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UVODNIK GLAVNEGA UREDNIKA

30 – The number of the BE(A)ST!!!*
Po duši in srcu sem roker, ki pa zelo
rad prisluhne tudi velikanom klasične glasbe. Tu si nimam kaj dosti pomagati. Pred
kratkim sem okoli še hodil z dolgimi, v čop
povezanimi lasmi. Danes imam spet svoj
klasičen »military look«. Ljudje se na videz
spremenimo, a znotraj ostanemo takšni kot
smo. Kot nas določata duša in srce. Ko
enkrat pripadamo nečemu, takrat pripadamo za vedno …
V svojih uvodnikih sem že nekajkrat
uporabil primerjave z glasbo, slikarstvom
in ostalimi vejami kulture. Zakaj? Ker menim, da je tudi sindikalizem oz. da so sindikalna gibanja neke vrste kultura, ki svojim
članom želi ponuditi čimvečji obseg pravic. Ker menim, da morajo biti učinkoviti
sindikati večni in neuničljivi, kot klasična
glasba. Morda lahko to imenujemo »subkultura«, kar naj bi bila oznaka za nekaj,
kar nasprotuje »naravnemu redu«, ki je
običajno določen s strani tistih, ki imajo v
rokah škarje in platno, ki udrihajo s palicami in delijo korenčke, ki izračunavajo
razmerja med »maslom in topovi«, ki jim
konec koncev razmerje MX/PX pomeni samo golo hladno statistiko (razmerje
MX/PX je mimogrede razmerje med rodnostjo in umrljivostjo nekega naroda) …
Že v uvodu sem priznal, da poleg klasične glasbe uživam tudi v trdih glasbenih
rock ritmih, zato naj razložim, zakaj sem
izbral tak naslov mojega skromnega prispevka tej izdaji naše revije. Navdihnila
me je klasična rock stvaritev. Legendarni
rokerski »komad« The number of the beast. To glasbeno klasiko heavy metala so
britanski heavy metal mojstri Iron Maiden
predstavili na svojem istoimenskem albumu leta 1982. Govori o silah, ki se jih
nekateri bojijo, drugi jih spet ignorirajo,
tretji se jim klanjajo do tal …
Govori o številu 666, ki naj bi bilo konec koncev številka ljudi. A obenem pove,
da v ljudeh obstaja tudi dobro. Če namreč
naslov pesmi rahlo razčlenimo, vidimo da
* Število zveri oz. število najboljšega – odvisno kaj
želite prebrati, s črko A ali brez

ima v sebi dva pomena. Če besedi BEAST,
ki v angleščini pomeni zver, odvzamemo
srednjo črko A, dobimo besedo BEST, ki
pa v angleščini pomeni boljše, najboljše.
In to me je vodilo k nadaljnjemu razmišljanju.
Vso zadevo sem povezal z našo okroglo obletnico. Obletnico Sindikata strojevodij Slovenije. Okroglih 30 let obstoja.
Skozi ta čas smo od inštitucije, ki je imela
ogromno poguma zrasli do inštitucije, ki
ima danes tudi pomemben vpliv in status,
pogum pa ni prav nič uplahnil. V 30 letih
smo ustvarili zgodbo, ki bi jo želel živeti
marsikateri sindikat v Republiki Sloveniji.
Zgodbo, ki je marsikomu šla in še danes
gre »v nos«. Zgodbo, ki marsikomu povzroči ljubosumna čustva, ker preprosto ni
zmožen dojeti, da gre za zgodbo ljudi,
združenih pod zastavo, na kateri ni tistega »A«, omenjenega v prejšnjem delu
razmišljanja. Na naši zastavi bi lahko neskromno pisalo BEST. 30 let odličnega
dela. Dela v smislu pomoči kolegicam in
kolegom članom. Dela v smislu zagotavljanja pravic. Dela v smislu nadgradnje
pridobljenih pravic.
Zato smo v delu javnosti padli pod
oznako BEAST, torej pod kodo 666. Že

Robert Zakrajšek

v preteklosti, ravno tako kot danes in verjamem da tudi jutri ne bo dosti bolje, so
se vedno našli tako imenovani »izganjalci hudiča«, raznorazni »inkvizitorji«, ki so
se v svojem strahu pred odličnostjo našega Sindikata zatekali k vsem, še tako
nizkim metodam, ko so poskušali očrniti
naše delo. Poskušali so prav vse. Nič jim
ni bilo sveto. A v svojem, na trenutke zaslepljenem sovraštvu so spregledali nekaj.
Spregledali so ENOTNOST! Enotnost,
s katero deluje naš Sindikat. Smo kot velika družina. In kot v vseh velikih družinah
se tudi pri nas kdaj zgodi, da kakšna zadeva ne gre ravno »kot po maslu«. Kot v
vseh velikih družinah se tudi mi kdaj soočimo z različnimi mnenji. Soočamo se s situacijami, ki kličejo po konsolidiranju naših
mnenj s ciljem ostati enoten. Soočamo s
situacijami, ki morda niso nedolžne. A jih
uspemo rešiti. Za marsikoga drugega bi
taka situacija pomenila ugasnitev in »politični pogreb«. A ne za Sindikat strojevodij
Slovenije.
Raznorazni tako imenovani »inkvizitorji« so spregledali še eno, na prvi pogled
morda nepomembno, a v širši sliki edino zadevo, ki šteje. V Sindikatu strojevo-
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dij Slovenije ne poznamo pojma »Alfa
in Omega«. Tega v našem razmišljanju
ni. Nihče ni prvi in nihče ni zadnji. Vsi
smo enaki, čeprav včasih nimamo enakih
mnenj. V Sindikatu strojevodij ne vlada
enoumje. In ker nimamo principa »Alfa
in Omega«, potem lahko Alfo črtamo iz
naše abecede. In nenadoma črke A ni
več. In beseda BEAST (zver) se spremeni
v besedo BEST (najboljši). In število, ki ga
nekateri v svoji zmoti uporabljajo za naš
Sindikat – število 666 – se spremeni v število 30. Število let našega obstoja. 30 let
pozitivne zgodbe, ki bo še dolgo prisotna
v našem prostoru.
Morda se boste vprašali, kako sem iz
števila 666 prišel do izračuna 30. Ah, to
je pa že druga zgodba. Morda si jo lahko
preberete v našem Biltenu ob 30. obletnici
Sindikata strojevodij Slovenije, morda jo
najdete v nadaljevanju branja Budnika, ki

4

ga držite v roki, morda nas preprosto povprašate kako in kaj … Lahko pa ostanete
na »temni strani« … Demokracija dopušča vse možnosti.
Kar se mene tiče … Jaz vem, da je število 30 število ljudi. Ljudi, ki vedo kaj želijo.
Nekateri pa v številu 30 vidijo kodo
666. Tudi prav. Zakaj pa ne? Nekaj strahospoštovanja pa tudi moramo izžarevati,
ne?

da se česa naučite, da ste tudi kritični
do mene … Prav je tako, saj so mnenja
vedno različna in samo skozi pogovor in
sodelovanje lahko najdemo tisto pravo
pot. Skratka, skupaj smo že deset let. Če
ste zadovoljni z mano me to navdaja z
veseljem, če niste … glejte, morda se bom
poboljšal. Kdo ve kaj bo jutri. Življenje je
odprta knjiga. Nikoli ne reci nikoli …
Že deset let z vami

p.s. Letos ne obeležujemo le okroglih
trideset let delovanja našega Sindikata,
ampak v teh dneh mineva tudi deset let, od
kar sem prevzel vlogo in naloge glavnega
urednika našega glasila Budnik, torej Vam
že eno celo desetletje »težim« v izdajah našega glasila. Morda res ne izhajamo vsak
mesec, ampak kadar izidemo je vsebina
vedno aktualna. Moje vodilo je – kvaliteta
pred kvantiteto! Upam da uživate v branju,

Robert Zakrajšek
Glavni urednik glasila SSSLO Budnik
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BESEDA PREDSEDNIKA SSSLO

Nastali smo, delujemo in zmagujemo že trideset
let … In tudi v bodoče bo tako …
odbora Ljubljana, saj je z lažnimi fakturami denar spretno
nakazovala na svoj račun. Vsled teh ugotovitev je bila blagajničarka takoj odstavljena iz vseh funkcij v sindikatu, zoper njo
smo pa podali prijavo na Policijo in sprožili kazenski pregon.
Predsednik Območnega odbora Ljubljana je zaznal prevaro,
vendar šele v trenutku, ko denarja ni bilo več, kar je mnogo let
prepozno. Izkazalo se je, da ima brezmejno zaupanje v tem
primeru ogromne finančne posledice. Statutarno dejstvo je,
da Območni odbor s svojimi sredstvi razpolaga samostojno,
za njihovo porabo pa je odgovoren predsednik Območnega
odbora. Sledile so kadrovske menjave, na seji skupščine sindikata strojevodij pa smo sprejeli sklepe za rešitev situacije in do
danes poplačali vse upnike sindikata. Za povrnitev ukradenih
sredstev bomo v Sindikatu strojevodij Slovenije uporabili vsa
zakonita pravna sredstva, ki so nam na razpolago.
Pri pregledu ostalih blagajn območnih odborov, glavnega odbora in stavkovnega sklada smo ugotovili, da tam nepravilnosti
ni bilo in da so sredstva Sindikata strojevodij Slovenije pod
nadzorom. Da ta dejstva držijo, se lahko vsak član sindikata z
osebnim vpogledom v finance tudi sam prepriča.
Leto 2019 je jubilejno leto Sindikata strojevodij Slovenije. 31.
januar 1989 je dan ustanovitve našega sindikata, tako da
letos slavimo trideset letnico delovanja, katero smo skupaj s
članstvom na gospodarskem razstavišču v Ljubljani tudi dostojno proslavili. Da imamo kaj slaviti, smo skozi vsa ta leta dokazali, saj smo spoštovanja vreden socialni partner na nivoju
podjetja, države, močno smo pa tudi vpeti v razne evropske
inštitucije. Naše osnovno vodilo je na primarni ravni predvsem
zagotavljanje socialno – ekonomske varnosti, ter normalnih
pogojev za delo za vse zaposlene. Da smo na tej poti uspešni,
se moramo zahvaliti predvsem članstvu, ki nas enotno vseskozi
podpira.
Kljub zglednemu delovanju pa imamo tudi mi sivo liso na
področju, kjer bi najmanj pričakovali. V Območnem odboru
Ljubljana je prišlo do večje odtujitve finančnih sredstev. Problematika se je začela odkrivati v trenutku, ko so člani zaradi
upokojitve želeli izstopiti iz sklada blagajne vzajemne pomoči,
denarja za izplačilo pa ni bilo. Ugotovljeno je bilo, da je
blagajna vzajemne pomoči delovala preko osebnega računa
blagajničarke, ki je v nadaljnjih postopkih priznala, da je ta
denar odtujila. Pri nadaljnjih postopkih je bilo tudi ugotovljeno, da je bila kraja prisotna tudi na računu Območnega

Zaradi omenjene problematike pa osnovno delo v sindikatu
ni zastalo. S polno vnemo se dela na vseh področjih. Sprejet
je Pravilnik o osebni varovalni opremi, v družbi VIT je sprejeta
nova ocena tveganja, rešuje se problematika vzdrževanja
dotrajanih vlečnih vozil in potniških garnitur, spremljamo in
opozarjamo na probleme, ki jih prinaša digitalizacija sistema,
rešujemo problematiko razporedov delovnega časa, pripravili
smo predloge za spremembo kolektivne pogodbe in jih posredovali delodajalcu … Po dolgem usklajevanju nam je uspelo
z delodajalcem podpisati dogovor, ki še do konca leta 2020
razrešuje program presežnih delavcev na socialno vzdržen
način.
Dokler se bodo vrtela kolesa, dela za Sindikat strojevodij
Slovenije ne bo zmanjkalo. Na dosedanje dosežke smo lahko
ponosni, verjamemo pa, da nam bo z enotnostjo in skupnimi
močmi uspelo tudi pri nadaljnjem delu ohranjati, oziroma
poboljšati pogoje dela ter socialno ekonomski položaj naših
članic in članov.
Zlatko Ratej
Predsednik Sindikata strojevodij Slovenije
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Svečana slovesnost ob 30. letnici ustanovitve
Sindikata strojevodij Slovenije

V Ljubljani je na Gospodarskem razstavišču v soboto, 23. februarja potekala
svečana slovesnost ob 30. obletnici ustanovitve našega sindikata, Sindikata strojevodij Slovenije. Slovesnosti se je udeležilo
zelo veliko število članov sindikata, ki so
s svojo prisotnostjo še povečali potencial pomembnosti dogodka. Slavnostni
govorniki – g. Zlatko Ratej (predsednik
Sindikata strojevodij Slovenije), g. Dušan
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Mes (generalni direktor Slovenskih železnic) in g. Gerhard Tauchner (predsednik
Sveta delavcev vleke avstrijskih železnic),
so v svojih nagovorih prisotnim poudarili
izjemen pomen organiziranega povezovanja zaposlenih v sindikalna gibanja in
združenja, saj lahko le – ta v sodobnem
času izjemno pripomorejo k kvalitetnemu
poslovanju podjetij, tako v korist zaposlenih kot lastnikov podjetja. Sindikalni boj in

delovanje sta skozi čas dejansko šla skozi
evolucijo in postala faktor, ki ga vodstva
podjetij, ki razumejo današnje spremenjene razmere na področju poslovanja, vsekakor upoštevajo.
Delovanje in učenje na izkušnjah, ki so
bile včasih vse prej kot prijetne, je naš
sindikat vsekakor postavilo zelo visoko na
sindikalni zemljevid Slovenije. Naše ime je
prepoznavno v širši javnosti, naše delovanje in uspehi vsekakor odmevajo v širšem
prostoru. Sogovornike imamo na vseh nivojih in nihče že v startu ne odmahne z
roko ko sliši, da bi Sindikat strojevodij Slovenije želel razgovor na določeno temo.
Sogovorniki nas slišijo, spoštujejo in upoštevajo. Ta renome smo gradili 30 let. Zdaj
je na današnjih in jutrišnjih generacijah, da
ta renome in to ime vzdržujejo na visokem
profesionalnem nivoju v času, ki prihaja.
Najvidnejši predstavniki Sindikata strojevodij Slovenije so ob tej slovesni priložnosti za dosedanje delovanje na področju
sindikalizma prejeli darila s strani organov
Sindikata strojevodij Slovenije in sicer je
sekretar, g. Silvo Berdajs s strani Glavnega odbora Sindikata strojevodij Slovenije prejel darilo za uspešno delo v okviru sindikata in sveta delavcev Slovenskih
železnic, predsednik Sindikata strojevodij
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Slovenije, g. Zlatko Ratej pa je za uspešno
vodenje sindikalnega boja prejel darilo
s strani ostalih sindikatov na Slovenskih
železnicah.
Seveda ne morem mimo neumornih povezovalcev naše svečane prireditve in glasbenih gostov, ki so dejansko pustili dušo in
srce na »točki, kjer se je vse začelo«, točki,
kjer je naš Sindikat zasijal kot zvezda na

novo nastalem nebu sindikalizma v slovenskem prostoru »starega« sveta in se skozi
trideset let delovanja projiciral v čas »tukaj in zdaj«, v moderen čas, v drugačne
družbeno politične razmere, a še vedno z
enotno idejo »biti v službi članov«. Skozi
te zgodbe in spomine so nas popeljali
naš neuničljivi kolega Dobrivoj Subić ter
Bernarda Žarn in Juš Milčinski kot voditelji

in povezovalci programa, glasbeno kuliso
pa so skupaj pričarali ena in edina godba
Slovenskih železnic, temperamentna Tanja
Žagar in slovenska glasbena legenda Oto
Pestner. Za pogostitev prisotnih je v popolnosti poskrbela skupina catering tima
Aqua Rome iz Rimskih Toplic.
Robert Zakrajšek
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Pregled dela sindikata
V preteklem obdobju so potekale mnoge aktivnosti s ciljem zagotovitve oz. ohranitve čim večjega obsega pravic za članice in člane našega sindikata. Aktivni smo
bili na vseh področjih, v nadaljevanju pa si
lahko preberete pregled nekaterih aktivnosti, ki so potekale od začetka leta do danes
in še potekajo. Seveda je bilo dogajanja
preveč, da bi v tem zapisu lahko zajeli vse,
celoten pregled lahko preberete na naši
spletni strani ali poglavju Socialni partnerji
na Intranetni strani Slovenskih železnic.
Iz krajšega pregleda dejavnosti lahko
vidimo da:
• da smo leto pričeli s podpisanim dogovorom, ki prinaša 3 % povišanje izhodiščne plače po KPDŽP s 1.1.2019,
izplačilo plače za uspešnost poslovanja, ki je bila izplačana 12.1.2019 ter
podaljšanjem veljavnosti Dogovora št.:
00403-63/2016-3 z dne 05.01.2017,
ki med drugim določa 12 plač odpravnine ob upokojitvi, in sicer za čas izvajanja ukrepov za povečanje učinkovitosti
in konkurenčnosti družb v KSŽD za obdobje 2019-2020,
• da smo se v dogovoru, v zvezi z usklajevanjem plač dogovorili, da se uskladitev
oz. usklajevanje plač začne izvajati in
uporabljati, ko indeks rasti cen življenjskih potrebščin, upoštevajoč obdobje od
1.7.2018 dalje, preseže 3 %. Navedeno
se izveden na način, da se pri povečanju
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višine izhodiščne plače upošteva razlika
indeksa rasti cen življenjskih potrebščin,
ki presega 3 %.
• da je sprejeta razlaga Dogovora, ki se
nanaša na izplačilo iz naslova uspešnosti poslovanja. Ta določa, da se pri
zaposlenih, katerim se je količnik delovnega mesta med letom spreminjal,
pri določitvi višine izplačila plače za
uspešnost poslovanja, upošteva količnik
delovnega mesta sorazmerno glede na
število mesecev,
• da se je v letu 2018 uveljavil nov Pravilnik o napredovanju, ki pa ob uveljavitvi
ni upošteval beneficirane oz. dodane
dobe in da je bila ta nepravilnost odpravljena,
• da bo izbran zunanji izvajalec, ki bo
za skupino SŽ pripravil predlog sistemizacije delovnih mest, predlog prenove
plačnega sistema in plana kadrov,
• da so bile na nivoju strokovne skupine usklajene spremembe in dopolnitve
KPDŽP in da je potrebno neusklajene
predloge uskladiti še s poslovodstvom
SŽ,
• da smo z delodajalcem podpisali Dogovor in uskladili Program reševanja presežnih delavcev, ki nam zagotavlja, da
bomo problematiko preseženih delavcev, tako kot smo to počeli že v preteklosti, reševali na socialno vzdržen način.
Za nas je pomembno da so pogoji za

vse delavce enaki in da bodo delavci, ki
bodo vključeni v program, prejeli zaslužene (12) odpravnine. Dogovorjeno je,
da se bo Program reševanja presežnih
delavcev izvajal v letu 2019 in 2020.
• da se v osnovo za izračun odpravnine
upošteva povprečje treh najugodnejših
plač v zadnjem letu pri čemer se ne
upoštevajo nadure in plačilo za čas pripravljenosti na delovnem mestu,
• da so delavci, ki so vključeni v program,
deležni drugačne (ugodnejše) davčne
obravnave, kot v primeru »klasične«
upokojitve. Za delavce, ki so vključeni v
program, se v osnovo za obračun davka
od odpravnine ne upošteva 10 povprečnih plač v RS. V primeru upokojitve pa
znaša davčni »odpustek« tri povprečne
plače v RS.
• da pričakujemo skorajšnjo objavo razpisa za štipendiranje otrok železničarjev,
pod enakimi pogoji, kot smo jih dogovorili že v preteklosti,
• da je svet delavcev kapitalsko povezanih družb za člane nove sestave Nadzornega sveta Slovenskih železnic izvolil
Silva Berdajsa, Zlatka Rateja in Jožeta
Pavška.
• da so sindikati v skupini SŽ imenovali Silva Berdajsa za koordinatorja za usklajevanje dogovorov na nivoju skupine SŽ
in ostala vprašanja, ki se nanašajo na
člane sindikatov, podpisnike dogovora
ter vse zaposlene v skupini SŽ,
• da je proslava ob obeležitvi 30. obletnice SSSLO bila izvedena na visokem
nivoju, s čimer je bila ta obletnica dostojno obeležena,
• da se je vodstvo SSSLO udeležilo vseh
letnih konferenc območnih odborov.
Na teh letnih konferencah so člani oz.
njihovi sindikalni predstavniki večinoma
izpostavljali svoje lokalne probleme oz.
specifike, nekih generalnih problemov
pa ni bilo izpostavljeni.
• da je pričela z izobraževanjem nova
generacija strojevodij, ki bo v prvi vrsti
pokrila deficit strojevodskega kadra na
širšem primorskem in ljubljanskem področju,
• da smo se udeležili demonstracij v Bruslju ob zaključni akciji FAIR Transport,
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katere se je udeležilo cca. 5000 udeležencev iz vseh evropskih držav, namen
pa je bil boj proti nelojalni konkurenci in
socialnemu dumpingu,
• da smo spremenili statut SSSLO z namenom, da se omogoči ustanavljanje sindikalnih enot v katere bi vključevali člane,
ki ne izhajajo iz vrst strojnega osebja,
• da smo zaradi varovanja osebnih podatkov spremenili pristopno izjavo, ki
vsebuje zgolj tiste podatke, ki so potrebni za namen odtegovanja sindikalne
članarine,

• da je letos minilo 20 let od ustanovitve
SZS-Alternativa in da sta se v zadnjem
obdobju SZS Alternativi pridružila Sindikat železniških delavcev Slovenije in
Sindikat poštnih delavcev. Oba sindikata sta preko SZS-Alternativa pridobila
reprezentativnost v dejavnostih v katerih delujeta. V SZS Alternativo so tako
združeni sindikati iz Slovenskih železnic
(večina sindikatov), Darsa, Luke Koper,
Pošte Slovenije, Premogovnika Velenje,
Sindikat azbestnih bolnikov Slovenije …
• in še mnogo več …

Seveda je potrebno pri pregledu dela
upoštevati tudi časovno distanco, saj so se
od datuma posameznih poročil do danes
posamezna dejstva v manjših podrobnostih lahko spremenila, a bistvenih odstopanj ni. Dogajanje je vsekakor zelo pestro
in pogajalcem nikoli ni dolgčas …
Robert Zakrajšek

Obetajo se spremembe na področju pokojninske,
davčne in delovno pravne zakonodaje
V predpočitniških mesecih smo socialni
partnerji v veliki meri uskladili spremembe
na področju pokojnin in zakonodaje s področja urejanja trg dela. Veliko manj pa
smo zadovoljni z rešitvami na področju
davčne zakonodaje. Po izteku javne razprave se prične obravnava tega paketa
zakonov v državnem zboru in pričakovati
je, da bodo vse omenjene spremembe pričele veljati prvega januarja prihodnje leto.
Ker smo socialni partnerji pri obravnavi
teh sprememb dosegli sorazmerno visoko
stopnjo usklajenosti (z izjemo davčne zakonodaje), gre pričakovati, da razprava
v državnem zboru ne bo prinesla bistveni
sprememb na področjih, ki smo jih sindikati z delodajalci in vlado mukoma dogovorili. Vsaj v zadnjih letih je bilo tako,
da so se v parlamentu spoštovale rešitve,
ki smo jih socialni partnerji predhodno
uskladili.

1. Višajo se odmerni odstotki –
splačalo se bo delat dlje
Bistvena in verjetno najpomembnejša
sprememba se nanaša na dvig odmernega odstotka za odmero pokojnin. Če
imajo moški danes odmerni odstotek za
40 let pokojninske dobe določen v višini
57,25 %, se bo ta v šestih letih postopoma
dvignil na 63,50 % (2020 – 58,50 %,

2021 – 59,50 %, 2022 – 60,50 %,
2023 – 61,50 %, 2024 – 62,50 % in od
leta 2025 naprej 63.50 %. Pri ženskah se
dosedanje padanje odmernega odstotka,
ki bi se po izteku prehodnega obdobja
(2023) zaključilo pri 60,25 % ustavi tako
da bo po predlagani spremembi, od leta
2020 naprej, odmerni odstotek izenačen
z moškimi v višini 63,50 %.
Pri spodbudah oz. bonusih za ostajanje
v zavarovanju – po tem ko zavarovanec
izpolni oba upokojitvena pogoja potrebne
starosti in dosežene pokojninske dobe – se
vrednotenje te dobe spremeni tako, da
se v obdobju do treh let podaljšanega
zavarovanja vsakih pol leta zavarovanja
upošteva 1,5 % (letno 3 %), medtem ko se
je sedaj to upoštevalo v višini 4 %. Je pa
treba ob tem omeniti še spremembo, ki se
nanaša na sočasno prejemanje dela pokojnine, ki jo zavarovanec lahko prejme,
če bo ostal v zavarovanju po izpolnitvi
pogojev za upokojitev. Po predlogu se
prva tri leta po izpolnitvi pogojev za starostno pokojnino zavarovancu izplačuje
40 % starostne pokojnine (sedaj 20 %),
po poteku tri letnega obdobja pa prejme
zavarovanec, ki je še naprej vključen v
zavarovanje za polni delovni čas 20 %
pokojnine.
Sprememba se obeta tudi pri vrednotenju odmernih odstotkov za tiste, ki so skr-

beli za vsakega rojenega ali posvojenega
otroka v prvem letu otrokove starosti. V
tem primeru se odmerni odstotek pokojnine poveča za 1,36 %, vendar največ do
višine 4,08 %. Do dodatnega odmernega
odstotka bo praviloma upravičena ženska,
razen če je pravico do nadomestila iz
naslova starševstva v trajanju vsaj 120 dni
užival moški. Je pa treba ob tem opozoriti,
da je ta pravica omogočena zgolj tistim, ki
si niso znižali pogoja upokojitvene starosti
zaradi otrok. Praktično povedano bodo
imele ženske možnost uveljaviti znižanje
potrebne upokojitvene starost (tako kot to
velja do sedaj) ali si zvišati odmerni odstotek zaradi otrok.
Omeniti še velja večji spremembi na
področju poklicnega upokojevanja. Odpravlja se t.i. luknja poklicnega pokojninskega upokojevanja, ki je lahko prizadela
upravičenca, ki ni izkoristil pogojev poklicne upokojitve po prvem odstavku 204.
člena ZPIZ-2. Ob tem pa velja izpostaviti
še rešitev, ki se nanaša na spremembo
osnov za plačilo prispevkov za poklicno
zavarovanje. Le ti se bodo po novem plačevali tudi v obdobju daljše bolniške, ki gre
v breme zavoda. To praktično pomeni, da
se bo tudi v času bolniške štela dodana
doba (do sedaj v času bolniške nad 30
dni delodajalec ni plačeval prispevkov za
poklicno zavarovanje).

9

Ste na postaji - Strokovne teme

2. Za starejše delavce se ostrijo
pogoji prejemanja nadomestila
na Zavodu za zaposlovanje
Za starejše delavce se pri spremembah
Zakona o urejanju trga dela obetajo spremembe. Pravica prejemanja denarnega
nadomestila v času 19 mesecev bo omogočena zavarovancem, ki so starejši od
53 let (do sedaj 50) in imajo več kot 25 let
zavarovalne dobe Medtem ko bo pravica
prejemanja nadomestila v času 25. mesecev omogočena zavarovancem starejšim
od 58 let (do sedaj 55), ki imajo več kot
28 let zavarovalne dobe (prvoten predlog
vlade je predvideval črtanje te pravice).
Ostrijo se pogoji za priznanje pravice do denarnega nadomestila za primer
brezposelnosti. Za priznanje navedene
Sedanja ureditev
Davčna lestvica
Če znaša letna davčna osnova v EUR
St. dohodnine
nad
do

pravice bo moral zavarovanec pridobiti
zavarovalno dobo v trajanju 10 mesecev
(prej 9 mesecev) v zadnjih 24 mesecih.
Pravico do nadomestila v prihodnje več
ne bodo imeli tisti, ki so izpolnili pogoje
za starostno ali poklicno upokojitev. Predvidena je tudi zahteva za osnovno znanje
slovenskega jezika. Brezposelna oseba,
ki je državljan tretje države (izven EU)
mora obvladati slovenski jezik, kar zavodu izkaže s predložitvijo javno veljavnega
spričevala o uspešno opravljenem izpitu
iz znanja slovenskega jezika na osnovni
ravni (raven zahtevnosti A1), najkasneje
v roku 12 mesecev po prijavi v evidenco brezposelnih oseb. Za državljane EU
pa se vključitev v tečaj slovenskega jezika določi kot način aktivnega iskanja
zaposlitve.

Število
zavezancev

8.021 €

16 %

1.052.268

8.021 €

20.400 €

27 %

396.980

20.400 €

48.000 €

34 %

48.000 €

70.907 €

70.902 €

3. Davčna razbremenitev
srednjega sloja je prenizka
Čeprav paket sprememb davčne zakonodaje predvideva več sprememb se tukaj
omejujem zgolj na predlog nove dohodninske lestvice. Sindikati smo posebej kritični
do sprememb dohodninske zakonodaje,
kjer smo imeli, ob prvotnih napovedih koalicije, upravičena pričakovanja da bo razbremenitev dela bolj razbremenila srednji
razred. Iz sprememb dohodninske lestvice
gre razbrati, da bodo večje davčne odpustke deležni tisti z najvišjimi plačami. V
tem delu upravičeno pričakujemo da bo
državni zbor uveljavil določene korekcije
dohodninske lestvice, ki bodo šle v smeri
večje davčne razbremenitve najproduktivnejšega dela delovno aktivnih zaposlenih.

Predlog Ministrstva za finance
Davčna lestvica
Če znaša letna davčna osnova v EUR
St. dohodnine
nad
do

Število
zavezancev

Razlika v
št. zavezancev
(predlog MF –
sedanja ureditev)

8.500 €

16 %

1.092.036

39.768

8.500 €

25.000 €

26 %

393.486

–3.494

77.832

25.000 €

50.000 €

33 %

42.799

–35.033

39 %

7.208

50.000 €

80.000 €

39 %

7.043

–165

50 %

3.833

80.000 €

50 %

2.757

–1.076

Davčne olajšave

Splošna olajšava

3.303 €

3.500 €

Dodatna splošna olajšava

6.520 €

linearna do 13.316 €

Razlika v neto plači po predlagani spremembi dohodninske lestvice
Bruto plača

Neto plača 2019 Neto plača 2020

Razlika na mesec: Razlika na leto:
2020–2019
2020–2019

940,00

699,76

699,90

0,14

1,66

1.728,76

1.130,93

1.143,23

12,30

147,58

3.457,52

2.063,75

2.117,50

53,75

645,01

5.186,28

2.952,58

3.019,80

67,22

806,62

6.500,00

3.588,60

3.689,99

101,39

1.216,63

15.000,00

7.022,62

7.209,17

186,55

2.238,58
Zdenko Lorber
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Nadomestne volitve predsednika v OO Ljubljana
in volitve v svet delavcev
Med 24. in 26. septembrom bodo v
Območnem odboru Ljubljana potekale
nadomestne volitve predsednika Območnega odbora, potem ko je dose-danji
predsednik Boštjan Grlica s te funkcije
odstopil iz osebnih razlogov. Začasno je njegovo funkcijo vršil Janko Končan. Rok za oddajo kandidatur je minil
brez posebnosti in volitve bodo realizirane v predvidenih rokih. Članice in člani
Območnega odbora Ljubljana ste vablje-

ni, da se volitev udeležite in oddate svoj
glas.
Konec leta pa bodo potekale tudi
volitve v svet delavcev, na katere
ste članice in člani ravno tako vabljeni
v čimvečjem številu. Sveti delavcev so
za zaposlene zelo pomembni, saj se v
imenu zaposlenih vključujejo v vidike poslovnega odločanja v podjetju. Seveda
ne predstavljajo morebitne »vzporedne«
uprave, so pa deležniki pri poslovnem

odločanju. Za razliko od sindikatov, ki v
imenu delavcev z delodajalcem urejajo
tržno delovna razmerja, se torej sveti delavcev v našem imenu ukvarjajo izključno
s poslovnimi odločitvami v podjetju. So na
nek način naša »varovalka«, zato je pomembno, da se volitev udeležimo v čimvečjem številu in izkažemo podporo našim
predstavnikom.
Robert Zakrajšek

Delo prometno – tehnične komisije SSSLO
Ko smo se že pred nekaj leti začeli pogovarjati, da pa bo morda prišel čas, ko
bomo iz lokomotiv in motornikov pobrali
vso knjižno dokumentacijo in jo oddali na
prag zgodovine, se nam je prenekateri
smejal in pregovarjal, da to ni možno in
izvedljivo.
Verjeli smo, da lahko voznoredne knjižice, katere imajo za posledico vsakome-

sečno fizično vnašanje popravkov, katero
je zahtevalo ogromno dodatnega dela
strojnega osebja, zamenjamo s t.i. elektronskim voznim redom.
Res je, bilo je vloženega ogromno truda, saj se je v vmesnem času pojavilo
ogromno problemov in vprašanj, na katera v danem trenutku ni bilo odgovora.
Pojavila se je tudi slaba volja strojnega

osebja, kajti projekt ni deloval tako kot
je bil zamišljen, čas pa je neizbežno
tekel.
Prišel pa je trenutek, ko je strojno osebje v osebno rabo dobilo tablične računalnike in to je bil tisti prelomni čas, ko smo
se zavedali, da pa bodo šle z lokomotiv
vse »knjige« dol.
Tudi ta menjava je bila za nekatere velika sprememba, zato so se nekateri tabličnega računalnika tudi otepali in ga niso
želeli sprejeti. Toda čas je naredil svoje,
elektronskemu sistemu smo se prilagodili,
sedaj pa z njim živimo, delamo uspešno,
saj delo poteka enostavnejše, čas procesov je krajši, preglednost je večja. Poudarim pa tudi, da je v elektronskem sistemu
zagotovljena tudi večja varnost, kar pa je
za nas bistvenega pomena.
Projekt na elektronskem voznem redu je
zaključen, na njem je bilo narejenih veliko
sprememb, tudi na pobudo strojnega osebja. Še v zadnjem času se je veliko podatkov dodalo, (C-kanal na postajah, kanali
za UKV, prekinitve postajnega osebja …),
dodana pa je tudi kolona za hitrost vožnje
vlakov po sosednjem tiru. Strojevodja s
klikom lahko izbira hitrost, glede na to po
katerem tiru vozi, da se mu ta tudi obarva
in omogoča večjo preglednost.
Ja, projekt je zaključen, to pa ne pomeni, da ga ne bomo posodabljali in še
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vedno upoštevali pripombe in predloge
strojnega osebja.
Hvala vsem tistim strojevodjem, kateri
ste nas opozarjali na pomanjkljivosti ter
nujne spremembe.
Nam je pa še vedno ostal problem P-13,
to so »počasne vožnje«. V teh počasnih vožnjah je za strojno osebje preveč balasta,
preveč branja v danem trenutku, kar pa
seveda močno vpliva na varnost prometa.
Za strojevodjo mora biti vsebina kratka,
pregledna in pa seveda samo tisti podatki,
katere strojevodja rabi za varno vožnjo
svojega vlaka. To bo treba urediti, saj bo
prišel čas, ko tudi omenjenega obrazca ne
bo več v papirnati obliki.

V družbi SŽ- VIT je zaključeno tudi navodilo ocene tveganja, v katerem je jasno
določeno na koliko časa osebju pripada
določeno zaščitno sredstvo in ne več do
obrabe, kot je bila napačna praksa do
sedaj. Osebje mora biti obveščeno, kdaj
mu določeno sredstvo pripada, možnost
pomerjanja in s tem tudi predvideni roki
dobave.
Osebje ima tudi možnost opcije, to je
izbire med posameznimi artikli, kateri so
določeni v samem katalogu ocene tveganja.
Tako bo do konca leta strojno osebje
dobilo tudi polo majice (kratek in dolg
rokav), seveda tisti, kateri so oddali svojo

velikostno številko preko poziva na tabličnem računalniku.
Do konca leta se predvideva tudi dobava novih zimskih bund, v mesecu septembru pa bo glede na vzorec treba oddati
velikostno številko pri predstavnikih skladišča.
Ja, kar nekaj je bilo narejenega, zgodba pa še zdaleč ni zaključena …
Predsednik Prometno – tehnične komisije in
Odbora za varnost in zdravje pri delu
Marko Janežič

Ker je varnost na prvem mestu
Izza grma pogledovanje proti progi,
ko na tirnico nastaviš kamenček tik preden
je pripeljal vlak in opazovanje, kaj se bo
zgodilo ali pa tako imenovano urbano izražanje nadobudnih umetnikov, ki z grafiti
»porišejo« železniška vozila …
Morda na prvi pogled nedolžne igrice
otrok in najstnikov velikemu sistemu, kot je
železnica ne morejo do živega. Pa vendarle, »kar se mali Janezek nauči v mladosti«, lahko poskusi tudi kasneje, le da
to verjetno ne bodo kamenčki ali nizanje
zgodbe – »umetniška stvaritev« na premikajočo zastonjsko reklamo. Jasno nam je,
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da mladost preizkuša meje. A prevečkrat
se pozablja, da na železniškem območju
in vlakih na vse, ki niso poučeni, prežijo
mnoge nevarnosti, ki se jih največkrat tudi
ne zavedajo.
Zakonodaja je na področju železnic
obsežna, med drugim je zapisano, da moramo zaposleni in uporabniki naših storitev
upoštevati notranji red, ki velja na železniškem območju in na vlakih. Pa ga prav
zares poznamo? Kako in kdo ga izvaja in
na kakšen način notranji red zagotoviti?
Če bi na kratko povzeli določila Zakona o varnosti v železniškem prometu in

na njegovi osnovi sprejetega Pravilnika o
notranjem redu na železnici je notranji red
urejeno stanje na železniškem območju in
vlakih. Preko pravilnika zasledimo postopke in obveznosti v primeru zadrževanja na
železniškem območju, opozorila osebam
o nevarnostih in obveznostih upoštevanja
pravil ter odgovornost za lastno osebno
varnost. Hkrati so opisane najosnovnejše
prepovedi dejanj, s katerimi bi lahko direktno ogrozili varnost izvajanja železniškega
prometa.
Zagotavljanje notranjega reda je opravilo, ki ga morajo s pravilnimi postopki
zagotoviti pooblaščeni delavci upravljavca železniške infrastrukture, delavci prevoznikov ter nekateri drugi pooblaščeni
delavci SŽ. V zvezi s tem potekajo redna in
obdobna usposabljanja iz vsebin varnosti,
še posebno pa se obravnavajo postopki –
ukrepi, ki jih lahko izvedejo pooblaščeni
delavci v primeru kršitev notranjega reda.
V zadnjem času beležimo porast verbalnega in celo fizičnega nasilja nad izvajalci
– delavci, ki so v posameznih družbah SŽ
pooblaščeni za vzdrževanje notranjega
reda. Še posebno delavci prevoznika, ki z
uporabniki storitev neposredno kontaktirajo, morajo vedeti na kakšen način pristopiti
do kršitelja. Poleg odločnosti in z umirjenim pristopom je zelo pomembna komunikacija, tako verbalna kot neverbalna. Iz
več resničnih primerov, ki jih izpostavimo
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in se o njih pogovorimo na usposabljanjih, jih skupaj ovrednotimo, poudarimo
dobro prakso in smo kritični do nepravilnosti, zaposleni pridejo do zaključkov, kako
v podobnih primerih v bodoče ukrepati.
Po izjavah zaposlenih so usposabljanja
koristna in pridobljeno znanje s pridom
uporabijo pri svojem delu.
Z usposabljanjem se zaposleni, ki izvajajo notranji red vse bolj zavedajo, kako
pomembno je kršitve zapisati (morda tudi
zaradi tega beležimo več kršitev vezanih
predvsem na verbalno nasilje nad zaposlenimi) in z njimi seznaniti predpostavljene
ter inšpektorat za železnice, ki je na podlagi poročil pristojen za sankcioniranje.
V letošnjem letu smo prvič izvedli usposabljanje kandidatov za strojevodje iz

vsebin notranjega reda in sodelovanja s
policijo. Glede na aktivnost udeležencev
in zanimanje za vsebino, smo prepričani,
da bi usposabljanje lahko uvedli za vse
strojevodje pri obdobnem usposabljanju
(glede na tematiko in obremenjenost) in
za vse nove kandidate.
Konec leta 2016 je bil podpisan Sporazum o medsebojnem sodelovanju med
SŽ in Policijo. Na podlagi sporazuma za
policijo zagotovimo usposabljanje policistov za ravnanje v specifičnem železniškem območju in na vlakih. Policija na drugi
strani zagotovi nadgradnjo usposabljanja
delavcev, pooblaščenih za izvajanje notranjega reda iz vsebin javnega reda in
miru, kazenskega zakonika in direktnega
sodelovanja s policijo, ko pride do kršitev

notranjega reda in situacije ne morejo obvladati sami.
Sodelovanje s policijo je na visokem
nivoju, sproti se rešujejo zaznani problemi
od najnižjega do najvišjega nivoja SŽ in
Policije. Še posebej je to pomembno, ker
se, po v lanskem letu sprejetem Zakonu o
varnosti v železniškem prometu, policija ni
več dolžna odzvati v primerih, ko ni kršen
javni red in mir oz. ni osnove na podlagi
kaznivih dejanj. Počakajmo, kako bo tolmačena opredelitev iz zakona v podzakonskem aktu Pravilniku o notranjem redu
na železnici, ki ga bo pripravilo pristojno
ministrstvo.
Glede na to, da na SŽ še ni formirana
korporativna varnost (tako kot varnostno
problematiko rešujejo vsa večja podjetja
v državi – npr. ELES), poskušajo družbe
skupine SŽ same urejati varnostno problematiko. SŽ preko Službe za splošne
zadeve kot strokovnega organa na področju varnosti predstavlja povezavo med
družbami in je hkrati mesto za prenos idej,
izkušenj in možnosti reševanja problematike iz drugih evropskih železniških družb,
saj se predstavniki SŽ aktivno vključujejo
v delo varnostne platforme UIC in v posebnega združenja UIC – COLPOFER
(http://www.colpofer.org/) ter po novem
tudi v RAILPOL (https://www.railpol.eu) –
preko Slovenske Policije, ki se je združenju
priključila letos. Ena od tematik, s katero
se aktivno ukvarjajo na UIC je uporaba
FFCCTV – kamer z visoko resolucijo, nameščenih na čelo lokomotive oz. potniške garniture, ki snema potek dogajanja
med vožnjo – pred vlakom. Vsekakor bi
bilo dobrodošlo pregledati dobre in slabe strani za namestitev na naša vozna
sredstva. Ena izmed dobrih izkušenj je
bila prikazana na srečanju UIC, ko je bil
predstavljen primer razjasnjevanja izrednega dogodka (primer železniške nesreče v nizozemskem kraju Dalfsen, ko so s
pomočjo sistema FFCCTV uspešno analizirali vzroke za nesrečo www.youtube.
com/watch?v=S_5Ry6d_jm8). Odgovorne družbe SŽ so seznanjene z možnostjo
nadgradnje voznih sredstev s FFCCTV,
vendar končne odločitve še niso sprejele.
Za preiskavo nekega izrednega dogodka, do katerega lahko privede kršitev
notranjega reda, so udeleženi železniški
delavci dolžni čim hitreje o dogodku obveščati po veljavnih navodilih, seznaniti
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pristojne o tem, kaj se je dogajalo pred in
med dogodkom ter korektno sodelovati s
preiskovalnimi organi (notranjimi in zunanjimi). Vloga strojevodij je v teh primerih še
kako pomembna.
In kaj lahko storimo za dvig varnostne
kulture vseh, ki se znajdejo na železniškem
območju in vlakih?
Če se vrnem na mladino, bi kazalo več
storiti na preventivi po vzoru drugih evropskih držav. Korak k temu je brez dvoma
že narejen z nagovarjanjem mladih preko skupine Dunking Devils (Video posnetke skrite kamere si lahko ogledate tukaj:
https://youtu.be/5J0rCaD-jMM).

Prav tako se letos preko Slovenske Policije družbe skupine SŽ aktivno vključujejo
v preventivno akcijo združenja RAILPOL –
RAW (Rail Action Week) v obdobju od 2.
– do 9. septembra. Akcije bodo potekale
istočasno v članicah združenja, ki se bodo
za akcijo odločile. V Sloveniji obdobje
akcije sovpada s pričetkom šolskega leta,
zato je aktivna vloga policije na železniškem območju in v vlakih v tem obdobju več
kot dobrodošla. Akcija bo tudi medijsko
podprta.
Dora Mezek – Kukec
Služba za splošne zadeve SŽ

Javnost ima pravico vedeti …
To je vsakodnevna krilatica, ki jo naši
mediji uporabljajo, ko sporočajo take in
drugačne novice. Javnost ima pravico
vedeti! Pa je javnost vedno seznanjena
s pravilnimi, verodostojnimi in, če lahko
rečemo, poštenimi dejstvi? Mediji se zelo
radi skrivajo za »preverjenimi« dejstvi, ki
pa so pogosto svetlobna leta daleč od
resničnih dejstev in realnih okoliščin. Običajno so to senzacij lačni posamezniki, ki v
javnost namenoma lansirajo novice v stilu
»krvi in iger«. Ker jim za resnična dejstva
preprosto ni mar.
Zakaj vam govorim vse to? Spomnimo
– na našem železniškem območju se žal
pogosto zgodijo izredni dogodki, ko vlak
naleti na cestno vozilo ali povozi osebo,
ki neprevidno in na nedovoljenem mestu
prečka železniške tire. Mediji dogodek
pograbijo kot vroče žemljice in začne se
»medijsko vsepoznavalsko« seciranje Slovenskih železnic, njihovih predstavnikov in
zaposlenih na splošno. Tukaj bi rad takoj
povedal, da globoko spoštujem našega
generalnega direktorja g. Dušana Mesa,
ki se vsakodnevno bori z medijskimi »umotvori«. To počne na izjemno umirjen in
korespondenčno kulturen način. Za to je
potrebno imeti jeklene živce in ogromno
občutka za dialog.
Kar pa je pri vsem tem »javnost ima
pravico vedeti« medijskem viharju najbolj zanimivo pa je dejstvo, da mediji kot
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žrtve nesreč na nivojskih prehodih in ostalih mestih skoraj vedno – razen redkih pogumnih izjem – prepoznajo voznike cestnih vozil, pešce, kolesarje …, skratka udeležence v prometu, ki so v sto procentih
(100 %!) povod za nastanek izrednega
dogodka in skoraj nikoli zaposlenih na
Slovenskih železnicah. Nikoli ali pa zelo
redko (diamanti v naravi so bolj pogosti)
lahko zasledimo, da so poročevalci zavzeli pošteno pokončno držo, rekli »bobu
bob« in nesrečni dogodek predstavili v
realni in verodostojni luči. V luči, kjer so
udeleženci s strani Slovenskih železnic –
predvsem strojevodje vlakov – v povsem
enaki, če ne še večji meri žrtve dogodka
in njegovih posledic. Strojevodja namreč
nima popolnoma nobenega vpliva na to,
kaj namerava storiti udeleženec cestnega
prometa (voznik, kolesar, motorist, pešec …), saj nas v šoli niso učili telepatije
in branja misli ostalih udeležencev v prometu. A vseeno nosi del bremena, ki ga
je udeleženec v prometu z »druge« strani
pustil na tirih. Ne kriv, ne dolžan, a v sebi
zaznamovan za vse življenje … In to ima
javnost pravico vedeti!
Ko sem se malo bolj zakopal v gradivo,
ki opisuje pravila cestnega prometa, postavitve signalizacije in dejstva, ki urejajo to
področje na ozemlju Republike Slovenije,
sem na veliko presenečenje in zgroženost
ugotovil, da državni predpisi še vedno po-

znajo »zavarovane« in »nezavarovane«
nivojske prehode. To je sicer samo dikcija,
ki opisuje fizično varovane (polzapornice, zapornice, zaporna bruna) nivojske
prehode in fizično nevarovane (veljavna
cestno – prometna signalizacija). Ta dikcija je žal osnova, ki jo vsevedni mediji
uporabljajo skoraj kot versko dogmo. Tako
je in drugače ne more biti! Če boš nasprotoval, te čaka skoraj »anatema« (versko
izobčenje), saj si drznil ugovarjati in razmišljati logično in z glavo!
No, ker se izobčenja ravno ne bojim
pretirano, oz. mi zanj dol … (veste kaj),
sem se odločil, da napišem nekaj besed
in misli, kako na to situacijo gledamo z
naše, vedno obtoževane strani. Ker ima
javnost pravico vedeti!
Na spletni stani Slovenskih železnic
lahko vsi udeleženci v cestnem prometu
preberejo zelo poučno zadevo, ki govori
o prečkanju železniških tirov (Varno čez
tire). Vsa poglavja so več kot poučna, v
poglavju Upoštevajte prometno signalizacijo! pa Slovenske železnice na
preprost način razložijo ostalim udeležencem v prometu, kako pomembno je upoštevati veljavne prometne znake, ustaviti pred
prehodom in se prepričati, da po progi ne
prihaja vlak. Na preprost način razložijo
ostalim udeležencem, da prometna signalizacija na tistem mestu ni postavljena zato,
ker v drevesnici niso imeli palme, da bi jo
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Pomen teh prometnih znakov je preprost – pomenijo lahko razliko med življenjem in smrtjo. Vaša
odločitev pa je ali jih boste upoštevali ali ne …

zasadili na tem mestu, ampak je tam z razlogom. Razlogom, ki je lahko razlika med
življenjem in smrtjo! Prometna signalizacija je tam zato, da se spoštuje. Vlak ima po
veljavnih predpisih na nivojskih prehodih
po vsem svetu prednost pred ostalimi udeleženci v prometu. Edina svetovna izjema
je Ekvador, pa naj se kronični kršitelji pač
preselijo tja. Ali pa v Burkino – Fasso. Tam
namreč nimajo železnice in težava že v
startu odpade …
Skratka, trditi, da Slovenske železnice
ne naredijo nič na področju varnosti na
nivojskih prehodih je milo rečeno navadno
licemerje in iskanje »krvi polnih« senzacij.
Javni pozivi, splošne vseslovenske akcije
ozaveščanja, celo posneti filmi, v katerih
akterji opozarjajo na nevarnosti pri prečkanju tirov izven dovoljenih mest … Vse
to je naše podjetje, v dobri veri da bo
vsaj malo zaleglo, naredilo za vse ostale
udeležence v cestnem prometu. A če naši
ljubi državljani raje gledajo Kardashiane
in se tresejo za njihovo usodo … No, potem imamo kar imamo. A še enkrat, in ne
zadnjič! Strojevodja je v situaciji, ko se
»zombi«, ki se s slušalkami na ušesih niti

slučajno ne zaveda sveta okoli sebe, približuje tirom, se niti v sanjah ne namerava
ustaviti in niti pomotoma ne misli pogledati
vsaj levo in desno, popolnoma nemočen.
Zavira vlak in opozarja »zombija« z lokomotivsko sireno, ki pa je dotični zaradi
slušalk na ušesih tako ali tako ne sliši. Pa
morda vsevedni mediji veste, kaj se zgodi,
če »zombi« nekako odnese svojo prazno glavo na varno? Strojevodji preprosto
pokaže »sredinec« v posmeh. Me prav
zanima, kaj bi si vi »vsevedi« mislili ob
takem trenutku in kaj bi občutili. Ko bi mu
najraje … Pa ne smeš, če ne želiš na sodišče … Kruta realnost pravnega reda v naši
preljubi materi domovini … In javnost
ima to pravico vedeti!
Javnost ima pravico vedeti tudi
tole! Kaj si strojevodje mislimo o »zavarovanih« in tako imenovanih »nezavarovanih« nivojskih prehodih. Nezavarovanih
nivojskih prehodov ni! Še enkrat – nezavarovanih nivojskih prehodov NI! Ne
glede na vse dikcije, ki so zapisane v državnih aktih in so očitno nepravilne (oz.
vsaj zavajajoče), nezavarovanih nivojskih
prehodov ni. Vsi so zavarovani ali fizično

ali z veljavno cestno prometno signalizacijo. V vsakem primeru so zavarovani. Če
moja trditev ne drži, potem postavljam
povsem preprosto vprašanje. Ali je cestno
prometna signalizacija na nivojskih prehodih veljavna? Namreč, če nivojski prehod
z veljavno cestno prometno signalizacijo
velja za nezavarovanega, kakšen je potem status te signalizacije, saj jo vozniki
cestnih vozil, kolesarji, pešci v večini ignorirajo v stilu, ja kaj mi pa morejo … Pa še
strojevodja bo tisti, ki ga bodo »masirali« … Jaz sem tako ali tako »žrtev«, saj je
vlak po pravnem upoštevanju močnejši …
Pravni bla, bla, bla … Signalizacija je tam
očitno zaradi lepšega, železniška proga
pa nepotrebna ovira na njihovi poti. Tako
vsaj očitno razmišljajo udeleženci v prometu, ki uporabljajo cesto. So torej prometni
znaki veljavni, če se ignorirajo? Razmišljanje pač.
Bi pa vse nas naprosil, da si pozorno
ogledamo nepregledno množico »močno
zavarovanih« križišč na naših cestah. Prometni znak »prednostna cesta« in »stop«.
Resnično, samo še zavarovanje z »mrtvo
stražo« bi bilo bolj učinkovito, če mi dovolite kanček cinizma. Pa začuda vsi (vsaj
v večini) udeleženci v prometu zaznajo
pomen in vrednost teh prometnih znakov.
In jih upoštevajo. Na križanju železniške
proge in ceste so pa nameščeni znaki za
približevanje prehodu, izstopajoči Andrejev križ, utripajoče rdeče luči, zapornice …
Pa še ne razumejo! In ne upoštevajo. Kaj
naj še naredimo? Morda kot zanimivost –
zapornice so že od Franca Jožefa naprej
na isti višini, na višini volovske vprege. In
to zato, da so se živali pred železniško
progo ustavile in ni prišlo do nesreče. Bog
pomagaj, še voli so razumeli … Veste kaj je
očitno največji problem današnje družbe?
Ni preobremenjenost, ni izgorelost, niso
časovne stiske … Problem je novodobna
»jaz sem bog« demokracija in z njo splošno privzeta nadutost, ki v ljudeh pravi
– mene ne boste ustavili na tem nivojskem
prehodu, imam pravico iti skozi … In za
to in podobne situacije ima javnost
pravico vedeti!
Naj se za trenutek povrnem k našim
medijem, saj je tudi to nekaj, kar ima
javnost pravico vedeti. Zadnjič smo
imeli med kolegi v službi zelo zanimivo
debato na temo problematike nivojskih
prehodov. Eden od kolegov je podal iz-
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jemno zanimivo razmišljanje in sicer je ob
neki priložnosti vprašal enega od naših
novinarjev sledeče. »… Mediji vedno obsojate naše podjetje, da je krivo za nesreče
na nivojskih prehodih. Čeprav voznik cestnega vozila ni upošteval veljavne cestno
prometne signalizacije in zapeljal mimo
utripajočih rdečih luči preko tirov naravnost pred vlak. In vi razlagate, kako je on
žrtev, kako je vlak v močnejši poziciji, kako
prehod ni pregleden …, skratka naredite
vse, da bi kršitelj postal žrtev. Zamislite pa
si situacijo, da bi po tirih namesto vlaka
prišla mlada mamica z otrokom v vozičku.
Voznik ne bi upošteval signalizacije, zapeljal mimo rdečih utripajočih luči preko tirov
in …, zadel mlado mamico z otrokom v
vozičku! Kaj bi naredili vi, novinarji? Bi bila
kriva mamica, ki ni mogla storiti popolnoma nič, je pa prišla po tirih? Ali bi morda v
tem primeru medijsko raztrgali voznika, ki
je kršil veljavne cestno prometne predpise?
Hmmmmm, še malo prej je bil pa žrtev, ko

je po tej svoji enaki krivdi zapeljal pred
vlak. Ne glede na vašo reakcijo bi že vnaprej uporabili dvojna merila! Ker so dvojna
merila očitno gorivo, ki poganja medije.
Enkrat tako, drugič tako! Pa verjemite, da
strojevodja vlaka ne more storiti nič kaj
dosti več od mlade mamice na prehodu.
Preprosto opozarja z lokomotivsko sireno,
zavira in upa na dober konec …« Nato je
novinarja še vprašal, kaj pa on stori, ko v
križišču zagleda rdečo luč na semaforju?
Odgovor je bil – ustavim, saj je rdeča luč!
Nadaljevanje pogovora – in zakaj pred
nivojskim prehodom ni tako? Je tam luč
kaj manj rdeča, pa še utripa? Odgovor
– tišina …
Ker se v Sindikatu strojevodij Slovenije
zavedamo, da je to zelo pereča problematika in želimo še dodatno pripomoči k
njenem reševanju, sem za vse udeležence
cestnega prometa, ki se na svoji poti srečujejo z nivojskimi prehodi preko železniške
proge, zbral nekaj veljavnih cestno pro-

metnih znakov, ki opozarjajo na približevanje železniški progi in na postopke, ki
naj bi jih vozniki cestnih vozil, kolesarji in
pešci pač upoštevali, ker gre za veljavno
signalizacijo. Morda sem jim s tem pomagal osvežiti znanje in preprečiti vsaj eno
izjemno stresno situacijo pri opravljanju
našega dela. Ker, lahko mi verjamete na
besedo – Čeprav kot strojevodja
nisi ne kriv, ne dolžan za končanje drugega človeškega življenja,
dogodek za vse čase zaznamuje
tvoje življenje! Tako ali drugače …
V Sindikatu strojevodij Slovenije in tudi
na nivoju Slovenskih železnic že dolgo
opozarjamo na to in tudi v prihodnosti
bomo zelo aktivni na področju varnosti
železniškega prometa.
Ker nam za naše člane ni vseeno … In
to ima javnost pravico vedeti!
Robert Zakrajšek

POMNIK ZGODOVINE SINDIKALIZMA NA ŽELEZNICAH (Pripoveduje Franc Kokošar)

Pripoved o človeku, ki je vedel kaj je pravični
sindikalizem …
Sindikalizem na Slovenskih železnicah
se je začel že davno pred nami, ki smo
danes aktivni strojevodje. Zgodovinska
dejstva nas odpeljejo daleč nazaj v čas,
ko smo strojevodje moje generacije še
kot otroci ali mladeniči od daleč občudovali lokomotive in želeli biti na mestu
»strica«, ki jo upravlja, velika večina naših kolegov, članov Sindikata strojevodij Slovenije pa takrat sploh še ni bila
rojena. Avtor prispevka sem bil takrat
»mali mulček« in pot življenja me je šele
kasneje pripeljala na železnico, kjer nadaljujem družinsko tradicijo. Pravični
sindikalizem je zgodba, ali bolje rečeno,
pot resnice in poguma. V bivših časih
je tak pogum premogel le malokdo. In
pred nami je pripoved o takem človeku.
Možu, katerega ime je bilo Anton Mauri.
Bil je iniciator vsega kar danes poznamo.
Skozi njegove začetke so vse ekipe, ki
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so bile po teh začetkih aktivne do današnjega dne in so aktivne danes, gradile na teh temeljih in uspešno dodajale
svoje kamenčke v mozaik pravičnega
sindikalizma. Zgodbo pripoveduje Franc
Kokošar, prvoborec Sindikata strojevodij
Slovenije, takratni tesen sodelavec Antona Maurija …
» … Sindikalizem v sedemdesetih letih
je bil bistveno drugačen kot danes. Biti
sindikalist takrat, ni pomenilo da si lahko
odločal ali vsaj soodločal o čem pomembnem. Vloga sindikata je bila marginalizirana na izlete, ozimnico, »svinjske polovice«
in podobno. Drugega vpliva sindikat preprosto ni imel. Še o tem, kdaj bo sestanek
sindikata, kdo bo predsednik sindikata in
podobno so odločali vodilni v podjetju.
Takrat strojevodje nismo imeli popolnoma
nobenega vpliva na turnuse, na dolžine
izmen in podobno.

Franc Kokošar
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Ena redkih fotografij Anton Maurija (desno) v družbi s Francom Kokošarjem (levo)

Objava zahtev v takratnem časopisu Delavska enotnost

Se pa v vsakem »trdem« sistemu vedno
pojavijo, lahko rečemo vsaj v tem primeru
pozitivne »anomalije«. V tistem času je v
ljubljanski sekciji vozil danes žal že pokojni kolega Anton Mauri, ki je bil v svojem
razmišljanju izjemno napreden človek in je
ob sebi zbral ekipo ljudi, za katere je menil, da so skupaj sposobni preseči okvire
enoumja. Če jih lahko nekaj omenim (starejši strojevodje jih poznate, mlajše kolege
naprošam da vprašajo starejše kolege o
teh ljudeh) in sicer so to bili Josip Kocjan,
Jože Turk, Mile Katić, Janko Pinosa, Jože
Ošlaj in jaz. Postali smo aktivni na področju pogojev dela, na področju izmen,
turnusov in seveda tudi na področju plač.

Leta 1974 se je sprejemal nov »tarifni«
pravilnik oz. Pravilnik o dodelitvi osebnih
dohodkov in naša skupina je ugotovila, da
sta na področju železnic nenadoma nastali dve skupini, v prvi »večvredni« raznorazni direktorji, šefi, inženirji in tako dalje,
v drugi »manjvredni« pa tisti, ki smo dejansko delali. Vodilni kader je nenadoma
dobil neverjetne dodatke za tako imenovano »odgovornost«, ki naj bi jo imeli levo,
desno, skratka vsepovsod, strojevodja pa
je ostal na tisti osnovni ravni v stilu »pazi
kaj delaš«. Na ravni operativcev so vodilni
želeli vzpostaviti nekakšno uravnilovko, da
ne bi prihajalo do medsebojnih sporov
med strojevodji, prometniki in sprevodniki.

V svojih absurdih so šli še korak dalje s
tem, ko so na primer določili parameter
za mikroklimo na delovnem mestu. Strojevodja je nenadoma imel enake »pogoje«
dela kot npr. zaposleni v režiji (kdor je
kdaj vozil lokomotivo serije 362 iz kabine
B – motor generator »za ritjo«, se bo temu
grenko sladko nasmejal – op. avtorja). In
temu smo se uprli. To pa je bilo seveda
zelo narobe. Vsaj skozi oči takratne uprave. V tistem času se je sicer res začelo
večje obdobje modernizacije na takratnih
železnicah, od avtostopa do radio dispečerske zveze, svetlobne signalizacije … Iz
tega naslova je takrat potekala prava »gonja« proti strojevodjem in takratni direktor
za promet Bezjak, ki je bil velik nasprotnik
strojevodij, je nekega dne zbral skupino
novinarjev, ki jim je razložil, kako je strojevodsko delo zdaj povsem preprosto, saj
lahko ponoči med dvema postajama celo
malo zadremajo, saj jih tako ali tako zbudi avtomatizacija v obliki budnika, avtostopa … Zaradi takih nebuloznih izjav in
dejanj smo večkrat zahtevali sestanek z
generalnim direktorjem Slokarjem, ki pa je
žal brezpogojno verjel in zaupal Bezjaku.
Zato smo potrebovali kar štiri leta, da smo
prišli do Slokarja. Ves ta čas nas je prej
omenjeni Bezjak uspešno blokiral. Ampak
uspelo nam je.
Iniciator vseh teh aktivnosti je bil prav
Anton Mauri, ki nas je spodbujal k izobraževanju s ciljem, da pobliže spoznamo
procese in delovanje sistema, da bomo
lahko konkretno zastopali naše interese.
Leta 1977 smo žal ugotovili, da nas sistem
preprosto ne upošteva in da bo potrebo
prestaviti v višjo prestavo. Posledično je
prišlo so ideje o ustanovitvi Društva strojevodij, kurjačev in pomočnikov Slovenije.
Informacija je seveda še vroča »potovala«
do vodstva podjetja in takoj so stopili v akcijo, da bi pravočasno zatrli naše gibanje.
Žal smo takrat imeli med svojimi vrstami
ovaduhe, ki so bili hitrejši od današnjega
interneta, tako da se je tudi takratni šef
sekcije nekoč celo pohvalil, da uprava izve
vse o sestanku še preden gremo narazen.
Naše debate sicer niso vsebovale nobenih
vsebin, ki ne bi bile javne ali vsebin, ki bi
bile v tistem času prepovedane. Govorili
smo preprosto o svojih pravicah, kar pa je
nekatere izgleda zelo motilo.
Leta 1978 se je uprava železnic ponovno »izkazala« s tako imenovanim Di-
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sciplinskim pravilnikom, ki je med drugim
predvideval, da če zaposleni (strojevodja)
naredi za več kot 3 stare milijone dinarjev
(za mlajše bralce bo ta številka morda
nerazumljiva, zato prosim starejše kolege
da jim razložijo) avtomatsko sledi odpust.
Plače pa smo v tistem času imeli okrog
400.000 takratnih dinarjev. Ta pravilnik
je bil za strojno osebje seveda vse prej kot
dober, zato so se naši predstavniki udeleževali vseh rednih šolanj, ki so jih strojevodje imeli v tistem času. Vodilni so takrat prepričevali strojevodje, da ta pravilnik za njih
ne pomeni nič posebnega. Mi smo seveda
imeli povsem nasprotno mnenje in sicer,
da pravilnik v taki obliki pomeni »smrtno
obsodbo« za strojno osebje. Zato je vodstvo podjetja spet stopilo v »akcijo« in leta
1979 sklicalo tako imenovano Koordinacijo družbeno političnih organizacij, v glavni
vlogi seveda takratno partijo pa režimski
sindikat, pravne službe, skratka, ni da ni
bilo … Razpravljali so o perečih problemih
in ker se je bližalo obdobje vožnje tako
imenovanih sezonskih vlakov (bližalo se
je novo leto in migracije »gastarbarterjev«
), je bil na to koordinacijo povabljen tudi
takratni vpliven član UDBE, ki naj bi nas
poučil o delovanju zunanjega sovražnika
(obdobje splošne paranoje pač!). Prvotno
je bilo mišljeno, da bo predstavnik UDBE
pod prvo točko koordinacije pač povedal
svoje in odšel. Predsedujoči koordinaciji
pa je takrat namenoma zamenjal točke
dnevnega reda, tako da so bile naše, za
tisti čas skoraj bogokletne zahteve prve
na vrsti. In to pred predstavnikom UDBE!
Očitno so se nas zelo bali. Druge razlage
ni. Predstavnik UDBE je vse zabeležil in
čez 14 dni sva jaz in Anton Mauri dobila
poziv na zaslišanje na generalno upravo
takratne milice. Takrat je prišlo do zelo zanimive situacije. Anton Mauri je bil namreč
izjemno spoštovan strojevodja, izjemen
sodelavec, prisoten je bil pri prevzemih
»gomulk« v Pafawagu v poljskem Wroclavu, bil prisoten pri prevzemih »Špank«
iz Macose, vozil je na takrat elitnih dizel
motornikih serije 711, skratka, bil je človek
na mestu. In zdaj sedi na zaslišanju na
sedežu UDBE …
Predstavnik UDBE, ki je vodil zapisnik
in zaslišanje, je že v začetku povedal, da
se mu vsa situacija zdi nenavadna. Pričakoval je namreč dva »zdraharja« s katerima bo opravil rutinsko, zdaj pa pred njim
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sedi Anton Mauri, ki je še nedavno nazaj
vozil vlak s predstavniki oblasti, ki so šli na
ogled Luke Koper. Ta isti agent UDBE je
bil prisoten na vlaku in je Antona Maurija
videl kot korektnega in strokovnega delavca. Zato mu nekaj ni bilo jasno. Preprosto
se je vprašal, zakaj pa je uprava železnic
dala na vožnjo vlaka s pomembno državno delegacijo domnevno najslabšega strojevodjo, ki dela zdraho. Po vsej logiki bi
to moral biti odličen strojevodja, ne glede
na »čistočo« političnega prepričanja. Kaj
je imelo takratno vodstvo železnic v mislih
s to, milo rečeno, nenavadno potezo? Ker
tudi predstavniki UDBE vsaj v osnovi niso
bili navadni »loleki«, nama je vodja zaslišanja dejal – Vemo, da imate prav, vemo,
da ste v sporu z vodstvom podjetja, vemo,
da se borite za svoje pravice, ampak bodite previdni! Če bo šlo karkoli »narobe«,
se morate zavedati, da bomo prisiljeni zapreti vas. Delujte pametno …
Kakorkoli, takratni aktivni člani smo postali bolj previdni v svojih dejanjih. Konec
koncev smo bili takrat mladi, imeli smo
družine (konkretno jaz sem imel tri majhne
otroke), ampak to nas ni ustavilo v našem
delovanju. Anton Mauri je bil sicer takrat
kazensko umaknjen iz elitnih vlakov serije
711, a se je situacija kasneje umirila.
Kakorkoli pogledamo, je Anton Mauri
človek, kateremu se imamo zahvaliti za
vse, kar se je kasneje razvijalo in na koncu
razvilo v današnji Sindikat strojevodij Slovenije. On je bil takrat dobesedno edini,
ki je imel zadosti »jajc« in poguma, da je
za sabo potegnil enako misleče. Po svoje
je bil idealist, saj je verjel, da bo pošteno
delo tudi pošteno plačano. Temu žal ni
bilo tako. In stvari so se peljale naprej.
Imeli smo poznanstva tudi v samem vrhu
takratnih državnih sindikatov. Dogovarjali smo za sestanek z njimi, kjer bi našo
problematiko predstavili na širši družbeni
ravni. Za sestanek smo se tudi dejansko
dogovorili, na sestanek povabili tudi šefa
takratne »kurilnice«, a tam se je žal pokazalo, da s strani državnih režimskih sindikatov ne moremo pričakovati nikakršne
podpore, saj so bili preprosto preveč vpeti
v družbeno politično življenje takratne države in namenjeni sami sebi. Če lahko
omenim zgodovinski moment nekdanje
države – prosim naj mi kolegi ne zamerijo, preprosto opisujem takratno družbeno politično situacijo – takratni šef sekcije

Rokopis Antona Maurija – lista prisotnih na
sestanku

za vleko je na vprašanje pred komisijo
državnega sindikata, zakaj je strojevodje
pripeljal iz takratnih južnih republik, zakaj
jih ni poskušal poiskati med brezposelnimi slovenskimi fanti, naduto izjavil, da je
»ponosen, da je nekaj naredil za Jugoslavijo«. In izpadel je največji domoljub. Še
enkrat, nisem želel užaliti svojih kolegov,
samo pripovedujem zgodovino. To so pač
zgodovinska dejstva iz nekih drugih časov.
In vsa ta anemičnost državnih sindikatov
je pripeljala do momenta v naši polpretekli
zgodovini, ko smo strojevodje ugotovili, da
se bomo za svojo stvar in svoje pravice
morali boriti sami. Samo mi smo lahko
tisti, ki dejansko razumemo, kaj je bistvo
naših zahtev. Da naše zahteve niso padle
iz neba, ampak so izpisane z izkušnjami
in leti trdega dela. Začeli smo zahtevati in
se boriti za nas. Postali smo inštitucija, ki
je nekaj pomenila. Vse ostalo je pozitivna
zgodba, ki se je razvijala skozi trideset
let …
Za konec lahko brez pretiravanja povem, da je bil Anton Mauri resnično velik začetnik boja za pravice strojevodij in
eden od začetnikov pravega sindikalizma.
Vzpodbujal je ljudi s svojim znanjem, odločnostjo, pogumom in delovanjem. Moramo pa vedeti, da je deloval v drugačnih
časih. Tisti časi so bili precej bolj nevarni
za človeka. A Anton Mauri je bil pravi
človek. Človek na mestu …«
Robert Zakrajšek in Franc Kokošar
Fotografije: arhiv Franca Kokošarja
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Ciril Markelj – zagotovo človek presenečenj …
Ciril Markelj, naš dolgoletni sodelavec
in kolega strojevodja je zagotovo človek,
ki je poln presenečenj. Takih nenadnih, za
katere si skoraj prepričan, da jih ne boš
nikoli doživel. Ampak naš Ciril je podrl še
ta zadnji mejnik, za katerega so se vkopali
dvomljivci. Zgodba je povsem preprosta.
Ciril je med nami poznan kot možakar, ki
je vedno nasmejan, vedno dobre volje (če
ni, tega ne pokaže), vedno pripravljen pomagati, skratka, eden tistih sodelavcev, ki
si jih lahko samo želimo. Ciril je med nami
poznan tudi kot možakar, ki ima poleg
upravljanja težkih lokomotiv v malem prstu
tudi upravljanje vseh vrst težke mehanizacije, od bagrov do buldožerjev in težkih
traktorjev. Morali bi videti njegov obraz
in sijoče oči, kadar smo se na sindikalnih
izletih peljali mimo prodajalne svetovno
priznane znamke traktorjev in težke meha-

nizacije. Znamke sicer ne smem omeniti,
so pa še meni strašno všeč. Zeleno rumeni
z logom jelena …
Ciril je nedavno vsem nam razkril še
drugo plat samega sebe. Tisto umetniško,
ki pride iz duše, gre skozi srce in pristane v naših mislih. Razkril je samega sebe
skozi umetnost poezije. Njegove pesmi so
na prvi pogled morda preproste, a globlji
pogled razkrije tisto idejo, ki kar vpije k
prepoznavnosti. Kriči na nas, naj postavimo človečnost na prvo mesto. Naj se
ozremo okoli sebe in pozdravimo lepoto
življenja, ki je povsod okoli nas. Samo
strah moramo premagati in življenje spustiti vase. Ciril skozi preproste rime pokaže
pot do življenja, ki je povsem preprosta.
To je hkrati največja skrivnost in nekaj,
kar vsi nosimo v genih. Ciril, spregovori
nam …

Val
Gledamo na morje
široko obzorje
morje valovi, ne spregovori
ko se razbesni, mnogo trpljenja
žalosti za seboj pusti.
mnogi dom zapustili
da otroke rešili
mnogi utopili
staršem srce zlomili
vsi slepi postali
kot da smo smer na kompasu zamenjali
pohlep ne razum
se je ujel v naš um.

Maj
Daj stegni dlan, da mi pobožaš dan
čutiti tvojo tančico, vso resnico
ki ti tvoje popolno srce veli
ko se tvoj obraz nasmeji
mi čustva in skrbi odloži
moj je srečen dan
ko je obraz nasmejan
vsi radosti polni
ko glasek dušo napolni
nam je vsak dan z veseljem obsijan
nam vsak trenutek polepša dan.

Usoda
Iz globine svetlobe odpira se nebo
lepota te krasi
da življenje radosti in hrepeni
ki hrepene dočaka dan in v veselje novi dan
kapljica dežja na veji visi, usodo nam kroji
ko kapljica na teži pridobi, nam usodo
obremeni
mnogi razumeli, a tega nikoli dojeli.
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29. srečanje Sindikata strojevodij Slovenije v
Novem mestu

V soboto, 1. junija 2019, je v organizaciji Območnega odbora Novo mesto potekalo že 29. tradicionalno srečanje članov
Sindikata strojevodij.
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Dogodek je potekal v športnem parku Portoval, v Novem mestu, ob samem
središču dolenjske prestolnice. Ob izvrstni
hrani in pijači so za dobro voljo skrbeli

člani skupine Nalet, kot presenečenje pa
so na oder stopili tudi Mirnopeški harmonikarji, saj na Dolenjskem brez frajtonarice
ne gre. Da pa so udeleženci občutili, da se
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nahajajo v deželi cvička, so si zainteresirani ogledali tudi vinsko klet Colnar na Trški
gori z degustacijo tega dolenjskega bisera. Potekal je tudi pohod in voden ogled
Kapiteljske cerkve ter ravno pred kratkim
prenovljenega Glavnega trga v Novem
mestu. Obiskovalci so si namesto odpove-

dane plovbe Rudolfovega splava, zaradi
previsoke gladine reke Krke, lahko ogledali tudi Dolenjski muzej. Za presenečenje mnogih pa je poskrbela tudi prisotnost
ravno svežega zmagovalca šova Master
Chef Slovenija Anžeta Kuplenika, ki je v
kuhinji skrbel za izvrstno hrano.

Ker je sindikat ravno v letošnjem letu
praznoval okrogli jubilej, smo organizatorji na koncu prireditve slavnostno prinesli na
prizorišče veliko torto, ki je razveselila vse
sladkosnede.
Simon Judež
Predsednik OO Novo Mesto
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Posaditev Lipe v OO Novo mesto ob 30. obletnici
stavke strojevodij
V soboto, 1. decembra 2018, smo v
OO Novo Mesto simbolično posadili Lipo
ob 30. obletnici velike stavke strojevodij,
ki je potekala 27. in 28. decembra leta
1988. V spomin in opomin, da do tovrstnih
dogodkov ne bi več prihajalo, da bi bil
socialni dialog vodilo med vsemi deležniki
in temelj pri skupno usmerjenih ciljih.

Na dogodku smo bili prisotni skoraj vsi
dosedanji predsedniki OO Novo mesto,
nekateri člani Stavkovnega odbora in člani Območnega odbora.
Simon Judež
Predsednik OO Novo Mesto

Intervju: Dobrivoj Subić
Predgovor: Intervju sva s kolegom Dobrivojem naredila še preden so ga doletele
nepričakovane in hude zdravstvene težave. Naj bo ta intervju izkaz spoštovanja
do našega kolega Dobrivoja in njegovega
dela ter obenem naša želja po čim hitrejšem in uspešnem okrevanju. Dobrivoj, v tej
borbi nisi sam …

Generator energije, zagnan,
neumoren, večen …
Če bi želel napisati uvod k intervjuju ki
sledi, bi bila to skoraj misija nemogoče.
Kljub temu, da imam menda neizmeren
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dar pisanja in idej, pa tudi domišljije
mi ne manjka. Kolega Dobrivoj Subić
je namreč nekdo, ki je sam sebi uvod,
zaplet zgodbe, glavna zgodba, finale in
zaključek. Je živa legenda. Generator
energije, katero jemlje iz krajev, ki so
poznani samo njemu. Zagnan, neumoren, večen. Zakaj bi se torej trudil okoli
uvoda? Dobrivoj je tukaj z nami …
Dobrivoj, čeprav si dobesedno živa legenda našega sindikata in te vsi poznamo, se nam vseeno na kratko predstavi.
Kdo si, od kod prihajaš, kdaj si zašel na
železnico in zakaj …
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je, ali bi šel v železniško šolo v Ljubljano,
kjer bom nato v nadaljevanju postal strojevodja. Vzel je le moje podatke.
Odšel sem domov z mešanimi občutki,
v tem času naredil sprejemne izpite za
tehnično šolo in večkrat pomislil na gospoda iz Ljubljane. In res, nekega dne me je
pričakala modra kuverta iz Ljubljane s pozivom na zdravniški pregled. To je bil prvi
pogoj za sprejem na šolanje. Spomnim
se, da so to bili najlepši dnevi čakanja.
Opravil sem zdravniški pregled, potem
je sledilo šolanje v Ljubljani na železniški
elektro kovinarski šoli (ŽEKŠ). Zanimivo je
to, da sem prvi letnik opravljal v stari šoli
v Šiški in potem je sledilo šolanje na novi
šoli ŽEKŠ-a na Aljaževi v Ljubljani. Od
tam je sledila zanimiva naveza s Primorci,
in prav to me je je zapeljalo v Divačo.
Po 3-letnem delu kot mehanik železniških
vozil v Centralnih delavnicah v Divači sem
šolanje za pomočnika in strojevodjo nadaljeval v Mariboru. Tako v Ljubljani kot v
Mariboru sem pridobil zaupanje sošolcev
in tako opravljal delo predsednika razreda – šole. Od leta 1980 sem strojevodja
in mojo življenjsko službo opravljam še
danes.
Na naših letnih srečanjih in ostalih prireditvah si znan kot neumoren voditelj
dogajanja, poln energije in idej, ki jih
nikakor ne zmanjka. Od kot ti ta energija, ta talent za vodenje, ta volja, da držiš
potek prireditve v »najvišji prestavi« ?

Izhajam iz železniške družine, zato je
železnica moj drugi dom. Že kot otrok sem
svoj prosti čas preživljal z vlaki. In ljubezen
do lokomotiv me je po osnovni šoli vlekla v
to, da bi postal strojevodja. In tu se začne
zgodba, da sem postal del te naše velike
družine – Slovenskih železnic.
Velikokrat rečemo, da ne verjamemo v
naključja, a prav naključje me je iz Šida
(Vojvodina) pripeljalo najprej v šolo in kasneje k zaposlitvi na Slovenskih železnicah
– v Slovenijo. Oče vlakovodja in sindikalist
me je na mojo veliko prošnjo zapeljal v
Beograd na takratni sedež Jugoslovanskih
železnic v službo za kadre, da bi videli
možnost mojega vpisa v železniško šolo.

A žal (danes sem vesel), je bil odgovor
zame totalno razočaranje, da železniške
– strojevodske šole še par let ne bo in tako
so me napotili, da se vpišem v Novi Sad
ali Beograd v ustrezno tehnično šolo in ko
bi bila možnost bi potem naredil prestop
na železnice. Spomnim se da sem dal roke
na obraz in začel jokati. A v pisarni, kjer
je potekal ta pogovor je za mizo ves čas
sedel gospod, ki je pil kavo in kadil (takrat
je bilo še dovoljeno kajenje v pisarni) ter
opazoval dogajanje v pisarni. Stopil je do
mene in me vprašal zakaj jočem. Spomnim
se, da sem rekel: ‚‘Jaz hočem postati strojevodja.‘‘ Povedal mi je, da je iz Slovenije in
da je na sestanku v Beogradu. Vprašal me

Zanimivo vprašanje. Ja res je, vsa leta
že vodim naša tradicionalna srečanja. Letošnje srečanje je bilo že 29. Pred 29. leti
sem predlagal ta srečanja in prvega smo
organizirali v Lipici. Lepi spomini so tudi na
kar 34. organiziranih novoletnih srečanj
v Divači, kar se je nato preselilo tudi v
Ljubljano, Maribor in druge kraje. A zame
je bil na tem področju poseben izziv organizacija 10. obletnice sindikata SSSLO v
Festivalni dvorani v Ljubljani, 20. obletnice
v Bernardinu v Portorožu ter 30. obletnice
na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
In prav je, da to tradicijo nadaljujemo,
saj brez preteklosti ni sedanjosti in prihodnosti. Poleg sindikalnih aktivnosti je zelo
pomembno tudi druženje članov predvsem
iz tega vidika, da se zberemo iz cele Slovenije. Spomnim se prvega ogleda v pršutarni Lokev. Pršut in teran ter prava klapa
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strojevodij iz cele Slovenij so navdušili vse
udeležence. Včasih se slišiš s sodelavcem
le preko telefona, na takšnih srečanjih pa
se z njimi še osebno spoznaš. Nenazadnje
je namen takih srečanj spoznavanje krajev
in znamenitosti po celi Sloveniji. Tudi novoletna srečanja in zaključke smo dobrih
35. let organizirali tako v Divači kot v
Ljubljani.
Mikrofon oziroma vodenje srečanj
zame ni tuje, saj sem že kot otrok v družbi
organiziral in vodil karaoke ter prireditve
in s tem počasi dobival izkušnje, predvsem
pa občutek kdaj lahko nastopiš pred množico in da te ta tudi sprejme. Zanimivo je,
ko stojiš na odru s pomembnimi gosti, opazovati kako človeka kljub izkušnjam zgrabi
trema ob takih javnih nastopih do tega, da
se zatrese roka, da se spremeni glas, do
tega, da enostavno pozabijo kar so želeli
povedati. Zame je pa nastop na odru izziv,
saj nenazadnje na odru spoznaš veliko
znanih osebnosti tako na področju glasbe, politike in zabave. Dodaten izziv pa
je to, da nikoli ne veš kakšna bo reakcija
občinstva. In ni lepšega kot to, da vidiš vesele obraze, pravo vzdušje in ko povabiš
množico, da s tabo vstane in nazdravi se
ti baterije napolnijo, saj tisti trenutek vsi
pozabimo na vsakodnevne probleme in
obveznosti in se prepustimo trenutku druženja in zabave.
V našem sindikatu vodiš Odbor za počitniške kapacitete. Vedno uspeš izpogajati izjemno dobre pogoje poslovanja in
upravljanja naših počitniških kapacitet.
Skrivnosti, kako ti to uspe, nam verjetno
ne boš razkril v celoti, nam pa vsaj malo
namigni. Ali so vsi na nasprotni strani že
vnaprej zmedeni, ko samo slišijo da ti
prihajaš na pogovore? Kje je glavna bit
takega uspeha?
Tudi počitniške kapacitete so del zgodbe našega sindikata. Odločitev, da ponudimo našim članom ugodna letovanja
v Termalijah je bila prava in sledile so
aktivnosti o nakupih hišk v termah Olimia,
Moravskih toplicah in Čatežu. A seveda
samo nakup hišk brez ugodnih pavšalov
nebi imel takega učinka, oziroma zanimanja med našim članstvom. Renome SSSLO
je povsod velik. Tako na Slovenskih železnicah kot politiki tudi v podjetjih in lokalnih
skupnostih. A da dosežeš nek nivo morajo
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biti pravi ljudje na pravem mestu. To velja
tudi za počitniške kapacitete. Pogajanja
so stvar kompromisa z obeh strani. In vesel
sem, da so s pogodbami in doseženimi
dogovori zadovoljni tako predsedniki območnih odborov, ki kot upravljalci vodijo
poslovanje teh hišk kot tudi uporabniki,
ki si s svojimi družinami lahko privoščijo
lep in kvaliteten dopust na kar visokem
nivoju in ponudbami. Vse skupaj poteka
že od leta 1995, kar je dokaz, da tudi to
področje SSSLO dobro obvladuje. Zanimivo je tudi vprašanje o zmedenosti pri
pogajanjih, saj si vsaka stran želi, da bi
zase iztržila največ. A pri tem ne smemo
pozabiti, da si zaupanja zgradimo skozi
vsa leta dosedanjega sodelovanja. In če
je to korektno in dobro, imaš potem tudi
neko moralo, da se izpogajaš tako, kot
bi po domače povedal: ‚‘Da je volk sit in
koza cela‘‘. To kar imamo na področju
počitniških kapacitet člani kakor tudi naši
upokojeni člani je nekaj kar moramo ohranjati naprej in nadgrajevati s še boljšimi
pogoji letovanja. Mogoče bi na koncu le
poudaril tistim, ki bodo brali ta članek in
nadaljevali to dejavnost v bodoče, da se
ni nič zgodilo samoumevno in slučajno. In
vse to kar imamo je plod dolgoletnega dobrega in korektnega sodelovanja in prav
je, da to nadaljujemo še naprej.
Znan si tudi kot neumoren zagovornik
izgradnje drugega tira in izjemen promotor strojevodskega poklica. Na lokomotivi si gostil že marsikatero politično

in javno osebnost in jim brez dlake na
jeziku predstavil problematiko, s katero
se srečujemo tako strojevodje kot podjetje Slovenske železnice. Razloži nam,
kako prideš do pozicije, da lahko direktno, brez nepotrebnih zadržkov razložiš
železniško realnost takšno kot je, brez
olepšav. Kako prepričaš vse »izvoljene«
glave, da ti sledijo na lokomotivo, te
poslušajo in nam ne vsiljujejo svojih, velikokrat napačnih pogledov?
Lokomotiva, vlaki, železnice – to je sestavni del mojega življenja in brez tega si
res ne morem predstavljati mojega vsakdana. In to je moj gonilni moto, da sem to
skušal približati tudi širši javnosti in tistim, ki
odločajo o naši železničarski bodočnosti.
Drugi tir je zame, govorim kot strojevodja,
nuja, ki bi morala biti narejena že zdavnaj,
saj ga v resnici ne potrebujemo le železničarji ampak celotno gospodarstvo, cela
Slovenija in seveda osrednja Evropa ter
Baltiške države, ki gospodarstvo oskrbujejo iz Luke Koper. Vsakemu, ki se zapelje na
tovornem vlaku iz Divače v Koper najlažje
dopoveš nujo gradnje dvotirne proge s
tem, da ga vprašaš ali si lahko predstavlja
kaj bi bilo, da bi se namesto avtoceste iz
Divače v Koper vozil po stari cesti in bi bil
vozen le en pas. Tako v smeri proti morju
in iz morja. In če se zgodi, da moramo
zaradi izrednosti še to zapreti se ustavi
ves promet in s tem oskrba cele Slovenije.
A očitno bi se moralo kaj zgoditi (med
nastankom tega intervjuja in izdajo na-
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Kolikor mi je znano, si aktiven tudi na
lokalni politični ravni. Kako vse to spraviš v dan, ki traja samo 24 ur? Zate bi
jih verjetno moral imeti 48 ali pa še več,
glede na energijo, ki jo vlagaš v svoje
aktivnosti?

šega glasila se dejansko je – iztirjenje
tovornega vlaka s kerozinom v Hrastovljah
– o.p. avtorja), da bi se zavedali nujnost
gradnje le tega in prav nujnost gradnje
tega tira mi je dala misliti, da bi morali
to problematiko s katero se vsakodnevno
srečujemo železničarji predstaviti širšemu
krogu oziroma javnosti. Pri tem moram pohvaliti sedanjega generalnega direktorja
Dušana Mesa, ki je na tovorne vlake in
samo lokomotivo pripeljal tako novinarje,
delegacije, komisije, ministre in samega
predsednika vlade. Zanimivo je, da si pred
začetkom vožnje nihče ne predstavlja kaj
ga sploh na tej vožnji čaka in kak vtis bo
na vse te goste pustila vožnja s tovornim
vlakom. Začelo se je z žledom ko sta bila
iz Prestranka do Borovnice v Lokomotivi
serije 664 poleg osebja še minister za
promet in generalni direktor železnic. Vtisi,
ki so jih sporočili novinarjem in javnosti je
bila velika pohvala železničarjem za vsa
prizadevanja, da se v času žleda promet
in tovor nista zmanjšala kljub težavam z
dizel vleko temveč kvečjemu povečala.
Sledile so novinarske ekipe, ki so slovenski
in tuji javnosti prikazale dejansko stanje ter
prizadevanje zaposlenih železničarjev za
nemoteno oskrbo prebivalstva in trga. In
ko v lokomotivi s tovornim vlakom po par
ur voziš te visoke predstavnike imaš čast
predstaviti delo železničarjev, strojevodij
in seveda približati njihovim razmišljanjem
realno sliko, da bi bile slovenske železnice
še bolj uspešne če bi infrastruktura omogočala normalne oziroma boljše pogoje. Ne-

nazadnje je v mesecu aprilu, ko se je sedanja ministrica za promet Alenka Bratušek s
celotno delegacijo, tako vodstvom 2TDK
kot direktorjem Luke Koper, direktorjem
slovenskih železnic peljala s tovornim vlakom iz Divače v Koper pod vtisom vožnje
poudarila, da vsem tistim, ki mislijo, da je
obstoječa proga dovolj dobra za prevoz
tolikšnega tovora kot ga prepelje danes,
priporoča, da si progo ogledajo in prepričajo o prizadevanjih delavcev SŽ, ki tako
rekoč med vožnjo vlakov opravljajo tudi
vzdrževalna dela, da proge ni potrebno
zapirati. Priznati moram, da je zame velika
čast, da mi je vodstvo slovenskih železnic
zaupalo to nalogo, nenazadnje so med
redno vožnjo tovornega vlaka tukaj visoki
gostje, novinarji, kamere, veliko vprašanj
in debat in vsaka minuta vožnje prinese nekaj novega. Vsaka vožnja je bila zgodba
zase. In prav to je pomen teh voženj. Da
smo prestavili zgodbo, pri kateri so mi pomagali vsi železničarji od progovnega dispečerja, progovnih delavcev do postajnih
delavcev. Veseli me, ko me naključni mimoidoči pozdravijo in pohvalijo prizadevanja
železničarjev glede aktivnosti za gradnjo
drugega tira in to, kako smo problematiko
naše infrastrukture približali tudi občanom.
Nenazadnje pa lahko rečem, da sem vesel, da se je končno začela gradnja drugega tira. In ne samo gradnja drugega tira
tem več tudi aktivnosti za dvotirno progo
med Divačo in Koprom kar bi nedvomno
bila velika zmaga tako za gospodarstvo
kot tudi železnice in Luko Koper.

To vprašanje mi je dalo malce misliti, v
to smer, da bom moral tudi kdaj reči Dobrivoj, vsedi se. Res je, ne 24, dan bi moral
imeti 48 ur, če bi hotel vse te aktivnosti
opraviti dobro oziroma kvalitetno. Večkrat
poudarim, da sem kot 14 letnik prišel v Divačo, leta 1972. Takrat so me tako kraj kot
ljudje sprejeli za svojega in ponosen sem,
da so mi zaupali še 4. mandat v lokalni
politiki. S tem želim vrniti njihovo zaupanje skozi moja dejanja v lokalnem kraju.
A zame je vsak novi dan nov izziv in če
bi imel še enkrat možnost izbrati bi izbral
točno to pot katero sem prehodil do sedaj.
In ko, če že kdaj, Dobrivoj samemu sebi
reče – Dobrivoj, vsedi se …, kaj počneš takrat? Kdo si, kadar nisi politično,
družbeno, voditeljsko in ne vem kako še
aktiven?
Veliko mi pomeni moj dom in skrb za
družinsko hišo, katero sva skupaj zgradila
z mojo ženo Nelo, ki mi vsa ta leta stoji ob
strani in verjetno brez nje ne bi bil to, kar
sem danes. Seveda sta tukaj tudi moji dve
hčerki Ana in Neža, katere so mi naredile
kakšen siv las a dajejo dodaten smisel
in dodatno energijo mojem življenju. Prav
tako sem velik ljubitelj potovanj, spoznavanja novih ljudi in navad. Seveda pa mora
biti na teh potovanjih v sklopu ogledov
tudi železnica, železniške postaje in vlaki,
hehehe …
Na koncu sem v času tega intervjuja z
mislimi preletel moje življenje, obudil marsikatere spomine in mogoče se bo nekdo,
ki je tudi na poti, da postane strojevodja
prepoznal v tej zgodbi. Na koncu bi rad
poudaril nauk moje zgodbe: Sanje lahko
postanejo resničnost, če vanje verjameš, se zanje realno trudiš in do konca
vztrajaš …
Intervju: Robert Zakrajšek in Dobrivoj Subić
Fotografije: arhiv Dobrivoja Subića
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INTERVJU G. JANKO PINOSA

Tehnično kulturna dediščina je del identitete
naroda …
Gospod Janko Pinosa, prvoborec Sindikata strojevodij Slovenije, gospod, ki
je vedno in povsod umirjen in uglajen,
»star majster«, človek, ki ga nikakor ne
uspem tikati, kljub temu, da mi je to že
neštetokrat skoraj ukazal. Čeprav imam
sam za seboj že trideset letni strojevodski
staž, je kolega (uspelo mi je …) Janko
nekdo, ki ga vedno globoko spoštujem.
Ker vem, da po upokojitvi ni nehal »živeti«. Preprosto je prestavil v »tretjo«
življenjsko prestavo in »vozi dalje« z vso
paro. Janko Pinosa se je po umiku iz
aktivne železničarske službe (čeprav ne
verjamem, da je to sploh mogoče) posvetil čudovitemu področju ohranjanja
tehnično kulturne dediščine. Je lastnik
edine vozne Ford Cortine v Sloveniji. Že
to je bil podatek, da sem zastrigel z ušesi
in se podal »zaslišat« našega upokojenega kolega, gospoda Janka Pinoso …
Če najprej »opraviva« s klasičnim uvodnim vprašanjem, vas moram seveda
vprašati, kako ste »pristali« na železnici.
No, po osnovni izobrazbi sem avtomehanik, in to znanje sem šel »v svet« pridobivat daljnega leta 1960. Leta 1963 sem
zaključil izobraževanje pri Globo Špediciji (mladi kolegi bralci verjetno ne bodo
imeli pojma, o čem govorim, a takrat je
bil svet rahlo drugačen od današnjega), v
letu 1965 pa sem zasledil razpis za strojevodje na takratnih železnicah. Dal sem
prošnjo, bil sprejet in v maju mesecu leta
1966 sem postal strojevodja (avtor tega
intervjuja sem bil rojen leta 1970, tako da
bralci lahko razumete časovno dimenzijo
povedanega – o.p. glavnega urednika).
Lahko povem, da sem bil »generacija« z
očetom današnjega predsednika Sindikata strojevodij Slovenije, Zlatka Rateja.
Bili ste tudi zelo aktiven član Sindikata v
času, ko so se stvari prestavljale iz »ene
dimenzije v drugo«.
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Aktiven sem postal že v času, ko sem
služboval v Celju in s takratnim šefom sva
imela kar poštene borbene »aktivnosti«.
Ampak ne glede na vsa najina takratna
»sindikalno službena« nesoglasja sva
uspela na privatni ravni ostati v normalnih odnosih. Kasneje sem začel voziti v
Ljubljani in ker sem bil strojevodja na dizel
motornikih serije 711, sem spoznal kolega
Antona Maurija, o katerem pa lahko vaši
in naši bralci več preberejo v intervjuju s
kolegom Francem Kokošarjem. Lahko brez

najmanjše vesti potrdim prav vse, kar je
kolega Kokošar povedal o pravem začetniku pravičnega sindikalizma na takratnih železnicah. Anton Mauri je bil nekaj
»izvenserijskega«, bil je preprosto unikat.
In ta unikat je bil glavni temelj za zgodbo,
ki jo živite danes, tukaj in zdaj.
Ko je v vašem življenju prišel čas, da
prestavite v bolj »ležerno« prestavo, ste
našli novo življenjsko energijo in svoj čas
ter znanje posvetili ohranjanju tehnične
dediščine. Zaljubili ste se v »starodobnike«, princese in prince na štirih kolesih,
ki aktivno simbolizirajo tehnološki napredek človeštva …
Zgodba je preprosta. V naši družini
smo najprej vozili legendarnega »fička«.
Potem je prišel čas za gradnjo družinske
hiše in seveda se je povečala potreba po
»pravem« prevoznem sredstvu, s katerim
bi lahko opravili tudi kakšen, recimo temu,
bolj resen prevoz materiala. Moja žena

Ste na postaji - Naši clani so doživeli

Nam lahko zaupate, kakšni so občutki
pri vožnji take stare legende? Nima »avtomatskega zauga«, nima marsičesa, a
občutek je verjetno nepopisen …

Regina je takrat delala v Železniškem
zdravstvenem domu in z ženo takratnega
generalnega direktorja železnic g. Mravlje sta nekako stopili v kontakt. Skozi pogovor je omenila, da želijo prodati avto, ki
ga trenutno imajo. To je bil Ford Cortina,
letnik 1965, v času pogovorov je bil star
sedem let. No, nekako smo se dogovorili in

kratni generalni direktor železnic, g. Mravlja je izvedel zanj, šel tja in avto kupil ter
pripeljal v Slovenijo. Vozil ga je sedem let
in v tem času naredil 34 tisoč kilometrov.
Poleg Cortine je imel je službeni avtomobil
in iz tega naslova je bila Cortina malo vožena in njeno stanje je bilo temu primerno.
Avto smo usposobili v normalno delovanje

Ford Cortina je bil naš. Moram povedati,
da je bil izjemno priden »delovni stroj«,
preden je pri svojih skoraj 28 letih prešel v
kategorijo starodobnikov.

in potem nam je služil skozi celotno gradnjo hiše. Ko je prišel čas, da ga oddamo
naprej, sem ga peljal na avtomobilski sejem v prodajo, a prodaja hvala bogu ni
uspela. Pripeljal sem ga nazaj domov in
veselje je bilo nepopisno. Preprosto nam
je »zlezel pod kožo« in ko naj bi odslužil
svoje, smo se odločili, da gre v obnovo in
ostane »član družine«. Obnova je trajala
cca. pol leta, dele za Cortino smo takrat
dobili iz trgovine Sinčnik v Celovcu, ravno
tako smo kasneje pri njih dobili vse rezervne dele, je pa žal trgovina po desetih letih
zaprla svoja vrata, tako da danes rezervne dele naročam naravnost iz Velike Britanije, kjer je bila moja Cortina »rojena«.
Seveda moram povedati, da so rezervni
deli iz Britanije pregrešno dragi.

In ta Ford Cortina je danes preprosto
»zakon« v Slovenskem starodobnem prostoru. Zakaj?
Ker je edini Ford Cortina pri nas v voznem stanju. Ta Ford Cortina originalno izvira iz starih vojaških »magazinov« iz Trsta,
kjer je jih je angleška vojska davnega leta
po prenehanju povojnih con A in B in po
svojem umiku preprosto pustila tam. Bili so
že prilagojeni na evropski celinski sistem
vožnje in imeli volan »na levi«. Ostali so
tam in bili prepuščeni takratnemu trgu. Ta-

Vožnja je izjemno elegantna, udobje
je veliko boljše kot v današnjih avtomobilih, preglednost iz avtomobila je pravo
razkošje, zanimivo pa je, da na avtomobilu ne sme biti vzvratnih ogledal, ker so
taki certifikati. Tako je pač bilo nekdaj.
Varnostnih pasov v osnovi nimajo, je pa
v tem avtomobilu že vse predpripravljeno za montiranje, ker so bili za celinski
evropski trg. Tudi navoji za montažo varnostnih pasov so edini »metrični« v avtomobilu, vsi ostali so »britansko colski«.
Je pa vožnja vedno pravo doživetje, saj
je avtomobil kot tak vedno v središču pozornosti. Kot sem že povedal je to edina
Ford Cortina, ki je vsaj pri nas v voznem
stanju. Oznake starodobnika so vedno
nameščene na avtomobilu, tako da mimoidoči lahko prepoznajo poreklo avtomobila.

Svojo strast do starodobnikov združujete
v društvu Codelli.
Član kluba sem že od leta 1991, torej skoraj od ustanovitve naprej. Vsa
srečanja starodobnikov so zelo zanimiva, tako pri nas kot v tujini, saj so dogodki medijsko zelo pokriti, tako da nas
ljudje pričakajo ob trasi, nas pozdravljajo, ponudijo lokalne dobrote, skratka,
vedno in povsod smo atrakcija. Najstarejši še vozni starodobnik v Sloveniji je
iz leta 1917, znamke Ford, nekaj časa
je bil razstavni eksponat v Novem Mestu, potem so ga usposobili. Naslednji
po rangu je Ford, pripeljan iz ZDA, letnik 1938, katerega lastnik je iz Slovenske
Bistrice.
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Kakšni pa so kriteriji, da avtomobil lahko
postane starodobnik.
Avtomobil mora biti star vsaj 30 let, včasih je bil kriterij 25 let, pogoj so originalni
deli, vgrajeni v avtomobil, kar se ocenjuje
po kategorijah A, B in C. Tehnična komisija ocenjuje procente vgrajenih delov,
poreklo delov, originalnost delov, skratka,
kriteriji so vse prej kot preprosti.
Če lahko postavim povsem tehnično
vprašanje. Koliko tak avtomobil »požre«
goriva?
No, poraba je kar »poštena«, glede na
zmogljivosti. Tam nekje med 7 in 9 litrov na
100 kilometrov. Ampak, užitek, ki ga nudi
med vožnjo … Neprecenljivo …
Imate pa v svoji zbirki tudi legendarnega
»fička«, ki čaka na renoviranje …
Trenutno je v obnovi, avtomobil je letnik
1964, se pravi, da ima že 55 let, ima pa
še originalno barvo, tako da bo šel samo
skozi poliranje. Okrog tega »fička« pa je
prav posebna zgodba. Prvi lastnik, Adolf
Urbanec (avtomobil je kupil leta 1964 v
Kragujevcu) je bil edini še živeči mehanik
avtomobila barona Codellija, katerega
Mercedes Confortabile je bil prvi avtomobil na Balkanu. Jaz sem »fička« kupil od
njega, ko je šel pri svojih 93 letih v dom
za ostarele na Bokalcih.
Povejte mi – če bi kdo danes prišel do vas
in bi vam v zameno za edino Cortino v
voznem stanju pri nas ponudil naprimer
novega Forda Mustanga, zelo poznanega dirkalnega športnika, bi menjali..
Nikakor ne! Sicer poznam Mustange
(starodobne), ima ga celo eden od mojih

sosedov. Avto je zelo »power«, ampak
Cortina je ena in edina. Pri starodobnikih
šteje »čustveni« naboj, navezanost na avtomobil. Stroške preprosto spregledaš, saj
je doživetje na prvem mestu …
Kaj pa predlagate našim bralcem, ki
morda imajo doma v garaži ali pod kozolcem nekaj, kar bi lahko postalo starodobnik, pa ne vedo, kaj početi z njim.
Predlagam jim, da se obrnejo na lokalno društvo starodobnikov, kjer bodo
vedno našli strokovnjake, kateri bodo z
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veseljem pomagali z nasveti ni znanjem,
kako naprej. Na Škofljici pri Ljubljani so
strokovnjaki za motorna kolesa, v društvu
Codelli in ostalih so strokovnjaki za avtomobile. Lahko tudi prodajo svoje, vsaj za
njih neuporabne starodobnike, vedno se
bo našel nekdo, ki bo iz tega materiala
naredil nekaj, kar bo krasilo zgodovinski
spomin.
Intevju: Robert Zakrajšek in Janko Pinosa
Fotografije: Robert Zakrajšek in
arhiv Janka Pinose
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Povest o novinarki in sitnežu
Potem, ko sem padel v nemilost pri novinarjih največjega časnika v državi, ker sem napisal, da naj jih sindikalna vojna ne briga
in, da naj se raje ukvarjajo s čim bolj v nebo vpijočim, saj, da je
tega, kar se tiče železnice kar precej, so prenehali objavljati moje
prispevke v pismih bralcev. Zato sem po, več kot letu dni, želeč,
da mi objavijo odziv na članek, poskusil z manjšo provokacijo …
Sitnež: Me prav zanima, če bo vaš, pravih informacij
lačen in s tem močnejši, časnik objavil tole …
Lep pozdrav.

neresni, da vsakega, ki se malo spozna na zadevo postane strah.
In si predvsem želi, da se gradnja pod vodstvom takih »vizionarjev« nikoli ne bi začela.
Da bo vse skupaj razumel tudi medijsko zatemnjen in bencinsko
zasvojen slovenski laik, bom zadevo razložil na enostavnem primeru. Nadgradnje in krajšanje razdalj, kot jih imenuje DRI, se na
naših tirih odvijajo na način, kot da bi se projekta tretje razvojne
osi lotili tako, da bi z novim asfaltom preplastili obstoječo cesto
in spotoma sanirali kakšen mostiček in postavili kakšen meter
protihrupne ograje. Koroško-belokranjska revolucija nam ne uide
in izpod marsikatere riti bi se spodmaknil stolček …

» … Po 14 letih brnijo stroji na trasi drugega tira
Vsem, ki še vedno mislijo, da je ta proga dovolj dobra za prevoz
toliko tovora priporočam, da si jo pobliže ogledajo, je dejala
ministrica ob, ne preveč, pompoznem začetku gradnje drugega
tira. Pa se je gradnja zares začela, ali pa je to še ena od poceni
prodanih buč, ki nam jih vsiljujejo, ne štirinajst, ampak že slabih
trideset let?

Če bi ministrica in njena prometno-politikantska ekipa mislili resno,
bi se na otvoritev gradnje v Divačo peljali z vlakom iz Ljubljane
in bi se globoko zamislili nad stanjem slovenske železniške infrastrukture. Naj si za konec sposodim njene besede: »Vsem, ki še
vedno mislijo, da so slovenski tiri dovolj dobri za prevoz tovora in
potnikov, priporočam, da si jih pobliže ogledajo.«
Jure Krajnik, univ. dipl. ing. TP, Kranj …

Zakaj dvomim v iskrenost ministričinih besed? Zakaj me ni prepričala, čeprav se je gradnja dostopnih cest menda res začela?
Mogoče zato, ker gradnja dovoznih cest še ni gradnja tira (dveh
tirov?!)? Mogoče zato, ker Italijani, kot najboljši sosedje, ki drugi
tir minirajo ob vsaki priložnosti in lokalne skupnosti, ki si želijo cest,
na pa železnice, še zdaleč niso rekli zadnje? Mogoče pa zaradi
tega, ker Evropa spet drsi v recesijo in sredstev za razne neresne
projekte ne bo na pretek?
Mogoče dvomim zaradi vsega naštetega, vendar me najbolj skrbi dejstvo, da ni v tej državi nikogar več, ki bi mislil, da je projekt
drugi tir resna zadeva in zakaj bi bilo drugače, če je celotna
vizija nadgradnje slovenske železniške infrastrukture ena velika
neresnost. Ker sta nadgradnja in modernizacija slovenskih tirov,
v katera se zadnje čase menda vlaga velika sredstva, tako boleče

In sledila je korespondenca z novinarko, ki jo lahko preberete
v nadaljevanju …
Novinarka: Spoštovani, sporočam vam, da smo vaše pismo
prejeli.
Glede vašega povpraševanja »Me prav zanima, če bo
vaš, pravih informacij lačen in s tem močnejši, časnik
objavil tole …« pa vas prosim, dopišite še, katere
informacije v vašem zapisu pa so tako pomembne in
izvirne, da bodo potešile lakoto po novih informacijah
in bomo po njih celo močnejši? In kaj je v vašem zapisu
takšnega, da si ga ne bomo upali objaviti, če bomo v
uredništvu presodili, da je zapis kakovosten in zanimiv
za časopis in bralce?
Prosim, upoštevajte, da je naš časopis v povezavi z
drugim tirom že objavilo številne članke in informacije.
Z lepimi pozdravi
Sitnež: Spoštovani. Potem, ko sem še enkrat prebral
svojo »spremno besedo«, sem tudi sam dobil občutek,da
je mogoče malo provokativna. Iskreno se opravičujem, saj
moj namen ni bil tak. Morate pa priznati, da je tudi v
vašem odgovoru zaslediti kanček cinizma in to ni nujno
slabo. Z lakoto je tako, da če nisi dovolj lačen, ne boš
vzel tistega kar ti ni všeč. Mogoče se boste strinjali
z mano, da je lakota javnosti po informacijah o drugem
tiru potešena, kot se jaz strinjam z vami, da v mojem
zapisu ni nič tako pomembnega in izvirnega, da bi bilo
vredno objave. (Ne)pomembnega (po presoji uredništva)
zato, ker to nikogar ne zanima, (ne)izvirnega pa zato,
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ker o enem in istem pišem že leta. Nihče ni omenil, da
si ne bi upali. Zagotavljam vam, da bo zadeva še kako
zanimiva, vendar bo takrat že zdavnaj prepozno.
Ostanite močni!

za tire, ampak tudi za kakovost »vozil«, ki drdrajo po
njih:posebno doživetje, je, recimo, vožnja po Bohinjski
progi proti Kopru. Ali veste, o čem govorim?
No, z lepimi pozdravi.

Novinarka: Spoštovani, vaš članek je pripravljen za
objavo. Cinizem je že ok, če
je utemeljen in hkrati duhovit. No, hvala za močne
želje, jaz pa vam
sporočam: bodite skulirani, ko pišete pisma bralcev.
Samo sitnarjenje
tudi nima ne vem kakšne sporočilne vrednosti.
Z lepimi pozdravi.

Sitnež: Spoštovani, sprejmem stavo. Moj predlog je
tak, če zmagate vi vam obljubim, da nikoli več ne bom
sitnaril vam in vašemu časopisu, če pa stavo dobim
jaz, boste morali žrtvovati kakšno uro, da zgodbo, ki
jo hočem povedati spoznate od blizu in si šele potem
ustvarite mnenje o moji sitnobi. Že danes popoldne
(14.30) se lahko dobiva na železniški postaji in
dorečeva zadevo.
Zahvaljujem se vam za objavo. Lep pozdrav.

Sitnež: Spoštovani. Če je samo zaradi sitnarjenja,
prosim, nikarte objavljati. Če pa vas zanima kaj točno
hočem povedati, vas pa z veseljem povabim na vožnjo po
naših tirih.
Lep vikend vam želim.
Novinarka: Spoštovani, naše tire poznam zelo dobro in,
rekla bi, tako pač je, precej dlje kot vi. Poznam jih
v vse smeri naše dežele in lahko staviva, da sem po
njih opravila precej več kilometrov kot vi. Ne gre le
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Tu pa se nenadoma pojavi novinarski molk. Pričakovano.
Iskreno povedano, da bi bilo vse kaj drugega presenečenje.
Občudovanja vredna je samozavest, ki veje iz vsake novinarkine
besede, kot tudi dejstvo, kako se z lahkoto in brez skrivanja navadnim smrtnikom da vedeti, da so novinarji tisti, ki krojijo javno
mnenje in da bo tako tudi ostalo. Karavana mora iti naprej.
Neposvečene pa se označi za sitneže in deplasirance in se jih z
ignoranco poskuša umiriti.
Jure Krajnik
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Albanija, dežela kjer vsi nesmiselni predsodki
zbledijo …
Je naneslo tako, da sva se z mojo boljšo, predvsem pa precej lepšo polovico odločila, da greva malo po svetu. Pogledat
nekaj, kar še nisva videla. Nekaj, kar je
mogoče precej drugače, predvsem pa nekaj novega. Nekaj, kar je bilo morda par
desetletij nazaj povsem nedosegljivo. Preprosto kraj, kamor se odpraviš popolnoma
brez pričakovanj. Kakršnihkoli. Preprosto
greš in se prepustiš …
In sva se podala v Albanijo. Deželo,
ki je bila še nedolgo nazaj povsem izolirana od ostalega sveta. Deželo, o kateri smo vedeli samo to, da tam stoji dva
milijona bunkerjev, da je na oblasti tiran
Enver Halil Hoxha (oz. Enver Hodža), da
na dan »volitev« nihče ni smel umreti, da
tam ni ne sonca ne lune …, skratka, tam
ni ničesar. Sam se spominjam izkušnje iz
služenja vojnega roka v bivši JLA, ko sem
celo leto preživel na Kosovu, ki je danes
samostojna država. Iz sosednje Albanije
so vsakodnevno prihajali na jugoslovansko stran številni begunci. Preko planin,
bosi in komaj kaj oblečeni so vsakodnevno
prečkali mejo in mejni stražarji (graničarji)
so jih vsakodnevno prestrezali. In kaj naj bi
naredili? Te uboge ljudi so pospremili do
karavle, kjer so se vsaj ogreli (kdor je kdaj
videl neizprosne planine nad Prizrenom,
ve o čem govorim), jih nahranili in poslali
naprej. To je bila resnično beda v vsem
svojem pomenu …

rani. Letališče je povsem novo, moderno
opremljeno in varovano. Zelo prijetna izkušnja. Mi je pa takoj, že med pristankom,
kot ljubitelju in poznavalcu vojaških ved
in veščin, v oči padla flota vojaških letal, parkiranih na vojaškem delu letališča.
Kakšen pogled!!! JAK 18, MIG 15, MIG
17, MIG 19, MIG 21, vse v ravni liniji. Kaj
takšnega še nikdar nisem doživel. Ruska
klasika vojaškega lovskega letalstva (v
tem primeru sicer kitajskega porekla) na
enem kupu oz. vrsti. Vsa Albanska vojaška
flota je sicer prizemljena že od leta 2005,
potem, ko je albanski vojaški pilot Jani Tarifa septembra 2004 svojega polno oboroženega lovca MIG 19 zaradi tehnične
okvare nesrečno »parkiral« naravnost v
zemljo. Jani, naj ti bo vsaj ta lahka … No,

No, med mojim obujanjem mračne preteklosti je minilo skoraj trideset let. Po dobesedno tridesetih letih se spet vračam na
»mesto zločina«.
Polet z letalom iz Ljubljane v Tirano.
Miren, v stilu, nekaj turbulence, Chivas v
čudoviti družbi moje najdražje, preprosto
užitek na 10.000 metrih. Pristanek v Ti-

zdaj te prizemljene lovce prodajajo na
dražbah muzejem in privatnim zbiralcem,
izklicne cene pa so med 8 in 13 tisoč
evri.
Mejni postopki opravljeni, vstop v moderen avtobus, predstavitev albanskega
vodiča Ildarja in našega herojskega šoferja Mersija in … Albanija, prihajamo!
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Prvi vtis – prišli smo sto let nazaj v
čas. Popravek vtisa – noro!!!! Albanija že
na začetku prijetno preseneti. Vsaj nas,
»pravoverne« Evropejce. Pokrajina je preprosto prečudovita. Zelenje, gozdovi na
vsakem mestu. Čistoča je na presenetljivo
visoki ravni. Kamorkoli pogledaš, nikjer ne
najdeš tiste »pričakovane« nečistoče. Zakaj? Ker je v Albaniji preprosto ni. In tako
je prvi mit, zasidran v našem razmišljanju
razbit. Albanija ni umazana, Albanija je
neverjetno čista.
Na prvi postaji, kjer mestece Krujë, zasidrano sredi planine združuje tako nov
vek kot starodavno preteklost, sva obiskala
rojstno mesto legendarnega albanskega
heroja Skenderbega. Zgodovina je pač
zgodovina, je pa izjemno lepo za pogleGet the show back on the road! V Skadru sva prvič okusila zelenjavo. Ja, zelenjavo. In to zelenjavo dobesedno. Zelenjavo, ki ima okus po zelenjavi. Okus, ki ga
zelenjava mora imeti. Skratka, zelenjavo.
No, sedaj bo kdo pripomnil – ja, kdo
ve, s čim vse špricajo zelenjavo? Pa ste
prepričani, da veste s čim vse zelenjavo
zastrupljajo, ups, se opravičujem, moral
bi reči »tretirajo, negujejo in vzgajajo« tu
pri nas, v razviti Evropi? Verjamete vsem
»deklaracijam« in podobnim bedarijam?
Izvolite … Kakorkoli, Skadar je fantastično
mesto. Najbolj me je presenetilo spoštovanje med verskimi skupnostmi. Kot sem že
enkrat dejal – ko imamo pri nas tri svetišča
na kupu, so to trije trgovsko nakupovalni
centri, ki si konkurirajo. V Skadru pa imajo
dat. Sva pa bila deležna tudi pravega preskoka v kontinuumu prostor – čas. V Krujäh
imajo fantastičen star bazar. Ej, ni da ni.
»Može da nestane, ali nema da nema«.
Stare trgovinice, izjemno prijazni ljudje,
čudovita atmosfera, ki te popelje tristo,
štiristo let nazaj v čas … V Krujäh sva doživela tudi prvo »plačilno« izkušnjo. Torej,
greva midva na kavo in seveda albanski
skenderbeg (konjak). Vprašanje – lahko
plačam v evrih? Odgovor – seveda. In
model prinese račun. Na njem piše 500!
500???!!! Ne me jeb …!!! 500 evrov?!
No, skozi smeh smo nato dognali, da sicer lahko vzamejo evre, račun pa morajo
izdati v albanskih lekih. Torej, dve fantastični kavi in dva »skenderja«, vse skupaj
4 evre.
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na kupu tako katoliško, kot pravoslavno
cerkev in mošejo. In vsi se spoštujejo med
sabo. Temeljni kamen za katoliško cerkev
je položil islamski imam, za mošejo pravoslavni paroh, za pravoslavno cerkev katoliški kardinal … Tako to gre …

Nadaljujmo. V Beratu, mestecu ki na
svojem vrhu skriva pravoslavno cerkev s
prečudovitimi ikonami in verskim okrasjem,
ki se razteza preko vseh sten, preko stropa,
skratka, nekaj kar se ne da opisati (bi trajalo tri dni), sva poizkusila albansko sladico,

imenovano »zupa«. Kaj naj rečem? Hej,
kelnar, a lohk še eno?
Mi pa naprej po Albaniji. Morda bi
sedaj prestavil v drugačno prestavo. Zakaj
opisovati kraje? Bom raje opisal dogodke,
ki sva jih doživela ob poti.
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Pokrajina je, kot sem že dejal, izjemno lepa. Imajo vse, od hribov, planin,
do nepreglednih ravnin in morja. Plaže
so neverjetno lepe in urejene. Hoteli na
vsakem koraku, ogromno jih je še v fazi
končne izgradnje in ko bo vse narejeno,
si upam trditi, da Albanija žal ne bo več
to, kar je zdaj. Ko se enkrat prikažejo tisti
s kovčki denarja, potem gre domačnost
samo še navzdol. Tako da menim, da sva
Albanijo doživela in spoznala še pravi
čas.
Če se dotaknem hrane in njenega okusa. Albanija je prehransko samozadostna,
saj so pri njih pogoji za pridelavo hrane
idealni. Zelenjava in sadje imata okus po
zelenjavi in sadju in ne po ne vem čemu.
Ko smo obiskali izkopanine starorimskega
mesta Butrinit, sem poizkusil jagode. Imele
so tisti pravi okus. Kot bi jih nabral na domačem vrtu. Okus, svetlobna leta oddaljen
od bledosti okusov velikih nakupovalnih
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središč. Sicer pa ima vse kar tam poizkusiš
tisti pravi okus. Ob priliki sva si privoščila
kosilo, kjer sva poizkusila tradicionalno
albansko hrano. Eksplozija okusov. Nekaj neverjetnega in okusnega. Smetanova
juha z mesnimi cmoki, zelenjavne pite in
zavitki, sveže narezano sadje, domač pečen kruh … In poleg sodi neverjetna prijaznost osebja v gostilni. Najprej jim je
skoraj nerodno ko poveš da želiš njihovo
tradicionalno hrano. Morda se niti sami
ne zavedajo kako okusna je, ko pa vidijo
da uživaš v okusu in pohvališ pripravo,
takrat kar zasijejo. In so neverjetno hvaležni. In potem dobiš še rundo ali dve na
»kuča časti«. Sem pa v Albaniji doživel še
eno kulinarično razodetje. Pečena jajca
na oko. Takih v nobenem hotelu po svetu
še nisem jedel. Preprosto jih znajo narediti.
Dejstvo! Samo doma pečena na domači
masti in ocvirkih in »izpod« domače kokoši
so boljša.

Spotoma smo se z vodičem menili o
plačah in standardu v Albaniji. No, najprej
je potrebno omeniti, da je najpogostejša
znamka avtomobilov v Albaniji mercedes.
Seveda lahko zdaj začnete razpredati o
tem, da so pokradeni v Evropi in tako
naprej. Izvolite, jaz se nimam časa obremenjevati s tem, glede na to, da sem na
lastne oči videl nešteto uradnih Mercedesovih salonov … Torej, povprečna plača v
Albaniji je med 250 in 280 evri, odvisno
od tega ali človek dela v državnem ali zasebnem sektorju. Po eni strani zadosti, po
drugi nikakor. Če upoštevamo življenjske
stroške je prekleto malo. Zato imajo zelo
razvito sivo ekonomijo. In to jih rešuje.
Lahko pa citiram našega vodiča Ildarja,
ki je na vprašanje o plačah navihano odgovoril – plače imamo okrog 250 evrov,
a vsi vozimo mercedese in imamo vile …
Hiše imajo res velike, saj jih gradijo za
več generacij v družini. So pa deležni tudi
pomoči s strani Evropske Unije, ZDA in
Svetovne banke. Kot v smehu pove Ildar,
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so jim vzvišeno dali denar in določili projekte, niso pa povedali, do kdaj morajo biti
projekti končani. Denar so zato brez najmanjše vesti namenili za svoje potrebe in
razvoj. In tako je preprosta kmečka logika
še enkrat zmagala nad arogantno, vzvišeno naduto zahodno »vsemogočnostjo« …
Kriviti Tirano ali Bruselj, Washington & co?
Lahko izbirate …
Seveda moram omeniti tudi največjo
znamenitost Albanije. Veleslavne bunkerje, ki naj bi zadržali tudi napade naprednih izvenzemeljskih civilizacij. Te so postavili tudi na najbolj neverjetnih lokacijah,
na katerih noben sovražnik niti pomotoma

ne bi pomislil na smer napada. No, morda
so pričakovali nepričakovano. Danes se
temu razmišljanju velika večina Albancev
samo nasmeje, so pa v železnih časih kar
pošten del življenja zabili v teh malih »zaporih« in čakali XYZ dan, ki se hvala bogu
nikoli ni zgodil. V malih pehotnih bunkerjih
je prostora pogojno za dve osebi, v večjih
artiljerijskih pa nekaj več. Itak so bili tako v
prvem kot drugem navaden »kanonfuter«.
V sedanjem času so podjetni Albanci kar
lepo število teh bunkerjev spremenili v turistične atrakcije, v večjem bunkerju sredi Tirane je celo muzej posvečen tej zgodovinski epizodi človeške neumnosti. Albanci še

danes svojega bivšega diktatorja Enverja
Hodžo imenujejo »predsednik paranoja«.
Ta je povsod videl sovražnike in se je še
lastne sence bal kot hudič križa …
Jasno je, da ne morem mimo železnice.
Tu žal ni kaj veliko napisati. Omrežje je
bolj kot ne v nezavidljivem stanju, železniška proga poteka med Tirano in Sarando,
ki je turistično središče ob morju. Povezuje
tudi pristanišče Drač (oz. Durrës) z mestom
Fier, ki je središče industrije. Na naši poti
smo slučajno srečali potniški vlak, ki je
bil sestavljen iz stare dizelske lokomotive
in dveh potniških vagonov, za katere pa
nisem ravno prepričan, da bi želel sesti
vanje. Kakorkoli, zdaj so začeli obnavljati
glavno postajo v Tirani in stvari se premikajo na bolje. V Fierju sem opazil tudi
par majhnih novih dizelskih lokomotiv, ki
napovedujejo prihod boljših časov.
Če že železnica ni v omembe vrednem
stanju, pa moram pohvaliti njihove izjemne
hotele. Spala sva v hotelih s štirimi in petimi
zvezdicami. Pozabite na splošno veljavno
mantro, da štiri zvezdice na jugu pomenijo
isto kot tri ali še manj pri nas. To morda
velja za tako opevana turistična središča
v Grčiji, Turčiji, pa na Hrvaškem in morda
še kje. V Albaniji to ne drži, pa če vam je
prav ali pa ne. Če niste videli, ne govorite.
Hoteli v Albaniji so na zelo visokem nivoju. Notranja oprema, postrežba, osebje,
lastnik hotela osebno pozdravi vsakega
gosta posebej … Ste pri nas kdaj dožive-
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li kaj takega? Ja, seveda … V glavnem,
hoteli imajo vse zvezdice povsem upravičeno.
V Tirani smo opazili tudi eno zelo zanimivo zadevo. Semaforji na glavnih cestah.
Si predstavljate, da prometnih znakov ne
prikazujejo samo luči na semaforju, ampak je celoten steber semaforja obdan
z led diodami, ki svetijo povsem enako
kot luči na semaforju. Tako da celotna
konstrukcija sveti rdeče, zeleno, rumeno,
utripa … Tega ne moreš spregledati na sto
kilometrov.
Tudi v Draču smo doživeli zelo zabavno
izkušnjo. Naš vrli šofer Mersi je avtobus
parkiral dobesedno meter in pol v cono
namenjeno taksijem. In ravno tisti dan je
bil policist, ki je peljal mimo, recimo temu
rahlo »nataknjen« in je Mersiju »pribil« 20
evrov kazni za napačno parkiranje, kar je
skoraj 10 % povprečne albanske plače.
Mersi mirno plača in se samo smeji. Vprašamo zakaj? Po njihovem zakonu je s tem,
ko je plačal kazen, poravnal obveznost do
zakona in države. In potem ga nihče več
ne bo vprašal nič. Sedaj ima lahko avtobus na tem istem mestu parkiran tri tedne,
pa ne bo v prekršku. Ne se jezit na njih,
pridušajte se čez naš pravni sistem, ki tega
ne omogoča. Čudna so pota Gospodova,
hahahahaha …
Omeniti moram še glavno tržnico v Tirani. Nova, izjemno lepo urejena, ponudba
sveža, kakršne pri nas ne vidiš. Dobiš vse,
od zelenjave do spominkov in tehnične
robe. Najbolj sem se nasmejal ponudniku
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daljincev za televizorje. Imel jih je nešteto,
verjetno tudi take, za katere televizorjev
niso še niti izumili, kaj šele naredili, hahahaha … Bil pa je legenda.
In pa seveda nepregledne plantaže
oljk. Oljke so posadili dobesedno povsod
in to skozi leta v okviru mladinskih akcij.
Kakorkoli pogledaš, tam so. Oljke, nato
sto let oljke, pa spet oljke in še več oljk …
Za konec pa še jagoda na vrhu torte.
V Albaniji sva videla prav posebna pisala. Vsaj prodajali so jih tako. Ne boste
verjeli – prodajalec je kričal: Slovenci, kupite albanska kuli! Albanska kuli, ki piše
slovenski! Samo ena evro! Kupite! Ne bit
škrti! Albanska kuli piše slovenski!!! Hmmmmmm … In potem sem jaz hotel njemu
prodati slovenski kuli, ki piše albanski!
Samo dve evro!!!! Bemtiš, pa nisva naredila »biznisa«. Nekaj je šlo narobe, hahahahaha … Ampak, komercialna »fora«
je bila pa originalna. Albanska kuli piše
slovenski, hahahahaha … Tip je bil totalen
zakon!

No, prišel je čas za vrnitev domov. Že
na letališču v Tirani v mednarodni coni
doživiva denarno plačilni šok. Za dve kavi
in dva rakija sva v »normalni« Albaniji
plačala po 400 lekov (cca. 3,5 evra), v
»Republiki letališče« pa 1300 lekov, torej
skoraj 11 evrov. Dobrodošli v našo evropsko realnost.
Albanija je – če lahko naredim kratek zaključek – čudovita dežela, ki pa je
žal še vedno prezrta zaradi nesmiselnih
predsodkov in napačnih prepričanj, ki so
zakoreninjena v nas. Pa čeprav še sami
ne vemo, od kod smo jih »pobrali«. Midva sva Albanijo doživela kot deželo ljudi.
Preprostih ljudi, ki se trudijo svojo deželo
prikazati v najlepši luči. Čeprav so včasih
prisrčno nerodni se trudijo. Če je kaj narobe, takoj poskušajo pomagati in svetovati.
Res ne poznajo vseh svetovnih jezikov, a z
»vetrovno« angleščino (mahanje z rokami
po angleško) se zmenite vse.
Skratka – Albanija v svoji najboljši in
najlepši luči je še tam. Samo vprašanje
časa je do kdaj bo še takšna. Tuji kapital
bo prinesel tuje vplive, to pa ne bo več to.
Zato jo obiščite zdaj! Ne bo vam žal …
Robert Zakrajšek

p.s.: Seveda se moram zahvaliti tudi turistični agenciji, ki nama je pripravila to
nepozabno izkušnjo. Res je ne smem direktno imenovati, da ne bo reklamiranja,
lahko pa zapišem, da se bova z mojo najlepšo polovico še kdaj z veseljem oglasila
pri njih, razpela visečo mrežo med dve …
(no, saj veste kaj, drevesi pač) in preprosto
uživala v trenutkih, ki nama jih bo življenje
prineslo na pot …

Ste na postaji - Družabni dogodki in razmišljanje clanov

POTOPIS

S FIP karto na potep po Salzburgu in Münchnu ter
silvestrovanje v Zürichu
Vse skupaj se je začelo v strojevodski
šoli, ko so nam sporočili veselo novico o
kolektivnem dopustu preko božično-novoletnih praznikov. Skupaj z dvema sodelavcema in dobrima prijateljema, Gašperjem
Prparjem in Kristjanom Berusom, smo razmišljali o skupnem silvestrovanju. Zavedali
smo se, da bomo kot novinci po vsej verjetnosti leto 2020 dočakali na lokomotivi,
zato je odločitev o izletu hitro padla.
Jutro je, dan odhoda, in že smo nestrpno čakali ali bo EC 314 imel zamudo zaradi prestopanja v Beljaku na EC 114 proti
Salzburgu. Vlak je bil v Dobovi zamujen
5min, vendar je do Ljubljane nadoknadil
zamudo in odpeljal po voznem redu. V
Beljak smo prišli točno in brez težav prestopili na vlak proti Salzburgu. Potovanje
do Salzburga je bilo udobno, vožnja pa
med 140 in 160 km/h z dvema počasnima vožnjama. Večino časa smo opazovali
naravo, ob vmesnem postanku v Bischofshofnu smo se spomnili na naš nacionalni

šport, smučarske skoke, in to je bila prav
osrednja tema pogovora do Salzburga.
V Salzburgu smo si ogledali Salzburško
katedralo, sledil pa je pohod na grad Hohensalzburg. V večernih urah smo obiskali

manjši trg Mozartplatz, kjer je bilo drsališče, tam pa so bile tudi stojnice s kuhanim
vinom, kjer smo se malo ogreli. Naslednje
jutro smo se podali zopet v center in obiskali muzej Mozartove rojstne hiše, spili
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kavico in se počasi odpravili na železniško
postajo, s katere smo štartali proti Münchnu. Usedli smo se na vlak prevoznika Meridian, ki je v lasti francoskega Transdeva.
Vozili smo se z EMG Stadler FLIRT3.
Udobje je primerljivo z ostalimi regional-
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nimi vlaki. Vožnja do Münchna je trajala
malce manj kot 2 uri, hitrost pa je bila
večino časa med 100 in 140 km/h. Sedeži so imeli vtičnice 220V, mizice, vlak je
imel tudi WiFi in skromen info zaslon, ki je
podoben na naših Siemensih.

Sledil je prihod v München. Takoj po izstopu smo se navdušili nad ICE vlaki aerodinamičnih oblik nemških železnic. Glavna
postaja je v sklopu trgovskega centra tako
kot po večini večjih evropskih mestih. Iz nje
je mogoče preiti direktno na podzemno
železnico. Kupili smo karte za metro in se
odpravili na obrobje Münchna, kjer smo
imeli hotel. Ko smo prispeli na končno postajo, smo se peš odpravili do hotela. Na
poti do hotela smo z navdušenjem opazovali lepo okrašene stavbe z rdečimi lučkami in srčki na oknih. Kmalu smo spoznali,
da se navdušujemo nad javnimi hišami.
Bilo jih je kar nekaj zapovrstjo in moram
reči, da je bila opazna močna tekmovalnost med njimi glede na okrašenost. Po
vrnitvi v center smo odšli na pozno večerjo
v znano ameriško verigo restavracij. Pri
naročilu je prišlo do zapleta, zato nas je
obiskala vodja kuhinje in nam predlagala
drugačno rešitev. Govorila je v polomljeni
nemščini. Kmalu smo prišli do spoznanja,
da je gospa iz Ključa v BIH in smo se okoli
naročila hitro dogovorili.
Naslednji dan smo se zbudili zgodaj
zjutraj, to pa je bil dan, na katerega smo
komaj čakali. 31. 12. 2018 – dan, ko pričakujemo novo leto, vendar ta dan ni bil
prav nič poseben zaradi dejstva, da je
to zadnji dan v letu 2018, ampak zaradi
odhoda proti Zürichu z vlakom TGV. Gre
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za dvonadstropni vlak s povezavo med
vagoni v drugem nadstropju. Vstop v vagon je ločen od dela, kjer sedijo potniki in
iz vstopnega dela se lahko odločiš ali boš
sedel v prvem nivoju ali pa se boš povzpel
v drugi nivo, ki je sedaj ločen na dve strani, ki sta namenjeni potnikom, vmesni del
pa je namenjen sedenju vlakospremnega
osebja in prehodu iz drugega nadstropja
v prvo.
Sedeli smo v 2.razredu in sedeži so bili
zelo udobni, imeli smo tudi velik prostor z
mizico v sredini. Ko smo se namestili, smo
odšli raziskovat vlak, poleg udobnih sedežev pa so na vlaku tudi moderni, prostorni
in čisti WC-ji. Kar kmalu smo našli bar, kjer
smo pili pijačo in poklepetali s natakarjem
in sprevodniki. Povedali so nam, da strojevodja pri tem vlaku samo nadzira vožnjo s
pritiskanjem na potrditvene gumbe. Tokrat
nam ni bilo treba odpreti aplikacije, da bi
videli, kako hitro se vozimo, kajti vlak je
zelo moderno opremljen z LCD zasloni,
ki potnikom kažejo veliko informacij. Ena
izmed njih je tudi hitrost. Ob pogledu na
ekran smo zasledili hitrost 229km/h. Rečeno nam je bilo, da na tej relaciji München- Ulm TGV vlak vozi najhitreje 250
km/h. Vožnja je trajala eno uro in pol. Ko
sem planiral vožnjo do Züricha, si nisem
mislil, da bo TGV lahko imel zamudo, zato
5-minutni prestop v Ulmu v meni ni zbujal
zaskrbljenosti. Vlak iz Ulma proti Singenu
po voznem redu odpelje ob 8.05 uri, s
TGV pa naj bi prišli ob 8.00 uri. No, realnost je bila malo drugačna. V Ulm smo
prišli z zamudo, in sicer smo se ob 8.04
uri pripeljali na PRVI tir. Sledil je šprint s
polnimi nahrbtniki na OSMI tir. Takoj po
vstopu na vlak smo odpeljali. Tukaj moram

pohvaliti D-Bahn mobilno aplikacijo, ki je
pravočasno sporočila spremembo tira, s
katerega bo odšel vlak za Singen, tako
da smo bili v nizkem štartu že ob prihodu v
Ulm. Do Singna smo se peljali z IRE DMG
ob Bodenskem jezeru. Garnitura je zelo
spominjala na naše Siemense, le da so bili
sedeži opremljeni s preklopnimi mizicami,
na vlaku so bili tudi prostori za kolesa in
dodatni prostori za večje kose prtljage. Po
prihodu v Singen smo še zadnjič prestopili
na EC proti Zürichu.
V Zürichu smo bili presenečeni nad velikostjo postaje, ki je poglobljena za kar
3 nadstropja. Podali smo se v najnižje
nadstropje na tir 43 in opazovali uvoz
ter izvoz vlakov. Kmalu smo se zamislili
in na koncu malo pohecali, češ da pri
nas takšnih poglobljenih postaj ne bi bilo
mogoče realizirati že zaradi prezahtevnosti spremembe 26. čelna prometnega
pravilnika, ki govori o označevanju tirov.

Zvečer smo prepešačili center, odštevali
do novega leta in gledali ognjemet, ki se je
začel 20 minut čez polnoč, bil pa je zelo
lep in je trajal 15 minut. Naslednji dan smo
prečesali preostanek mesta in se z nočnim
direktnim vlakom odpravili nazaj proti Ljubljani. Med čakanjem na postaji postajna
varnostna služba poostreno preverja veljavnost vozovnic med čakanjem v čakalnicah. Pregledali so tudi naše FIP karte. Po
izrazu na njihovem obrazu smo videli, da
sploh ne vedo, kaj držijo v rokah, vedeli so,
da je nekaj drugačnega, pomembnega.
Karte so nam vrnili z nasmehom, nas lepo
pozdravili in nam zaželeli srečno vožnjo.
Pot do Slovenije je bila dolga in večino
časa smo prespali. Ob koncu izleta smo
eden drugemu pritrdilno pokimali, da v
bližnji prihodnosti naredimo še kakšen izlet z vlakom.
Mitja Gračner
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Letalski miting Airpower 2019 – Zeltweg, Avstrija
Ko zahrumijo motorji, so vse besede odveč … Airpower 2019! Seveda prireditev ni minila brez članov
našega sindikata. Z ženo sva iskala prostor, da bi za
trenutek odložila nahrbtnike in »pristala« sva za prvo
vsaj za silo prosto mizo, ki sva jo našla. Na prireditvi
je bila namreč prisotna nepregledna več deset tisoč
glava množica ljudi. In z druge strani mize se zasliši
– … Ajga tastar! Zaks, a si ti tut tle?! … Za mizo
je sedel predsednik OO Jesenice, Anton Repinc. Ne
moreš verjet … Člani sindikata strojevodij Slovenije
se najdemo med sabo kjerkoli, kakorkoli, kadarkoli.
Da med stotinami miz in klopi najdeva ravno tisto,
za katero »vlada« SSSLO … Ne, to ni naključje. To
smo mi …
Robert Zakrajšek
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Blagoslov kapelice, posvečene blaženemu Antonu
Martinu Slomšku, zavetniku železničarjev
V nedeljo, 2. junija je na 173. obletnico
prihoda vlaka na slovensko ozemlje
potekal blagoslov kapelice, posvečene
blaženemu Antonu Martinu Slomšku,
zavetnikov železničarjev. Kapelica stoji
ob postaji Tržišče na progi Trebnje –
Sevnica. Pobudnik postavitve je bil naš
sodelavec in član Stanko Lazar, ki je v
kraju Tržišče znan kot gonilna sila društva
Zagon. Z njegovo idejo in pomočjo
sponzorjev smo tako železničarji na
slovenskem dobili svojega prvega
zavetnika.
Robert Zakrajšek
Foto: Stanko Lazar
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Naredimo nekaj zase
Že zadnjič sem omenil, da se naša serija prispevkov počasi bliža koncu. No,
vseeno konec še ne bo napočil tako hitro,
saj lahko morda prej pogledamo v naše
misli in občutke še z druge plati. Danes
bomo rekli nekaj o področju psihologije in
dojemanja situacij, ki jih med opravljanjem
našega dela vsakodnevno srečujemo. Žal
na področju strokovne literature ne obstaja
publikacija, ki bi se osredotočila direktno na naše delo, lahko pa potegnemo
vzporednice in vzamemo literaturo, ki je
sicer namenjena neki drugi skupini profesionalnih izvajalcev prevozov, ki pa so
v osnovi v povsem enaki psihološki »situaciji« in obremenitvi kot mi. Razlika med
nami in njimi je samo v tem, da njihovo
delo poteka tam nekje zgoraj na nebu,
naše pa po prepadnih obronkih kraškega
roba, ko sicer vidiš luko v Kopru, a je med
vama strma prepadna stena, ki je ne bi
ravno želel preizkusiti z lokomotivo. Literaturo in razlago psihologije profesionalnih
izvajalcev prevozov sem si izposodil pri
pilotih letal. V roke sem vzel priročnik oz.
učbenik za pilote športnih in komercialnih
letal. Poglavje Psihologija letalcev. Lahko
bi jo brez najmanjše vesti prebral tudi psihologija strojevodij oz. poklica strojevodje, saj gre v osnovi za povsem isti način
dojemanja situacij, izvajanja postopkov,
reagiranja v kritičnih situacijah. Ljudje smo
v tem primeru poklicno enaki, samo nadmorska višina je različna …
Torej, minute za psihologijo našega poklica in njen pomen …
Strojevodski poklic kot tak postavlja
pred izvajalce velik izziv. Dobra priprava
za delo, ki lahko prinese kup nepredvidenih situacij, katere zahtevajo stoprocentnega človeka, ki ve zakaj je tam, je zato
izjemnega pomena. Ravno tako opazovanje in poznavanje reakcij, ki jih strojevodje
izvedemo ob nenadnem pojavu kritične
situacije, lahko zelo veliko pomeni kolegom strojevodjem, ki uvajajo nove kolege.
Povsem normalno je, da je kritična situacija
nekaj povsem drugega takrat ko jo doživiš
v živo, kot pa takrat, ko ti o njej pripovedujejo. Nekdo bo odreagiral avtomatično,
nekdo povsem hladno, nekdo bo med »akcijo« obogatil slovenski jezik z množico še
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nepoznanih stavkov za »pridušanje«. In
vsi bodo reagirali kot ljudje. Tako kot smo
ljudje v svoji biti unikati, so ravno tako naše
reakcije na nepredvidene kritične situacije unikatne. Niti dva strojevodja ne bosta
odreagirala enako, pa čeprav bo končni
rezultat reakcije in ukrepanja enak.
Človek v svojem prvotnem poslanstvu
ni bil ustvarjen za upravljanje močnega
stroja, ki za sabo vleče še ogromno količino tovora. In vse to skozi situacije, ki so
lahko zelo prijetne ali pa izjemno nevarne.
Te moderne načine gibanja in prevažanja
ljudi in tovora smo dosegli skozi razvoj
človeštva, skozi intelektualno in tehnično
revolucijo oz. jaz raje uporabim izraz tehnično evolucijo. Tako mi, kot piloti letal,
kot vozniki težkih tovornjakov, avtobusov,
kapitani ladij, vsi smo postali del te tehnološko intelektualne evolucije. Vendar pa je
evolucija tehnike nekaj povsem drugega
kot evolucija človeka. Človek svetlobni hitrosti razvoja tehnike še komaj sledi. Ko
narediš izjemno dovršeno in zmogljivo lokomotivo, so vse njene »sestre« enake. Ko
narediš »state of art« letalo, so vsi njegovi
»bratje« enaki. Ko pa pogledamo človeka,
smo si vsi različni, saj smo vendarle unikati.
In kot unikati tudi reagiramo različno. Vsak
po svoje. Unikatno. Nimamo vsi enakih
refleksov, nimamo vsi enakega dojemanja
stvari in situacij in zaradi tega morda ne
odreagiramo tako kot bi – vsaj po učbeniku – morali. Poznate tisto situacijo, ko
se v avtu pelje pet šoferjev? Eden vozi, a
vseh pet pogleda levo, desno, zavira, pospešuje, komentira situacije. In to je ravno
to. Dojemanje situacij na unikaten način.
Dober primer te situacije je slikar, ki je naslikal rdečo kravo. Ko so ga opazovalci s
posmehom vprašali zakaj, jim je mirno odgovoril – slikam tisto kar vidim, ne tistega
kar je tam. Gre za percepcijo dojemanja.
Nobena skrivnost ni, da ko se mi počasi
staramo, imamo občutek, da so vsi okrog
nas vse mlajši. Ravno tako dva udeleženca
istega dogodka le tega vidita povsem drugače. Še posebej čez leto ali dve.
Percepcija dojemanja je torej prvi zelo
pomemben vidik psihologije našega poklica. Zamislimo si jo lahko kot dve progi,
ki tečeta vzporedno. Na eni teče proces,

s katerim zaznavamo našo okolico, na
drugi pa človeške reakcije, ki so osnoven
del obstoja človeka. Oba procesa morata seveda teči vzporedno in enakomerno.
Vplivata na ostrino vida, globino zaznavanja in opažanja predmetov v prostoru,
dojemanje gibov, ki jih v kritičnih situacijah
običajno izvedemo avtomatsko, orientacijo v prostoru in še na kup ostalih faktorjev,
prisotnih med upravljanjem vlaka. Vsemu
temu dodamo še procese učenja in izkušenj, ki smo jih vsi skupaj kot sredina
zgradili v letih doživljanja takih in drugačnih situacij med opravljanjem dela. Temu
bi lahko rekli tudi naše misli. Percepcija
opazovanja in dojemanja je področje, kjer
lahko s treningom in vajo zelo izboljšamo
našo, v uvodu omenjeno pripravo za delo.
Opazovanje in pravočasno ter pravilno
dojemanje kritičnih situacij lahko še bolj
pripomore k večji varnosti v prometu. Mi
lahko na ta način prispevamo svoj delež
v še večjem obsegu. Seveda pa je tu še
vedno »druga stran« udeležencev v prometu (cestni promet, kolesarji, pešci …),
na katere pa žal nimamo vpliva. Mi svoj
del opravimo, oni pa … Saj poznate tisto
večno mantro o »nezavarovanih« nivojskih
prehodih. Pa ste kdaj kjerkoli videli cestno
križišče, zavarovano z zapornicami na neprednostni cesti? Čudi me, kako na cesti
udeleženci v cestnem prometu poznajo
prometne znake, veljaven prometni znak
»Andrejev križ« na križanju ceste in železnice jim pa nikakor ne gre »v lajšto«. Ampak to je problem njihove psihologije. Naj
jo rešujejo sami. Sebično? Tudi možno …
Če še malo razširimo naše razmišljanje
o psihologiji opravljanja poklicev, kjer lahko doživimo kritične situacije, ugotovimo,
da se psihologija pravzaprav ukvarja z
našim « notranjim » svetom, je neke vrste
nauk o duši. Preučuje dejstva, zakonitosti
in mehanizme človekove psihe. Njegove
misli, čustva, želje, občutke, zaupanje in
sum vase, odnose proti sebi in ostalim,
skratka, ima zelo veliko dela.
Na kratko se psihični pojavi delijo v
tri kategorije: psihične procese, psihične
značilnosti in psihična stanja. Te kategorije
so med seboj povezane, se pa opazujejo
ločeno ena od druge, seveda ob predpo-
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Je črta X podaljšek črte A ali B, so pokončne črte ravne ali nagnjene?

Müller – Lyerjeva iluzija – je daljša črta A ali B, je večji sredinski krog A
ali B, je daljša vertikala ali horinzontala?

Je na sliki spirala ali koncentrični krogi?

Ponzova iluzija – je daljša spodnja ali zgornja črta?

stavki, da je človeška psiha »enost«. Morda
zveni zapleteno, je pa povsem preprosto.
En dejavnik vpliva na drugega, vse je med
seboj prepleteno. Psihične procese sestavljajo občutki, opažanja, možnost spomina,
mišljenje in volja. Psihične značilnosti so
temperament, karakter, sposobnost in stvari ki nas zanimajo. Psihična stanja pa so
razpoloženje, pozornost, koncentracija,
raztresenost, utrujenost, apatija, razburjenost in podobno.
Ko se vsi trije faktorji povežejo med
sabo, lahko pridemo do vsem poznane
situacije, ko si psihično pripravljen na vožnjo, veš da si sposoben odpeljati vlak, pa
čeprav ima 1700 ton in zunaj pada dež
kot iz škafa, sredi 25 promilnega vzpona pa je počasna vožnja 30 km/h in za
nameček še vožnja s spuščenim tokovnim
odjemnikom. In takrat te nekje zadaj »ugrizne« faktor volje. Nenadoma se pojavi
čudna napetost, ki ti nekje v ozadju šepeta, da bi zdajle raje bil nekje drugje.
To je situacija, ki se dogaja vsem nam in
prav nič ni narobe s tem. Smo pač ljudje in

unikati. En dan bom ob tej situaciji zavijal
z očmi in renčal sam pred sebe, naslednjič
pa bom to isto situacijo sprejel in obvladal
z nasmehom. Dnevi so pač različni in naše
reagiranje tudi. Zato nismo nič slabši in
nič boljši. To nam da vedeti, da smo hvala
bogu še ljudje.
Če psihologijo našega poklica povzamemo čisto po naše, se pravi skozi strojevodske oči, pridemo do zaključka, da
je dobra psihofizična priprava bistvenega
pomena za vse. Izmenjevanje izkušenj,
znanja med kolegi sodelavci je ravno
tako izjemno pomemben faktor psihične
pripravljenosti. Psihe ne smemo jemati kot
nekaj, kar je za strojevodje obremenjujoče, temveč nekaj, kar lahko s primerno pripravo in treningom obvladamo do stopnje,
ko lahko kritične situacije vsaj predvidimo,
če že ne moremo vplivati nanje. In odreagiramo tako, kot se od profesionalcev
pričakuje. Vendar pa se moramo zavedati,
da kriterije »pričakovane reakcije« določamo mi in ne oddaljeni opazovalci, ki nastalega stresa niti pomotoma ne morejo razu-

meti, kaj šele doživljati. Konec koncev smo
mi tisti, ki smo, kar se varnosti potnikov in
tovora ter opravljanja prometa tiče, alfa in
omega pri vlaku. Naj mi ostali sodelavci, ki
so ravno tako udeleženci v prometu, ne zamerijo tega razmišljanja, ampak upravljalni pult lokomotive ali potniške garniture je
v naših rokah, kakorkoli gledamo na to. In
vsa varnost ne pomeni popolnoma nič, če
strojevodja ni pripravljen tako, kot mora
biti. In tudi psiha oz. psihološka priprava
in trening sta tu izjemnega pomena. Tega
ne smemo pozabiti ali ignorirati.
Če lahko za zaključek zapišem izjemno
dobro misel, ki lepo povzame področje
psihologije in razmišljanje strojevodje, ki
je na svoje delo in izzive pripravljen sto
procentno in tudi odreagira profesionalno.
Pesimist vidi samo temo v predoru, optimist vidi svetlobo na koncu predora, realist
vidi, da proti njemu pelje vlak, strojevodja
pa vidi tri idiote na progi!
Medtem, ko je prvi že obupal, drugi
se lovi za upanje, tretji sam s seboj ne ve
kaj bi, strojevodja ukrepa in zavira! Vsaj
nekdo mora biti stoprocenten …
Robert Zakrajšek
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HUMORESKA ALI PA TUDI NE – ENA »ŠTORIJA« O UČENEM NAPIHOVANJU
PROBLEMOV IN PRODAJANJU MEGLE

Problematična problematika problemov
Resnično je v tem življenju problem razrešiti kakršnokoli problematično problematiko. To nam vsakodnevno dokazujejo
učeni možje, ki v raznoraznih institucijah
problematizirajo stanje problematičnih
problemov. Ja, zares problematično in
problemskih situacij polno je njihovo delo.
Kajti reševati problematizirane problemske situacije, polne takšnih in drugačnih
problemov, zna biti hudo problematična
zadeva. Zato nas ne sme presenečati in
jeziti, da so ti gospodje kar problematično
visoko plačani za svoje problematiziranje
o problematičnih problemih. Postavite se
v njihovo kožo in ugotovili boste, da je
problematično težko upravičiti problematiziranje o problemskih problemih v nedogled. Zato so tudi v izogib dodatnemu
problematiziranju »izumili« pojem sistemski problem. Ta na videz neproblematična
rešitev zelo relativizira problemsko problematiko problemov, saj navadni državljani,
ki seveda nimamo pojma o problemih, ki
so povzročili nastanek problematizirane
problematike, zatečeno situacijo zaznamo
kot potencialno zelo problematično. In tu
nas dobijo na limanice.
Ker že v samem startu problematizirano problematiko zaznamo kot problem,
nam ti vsevedni velmožje ponudijo manj
problematične rešitve za to, na videz zelo
problematično problematiko, ki pa naj ne
bi tako problematično problematizirale
našega družbenega, gospodarskega in
političnega vsakdana. Seveda se samo
po sebi razume, da je manj problematizirano reševanje problematičnih problemov podvrženo problematično daljšemu
časovnemu roku, saj reševanje sistemskih
problemov konec koncev ni mačji kašelj in
zna predstavljati velik problem.
Zato se ne smemo čuditi in problematizirati dejstva, da reševanje problematično
problematiziranih sistemskih problemov
običajno traja celo večnost oz. vsaj dva
mandata izvoljenih gosposkih gnad. To
je pač neproblematično, ker morajo tudi
učeni ljudje od česa živeti, sejnina ali dve
pa ne prinašata socialne varnosti ampak

46

zelo problematično sproblematizirata socialni obstoj reševalcev problematike, katere
mi nevedneži vidimo kot bistvo problema.
In tu je srž problema. Ko človek vse to
nekako pogleda iz neke neproblematične
distance, lahko ugotovi, da smo največji
problem sproblematizirane problematike
pravzaprav mi, navadni državljani, ki nikakor ne moremo dojeti, da je reševanje problematičnih problemov resnično problematično delo in ne mešanje megle, kakor mi
dojemamo ta problem. Da, veleumni gospodje nad oblaki, ki sedijo v raznoraznih
institucijah imajo poleg vseh problematizirano sistemskih problemov še dodaten
problem v nas, problematičnih državljanih,
ki nikakor ne razumemo problematičnih
situacij in problemov pri reševanju le teh.
Resnično smo problematični. Zato naj vas
ne preseneča, da reševanje problemov,
ki bi jih vsak od nas, navadnih plebejcev
rešil v « sekundi dvajst” traja deset ali več
sej, nekaj let in tako naprej. Resnično ste
problematični in počasi postajate sistemski problem. Ker ne razumete preprostega
problema. In to je ves problem. Vse ostalo
je problemsko prodajanje megle …
Če ste razumeli vsaj nekaj od tega,
potem razumete, da je problematika lahko
problem, še posebej, če se prodaja kot mešanje megle. Učinek tako ali tako ni važen,

samo da se nekaj rešuje. Karavana gre
dalje, problematika meglenih problemov
ostaja.
Sam pri sebi razmišljam, da bi v naslednji izmeni problematiziral problematiko
odhoda mojega vlaka. Ko bo čas odhoda,
bom ustvaril sistemski problem, ki ga bom
problematiziral v problematično skrajnost.
Nato bom sklenil, da je problematika preveč sistemsko problematična in bom vlak
odpeljal v naslednji izmeni. Seveda mi bo
pripadalo plačilo za obe izmeni (vsaj to
ne bo problematično), ker bo všteto tudi
problemsko reševanje problemov. Tako bi
namreč naredili gospodje nad oblaki.
Me pa zanima, koliko časa bi še bil
strojevodja? Verjetno bi bilo to zelo problematično in bi te probleme znal sistemsko
reševati v kakšni od institucij, kjer navadnim državljanom pomagajo ljudje v belem. Teh je pri nas kar nekaj.
Sem pač navaden državljan, ki ne razume, da je reševanje problemov problematično in da to ni posel za nas, plebejce.
Nad oblaki je pogled na problematično
problematiko drugače sistemsko problematično opredeljen. In če tega ne razumete, potem imate problem.
Tako pač je. Pa ne problematizirat in
komplicirati …
Robert Zakrajšek
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K * * c gleda …
Pred kratkim mi je v roke prišla knjiga s pomenljivim in rahlo provokativnim naslovom K**c gleda …
Knjiga nam na navihan način skozi rahlo »odštekane« ideje in nasvete pokaže, kako je naše življenje
lahko bolj iskrivo in navihano nasmejano. Kajti okoli nas je že tako ali tako preveč namišljenih »pomembnosti«, za katere menimo da jim ne moremo ubežati. Pa je res tako? Za vas sem izbral nekaj najboljših
»navihančkov«, pa jih uporabite. Ali pa se samo navihano nasmejite. Tudi to je prvi korak k lepšemu
dnevu …

Ne primerjajte se z drugimi. K * * c gleda. Vedno se bodo našli »boljši« in
»slabši« od vas.
Recite K * * c gleda in se za sedem dni odklopite od novic.
Morda vam ni treba: toliko zaslužiti, toliko doseči,
toliko narediti, toliko biti … K * * c gleda.
Ločevanje in delanje razlik je iluzija. Kar nekajkrat bo treba pošteno
reči K * * c gleda, preden boste to dojeli.
Ko gredo stvari narobe, recite K * * c gleda in pojdite naprej. Konec
koncev ni nihče umrl.
Kar se vam zdi pomembno, najverjetneje ni. Kar se vam zdi resnično,
najverjetneje ni. Kar se vam zdi da ste, najverjetneje niste. K * * c gleda.
Uživajte, pa bo …
1000 kilometrov dolgo potovanje se začne z enim samim korakom. Ampak
potem je treba prehoditi še 1000 kilometrov minus en korak … Kar prekleto
dolga pot. K * * c gleda. Saj ste že tam …
Lahko pa tudi rečete K * * c gleda, daste noge na mizo in se posvetite temu kar je in ne
tistemu kar je bilo …
Saj veste da se vam ostalo ne ljubi. Pa nič. K * * c gleda …

»Navihančke« je za vas izbral
Robert Zakrajšek
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PO SLOVENIJI S 75 % POPUSTA
Kartici SP-5Z in SP-5A omogočata zaposlenim in upokojencem v skupini SŽ ter njihovim
družinskim članom - zakonskemu ali zunajzakonskemu partnerju in otrokom
•

50 potovanj po Sloveniji s 75 % popusta

Kartica SP-5Z je namenjena zaposlenim, SP-5A pa upokojencem in družinskim članom obojih.
Stane 10 evrov, letno podaljšanje prav tako 10 evrov. Prvo leto je tako vaš strošek 20 evrov, nato pa
vsako naslednje leto le 10 evrov.
Za otroke od 15. do dopolnjenega 26. leta je treba predložiti potrdilo o šolanju.

CENEJŠA POTOVANJA PO EVROPI
Z izkaznico FIP lahko zaposleni in upokojenci v skupini SŽ ter vaši družinski člani – zakonski ali
zunajzakonski partner in otroci
•

potujete po Evropi s 50 do 75 % popusta – vse leto

•

za le 10 € prepotujete do 7 izbranih evropskih držav – vsako državo enkrat na leto

Izkaznica FIP stane 10 evrov in velja eno koledarsko leto. Z njo lahko na vseh mednarodnih
blagajnah v Sloveniji in tujini kupujete vozovnice s popustom. Bloke kuponov, s katerimi je mogoče
prepotovati do sedem evropskih držav, lahko kupite na mednarodnih blagajnah po Sloveniji, pri
čemer en blok kuponov stane 10 evrov. Za otroke od 15. do dopolnjenega 25. leta je treba predložiti
potrdilo o šolanju.

