpravil k Damirju in nastal je tale
zanimiv intervju. Skok za bobne in gremo ... tam tam ta tum tam tam ta
tum tam tarataratatum …
Damir, zdravo. Najprej, te moti, če
v naslovu zapišem Damir »Štajerc«
Pavlič? Prihajaš namreč iz Štajerske in si v naših koncih bolj kot ne
nov.
Hahaha, seveda ne. Vsekakor je bolje,
da napišeš »Štajerc«, kot pa prišlek. To bi
bilo šele čudno. Prihajam iz Križnega Vrha
v bližini Slovenske Bistrice. Na železnici
sem kariero začel kot pomočnik strojevodje na dizelskih lokomotivah, vozil sem
predvsem na relacijah Maribor – Hodoš in
na ostalih odsekih, ki jih pokriva mariborska sekcija. Po nekaj letih sem naredil prvi
korak naprej in opravil usposabljanje za

nadzornika lokomotiv v Mariboru. Nato je
sledila poroka in ljubezen me je pripeljala
v okolico Litije, natančneje v Veliko Presko,
idiličen kraj nad Litijo, od koder imamo božanski razgled na okoliške hribe, da o zraku sploh ne govorim. Seveda je posledično
logično sledila menjava sekcije in tako danes delam v Ljubljani. Moram reči, da mi
je bilo od začetka kar čudno zapustiti domači kraj, kjer sem preživel skoraj 35 let in
oditi v povsem tuje, drugačno okolje. A danes mi ni žal, saj sem obkrožen z dobrimi
kolegi in se v Ljubljani zelo dobro počutim.
No, to je res lepo slišat. Zdaj pa
nam zaupaj. Pot, ki si jo prehodil

od začetnika do profesionalca,
virtuoza na bobnih. Kaj si moral
storiti za to?
Kot vsak bobnar sem že v osnovni šoli
začel ropotati in razbijati po vseh mogočih stvareh. Najprej s svinčniki po mizi,
nato so sledile raznorazne škatle in kasneje »kante« od barve, pločevinke, skratka
vse kar je od sebe dalo zvok in ton. Moj
oče je kmalu ugotovil, kam gre moja pot
in mi leta 1988 kupil prve bobne. Tako
sem prvič sedel za prave bobne, ko mi
je bilo 10 let. Moram poudariti, da so mi
starši resnično stali ob strani in podpirali mojo glasbeno pot, kar mi je resnično
ogromno pomenilo in sem jim resnično
hvaležen.
Kateri stil glasbe ti je najbližje? Kaj
najraje igraš? Je to rock, jazz, klasika? Skupina Bohem je rock skupina. Ti je to najbliže? So Bohemi
tvoja prva skupina?
Všeč so mi vsi stili, skratka vse, kar je
dobra glasba. Najbolj pa uživam pri igranju rock ritmov, saj so hitri, energični in
odločni a hkrati v rock baladah nežni in
polni občutkov. Prva moja skupina so bili
Kurzšlus, rock skupina v kateri smo igrali
grunge v stilu Nirvane ali Pearl Jam. Smo
pa prenehali ustvarjati po nesrečni in prezgodnji smrti pevca, ki je pri 27 letih umrl
za posledicami možganske kapi. Nato se
mi je ponudila priložnost v skupini Bohem,
kjer so leta 1998 menjali bobnarja, basist
skupine je moj bratranec in mi je ponudil
sodelovanje. Seveda sem takoj sprejel in
to je bil začetek čudovite zgodbe, ki sedaj
traja že skoraj 20 let. Prvenec smo izdali
leta 2004, na njem pa je najbrž najbolj
poznana skladba 9. junij, ki je že kar
klasika.
Kdo pa sestavlja skupino Bohem?

Damir »Štajerc« Pavlič
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Bohem smo pet glasbenikov in sicer
Matic Jere, naš pevec, Simon Šubic, kitarist, Dejvi Kotar, basist, Manca Pinterič,
klaviaturistka, ki je – mimogrede - tudi zaposlena na Slovenskih železnicah in pa
jaz kot bobnar.
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dejal – biti bobnar v Sloveniji ni lahko, a
imamo tisto, česar nam nihče ne more vzeti. Glasbo!!! Ta pa je in vedno bo v naših
srcih. Pozdrav vsem »bratom in sestram«
bobnarjem in bobnarkam!
Kako pa usklajuješ »špile« s službenimi obveznostmi?
Moram reči, da mi gre ekipa nadzornikov v Ljubljani zelo na roke, kar se usklajevanja naših nastopov tiče, saj fantje vedno
zamenjajo izmeno ali dve z mano, tako
da lahko odigram svoj koncert. Na tem
mestu bi se jim resnično od srca zahvalil.
Kolegi, resnično ste prava ekipa in hvala
vam za vse!

Skupina Bohem

Približaj nam sliko sestave bobnov, ki so tukaj pred nama.
Garnitura, ki je tukaj pred nama je sestavljena iz več skupin bobnov. Sedaj se
ne bom spuščal v hude podrobnosti, ker
to bralcem ne bi veliko pomenilo, saj gre
za strokovne izraze, ki jih razen bobnarjev
ne razume nihče, hahaha… V glavnem
imam dva bas bobna, ki se igrata z nožnimi pedali in sta skupaj za igranje bolj
heavy metal ritmov, predstavljajte si Larsa
Ulricha, bobnarja skupine Metallica in tisti
znani tatatatatatatata…., ko ne veš koliko
bobnov ima in kako sploh dohaja vse. Če
uporabljam enega pa je to za igranje bolj
»normalnih« hitrosti. Činele so druga taka
skupina tolkal. Eni jim dajejo več poudarka, drugi spet manj. Veliko jih uporablja
npr. Larry Mullen jr., bobnar skupine U2, ki
ima tudi poseben stil igranja. Tretja velika
skupina bobnov pa so bobni za igranje
ostalih ritmov, če se lahko tako izrazim, za
osnovni ritem, za prehode med ritmi, skratka za ustvarjanje variacij, katerih zlepa ne
zmanjka.

Drag šport. Pa se kdaj zgodi, da
udariš premočno? Da predreš
opno bobna?
Sicer se mi to še ni zgodilo, je pa možno. Če bi bila opna že izrabljena, bi bilo
to možno. Samo bi moral udariti res močno in nerodno, tako da bi jo dobesedno
predrl, kar pa ni tako lahko izvesti. Če
igraš seveda, če pa se »afnaš«, potem je
možno vse …
Si imel kdaj na koncertu kakšno
slabo izkušnjo? Morda krajo bobna, činele …
Enkrat se mi je res zgodilo, da so mi
ukradli činelo. Pa še »ta velika« je bila in
draga obenem. Res mi je bilo kar hudo zanjo in upam, da jo dotični vsaj uporablja.
Če bi tako vedel, bi prej vse činele podpisal, bi bile še več vredne, hahahaha …
Bog mu jo požegnaj, ja!

Koliko pa stane taka kombinacija?

Kot vem, si tudi tako imenovani
»endorser«, torej predstavnik za
bobne Tama, činele Sabian in bobnarske palčke Vater v Sloveniji.

To, kar stoji pred nama stane cca.
5000 evrov. Samo tale (spodaj levo) stane
1100 evrov …

Res je. S tem promoviramo naš inštrument med mladimi in navdušujemo mlade
talente, da se preizkusijo. Kot sem enkrat

Tako, sedaj pa je prišel trenutek
resnice tudi zame. Sedaj bom sedel
za tvoje bobne in pod tvojim strokovnim strogim nadzorom odigral
oz. poskušal zaigrati nekaj. Kaj
praviš? Če mi uspe – imam talent
ali samo srečo?
Hahahaha, rekel bi, da boš imel oboje.
Glej, vem da ritem in občutek za hitrost
imaš. Tako da ni panike. Ti samo sedi
in naj se »show« začne. Ampak vedi, za
razliko od bobnarja Victorja iz skupine
Captain Black beard, s katerimi si se družil v Stockholmu jaz govorim slovensko
in te bom pošteno »oklincal«, če ga boš
preveč »sral« in »fušal«, hahahaha … Jam,
brother, jam …
In potem sem sedel za bobne, Damir
mi je v ozadju spustil Metallico in komad
Nothing else matters, prijel sem za palčke
in se prepustil občutku. Bilo je fantastično. Kot bi sedel na mestu Larsa Ulricha.
Damir me hvala bogu ni skritiziral. Imel
sem o5bčutek, da je celo navdušen. Kako
sem se odrezal, pa vprašajte njega…. Jaz
samo vem, da mi je ob odhodu podaril
bobnarske palčke Vater in rekel – ti samo
ustvarjaj … Počutil sem se fenomenalno …
Robert Zakrajšek
Fotografije:
skupina Bohem – Matevž Kostanjšek,
fotografija Damirja – Robert Zakrajšek
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25 razlogov za širok nasmeh

Hmmmm ...

Ja, bo že držalo, kar sem nekoč napisal.
Da smo moški globoko v sebi skozi celo
življenje veliki otroci. In ta otrok v nas
komaj čaka, da lahko pride na površje in
se pokaže v vsej svoji otroški veličini. Tako
pač je. Nikdar ni bilo drugače in nikdar ne
bo. Vsi smo takšni. Vsi smo na tem. In tudi
jaz nisem nobena izjema. Namreč, poleg
ostalih stvari, ki jih počnem v življenju in
so mi zanimive, hodim tudi v službo. To
pa je podatek, ne? In v službi – tako, v
rok službe – vozim vlake. Kar sem strojevodja. To sem od nekdaj želel početi, saj
sem menda – vsaj tako pravijo, pa nisem
najbolj prepričan, če me malo ne zaj….,
hahaha – pri dveh letih svojega obstoja
na tej zemljici, nekega dne odkorakal proti
železniški postaji, stal ob ograji in gledal
lokomotive. Sicer nisem šel daleč, ker smo
takrat živeli povsem blizu postaje. A za
paniko v soseski je bilo dovolj. Pa me oče
ni »nažgal» po riti. Ne, dejal je – no, pa
bodi strojevodja. In zdaj je kar je. Po skoraj
tridesetletnem stažu (brez benificirane ali
kako drugače dodane delovne dobe) sem
Štirje mušketirji
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dobil željo. Veliko željo. Željo zapisano
z velikim Ž. Voziti parno lokomotivo. Ja,
voziti tisto črno puhajočo lepotico. Vsaj
meter dva. Kaj zdaj? Kako izvesti to in vsaj
za trenutek živeti sanje. In sem šel v akcijo.
Tako je naneslo, da sem nekega dne
spoznal kolega strojevodji, Boštjana Metličarja in Rudija Ljubeja, oba dolgoletna
preizkušena mačka na parnih lokomotivah. Ker sem pač goflja, je beseda dala
besedo in dogovorili smo se, da grem z
njima na vožnjo, da bom vsaj enkrat doživel kaj pomeni biti strojevodja v »odltimer«
pomenu.
Prišla je sobota. Že zjutraj sem kar cepetal in pogledoval na uro, če je že čas,
da grem na celjsko postajo. No, ura je
vendarle odbila »cajt« in v popolni parno
bojni opremi sem se podal proti postaji
Celje, kjer je že čakala name. Parna lokomotiva serije 25. Velika, čudovita, kot
strastna mačka dim puhajoča črna lepotica. Spoštljivo sem se ji približal, položil
dlan nanjo in začutil, kako se je nežno
zdrznila. Kot bi mi želela povedat, da ne
grize, naj se je ne bojim, naj se je dotaknem in pustila se bo ukrotiti. Občutek je
bil nepopisen, saj sem prvič stal tako blizu
delujoče parne lokomotive in skozi glavo
je divjalo morje misli. Kako se te vozi, kako
se upravlja s tabo, si zahtevna pri speljavi, menda ne boš drsala, da ne uničiva
česa…, skratka, vprašanj kar ni zmanjkalo.
Dejansko se je v meni prebudil tisti majhen
otrok, ki je v smehu komaj čakal, da se
prikaže…

Tako smo odpeljali iz Celja proti postaji
Imeno. Najprej sem seveda stal lepo ob
strani in pustil mojstroma Boštjanu in Rudiju, da opravljata svoj posel. Čez čas sta
opazila, da rahlo nervozno pogledujem
proti krmilnemu pultu in čakam, kdaj bom
lahko stopil malo bližje. Nekaj časa sta
me – tako, v smehu - še »pacala«, ko pa
smo prispeli v Šmarje pri Jelšah, je Boštjan
stopil vstran in dejal – Veš kaj, sem mislil,
da bi ti tole sedaj pognal proti Imenu…. In
to je bil trenutek, ki sem ga čakal in čakal.
Črna lepotica se mi je povsem prepustila.

Zakaj ravno jaz?

Kot bi dejala – tu sem zate – je nežno
spustila nekaj pare in čakala, kaj bom naredil. Trenutek, ko sem regulator stopnje
polnitve nastavil na 70% in ročico »plina«
pomaknil na 2 – 3 bara, jo potem, ko se je
pod mojo roko nežno pretegnila in se premaknila naprej, vrnil rahlo nazaj, da se je
umirila, in zopet dodal nekaj čez 5 barov
in dvigoval proti 10 barom, da je veselo
zasopihala in mi skoraj pomežiknila – tu
sem, greva, greva…. To je trenutek, ki ga
ne bom pozabil nikoli. Nikoli. Občutek je
bil še močnejši, ker se je to zgodilo v kraju,
ki mi na nek način pomeni veliko.
Seveda moram povedati, da zna biti
lepotica, ki sem jo nežno vodil skozi čudo-

Ste na postaji - Naši clani so doživeli

Spoznavanje ...

vito pokrajino, tudi »slabe volje«. Najmanj
nad čem »dvigne nos« je, da ji zmanjka
ognja in ne more biti več tista strastna
lepotica, ki privlači poglede iz vseh strani. So še veliko hujše reči, kjer se lahko
naša krotka mačkica spremeni v pihajočo
in grozeče sikajočo podivjano zverino. Če
preveč pade nivo vode in se tega ne da
popraviti, takrat samo »beži« od nje. Ker
se lahko zgodi, da jo boš v tisoče kosih
iskal po okolici. Ker jo bo preprosto razneslo. In takrat ne želiš biti poleg. Ja, tele
krotke lepotičke znajo pokazati kremlje, če
se z njimi ne ravna kot s pravimi damami.
Ampak to me tisti dan ni skrbelo, saj je
prav nežno predla in nas peljala proti cilju. Med vožnjo sem zasanjano opazoval
pokrajino, ki je prej nikoli nisem opazil na
tak način. Danes je bilo drugače. Lepše.
Preprosto doživeto. In potem… Potem je
moj pogled ušel tja.. Tja, kjer je... Z nasme-

Ko živiš sanje ...

hom in iskro v očeh sem prijel ročico piščali
in ji poslal pozdrav. Še danes mi Boštjan
v smehu pravi – imel si prav poseben
pogled in nasmeh, ko si peljal tam mimo,
kot bi dal vedeti… želim biti tu… In imel je
prav. Resnično sem užival v teh trenutkih,
ko sva s črno mačko peljala tam mimo.
Zato ker je tam…. No, ni pomembno. Jaz
vem kdo… Ona… Ne boj se, ja? Vse je v
redu… Mislim nate in kmalu se vrnem k
tebi… Regulator polnitve sem nastavil na
cca 30%, črna mačkica je nežno predla,
meni pa je pogled ušel tja… Preprosto
užival sem… In nasmeh je ostal na mojih
ustih cel dan…
Prvi postanki so prinesli tudi prvo občudovanje, ki ga sicer iz modernih vlakov
nisem vajen. Ko se množica oči obrne vate,
ko te občudujoče gledajo, ko ujameš otroške poglede, pa tudi poglede ostalih…
Takrat se počutiš umirjeno. Takrat veš, da

si naredil nekaj dobrega. Tako za otroke,
tiste majhne in tudi malo večje, kot zase. In
to je občutek, ki traja…
Na poti nazaj v Celje sem užival. Preprosto užival. Kaj bi dejal še več … Preprosto sem živel svoje sanje. In to je največ kar
lahko človek doživi. Tisti nagajivi otrok, ki
se skriva v vsakem moškem pa sploh. On je
tisti dan dobil vse, kar je želel … Tudi njen
nagajiv pogled, ki se je, ko sem se ves črn
vrnil k njej, nasmejala do solz in rekla – vidim, da si užival … Potem me je po hitrem
postopku poslala pod tuš, hahaha…
Boštjan, Rudi, še enkrat – hvala! Hvala
obema! Hvala za uresničene sanje … To
je bil res dan, ko sem imel 25 razlogov za
širok nasmeh. V družbi vroče črne mačke,
parne lokomotive serije 25 …
Robert Zakrajšek
Fotografije: Aleš Jordan in Robert Zakrajšek

Mačka

Širok nasmeh (brez komentarja) ....
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Največji čar je biti »oldtimer« železničar* –
ob 30. obletnici vožnje muzejskega vlaka v Sloveniji
Letos je trideseta obletnica voženj muzejskega vlaka. Že polna tri
desetletja nas črne puhajoče lepotice razveseljujejo, ko polne žara in
dobesedno ognjevito brzijo preko pokrajine. Pogled na njih je vedno
čudovit in marsikomu vrne spomine leta in leta nazaj, ko so bili vlaki s
parno vleko nekaj povsem običajnega, saj druge vleke pač ni bilo. Nam
mlajšim pa pomenijo preskok v čase, ki jih sami nismo živeli, jih pa lahko
podoživimo na tak način. O sami tridesetletnici je bilo in še bo zapisanega marsikaj. O kulturni dediščini, ki se na tak način ohranja živo, tudi
ne bo manjkalo zapisov. Kaj pa ljudje, ki ohranjajo to dediščino? No,
o njih bomo pa mi danes rekli besedo ali dve, saj so prav oni zaslužni,
da ta naša dediščina živi na terenu, da je živa materija in ne samo eksponat v muzeju, kjer priča o nekih minulih časih. O ljudeh, ki te parne
lepotice vodijo po tirih, da so krotke kot nežne mucke in predejo čez
pokrajino, nam v veselje. Spoznajmo naša kolega Boštjana Metličarja
in Rudija Ljubeja, ki sta že leta ekipa na pari in parne lepotice poznata v
podrobnosti. Prav je, da spoznamo tudi ta del muzejske dejavnosti. Kdo
z občutkom kroti te vroče dame in kdo skrbi, da so njihovi parni želodčki
vedno polni ognja in njihova pljuča polna pare…
Boštjan, Rudi, vidva sta kot strojevodja in kurjač ekipa in tim na pari
že leta in leta. Kako sta sploh prišla do tega? Kako sta se spoznala
in »zaletela« skupaj?
– Kako sva prišla do tega
je morda preprosto vprašanje, a odgovor
je lahko dolg in širok, saj skupaj voziva
parne lokomotive že od leta 1996. Para.
Hmmm, parna lokomotiva je preprosto živ
stroj, živ organizem, ki potrebuje veliko

Boštjan Metličar
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nege in pozornosti in pa seveda obilo,
obilo občutka. To bo potrdil tudi Rudi, saj
vedno »leta« okoli nje, skrbi, da je vedno
pripravljena za akcijo in se dobesedno
pogovarja z njo. Sicer pa si tudi sam občutil, kaj pomeni, ko jo s svojo roko nežno
pripraviš do tega, da zasopiha in se premakne. Nikoli ne bom pozabil veselega in
srečnega izraza na tvojem obrazu, ko si
jo pognal iz Šmarja pri Jelšah proti Podčetrtku. Bil si kot majhen otrok, hahahaha…
Drugače pa sva se z Rudijem spoznala

Rudi Ljubej

že pred leti in ugotovila, da imava skupen interes po ohranitvi železniške tehnične dediščine. Najprej sva zbirala dele
za likovne signale, ki so včasih stali na
postaji Celje in so danes razstavljeni ob
obnovljeni stari postavljalnici št. 2, kjer so
tudi prostori manjšega muzeja in našega
društva. Nekega dne sva v Štorah naletela
na staro tirno parno dvigalo. Ravno takrat
pa se je v Ljubljani začenjala šola za paro
in porodila se nama je ideja… No, pa naj
Rudi pove, kaj je bilo, da ne bom govoril
samo jaz…
Rudi – Ja, res je. Iskala, nabirala in
zbirala sva dele za signale in jih želela
obnoviti. Ko sva tako rogovilila po svetu,
nenadoma naletiva na omenjeno parno
dvigalo. Ali deluje? Je izpravno? Ga zakuriva in preizkusiva? Sto vprašanj, a žal
samo en odgovor – sto hud…., nimava
izpita za paro. In midva - ne bodi nor –
naravnost k šefu. »Šef, midva sva našla
eno dvigalo, pa bi ga, no takole, spravila
v Celje, ker je zelo velikega (seveda, kako
pa drugače, hehe..) pomena za tehnično
dediščino«. »Samo veste, nimava izpita
za paro«. Šef pravi - »Ja, potem vama pa
ne morem pomagati«. Midva sva čakala
samo to. »Šef, zdajle se začenja šola za
paro, pa bi midva, če seveda dovolite,
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šla na šolanje in potem ne bo težav za
premik dvigala«. Šef naju gleda, mislim
da se je malo hudomušno nasmehnil, ko
je ugotovil, da sva ga malo »scat peljala«
in pravi - »Pojdita, pojdita, samo plačali
vama pa ne bomo. To opravita v svojem
prostem času«. »Ni težav, šef!« In sva šla.
To je bil za naju začetek čudovite zgodbe
o parni vleki in ekipnem delu.
Super! Sta bila pa res z vsemi »žavbami namazana«, hahaha… Veliko govorita o timskem delu. Kaj to
pomeni pri parni vleki? Je to samo
vožnja, kurjenje peči ali je tu še
kaj več?
Boštjan – Tu je še veliko več, saj smo
lokomotive obnavljali sami, iskali dele,
določene dele tudi sami izdelali, ker so
bile lokomotive izropane, saj so v določeni meri izdelane iz dragih kovin in to
je vse »šlo iz njih« neznano kam. Drugače pa je timsko delo na parni lokomotivi
nekaj povsem drugega kot na sodobnih
lokomotivah. Parno lepotico je potrebno
zakuriti, jo podmazati, da se sklopi gladko
vrtijo, vzdrževati paro, jo imeti stalno pod
nego…., ja, dobesedno kot bi govoril o
ženski. Nežnost, pozornost in še enkrat nežnost. In potem deluje, da je veselje. Da je
vedno polno v formi, je potrebna ekipa, ki
dela kot eden. Ekipa, ki ji ni težko ob dveh
zjutraj vstati in oditi od partnerke iz tople
postelje. Na nek način greš takrat od ene
partnerke k drugi. Naše prave partnerke
to – hvala bogu – razumejo ali pa so se
preprosto sprijaznile, da so njihovi možje
eni taki, veliki otroci, hahaha…
Rudi – Boštjan ima popolnoma prav
in težko bi dodal še kaj. Morda še to, da
je potrebno za delo na pari imeti veliko
entuziazma, predvsem pa veliko, veliko
srce. Pri nama se je to pokazalo že pri
šolanju, saj sva zelo dobro vedela, zakaj
sva tam. Bila sva edina, ki sva v šolo hodila
naravnost iz službe, šla iz nočne naravnost
v učne klopi, menjala službe, da sva lahko
šla na predavanja…. Naj povem anekdoto, ki je Boštjan, ker je pač skromen človek,
ni povedal o sebi, pa morda lepo pove,
kaj pomeni biti predan pari in tehnični dediščini. Ko sva se učila od starih mojstrov,
je »majster« dal komando, da je treba

naliti olje v ležaje. »Ko se bo pokazalo
pri vrhu, bo polno!« In to pri minus 25
stopinjah! Boštjan je to brez ugovarjanja
naredil, kar je pomenilo, da je celo noč
točil olje, ki je bilo gosto kot med in zato
obležal zaradi pljučnice. A je še danes tu!
To je predanost.
Nimam besed. Res sta tim, ki diha
skupaj. Pa nam zaupajta. Se vama
je pri letih voženj na pari pripetila
kakšna hudomušna prigoda, ki bi
jo delila z nami? Sam lahko omenim, da je bilo vsaj zame neprecenljivo, ko sem bil z vama in so
me pri postanku, ko sem bil na lokomotivi, z občudovanjem gledale
oči vseh prisotnih otrok… Dober
občutek, res…
Boštjan – Teh se je nabralo za celo
knjigo, hahaha… Najprej bi pa rad potrdil
tvojo zgodbo o občutku, ko si na lokomotivi, pelješ skupino, kjer je veliko otrok in
potem postanek… In otroške oči zrejo vate
s takim občudovanjem, da se preprosto
sam sebi zdiš v redu. In ves trud, vse, kar
si vložil v delo na pari je v tistem trenutku poplačano. Ko vidiš ta sijaj v otroških
očeh… Božiček je amater. Oprosti, Rudolf,
hahahaha…
Bi pa omenil prigodo, ko sva na bohinjski progi vozila evro poslance in sta v
bohinjskem predoru zatajila oba aparata
za dovajanje vode. Nastal je problem z
nivojem vode, ki ne sme pasti pod minimalno vrednost, saj lahko sledi…. Dokler smo
se v predoru vzpenjali, je bilo še v redu,
težava je nastala, ko se na polovici predor
prevesi navzdol proti Bohinjski Bistrici, kar
je pomenilo, da se je prestavil tudi nivo
vode in peč se je razbelila. Za rešitev
situacije je sicer bilo na voljo več opcij, od
»rezanja« lokomotive in umik z njo iz predora, evakuacija vlaka (v predoru, kam?)
in vlečenje zavrtega vlaka, kar omogoča
umetno hlajenje peči. Izbrala sva vlečenje
zavrtega vlaka v dolino, lokomotiva je vlekla in voda je prisilno krožila. Situacija je
bila rešena brez ogroženosti potnikov, tudi
zato, ker je potem nenadoma - tako kot
je nehal - spet začel delovati en od dveh
aparatov za dovajanje vode. Po kabini
je zaropotalo, ko sta se nama odvalila
kamna od src. Olajšanje! Sem pa ves čas

»krize« razmišljal o samo treh stvareh –
kaj storiti, da pridemo ven v enem kosu,
nadalje, v katerem jeziku poslancem pojasniti, da bo morda potrebno, no ja, malo
hitreje stopiti…, saj so bili iz vseh evropskih
vetrov, predvsem pa sem se že videl v ponedeljek na raportu v pisarni generalnega
direktorja, hahaha… No, nič od tega se ni
zgodilo, saj sva z Rudijem speljala zadevo
profesionalno.
Rudi – Ja, to so zgodbe, ki jih ne pozabiš. Seveda se najprej pridružujem vajinim
občutkom, ki jih kot del ekipe na pari doživiš, ko te občuduje kup otroških oči. (in
pa seveda tudi kakšna mamica – smo se
vsi trije zasmejali v en glas – op. avtorja)
Meni najbolj smešna, moja osebna, pa
mi je prigoda s kurjenjem ognja na lokomotivi. Teh je sicer cel kup, a bom omenil
tisto iz muzeja v Ljubljani. Naredim podkurjavo, tlak je bil zelo nizek in seveda se
je na vse mile viže kadilo. Nič posebnega.
Vsaj mislili smo tako. Mi gremo malo ven,
nenadoma se zaslišijo sirene. Tulijo, kot da
je pol Ljubljane podrte. Pomislim – tole pa
ni najbolj v redu… In res. Gasilci priletijo,
ne vprašajo nič, podrejo vhodno »rampo«, se z vso »bojno« opremo zapodijo
v muzej… Pridejo ven, mi smo se že zbrali
zunaj, vprašajo - »Kje gori?« »Tukaj, na
lokomotivi«, odgovorimo z nedolžnim izrazom na obrazih. Sledilo je strogo vprašanje - »Kdo je zakuril?« in cela ekipa v istem
trenutku s prsti pokaže name in v en glas
reče - »On!«. Gasilci dojamejo situacijo in
se začnejo smejati. V tistem se z vso hitrostjo prikažeta dva policista. »Kdo je podtaknil požar?!« Vsa ekipa, vključno z gasilci
zopet enoglasno pokaže name - »On!«.
Policista vzameta beležke in povsem resno
začneta z mojim popisom – ime, priimek,
ime očeta…. Jaz jima poskušam dopovedati, da je to moja služba in da ne kurim
nalašč. »Na lokomotivi je ogenj!«, vztrajata ona dva, jaz pa - »Seveda je ogenj
in para, če gre lokomotiva na vožnjo. To
je parna lokomotiva. Tako pač je!«. No,
končno sem jima nekako dopovedal, da je
to parna lokomotiva in da ne gre drugače,
kot da jo zakurim, če hočemo kam iti z njo
in da je to moja služba… In fanta sta pogruntala, da tu nevarnosti sabotaže ni, se
nasmejala do solz, malo nam, malo sama
sebi, se opravičila, ker sta pač dobila prija-
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Boštjan, Rudi in njuna 25-026 v akciji

vo o velikem požaru in sta morala speljati
postopek, naredili smo skupno fotografijo
in jo poslali na policijsko postajo, kjer jo
imajo še danes obešeno na steni.
Hahahaha…, ja, živemu človeku se
vse zgodi. Za konec mi zaupajta
še, kako pa je s posluhom za parno
vleko s strani države, s strani delodajalca oz. Slovenskih železnic.
Imajo na višjih nivojih občutek in
posluh za tehnično dediščino, za
tradicijo, za njuno ohranjanje?
Boštjan, Rudi – Na kratko… Načeloma je podpora polna, a je vedno odvisno
od trenutne »oblasti« in to ni mišljeno v
političnem smislu. Preprosto imajo nekatere ekipe, tako v vodstvu železnice kot
v vodstvu države, različne poglede na ta
segment in različen odnos do tovrstne dediščine. Razumevanje je pač različno. Kot
pa sva rekla, načelna podpora je vedno
in iz obeh strani. Seveda pa, kot vedno v
teh zgodbah, levji delež opravi ekipa, se
pravi kolegi entuziasti, ljubitelji železniške
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tehnične dediščine, ki aktivno sodelujemo
tako pri sami obnovi kot izbiri lokomotiv za
obnovo, iskanju rezervnih delov, vlaganju
ogromnih količin delovnih ur… Skratka, gonilo je vsa ekipa, s katero delamo skupaj in
na tem mestu bi se vsem zahvalila. Fantje,
zlata ekipa ste! Seveda pa morava poudariti tudi, da se pri parnem muzejskem vlaku
resnično vidi, da Slovenske železnice pri
tem produktu ne prodajajo samo vožnje,
ampak nekaj veliko več. Prodajajo oz. bolje rečeno ponujajo doživetje. Uresničenje sanj marsikaterega majhnega otroka
v obliki sina in še bolj njegovega večjega
dvojnika, njegovega očeta, hahaha... In tu
besede o podpori vodstva, in v tem primeru
ne samo načelni podpori ampak resnični,
povsem držijo. To se vidi po presenetljivo
dobro zasedenosti vlaka, saj zanesenjakov in avanturistov nikoli ne zmanjka. Še
posebej bi se pri kvalitetnem obveščanju in
promoviranju med tujimi turisti, predvsem
Angleži in Rusi, ki jih v teh koncih res ne
manjka, zasedenost še povečala. Za vse to
je med drugim zaslužno tudi, in to seveda
ne smemo pozabiti, vlakospremno osebje

PE Potniški promet, ki s svojo prijaznostjo
in predanih delom vse skupaj še potencira in animira potnike s svojim sproščenim
pristopom. Z njimi smo v tej sezoni odlično
sodelovali in se dopolnjevali, in verjamem
da bo v naslednji sezoni enako, saj se z njimi naša ekipa odlično popolni in delujemo
kot eden. Morda naj na tem mestu omeniva, da so v preteklosti tudi vlakospremci
imeli dodatek za težje pogoje dela. Bilo
bi lepo, da se tradicija nadaljuje tudi v tem
segmentu, čeprav nekateri temu oporekajo. Zakaj… Kdo ve? Mi vemo, da delo tako
na lokomotivi kot na vagonih med potniki
zahteva srčnega človeka. Ko se ustavimo
v predoru in lokomotiva dobesedno rohni,
takrat so oni tisti, ki umirijo potnike, da ni
panike. In to ni lahko opravilo. No, samo
v razmislek….
Robert Zakrajšek
Fotografije – Robert Zakrajšek in Aleš Jordan

*(naslov je delno izposojen od Rudija, ki je nekoč
dejal – najlepši čar je železničar!)
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Tina Ambrožič – ona, prva v ekskluzivno
moškem klubu
Življenje je nepredvidljivo. Lahko nas odnese levo, desno, gor, dol …
Nešteto je možnosti, nešteto variacij, nešteto poti … A prava pot je tista,
ki jo vsak posameznik izbere sam. Po svoji presoji. Pot, za katero ve, da
je prava in jo čuti v srcu. Pot, na kateri mu ni potrebno zanikati samega
sebe in se prilagajati mnenju in lažnim normam družbe, ki so največkrat
namenjene omejevanju svobodne izbire posameznika. Na svojo pot
se je podala tudi naša stara nova sodelavka Tina Ambrožič. Izbrala je
svobodno izbiro in se odločila, da ne bo več zanikala same sebe. Morda
tega kdo ne razume in jo obsoja. Nihče mu ne zameri. Vsak posameznik
potrebuje različen čas za sprejetje stvari, ki morda na prvi pogled ne
delujejo »normalno«. Pa imamo resnično razčiščene pojme o tem, kaj je
normalno in kaj odstopa od umetno ustvarjenih norm? Vsak si naj sam
odgovori … Medtem pa preberite življenjsko zgodbo naše sodelavke
Tine Ambrožič in morda boste na vse skupaj gledali z drugačnimi očmi.
Besedo ima Tina …
Najprej bi vas rada lepo pozdravila,
spoštovani sodelavci. Verjetno ste osupnili,
morda ostali nemi, ko ste izvedeli, da je
Miha postal Tina. Verjamem in spoštujem
to, da imate vsak svoje mnenje o moji
spremembi, ljudje smo unikati, vsak zase
drugačni – različni, v bistvu smo mavrični.
Tina ni od danes, Tina je v meni že od
rojstva, od kar vem zase. Le upala si ni
priti ven, ker ... Vsi se boste strinjali – kako
bodo reagirali drugi, kakšne posledice,
dobre ali slabe lahko to prinese?
No, Tino sem vestno skrivala v sebi, jo
zatirala, nisem ji pustila ven iz strahu pred
vsem prej naštetim. V tem stilu sem živela z
grenkobo v sebi, saj ne moreš biti ženska,
če pa si »ta prav dedec«, saj si ne upaš,
saj te ne bodo sprejeli, saj ...
Minevala so leta in Tina je ostajala prikrita očem javnosti. Le v družini smo vedeli
kaj in kako je z mano. Iskreno vam povem,
da se niso strinjali z mojo skrito Tino, poskušala sem jim dopovedati, dopovedovati, da je to dar narave, ki ga prineseš s
sabo na svet, da obstaja ena taka oseba
na 10.000 prebivalcev. Ene osebe lahko
zadržijo svojo drugačnost v sebi, druge
morajo to dati ven, da se osvobodijo bremena, ki jih preganja vsak dan življenja.
Povem vam, da sem to »uspešno« skrivala in tiščala v sebi 36 let, vse dokler
nisem prišla pred dejstvo, ko so mi jeseni
leta 2011 diagnosticirali akutno mieloično
levkemijo. Da, diagnosticirali so mi krvne-

ga raka s hitrim napredovanjem, kjer se
posloviš od tega sveta v dobrem mesecu
dni, če kemoterapije niso uspešne.
Imela sem srečo, tudi zdravnik mi je
na eni od vizit povedal, da imam ugodno
diagnozo, ki se uspešno zdravi samo s kemoterapijo, presaditev kostnega mozga je
skrajna rešitev. Še danes vidim, kako veselo je nastopal s to novico. Jaz pa sem bila
opremljena s cevkami na telesu, kot čelo

Tina na vlaku

Tina Ambrožič

lokomotive. Preplašeno sem ga poslušala
in nisem dobro razumela o čem govori. Da
je to resnica. Nisem razumela vse dokler
me niso po sedmih mesecih bolniške postelje odpustili. Vmes sem resnično zrla smrti v
oči, ko se je prikradla huda pljučnica, kjer
so zdravniki dvignili roke in iz ure v uro
upali na izboljšanje. Naredili smo vse, dali
smo vsa možna zdravila, domači lahko se
pripravite na …, na ... vse.
Biti sedem mesecev priklenjen na posteljo v sobi še z dvema, včasih s tremi sotrpini, od katerih mnogi žal niso več imeli prilike videti sončnega vzhoda… Naj počivajo
v miru! Zaradi strahu pred okužbami, ki jih
lahko prinesejo obiski, predvsem otroci,
so bili obiski nezaželjeni. V bolnišnici sem
imela obilo časa za razmišljanje in takrat
je Tina začela pridobivati na svoji dimenziji. V meni je začela rasti želja po življenju
brez okovov, zatiranja sebe in svojih čustev. Osvobajala sem se vseh negativnosti
v sebi in vseh zapor. S psihologom sva
razpravljala o moji ženskosti - ženski, ki
živi v mojem moškem telesu.
Po končanem zdravljenju sem se odločila poiskati pomoč pri strokovnjakih iz
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področja spremembe spola, kjer so pretehtali, da je edina pot zame začeti proces
spremembe spola.
Ne, ni bilo lahko to zaupati svojim najbližjim in bližnjim, še težje pa sem se zaupala kolektivu in okolici. Ne sramujem
se svoje preteklosti, ne zanikam, da sem
bila moški, mož in da sem oče hčere. Ne
morem zanikati svojega znanja in izkušenj,
ki sem jih kot Miha nabirala 40 let. Nepošteno bi bilo do sebe in do drugih.
Letos meseca maja sem dobila dovoljenje zdravnice, ki vodi moj proces spre-

membe spola, da lahko uradno spremenim
identiteto iz moškega v žensko (EMŠO,
spol). Osebno ime pa lahko vsak državljan spreminja po mili volji, le denarnico
moraš odpreti.
Tako. Spoštovani sodelavci in sodelavke, dobili ste prvo žensko, ki aktivno opravlja poklic strojevodje. Prav tako vestno in
odgovorno kot vi.
Hvala vam, da ste me v teh zelo težkih
trenutkih tako lepo sprejeli brez težkih besed, seveda z izjemo posameznikov. Pošteno in modro od posameznikov bi bilo,

da svoje nevednosti ne razlagajo, tudi oni
so drugačni.... Naj vprašajo, če ne razumejo… Vem, ob kavici pade tudi kaka ta
prava »moška debata«, a tistega kar ne
slišim, tisto ne boli…
Lepo pozdravljeni in veselim se korektnega sodelovanja z vami.
Tina Ambrožič
Uvod: Robert Zakrajšek
Fotografije: Tina Ambrožič
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Naredimo nekaj zase – tretji del
Smo ljudje res tako vpeti v hiter tempo življenja, da ne vidimo več
razlike med tem, kaj je prav in kaj ne, kaj je moralno in kaj nemoralno?
Smo res pozabili na sebe, svoja čutenja in občutke? Smo pozabili na
ljudi okoli sebe, na prijazen nasmeh, na topel pozdrav? Smo res postali
močvirje slabih in negativnih vibracij, ki se kot tsunami razdiralno širijo
po svetu? Smo pozabili, da smo ljudje? Verjamem da ne, verjamem da
je v nas še vedno iskra, ki poganja srce, osrečuje dušo in umirja um …
Do sedaj smo spoznali kar nekaj položajev in situacij, v katerih se ljudje običajno ne izkažemo kot ljudje, ampak kot
nekaj »podivjanega«, nekaj egoističnega,
nekaj samo vase zaverovanega in nekaj,
kar samo zase misli, da je edino in sveto na
prestolu življenja. Običajno niti ne storimo
kaj dosti, da bi v takih situacijah, ki vedno
kot nalašč pridejo v pravem trenutku, da
nas spravijo »na obrate«, odreagirali kot
osebe, ki se zavedajo, da so samo delček
nečesa višjega oz. večjega, če vam je ta
izraz ljubši. Seveda pa moramo vedeti tudi
to, da se v našem življenju, oz. na naši
poti pojavljajo osebe in negativne misli, ki
nas na vsak način poskušajo vreči iz tira
in so sposobne storiti prav vse, da bodo v
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središču naše pozornosti, s katero se pravzaprav hranijo. In nam obenem kradejo
našo energijo in naš čas. Danes bomo
torej rekli besedo ali dve o tem, kaj nam
krade energijo, pozornost in čas in tudi o
tem, kaj nam jo vrača. Kajti, verjemite, ko
boste polni optimizma in pozitivne energije, bo sonce sijalo prav vsak dan. Ker nobena situacija ne bo tako nemogoča, da
je ne bi bilo mogoče obrniti na bolje. Saj
veste – fizikalni zakon akcije in reakcije. In
če ste sedaj najprej pomislili na to, da mi
morate nujno razložiti, da ta zakon velja
samo za otipljivi svet….. Ja, potem je tole
branje kot naročeno za vas. Da na svet
dejansko pogledate iz pozitivne plati in ne
le, da sami sebe prepričujete, da ste edini

in pravi optimist na tem božjem svetu, vsi
ostali pa pojma nimajo…. Gremo?
Torej. Dejstvo je, da smo danes z vseh
strani dobesedno bombardirani z negativnimi dražljaji in žal živimo obkroženi
s kronično negativnostjo. Večino časa se
tega niti ne zavedamo, saj to sprejemamo kot edino možno realnost. Ta realnost
je sestavljena iz vseh mogočih negativnih
občutkov in misli, ki jih velikokrat po nepotrebnem kreiramo sami, dobimo pa jih
tudi od raznoraznih »dobrih« ljudi, ki nam
jih zelo radi »podarijo«. Pravzaprav je ta
logika v današnjem svetu popolnoma normalna. Žal. Če je pa tako lahko nergati, se
pritoževati, obtoževati … Za to res ne rabiš
biti mojster, ne?
Ogromno je odvisno od tega, na kakšen
način si sami zamišljamo naše življenje. Če
so vse naše misli in predvidevanja usmerjena samo v negativni razplet dogodkov,
potem se bo slej ko prej tako tudi zgodilo.
In »uživali« bomo v spoznanju, da smo
seveda imeli prav. Se pa moramo zavedati
dejstva, da nam takšna usmeritev na fizič-
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ni ravni prinese ogromno obremenitev na
telo, ki na dolgi rok pelje v bolezen. Kreiranje negativnih misli in občutkov je enako
bolezen! In pika! Jasno? In predno mi kdo
poskuša prodati nasprotno logiko – sam
sem to pred leti izkusil na sebi in končal
na onkološki kliniki v Ljubljani! Si želite biti
tam? Ni prijetno, verjemite.
Pot negativnosti pravzaprav pomeni
hrano za to isto negativnost, ki jo na ta
način prav lepo »redimo«. In ta nam naše
»gostoljubje« vrača na ta način, da ni nikoli potešena in zahteva vedno več in več….
In nas ujame v začaran krog v katerem je
možen samo en izid. Naš poraz….
Kajti, ko se prepustimo jezdenju na krilih
negativnosti, se zgodi prav zanimiva reč.
Začnemo spoznavati »naše«, torej vse, ki
delujejo na isti negativni ravni. Ki si ne
upajo ali dovolijo pogledati v ogledalo
in razmisliti o vzrokih svoje jeze in nezadovoljstva. Tiste, ki so večno jezni in
nezadovoljni. Ki so spomenik nerganja.
Ki so supermarket slabih vibracij, ki jih z
veseljem prodajajo okoli. Pravi top shop
nezadovoljstva. Če pokličete v naslednje
pol ure…. Ste prepozni…. Ker ste že do
grla v kleščah negativnosti. In pot ven bo
dolga in naporna. Ker ste postali član kluba »večnih nergačev brez razloga«.
Najhujša »specialca« vojske negativnosti sta strah in stres, kajti oba izklopita ali
ohromita razumsko in trezno razmišljanje
ter ponudita nešteto neracionalnih verzij
razvoja dogodkov. Kaj dobimo iz njunih
začetnic? Kratico neke vojaške postrojbe,
ki je v štirih letih evropske temne zgodovine povzročila neverjetno količino gorja
in trpljenja. In ni bila rdeče barve…. Oba
delujeta na popolnoma isti način. Počasi, počasi prevzameta oblast nad vami.
Zmanjšata nivo vaše življenjske energije,
vas mentalno in fizično povsem izčrpata in
na koncu pristanete v bolniški postelji. In to
ne za dan ali dva. Okrevanje je dolgotrajno in zelo naporno. Kot po vsaki vojni. Ker
takrat v vas dobesedno divja vojna. Med
vašim dobrim delom, ki vas brani in temno
silo, ki se vas želi polastiti in vas zasužnjiti.
In spremeniti v večnega nergača, ki je
dopoldne jezen sam nase, popoldne pa
na ves svet…
Naslednja past, v katero se z lahkoto
ujamete, je sposobnost čutenja in sočutja
z ljudmi, s tujko imenovana »empatija«,
sicer izjemno lepa lastnost in sposobnost,

Vam krade energijo (kot simbol zla) ali vam jo vrača (kot simbol zdravja – glej Galenovo palico)?
To je odvisno od vašega lastnega kreiranja življenja in sveta …

ki pa za vas lahko pomeni pravi »samomor
iz zasede«, če jo opazijo napačni, to je
negativni ljudje, tako imenovani »čustveni
vampirji«. Ti bodo svoje večne težave z
veseljem »prenesli« na vas in vas počasi
pripravili do tega, da boste okupirani z njihovo usodo, njihovih večnim jadikovanjem,
njihovim večnim občutkom, da se jim godi
grozna krivica, čeprav so – po njihovih
besedah – takooooo dobri in edini pravični…. Skratka, postali boste del njihovega
večnega nezadovoljstva. In ko jih ne boste
več pripravljeni trepljati po ramenih in govoriti – dober si, da to zdržiš….. Potem se
pripravite na obračun. Kajti vaša vrednost
na njegovi »lestvici priljubljenosti« bo drastično padla in deležni boste očitkov vseh
vrst. In če ste po naravi empatična oseba…
Potem vas bo to »sesulo«. Rezultat – bolniška postelja… Lahko verjamete ali pač ne.
Vsak ima svobodno izbiro…
Enak princip prevzemanja vaše pozornosti in s tem vaše energije bi lahko opisal
tudi pri ljudeh, ki sicer niso dežurni »jambrovčki«, so pa izrazito negativne osebe,
ki znajo zelo lepo očarati ljudi in se mi jim
prikazati kot zelo poduhovljene osebe z
»razčiščenimi« pojmi o življenju. To so osebe, ki z lahkoto potegnejo za seboj maso
ljudi, ki v tistem trenutku ne razmišlja samostojno, ampak sledi masovnemu trendu. Te
iste osebe potem pravočasno »odskočijo«,
ko gre stvar predaleč. In potem običajno
še prepričajo vse okoli sebe, da pa oni že
nič niso imeli s tem…. Zagotovo ste že sre-

čali koga takšnega. In morda »pokasirali«
namesto njega. Pa ste se jezili nanj zaradi
tega? Zakaj? Saj ste se sami pustili peljati
na led. Tam pa nekaterim zdrsne, drugi pa
pridejo na nasprotni breg. In to običajno
niste vi…. Poskusite se ograditi od oseb,
ob katerih se počutite utesnjeno in neugodno. Naj vam ne bo težko tega priznati
samemu sebi. No, v službi se seveda moramo zavedati dejstva, da tu sodelujemo
na profesionalni ravni in da tu ni prostora
za osebna čustva. Lahko pa naš odnos
zreduciramo na samo službeno raven. To
morda razumete, kot da vas želim zmesti,
a mi lahko verjamete, da je resnica daleč
od tega. Če nekoga ne »začutite«, potem
vas nihče ne more prisiliti, da se z njim
»objemate«. Tako pač je.
Pa da ne bomo govorili samo o tem,
česa se moramo paziti, lahko rečemo še
nekaj besed o tem, kaj pa lahko nevsiljivo
in neagresivno storimo sami pri sebi, da
nas take situacije ne bodo ulovile. Prvo
pravilo je povsem preprosto in obenem
najtežje. Ne nasedajte vsiljeni negativnosti! Namreč, ko se jezite in ste zamerljivi,
takrat ste edina oseba na katero to deluje
razdiralno – vi sami! Slaba čustva so kot
vibracija. Spomnite se na kakšen koncert,
ki ste ga poslušali v živo in bili blizu zvočnikov. Nekatere pesmi so vas ponesle, čeprav je bila vibracija in frekvenca zvoka iz
zvočnikov zelo močna. A vam je v tistem
trenutku ustrezala. Spet druge pesmi pa so
v vas sprožile neugodno počutje, ki so ga
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vibracije zvočnikov še nekajkrat pojačale. Isti princip uporabljajo jeza, zamere,
verbalno nasilje …, skratka vse situacije,
ki nam kradejo energijo. Vse deluje na
frekvencah, te pa so lahko ugodne ali pa
moteče. Sami ugotovite, kako različne frekvence, se pravi situacije delujejo na vas.
In se nato vsaj poskusite umakniti tistim
frekvencam, ki so za vas neugodne. In to
storite brez najmanjše vesti. Prav?
Seveda vse to ne gre čez noč. To še
nikomur ni uspelo in verjemite, da mu tudi
ne bo. Tistega, ki vam pove, da je nenadoma našel svojega Boga, povabite na kavo
in mu svetujte naj išče naprej. Kajti Bog
ne raste na drevesu. Spoznanje ne pride
v trenutku in ga ne moremo pojesti kot
»jabolko spoznanja iz raja«. To preprosto
ni mogoče. Običajno se vam zgodi kakšna življenjska situacija in potem se stvari

počasi izkristalizirajo. Ne bojte se sprememb v življenju. Čeprav v prvem trenutku
morda zgledajo čudne in se vam postavi
vprašanje v stilu – joj, kaj pa počnem …
Predvsem spoštujte samega sebe. Imejte o
sebi pozitivno in iskreno sliko. Bodite vi in
si ne nadevajte mask, pod katerimi padete
v močvirje povprečja, laži in pretvarjanja.
Znebite se nepotrebnih »domišljijskih« negativnih misli, ki z realnostjo nimajo nobene veze.
Skratka – dovolite si biti vi! Lahko me
poslušate, lahko me pa tudi »pribijete« na
zid. Bom vsaj vedel, da ste prebrali prispevek. Ker je namenjen vam …
Lep dan vsem …
Robert Zakrajšek
Fotografija – Aleš Jordan

Ali že veste, kaj si srčno želite
od svojega življenja? Tukaj in
zdaj? Ne? Le kaj čakate? Se bojite sami sebe pogledati v ogledalo? Naredite ta prvi korak. Ne
bo lahek, a naredite ga. Poglejte
se in se vprašajte – Kaj je tisto,
česar ne želim več, tisto, kar me
obremenjuje, tišči v prsih in globinah želodca in tlači k tlom? Kaj
lahko sam storim za svojo srečo
in zadovoljstvo, za bolj kvalitetno življenje? Predvsem pa se –
pa naj se to sliši še tako čudno
– zahvalite za vsako slabo izkušnjo, saj vas je le – ta utrdila
kot osebo in vam dala impulz za
spremembo na bolje. Le upati in
dovoliti si morate …

Opravičujemo se in prosimo za razumevanje!
Tisto o konfliktih med strojevodji in sprevodniki, kako so oni lastniki garnitur, mi pa
ne in so, potem takem, oni absolutni gospodarji nad vlakom in situacijo nasploh,
je bolj ljudski glas, kot sveta resnica, resnejši spori med nami, ki delamo na potniških
vlakih, pa bolj izjema, kot pravilo.
Pa se zgodi, da med nami steče tudi
kakšen pogovor , včasih bolj za šalo, včasih bolj zares in včasih se pogovor začet v
šaljivem tonu, prelevi v resno temo. Tako je
bilo tudi ondan, ko je ICS, »dika in ponos«
Slovenskih železnic, zamujal že več kot
pol ure in smo v Trbovljah čakali na križanje zaradi že tretje zapore pri tem vlaku.
Ko se je prišel pozanimat kaj se (spet)
dogaja in sem vodjo vlaka na pol v šali
vprašal, če se bo kaj opravičil in prosil za
razumevanje, je popolnoma resno odgovoril, da jih, ob pritožbah potnikov, na Potniškem prometu najbolj zanima, če so se
opravičili in prosili za razumevanje. Koga
naj prosi za razumevanje, mi je pojamral,
mogoče nekoga, ki je pol leta čakal na
pregled pri specialistu v Kliničnem centru
in so mu, zato ker je zamudil, datum pregleda prestavili še za tri mesece. Mogoče
bo opravičilo sprejel študent, ki mu je pro-
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fesor dal zadnjo priložnost priti na zagovor ob točno določeni uri in bo zaradi
nas pavziral eno leto. Kako naj to razume
japonski turist, ki komaj zna angleško in
ves izgubljen bega po peronu, ne zavedajoč se, da njegova zveza za letališče v
Benetkah ni vlak ampak avtobus, ki je že
zdavnaj odpeljal.
Tako opeharjeni potniki nikoli več ne
bodo uporabljali naših uslug, niti v sanjah,
poleg tega nam bodo naredili še »kontra

reklamo«, po domovini in širše. In mi se
čudimo, da izgubljamo potnike?
Epilog v razmislek:
Do končne postaje v Ljubljani je vlak
naletel še na eno zaporo, med Lazami
in Zalogom, na cilju pa je imel 35 minut zamude. Sprašujem se, kdo odreja in
dovoljuje neštevilne zapore brez repa in
glave, ne ozirajoč se na vse ostale udeležence v prometu, na koncu pa na progah
ni niti opaziti vidnejšega napredka - prej
nasprotno. Sprašujem se kdo ima moč ne
odobravati investicij v vzdrževanje vozil,
ki za silo pokrpana vozijo namesto tistih,
ki čakajo na dele v delavnici več kot leto
dni in delajo še dodatno zamudo na zamudo zaradi Infrastrukture. Sprašujem se,
če bo kdo odgovarjal za vse tiste milijone,
ki so bili vrženi proč, kot se je to zgodilo
v primeru postajališča Košana vključno s
tistimi nesrečnimi tuneli in kar je še takih,
neštevilnih »majmunskih poslov«*.
Opravičujemo se in prosimo za razumevanje?
Itak!
Jure Krajnik
* majmunska posla (srbsko) = afengunc
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Tovorni vlak s parno vleko
Po naročilu skupine nemških fotografov
in ljubiteljev železnic je v mesecu oktobru
po slovenskih tirih znova zapeljal »tovorni
vlak« s parno vleko. Omenjeno društvo se
ukvarja predvsem s fotografijo še aktivnih
parnih lokomotiv. Za razliko od slovenskih
ljubiteljev, ki v večji meri fotografirajo posebne »redne« vožnje muzejskih vlakov,
imajo navado, da se z lastnikom še aktivnih parnih lokomotiv dogovorijo za posebno vožnjo – običajno tovornega – vlaka z
parno lokomotivo. S fotografijami namreč
radi poustvarjajo situacije iz konca prejšnjega stoletja. Vožnje teh muzejskih vlakov so polne postankov, ponovnih speljav
in navideznih prevozov. Vse to pridno foto

dokumentirajo. Letos so se njihove vožnje
odvijale na Bohinjski železnici, zaradi zapor in vzdrževalnih del na progi pa je bil
njihov vozni red prirejen. Vožnje so se odvijale od 8. 10. do 11. 10. Sodelovali sta
kar dve parni lepotici; Lokomotiva 06-018
ter 33-037, obe v lasti Muzeja slovenskih
železnic. Med fotografiranjem so prevozili
celotno bohinjsko progo, ki velja za eno
najlepših v tem delu Evrope. Še posebej
pa so fotografi prišli na svoj račun, ko je
poleg naročenega tovornega vlaka vozil
tudi muzejski vlak agencije ABC Tourism.
Tako sta se potniški in tovorni vlak z parno
vleko križala na postaji Grahovo in s tem
poustvarila neko vsakdanjo železniško si-

Podbrdo

Podmelec

Vintgar

Log

tuacijo sredine 20. stoletja. Preden pa kdo
pomisli, da so parno lokomotivo vpregli
v težak tovorni vlak pa je potrebno pojasniti, da gre zgolj za kuliso. Vlak je bil
prazen, saj bi v nasprotnem primeru brez
potrebe obremenjevali tako lokomotivo kot
tudi strojno osebje. Nemški fotografi so bili
z obiskom v Sloveniji več kot zadovoljni,
nekaj njihovih fotografij s tega in drugih
njihovih izletov pa si lahko ogledate na
intrnetnem naslovu http://www.plandampfteam.de/.
Nejc Pucihar
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