ISSN 1408-7405

www.sindikat-strojevodij.si

Številka 76
April 2013

GLASILO SINDIKATA STROJEVODIJ SLOVENIJE

Varčevanje, varčevanje ...
..
Pokojninska reforma
Aktualne teme
Iz življenja naših članov
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Nekaj misli glavnega urednika ...
Družba, pred vami je nova številka naše
revije Budnik. Oblikovno morda malo odstopa od prejšnjih številk, vendar pa je
vsebinsko še vedno takšna, kot je bila.
Odkrita, neposredna, na trenutke morda
neprizanesljiva, vendar pa vedno poštena. V vseh pogledih. Kajti mnogokrat odpremo kakšno novo fronto, na kateri je
potrebno zelo paziti, da nasprotniku pristopiš s spoštovanjem, kajti vsako »visoko
krilce« lahko v realnosti pomeni zelo trd
in posledično boleč udarec, tako za vodstvo kot za člane sindikata. V tem duhu je
trajal tudi mandat 2009–2013, ki smo ga
končali pred kratkim z novimi volitvami.
Pogled nazaj je lahko različen – nekateri
so zadovoljni, drugi spet ne. Smo pa še
vedno na sindikalnem zemljevidu. In le
to šteje.
Dočakali smo tudi novo pokojninsko
reformo ZPIZ-2. V njo je bilo vloženega
ogromno dela in energije, tudi s strani naše
sindikalne centrale Alternativa. Kaj ZPIZ-2
pomeni za nas? Kaj prinaša? Katera so
najpogostejša vprašanja na to temo? S to
temo se je spoprijel eden od pogajalcev
na sindikalni strani, predsednik sindikalne
centrale Alternativa, Zdenko Lorber, katerega razlago si preberite v vsebini revije.
Verjamem, da boste našli odgovore na
vaša vprašanja.
Rdeča nit železniških pogovorov pa je
v zadnjem letu in seveda tudi letos – varčevanje. Zakaj varčujemo? Zakaj samo

zaposleni? Kje je odgovornost tistih na
vodstvenih funkcijah? Zakaj je samo strojevodja pod drobnogledom, pa če naredi
še tako banalno nepomembno napakico?
Kje je ta isti strogi drobnogled za vodilne,
ki so nas pripeljali v tako slab poslovni
položaj? Teh »zakaj« se je nabralo že
toliko, da bi jih lahko delili. Še eden v
masi mnogih »zakajev« je tisti – ultimativni – zakaj. Zakaj pravzaprav? Zakaj vse
skupaj? Smo res delavci prispevali, da je
stanje skupine SŽ takšno, kot je? Smo res
sokrivi? Krivi, da smo delali in bili tiho?
Da nismo pravočasno »odnesli na cesto«
tistih, ki so resnično krivi? Smo krivi tega?
Resnično debata, ki bi lahko trajala večno.
Nekaj pogledov na varčevanje preberite
v reviji. So spodbudni? Kakor za koga.
Kot zgodba o pol praznem in pol polnem
kozarcu ...
Seveda ne moremo mimo zgodb, ki ste
jih prispevali kolegice in kolegi. Vaša druženja, izleti, prireditve ... Lepo je videti, da
se enotnost kaže tudi na tak način.
Bi pa zaželel še modrosti polna štiri leta
mandata vsem, ki so bili na volitvah za
mandatno obdobje 2013–2017 izvoljeni
na funkcije SSSLO. Mandat prinaša odgovornost. To naj bo vaše prvo in obenem
edino vodilo.
Čisto za konec še pozdrav kolegicam in
kolegom. Naslednja številka predvidoma
izide v jesenskem času. Žal moramo tudi
mi delovati v duhu varčevanja. Vendar pa
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lahko že danes pošiljate svoje prispevke,
da bo naša revija res naša. Ne potrebujete
me spraševati – a lahko? Pošljite. Naslov
moje e-pošte je: zakymail@gmail.com
Robe
Robert
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r Zakrajše
Zakrajšek
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BESEDA PREDSEDNIKA SSSLO

Prenašanje megle z brega na breg ...
Veste kaj je moja največja želja? Da bi lahko
vsaj enkrat svoje kolege
nagovoril z besedami – »
spoštovani kolegi, sodelavci, soborci, z veseljem
vam sporočam, da so vse
zadeve, za katere smo si
leta in leta prizadevali,
urejene, podpisane in se
bodo stoodstotno spoštovale. Odgovornost za
delovanje podjetja bo
upoštevana na vseh nivojih, ki jih vodenje zadeva,
ne samo na nižjih nivojih
in pri izvršilnih službah.
Vsak, ki prispeva z pozitivnemu razcvetu poslovanja, s tem tudi mi, bo za svoj trud nagrajen
tako, kot se spodobi. Krize je namreč konec. Podjetje smo s skupnimi močmi pripeljali na zeleno vejo in lahko smo zgled mnogim v
naši državi ...«. Samo potem, kot žal vedno, zazvoni ura, potrebno
je vstati in se podati v nov boj. Ta je večen in se ne bo nikoli končal.
Idealen svet žal ne obstaja. Niti v Hollywoodu ne …
Ker sem svoj prispevek vedno začinil s kančkom pesimizma, ki
pa na koncu preraste v optimizem, se tudi danes ne bom izneveril
tej tradiciji. Madež pesimizma so namreč v prejšnjem letu, pa tudi
v začetku leta, ki ga živimo sedaj, pustili ukrepi za varčevanje, ki
so bili v našem podjetju uvedeni kot posledica slabe ekonomske
slike na svetovnem nivoju. Seveda so te posledice udarile tudi v naši
»branži«, ker smo direktno odvisni od gospodarstva. Ko gospodarstvo cveti, se ne vidimo ven iz posla, ko gospodarstvu »zaškripa«,
potem ... Ukrepi kot takšni so bili zelo široko potezno zastavljeni,
nanašali so se na cel bataljon področij, pod področij, sektorjev…,
skratka, kot je bilo predstavljeno, bi se iz krize izvili v nekaj dneh.
Ker pa stvari nikoli niso takšne kot zgledajo na prvi pogled, je
tudi tukaj obstajal »kavelj«. Uspeli bomo le, če se bo varčevalo.
Varčevalo ne glede na ceno in posledice. In kako se varčuje na tak
način? Na zaposlenih seveda! In ukrepi na račun zaposlenih so se
realizirali še preden so bili dobro dogovorjeni. Dobro, s tem smo
zaposleni zagotovo pokazali, da nam je nekaj do tega podjetja,
da še vedno dihamo po »železniško«. Kaj pa nasprotna stran? Kaj
so pokazali oni? Pokazali so, da jih ne zanima, kako vlak zgleda
in čemu služi! Opazila se je popolna nezainteresiranost, ali nemoč
za realizacijo večino stvari iz dogovora, ki je bila njihova obveza.
Z veliko težavo in zamudo so izpeljali prvi krog reorganizacije na
vodstvenih in višje plačanih delovnih mestih. Glavni cilj jim je bil
obdržati se na svojih mestih. Medtem smo zaposleni »pridno« varčevali, se odpovedali delu dopusta, stimulaciji…, skratka, nihče nas
ni vprašal, kaj si v resnici mislimo o tej »komediji zmešnjav«. Na eni
strani varčevanje, na drugi pa ..., no ja, borba za privilegije. Vse to

smo zaposleni sprejeli z mešanimi občutki. Po eni strani vemo, da
je potrebno nekaj ukreniti, po drugi strani narašča nezadovoljstvo
s situacijo, kjer se vse lomi samo na enem segmentu podjetja - na
zaposlenih. Vem, tudi sindikati smo na nek način prispevali k temu
in tega se zavedamo. Vendar pa je sindikatom jasno, da brez ukrepov ne bo uspeha. Druga stran je tista, ki to težje dojema oz. meni,
da se to njih ne tiče. Pa se jih in še kako! In če ne bo šlo drugače, jim
bo to potrebno povedati. Če še ne bodo pripravljeni dojeti, potem
jim bo treba to pokazati. Samo potem bo prepozno za pogovore!
V cilju tega se za leto 2013 pripravlja naslednja faza reorganizacije, za realizacijo katerih bo odgovorno poslovodstvo. »Stari«
ukrepi so bili za poslovodstvo očitno pretrd oreh, ali pa so bili
nerealno zastavljeni. Upajmo, da bodo v nadaljevanju pokazali
več interesa za realizacijo, saj je od tega odvisno marsikaj. Tudi morebiten »praktični prikaz« sindikalnega dela, če drugače ne bo šlo.
Ukrepi so sicer načelno že posredovani kot predlogi s strani
družb skupine SŽ. Ko jih človek pogleda, doživi »deja vu« občutek.
Varčevanje, varčevanje… Ok! Razumljivo! Vendar varčevanje ne bi
smelo posegati na področja, ki so ključnega pomena za opravljanje naše osnovne dejavnosti, to je prevoz potnikov in blaga. Kaj
to pomeni za vzdrževanje lokomotiv in motornikov, ki je že sedaj
na »zavidljivo visokem« nivoju, vemo vsi. Vsi, razen tistih, ki bi to
morali vedeti, pa jim očitno ni mar. Predvideni ukrepi so namreč
predlagani tako, kot da bi nekdo na ljubljanskem barju prenašal
meglo iz enega brega Ljubljanice na drugega ...
Bi se pa v nekaj besedah dotaknil še mandatnega obdobja delovanja SSSLO, ki se je končalo z rednimi volitvami, ki smo jih izvedli
pred kratkim. Šli smo skozi burno obdobje, ki je prineslo tako dobre
kot slabe odločitve. Tega se zavedamo. Včasih je bilo potrebno
odreagirati v trenutku in takrat smo morali sprejemati tudi težke
odločitve. Vedno se iščejo načini in poti, kako nastale situacije, ki
so morda povzročile vročo kri med vami, popraviti in urediti. Idej
je mnogo, vendar se je potrebno zavedati, da so smiselne takšne,
ki imajo možnost realizacije. Pri tem računam na vaše konstruktivne
predloge. Širša slika situacije, v kateri se nahajamo je žal takšna,
da mora sindikat delovati na več nivojih. Zato morda včasih občutek, da se ideje članstva ne slišijo dovolj. Zagotavljam vam, da
temu ni tako. Člani ste bili, ste danes in boste jutri na prvem mestu.
Konec koncev smo sindikat strojevodij Slovenije ustanovili skupaj.
Kdo? Strojevodje. In tega se vsi zavedamo!
Mandatno obdobje 2009–2013 je pri kraju, zato bi se na
koncu želel zahvaliti vsem funkcionarjem in tudi vsem članom, ki
so pomagali pri delovanju naše organizacije, v upanju, da se bo
pozitivna zgodba nadaljevala tudi vnaprej.
Kolegi, sodelavci, morda vam bom jutri lahko povedal besede,
ki sem jih zapisal v uvodu. Ne vem. Ne morem vam zagotoviti.
Tega ne more nihče. Upam pa lahko! In to naj nam bo vodilo. Ker
upanje umira zadnje. Pa ne bo umrlo. In tako bo, dokler bomo
mi na straži!
Zlatko Ratej
Predsednik SSSLO
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Predstavitev novega zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju ZPIZ-2
Splošno
Nov zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je bil sprejet 4. decembra 2012 in je pričel veljati v začetku tega
leta. Po nekajmesečnem napornem usklajevanju s socialnimi partnerji je bil zakon v
parlamentu sprejet brez glasu proti, sorazmerno zadovoljni pa smo lahko z njim tudi
na sindikalni strani, saj zakon zaustavlja
nadaljnjo padanje pokojnin, ob tem pa
ohranja vzdržnost delovanja pokojninske
blagajne kar obstoječim in novim upokojencem zagotavlja nemoteno izplačilo pokojnin. Ob vsem tem pa gre za zadovoljiv
kompromis podaljšanja potrebnih upokojitvenih pogojev, ki niso tako drastični, kot
so bili na referendumu zavrnjeni predlogi
ZPIZ-2 za časa ministra Ivana Svetlika. Seveda pa si ZPIZ-2 zasluži pozitivno oceno
tudi zaradi ureditve poklicnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih delavcev,
ki delajo na težjih in škodljivih delovnih
mestih (beneficiranih DM). ZPIZ-2 je v zvezi s tem razrešil vprašanje morebitnega
manjka sredstev na individualnih računih
pri KAD, odpravil maluse v primeru predčasne pokojnine in utrdil vlogo sindikatov v
procesih odločanja o tem sistemu, tako pri
sprejemu podzakonskih aktov kot tudi pri
nadzoru delovanja sklada ODPZ.

Upokojitveni pogoji po novem
Glede osnovnih upokojitvenih pogojev
velja poudariti, da je ZPIZ-2 prinesel izenačitev upokojitvenih pogojev za moške in za
ženske. Ob tem še naprej velja pravilo, da
je potrebno kumulativno izpolnjevati oba
upokojitvena pogoje, t.j. potrebno starost
in določeno pokojninsko dobo. Pri kateri
starosti se bo lahko posameznik upokojil bo odvisno od dosežene pokojninske
dobe. V kolikor bo posameznik dosegel
40 let pokojninske dobe brez dokupa, se
bo lahko upokojil že pri starosti 60 let. V
primeru, da te dobe ne bo dosegel, bo
za »polno« pokojnino, ki bo odvisna od
dosežene pokojninske dobe, moral delati
do 65 leta starosti.
To pa ne pomeni da se posameznik ne
bi mogel upokojiti pred 65 letom. ZPIZ-2

uvaja nov institut t.i. predčasne pokojnine,
ki omogoča posamezniku, da del pokojninske dobe dokupi. Po zakonu bo mogoče dokupiti do pet let manjkajoče pokojninske dobe (tak nakup ni z ničemer pogojen)
in si tako npr. zagotoviti potrebnih 40 let
pokojninske dobe. To praktično pomeni,
da se bo lahko nekdo upokojil pri starosti
60 let, tudi če ne bo »oddelal« potrebnih 40 let pokojninske dobe. Toda pozor!
V primeru takšnega dokupa pokojninske
dobe bo lahko starostna pokojnina trajno
znižana do (minus 18 %).
Novi upokojitveni pogoji po ZPIZ-2 se
nam ne zgodijo čez noč, ampak ob sprejemljivih prehodnih obdobjih. Konkretno!
Postopno naraščanje potrebne starosti iz
58 let po ZPIZ-1 na 60 let po ZPIZ-2 se
za moške polno uveljavi v letu 2018 in za
ženske v letu 2019.

Predčasna pokojnina in dodana
doba
Izjema od prej opisanih pogojev pri
uveljavitvi predčasne pokojnine, ki predvideva trajne odbitke – maluse, predstavlja
uveljavitev t.i. dodane dobe. Edina dodana doba, ki jo pozna ZPIZ-2, je dodana

doba iz naslova obveznega dodatnega
pokojninskega zavarovanja (ODPZ). To
je zavarovanje v katerega ste vključeni
vsi, ki od leta 2001 (oz. kasneje) delate na t.i. beneficiranih delovnih mestih
in za katerega vam delodajalec plačuje dodaten prispevek na vaš individualni
račun pri Kapitalski družbi (KAD). Vsem
zavarovancem poklicnega pokojninskega
zavarovanja, oz. ODPZ, se k dejanski zavarovalni dobi, za izpolnitev pravice do
starostne ali predčasne pokojnine, doda
četrtina obdobja, ko so bili vključeni v
poklicno zavarovanje. Praktično to pomeni, da pridobite v enem letu dela na
teh delovnih mestih, tri mesece dodane
dobe. V kolikor boste imeli pri uveljavitvi predčasne pokojnine upoštevano tudi
dodano dobo iz ODPZ, ne boste utrpeli malusov, če boste na teh delovnih
mestih delali moški skupno najmanj 16
let in ženske najmanj 15 let (v to obdobje se všteva tako čas dela pred letom
2001, ko je posameznik delal na beneficiranem delovnem mestu, kot obdobje
dela na enakem delovnem mestu po letu
2001, ki mu pravimo tudi čas dela znotraj
sistema ODPZ).
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Na kakšen način si je mogoče
znižati potrebno starostno mejo
za starostno pokojnino?
Potrebno starostno mejo za pridobitev
starostne pokojnine si je mogoče znižati
na tri načine; na račun skrbi za otroke, za
čas obdobja služenja vojaškega roka in na
račun dela pred 18. letom starosti.
Za vse tri načine velja, da si je mogoče
znižati potrebno starostno mejo le, če posameznik doseže pogoj potrebne pokojninske dobe brez dokupa (40 oz. 38. let
– glej tabelo). Do znižanja starostne meje
na račun otrok bo praviloma upravičena
ženska, razen če je pravico do prejemanja

Odmerni odstotek za odmero starostne pokojnine

tve narašča za eno leto na leto, tako da
polnih 24 let doseže leta 2018. Ob tem je
pomembno poudariti na bistveno razliko
pri valorizaciji osnov iz posameznih let zavarovanje. Po novem je valorizacija osnov
vezana le na rast oz. gibanje plač in ne
več na rast pokojnin. Slednje je po ZPIZ-1
pomenilo pomemben razlog, da so bile

Znižanje starostne meje zaradi na račun skrbi za otroka

nadomestila iz naslova starševstva užival
moški. (glej tabelo). Znižanje starostne
meje na račun služenja vojaškega roka
lahko znaša do dve tretjini dejanskega služenja vojaškega roka (npr. za 12 mesecev
služenja – 8 mesecev znižanja starostne
meje). Moški si bo lahko starostno mejo
iz tega naslova znižal do največ 58. leta
starosti. Do znižanja starostne meje na račun dela pred 18. letom starosti pa bosta
poslej upravičena tako moški kot ženska
(po ZPIZ-1 samo ženska) in to za ves čas
trajanja dela pred 18. letom. Moški si bo
lahko znižal starostno mejo iz tega naslova do največ 58. leta starosti, ženska do
največ 57. leta starosti.

Pokojninska osnova in določitev
odstotka za odmero starostne
pokojnine
Starostna pokojnina se odmeri od pokojninske osnove, ki jo tvori mesečno povprečje osnov za posamezno leto zavarovanja. Za izračun se upoštevajo osnove iz
katerihkoli zaporednih 24 let zavarovanja,
ki so za zavarovanca najugodnejša (prej
18 let). Prehodno obdobje polne uveljavi-

pokojnine tako nizko odmerjene.
Pomembna sprememba se nanaša na
določitev odmernega odstotka. Le ta je
po ZPIZ-2 odmerjen v t.i. neto znesku
(za moškega za 40 let pokojninske dobe
57,25 % in za žensko po preteku prehodnega obdobja 60,25 %). Po novem se
namreč odmerni količnik več ne množi z
valorizacijskim količnikom, ki je bil od leta
2005 negativen (zaradi tega, ker je rast
pokojnin zaostajala za rastjo plač). Odmerni odstotek je po ZPIZ-2 fiksen (se ne
bo zmanjševal), sama sprememba izračuna iz bruto v neto pa hkrati ne pomeni nižje
pokojnine. Tak način odmere pokojnin zagotavlja, da smo zaustavili padanje pokojnin, saj se odmerni odstotek ne zmanjšuje
(kot je bilo po ZPIZ-1), odpravljen pa je
tudi negativen vpliv upoštevanja valorizacijskega količnika.

Bonusi za delo po izpolnitvi upokojitvenih pogojev
a. Kdor izpolni upokojitveni pogoj
dosežene starosti 60 let in zbranih 40
let pokojninske dobe brez dokupa ter se
odloči da bo delal dlje, bo nagrajen s

trajnim bonusom v višini 1. % za vsakih
3 mesece dela po tem obdobju, vendar
za največ tri leta. V treh letih si lahko tako
zavarovanec izboljša svoj odstotek za odmero pokojnine za 12 %. Glede na to, da
se posamezno leto do 40 let pokojninske
dobe vrednoti v višini 1,25 % odstotka
(glej prejšnjo tabelo), potem se seveda
hitro da ugotoviti, da je delo preko 40 let
pokojninske dobe zelo stimulirano.
b. Drug način bonusa pa predstavlja
rešitev povezana z izplačilom dela predčasne ali starostne pokojnine. Kdor bo
namreč ob izpolnitvi pogojev za pridobitev predčasne ali starostne pokojnine
ostal v zavarovanju bo nagrajen z vsakomesečnim izplačilom 20 % predčasne
oz. starostne pokojnine, vendar največ do
dopolnitve 65. leta starosti. Pri tem je pomembno poudariti, da bo zavarovanec na
ZPIZ moral podati ustrezen zahtevek za
izplačilo navedenega bonusa.

Kdaj se lahko delavec poklicno
upokoji?
a. Osnovni pogoj za pridobitev poklicne pokojnine je, da znaša zavarovančeva
pokojninska doba skupaj z dodano dobo
42 let in 6 mesecev (v ta čas se upošteva
tudi delovna doba s povečanjem na t.i.
beneficiranih delovnih mestih pred letom
2001) in da ima dovolj sredstev za izplačilo poklicnih pokojnin. Tak zavarovanec
uživa poklicno pokojnino tako dolgo, da
izpolni pogoj 40 let pokojninske dobe za
starostno upokojitev. Ko doseže zavarovanec to pokojninsko dobo se lahko starostno upokoji brez starostnih omejitev, ki jih sicer določa 27. člen ZPIZ-2.
b. Ob tem osnovnem pogoju pa zakon
določa tudi poseben pogoj poklicnega
upokojevanja za tiste zavarovance, ki so
pred izpolnitvijo pokojninske dobe za pridobitev poklicne pokojnine iz prejšnjega
odstavka dopolnili določen starostni pogoj. Ti zavarovanci se bodo lahko poklicno
upokojili, ko bo njihova pokojninska doba
skupaj z dodano dobo, in delovno dobo
s povečanjem pred letom 2001, znašala
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najmanj 40 let, in bodo glede na stopnjo
povečanja na delovnem mestu, kjer se je
v skladu s prejšnjimi predpisi zavarovalna
doba štela s povečanjem, dosegli naslednjo starost (velja za m/ž):
• 12/14 – 56 let,
• 12/15 – 55 let,
• 12/16 – 54 let
• 12/17 – 53 let
• 12/18 – 52 let
Zavarovanci iz tega odstavka se bodo
lahko predčasno ali starostno upokojili, ko
bodo dopolnili pogoj 40 let pokojninske
dobe in dopolnili starost 60 let (ta bo
veljala po preteku prehodnega obdobja,
ki traja za moške do 2018 oz. za ženske
do 2020). Zavarovanci, ki so delali na delovnih mestih, kjer se je zavarovalna doba
štela s povečanjem pred letom 2001, si
bodo lahko za vso obdobje pridobljene
t.i. beneficirane delovne dobe pred letom
2001, znižali starosti pogoj za upokojitev
iz prejšnjega stavka.

Poklicna upokojitev praktično
Na sliki je za lažje razumevanje upodobljen primer delavca, ki je delal na beneficiranih delovnih mestih pred letom 2001
(ko je v 16. letih dela zbral 4. leta beneficirane delovne dobe) in je delal tudi po
letu 2001, ko je v 16. letih dela na delovnih mestih ODPZ pridobil 4. leta dodane

dobe (3 mesece na leto). Skupno bo tako
v letu 2017 zbral 40. let pokojninske dobe
z dodano dobo. Ker bo v omenjenem letu
star le 52 let tako ne izpolni pogojev za
poklicno upokojitev, saj ne dopolni starosti
54 let, ki je (če gre npr. za strojevodjo) starostni pogoj za pridobitev poklicne pokojnine. Omenjeni starostni pogoj izpolni leta
2019. V konkretnem primeru se slučajno
primeri, da omenjeni delavec v tem letu izpolni tudi pogoj 42,6 let pokojninske dobe
z dodano dobo, tako da v bistvu izpolni
oba pogoja po katerih je mogoča poklicna upokojitev. Ko se v letu 2019 poklicno
upokoji se seveda postavi vprašanje, kako
dolgo bo moral biti poklicno upokojen preden izpolni pogoje za starostno upokojitev. Delavec izpolni starostni pogoj (56) v
letu 2021. Navedeno starost dobimo tako,
da od starostnega pogoja (60 let) odštejem zbrano »benefikacijo«(4) pred letom
2001. V navedenem primeru je torej delavec na poklicni pokojnini dve leti preden
izpolni pogoj za starostno upokojitev. V
zvezi s tem je potrebno opozoriti, da v letu,
ko se ta delavec poklicno upokoji (2019)
doseže 38 let pokojninske dobe, ki se
upošteva za odmero starostne pokojnine.
Zaradi tega bo znašala njegova odmera
starostne pokojnine 54,75 %. (to ni malus, ampak gre za odmero pokojnine na
podlagi dosežene pokojninske dobe brez
dodane dobe). Delavec ima možnost, da

se v času prejemanja poklicne pokojnine
prostovoljno pokojninsko zavaruje oz. mu
prispevke v ta namen, na podlagi ureditve
v kolektivni pogodbi, plačuje delodajalec.
Obstaja pa tudi možnost ugodnejšega dokupa pokojninske dobe, ki ga lahko opravi
delavec sam, takšen dokup lahko opravi
delodajalec ali pa delavec opravi dokup
s pomočjo sredstev zbranih na individualnem računu ODPZ.

Kakšna bo višina poklicne pokojnine?
Poklicna pokojnina se odmeri glede
na višino zbranih sredstev na osebnem
računu zavarovanca vendar ne sme biti
nižja od starostne pokojnine v obveznem
zavarovanju, ki bi jo zavarovanec prejel
glede na dopolnjeno pokojninsko dobo
brez dodane dobe.

Kakšne obremenitve bo deležna
poklicna pokojnina?
Zavarovanci, ki bodo prejemali poklicno pokojnino bodo zdravstveno zavarovani po stopnji 5,98 %, ki bo bremenila
zavarovanca. Uživalci poklicne pokojnine se bodo lahko prostovoljno vključili v
pokojninsko zavarovanje (za pridobitev
višjega odmernega odstotka starostne
pokojnine). S posebnim zakonom ali kolektivno pogodbo se lahko določi, da
prispevke zavarovanca za ZPIZ-2 v tem
primeru plačuje delodajalec, pri katerem
je bil zavarovanec zaposlen. Morebitna
davčna obremenitev poklicne pokojnine
bo opredeljena v področni dohodninski
zakonodaji.

Kaj če ne bo dovolj sredstev za
izplačilo poklicne pokojnine?
V primeru da na osebnem računu zavarovanca ne bo dovolj sredstev za izplačilo
poklicne pokojnine bo razliko do določene višine poklicne pokojnine pokrila
država. V primeru uveljavitve pravice do
poklicne pokojnine v prvem letu po pridobitvi te pravice bo država pokrila razliko
do 80 % starostne pokojnine brez dodane
dobe. Od drugega leta, ko zavarovanec
pridobi pravico do poklicne pokojnine, pa
država pokrije razliko do 90 % starostne
pokojnine brez dodane dobe. Do pravice
pokritja razlike manjkajočih sredstev za
poklicno upokojitev bo upravičen tisti zavarovanec, ki je:
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• delal na delovnih mestih, kjer se je štela
delovna doba s povečanjem pred letom
2001 in je bil vključen v poklicno zavarovanje po letu 2001,
• bil najmanj 16 let moški oz. 14. let ženska poklicno zavarovan (v to obdobje
se šteje tudi obdobje dela na delovnih
mestih, kjer se je štela delovna doba s
povečanjem pred letom 2001),
• bil najmanj tri četrtine obdobja po letu
2001 vključen v poklicno zavarovanje.

Kaj je z beneficirano dobo pridobljeno pred letom 2001?
Zavarovanci, ki so delali na delovnih
mestih s povečanjem pred letom 2001 si
bodo lahko za vso obdobje pridobljene
t.i. beneficirane delovne dobe pred letom
2001, znižali starosti pogoj za upokojitev. V primeru da bodo napolnili 40 let
pokojninske dobe z dodano dobo bodo
pridobljeno beneficirano dobo odšteli od
starosti 60 let.

Kakšna bo višina prispevne stopnje delodajalcev?
Z zakonom je določeno, da znaša višina prispevne stopnje delodajalcev najmanj 10,55 %. Sicer pa se bo višina prispevne stopnje določila – ob upoštevanju
mnenj socialnih partnerjev – v pokojninskem načrtu.

Kaj bo z napovedano revizijo
delovnih mest vključenih v sistem poklicnega pokojninskega
zavarovanja in načinom določitve novih delovnih mest poklicnega zavarovanja
Socialni partnerji bomo na podlagi
soglasja sprejeli merila in kriterije v roku
šestih mesecev od uveljavitve zakona. Merila in kriterije bodo služila kot podlaga
za določitev delovnih mest, za katere je
obvezna vključitev v poklicno zavarovanje kot tudi kot podlaga za ugotovitev,
da niso več izpolnjeni pogoji za uvrstitev
posameznega delovnega mesta med tista,
za katera je poklicno zavarovanje obvezno. Tako sprejeta merila in kriteriji bodo
sestavni del uredbe, ki bo vključevala še
način financiranja ugotavljanja delovnih
mest za katera so delodajalci dolžni plačevati prispevke za poklicno zavarovanje.
V posebno komisijo, ki bo odločala o obveznosti poklicnega zavarovanja bomo

imeli socialni partnerji pravico predlagati
svoje člane.

Sprejem pokojninskega načrta
in sestava odbora pokojninskega sklada
Za razliko od sedanje ureditve, ko socialni partnerji nismo imeli možnosti vplivati
na pokojninski načrt sklada obveznega
dodatnega pokojninskega zavarovanja in
ni bilo odbora, ki bi nadziral poslovanje
sklada, ZPIZ-2 prinaša oboje. Socialni
partnerji bomo sooblikovali spremembe
pokojninskega sklada, prav tako pa bomo
zastopani v novem odboru tega sklada. V
dvanajst članski odbor bomo imeli sindikati
možnost predlagati pet članov, delodajalci tri člane in vlada štiri svoje predstavnike.

Omejitev stroškov poslovanja
sklada obveznega dodatnega
pokojninskega zavarovanja
ZPIZ-2 omejuje stroške poslovanja sklada, ki do sedaj niso bili omejeni. Upravljavska provizija bo lahko znašala največ
odstotek od povprečne letne čiste vrednosti sredstev. Vstopni stroški so omejeni na
največ 2,5 odstotka, izstopni stroški pa ne
smejo presegati pol odstotka.

Informiranje
sklada

zavarovancev

Zavarovanec ali delodajalec bo lahko
najprej tri leta pred izpolnitvijo pogojev za

poklicno pokojnino preveril izpolnjevanje
pogojev, ki so povezani z višino zbranih
sredstev na računu zavarovanca.

Odložitev realizacije pravice do
poklicne pokojnine
Zavarovanec, ki izpolnjuje oba pogoja
za pridobitev poklicne pokojnine (potrebna pokojninska doba z dodano dobo in
zadostnost zbranih sredstev) se bo lahko
odločil ali bo uveljavil pravico do uživanja
poklicne pokojnine ali bo njen začetek
odložil. V primeru da bo zavarovanec izpolnil pogoje za starostno pokojnino pred
uveljavitvijo pravice do poklicne pokojnine
bo imel pravico:
• do enkratnega izplačila vseh sredstev,
ki jih je zbral na svojem računu do uveljavitve ZPIZ-2. Po uveljavitvi ZPIZ-2 bo
enkraten dvig zbranih sredstev omogočen le, če zbrana sredstva na računu
zavarovanca po uveljavitvi ZPIZ-2 ne
presegajo 5000 eurov,
• zahtevati, da se sredstva brezplačno
prenesejo v dodatno zavarovanje, kjer
zavarovanec pridobi pravico do dodatne (rentne) pokojnine.
V primeru, da bo zavarovanec izpolnil
pogoje za pridobitev poklicne pokojnine
mu delodajalec več ne bo rabil plačevati
prispevkov za poklicno pokojninsko zavarovanje.
Zdenko Lorber
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Poročilo o volitvah v organe SSSLO
za mandatno obdobje 2013–2017
Volitve za predsednike OO in člane skupščine SSSLO
OO Ljubljana

OO Divača

Predsednik OO

Boštjan Grlica

Predsednik OO

Lado Parapat

Člani skupščine

Janko Končan

Člani skupščine

Iztok Bizjak

Jože Molek

Aleš Krapež

Franci Krevs

Boštjan Starc

Metod Zupančič

Leopold Novak

Blaž Žlogar

Darjo Kocjančič

Jure Kosem
Robert Kovačič

OO Maribor
Predsednik OO

Janez Babšek

Člani skupščine

Miro Kokol

OO Nova Gorica
Predsednik OO

Dimitrij Munih

Člani skupščine

Erik Mravlja
Andrej Žezlina

Bogomir Šela

OO Novo Mesto

Matjaž Breznar

Predsednik OO

Franci Ivnik

Aleksander Medved

Člani skupščine

Simon Judež

Evgenij Steinbacher

Jože Saje

Tomaž Šinko
Jože Maurič

OO Zidani Most

OO Jesenice
Predsednik OO

Anton Repinc

Člani skupščine

Gregor Pogačnik

Predsednik OO

Stanko Lazar

Člani skupščine

Boštjan Slakonja

OO Celje

Jurij Golouh

Predsednik OO

Zlatko Lojen

Rafko Pačnik

Člani skupščine

Rudolf Lubej
Leon Mulej

Volitve kandidatov za preostale funkcije in organe v sestavi SSSLO bodo potekale na prvi skupščini novega sklica za obdobje
2013–2017, kandidatne liste so končane, o rezultatih pa boste obveščeni preko svojih sindikalnih zastopnikov, zapisnika seje oz. preko
običajnih načinov obveščanja članstva.
Robert Zakrajšek
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Realizacija ukrepov za zniževanje stroškov skupine SŽ
z datumom 31. 1. 2013
Ukrepi, ki preko Dogovora bremenijo zaposlene
Znižanje plač
Znižanje stimulacije
Znižanje regresa

Realizirano
Z letom 2013
preneha veljati
Realizirano

Znižanje plač po individualnih pogodbah

Realizirano

Omejitev povračil za prevoz na delo

Realizirano

Znižanje letnega dopusta

Realizirano

Ukinitev zdravstvene preventive

Realizirano

Znižanje stroškov svetov delavcev

Realizirano

Ukrepi, ki preko Dogovora bremenijo
poslovodstvo
Dokončanje oblikovanja
Holdinga SŽ

V realizaciji

Uveljavitev nove organizacije

Realizirano

Centralizacija poslovnih
podpornih funkcij

V realizaciji

Internacionalizacija poslovanja
Postopna prenova prodajnih pogodb
Ureditev poslovnih odnosov z Luko
Koper
Razvoj in ponudba novih storitev na
tovornem prometu
Razvoj in ponudba novih storitev na
potniškem prometu
SP-4 vozovnice
Ureditev celotnega registra nepremičnin
v lasti SŽ in nepremičnin, ki jih SŽ
upravlja
Prevetritev najemnih pogodb
Plan odprodaje vseh poslovno
nepotrebnih nepremičnin
Sprejem kriterijev za oddajanje oglasnih
površin
Opredelitev strateških naložb
Odprodaja nestrateških naložb

Vzpostavitev strateške prodaje

Večanje deleža v strateških naložbah

Vzpostavitev notranjih kontrol in meril
uspešnosti poslovanja

Dokončna opredelitev vloge SŽ v
projektu EMONIKA

Usklajeno investicijsko delovanje in
centralizacija odločanja o investiranju

Dokončna rešitev problematike
Železniškega zdravstvenega doma

Podpis večletnih pogodb OGSJ
Podpis pogodbe za terjatev v višini
134 milijonov EUR
Dogovor glede politike gibanja cen
vozovnic
Znižanje stroškov materiala, storitev,
blaga in drugih stroškov
Analiza in rezanje vseh stroškov
razreda 4, ki niso v povezavi z
opravljanjem osnovne dejavnosti,
varnosti železniškega prometa in ne
vplivajo na povečanje prihodka
Vzpostavitev strateškega trženja
Projekt Cargo X
Projekt Alliansa

Ni realizirano

Ni realizirano

V pripravi so novi ukrepi za leto 2013, ki bodo preko Dogovora v domeni poslovodstva, oz, bo za njihovo realizacijo
odgovorno poslovodstvo. Ukrepi se bodo v grobem nanašali
na področja aktivnosti na področju skupine SŽ, na razmerjih
z Republiko Slovenijo (priznanje terjatev in OGSJ), odnose z
bankami, aktivnosti na področju tovornega in potniškega prometa, aktivnosti na področju družb SŽ-Železniška tiskarna, SŽ-ŽIP,
SŽ-VIT, aktivnosti na področju infrastrukture in aktivnosti na področju družbe Prometni institut. Kakšna pa bo realizacija? Dokler
glave odgovornih ne bodo na »lagerju«, pa se opravičujem za
zelo grob izraz, toliko časa bodo čudeži ostali v domeni Jezusa
Kristusa. S tem sem vse povedal ... Upamo na najboljše. Z malo
volje, znanja in sodelovanja bodo rezultati prišli. Pa s sodelovanjem ne mislim samo na odrekanje na proizvodnih nivojih in
pri operativcih. Krizo lahko rešimo samo skupaj. Drugače lahko
že v startu pozabimo na vse skupaj. Kajti megla je megla in
nič več od tega ...
Robert Zakrajšek
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Srečanje strojevodske sekcije ETF v Ljubljani
Sredi marca je v Ljubljani potekalo srečanje strojevodske sekcije v okviru Evropske transportne federacije (ETF). Srečanja
so se udeležili predstavniki Nemčije, Avstrije, Švedske, Velike Britanije, Francije in
pa seveda Slovenije, kot gostiteljice. Na
srečanju smo spregovorili o težavah, s katerimi se srečuje strojevodska sekcija ETF

na terenu. Med njimi trenutno izstopajo
težave z razdrobljenostjo članstva in pa
težave pri vzpostavljanju sodelovanja s
sorodno organizacijo ALE, ki deluje predvsem v Španiji, veliko članov ima tudi v
Nemčiji, obe železniški upravi pa sodita
med največje v Evropi. Nadalje je beseda tekla o prizadevanjih ETF za prepre-

čevanje tako imenovanega socialnega
dumpinga, ki ga nekateri želijo izvajati pri
prehajanju meja železniških uprav. Predstavljen je bil osnutek sporazuma, ki v desetih točkah opredeljuje ukrepe, ki naj bi se
izvajali s ciljem preprečitve dumpinškega
obnašanja nekaterih, še posebej manjših
prevoznikov. Posebne pozornosti je bilo
deležno tudi Evropsko strojevodsko dovoljenje oz. licenca. Projekt poteka v dveh
smereh (dovoljenje s pametno kartico oz.
čipom (smart cart) ali brez nje. Vsaka od
opcij ima svoje dobre in slabe lastnosti, ki
pa so od uprave do uprave različne. Pot
do končne rešitve bo dolga, vendar pa bo
do nje zagotovo prišlo, vprašanje je samo
v kakšni obliki.
Je pa bilo srečanje tudi čudovita priložnost za uvid v težave, sisteme dela,
naravo dela, skratka vse stvari, s katerimi
se srečujejo naši kolegi po Evropi. Kot
zanimivost naj dodam še, da je bila med
udeleženci tudi predstavnica ženske sekcije strojevodkinj iz Francije, gospa Celine
Badot, s katero bomo v prihodnosti rekli
še kakšno besedo in tako spoznali tradicionalno moški poklic (vsaj pri nas južno od
Alp) skozi nežne ženske oči.
Robert Zakrajšek

Nemške železnice – Deutsche Bahn AG – se pogajajo
za nakup VEOLIA TRANSDEV Central Europe
Nemške žleznice so dne 13.03.2013
sporočile, da so sredi pogajanj za prevzem vzhodnoevropskega dela posla
podjetja VEOLIA TRANSDEV. Prevzem
mora potrditi še nadzorni svet DB AG,
sam prevzem pa mora dovoliti (potrditi)
Kartelni organ EU. VEOLIA TRANSDEV
ima svoja podjetja za izvajanja lokalnega
avtobusnega prometa v šestih vzhodnoevropskih državah (Hrvaška, Poljska, Srbija, Slovaška, Češka in Slovenija). Podrobnosti bodo znane, ko bo znana potrditev
nadzornega sveta DB AG in soglasje Proti
kartelnega biroja EU.

DB Arriva, hčerinsko podjetje DB AG za
regionalni železniški in avtobusni prevoz
izven Nemčije že sedaj opravlja dejavnost
v dvanajstih evropskih državah, med drugim na Poljskem, Slovaškem, Češkem in na
Madžarskem.
Kaj zmoti pri tej novici? Na prvi pogled morda ni vredna pozornosti. Vendar pa, če zavrtimo spomin nazaj, se
misli hitro zbistrijo. Na prvo mesto se
namreč postavi vprašanje, zakaj so vsa
svetovalna podjetja, ki so jih Slovenske
železnice do sedaj najemale, na prvem
mestu svetovala opuščanje vseh de-

lov poslovanja, ki niso direktno vezani
na tovor.
So pripravljala teren za »blitz krieg
made by DB AG«? So namerno poskušala oslabiti naše pozicije (oz. bi si jih
kar sami, če bi jih poslušali)? Iz stare slovenske ljudske modrosti vemo, da lisica
najlaže vdre v kurnik, ko ta ni varovan. Ker
pa je - geografsko gledano - naša ljuba
Slovenija v obliki kokoške, kakšna povečana pozornost na dogajanje v kurniku
ne bo odveč.
Robert Zakrajšek
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PREGLED NEKATERIH VEČNO AKTUALNIH DOGAJANJ

Iz Butal z ljubeznijo ....
Saj ni res, pa je! Toliko čudnih stanj, kot
se jih je v zadnjem času nabralo v Butalah
pod Alpami, bi napolnilo književno trilogijo. Po njih bi lahko posneli kar film, čeprav
bi gledalci težko sledili glavni zgodbi. Pri
nas pač ne mine dan, da se ne bi kaj dogajalo. Nikoli ni dolgčas. Zato poskrbijo
enkrat eni, drugič drugi, mi kot občinstvo
pa dogajanju sledimo in se čudimo. Tako
imamo še večji problem, kot so ga imeli v
legendarni zgodbi o kozlovski sodbi v Višnji Gori. Tam so vsaj nekako prizanesli nesrečnemu kozlu in ga »namlatili« po senci.
Pri nas zadeva ne bi bila tako preprosta.
O, ne, ne! Pri nas bi takoj vžgal na plano
tako imenovani »butalski sindrom«. Pri nas
bi namreč najprej imeli 150 sej, od tega
160 izrednih, ker se ne bi mogli zediniti,
iz katere smeri (leve ali desne) mora sijati
sonce, da bi dobili senco za »mlatenje«. Z
malo sreče za kozla namreč bi postopek
ta čas zastaral in veselo bi odmeketal proti
svobodi. Ja, demokracija je čudovita reč.
Pravica za vse, pa četudi jo kakšnemu
odrečemo. Poštenim državljanom, na primer ... Verjetno ni potrebno povedati, da
se bomo danes spotaknili ob naše najvišje
nezmotljive predstavnike. Si že zaslužijo!
No, ne bo hujšega, samo kakšno na to
temo je pa le potrebno povedati, pa čeprav morda komu ne bo všeč. Resnica
včasih boli, kaj hočemo ...

Želite, Milord ...?
Seveda poznate tisto znamenito angleško humoristično serijo »You rang, Milord?«, v kateri nastopa posrečena druščina iz časa angleške industrijske revolucije.
Lord Meldrum s svojo rahlo čudaško družino, »prva linija« služabnikov z butlerjem
Stokesom in prismuknjeno služkinjo Ivy na
čelu, no, na koncu te verige pa je vegetirala »ober« služkinja Mabel. Relacije
med njimi so bile popolnoma dodelane.
Medtem, ko so se služabniki klanjali pred
lordom in mu obenem skrivaj rovarili za
hrbtom, so se ti isti služabniki zelo vzvišeno
postavili nad »dno« družbe, ubogo Mabel, katere najbolj znamenita stavka sta
bila … I can‘t remember… (ne vem, kdaj

sem nazadnje to in ono…), ter … my salary won‘t stand another reduction … (moja
plača ne bo prenesla novega znižanja),
haha … So pa v tej seriji vzporednice s
časom, ki ga živimo danes. Jih opazite? Če
ste lorda Meldruma izenačili z Evropskimi
voditelji, služinčad z našimi politiki, Mabel
pa z nami, prebivalci Slovenije, potem ste
pač hudobni, hahaha… Ampak, poglejmo pobliže. Ste kdaj opazili neverjetno
pokončno držo, ki jo imajo naši predstavniki ljudstva – pred svojim ljudstvom! Ko
govorijo nam, človek dobi občutek, da
pred njim stoji 90 univerzitetnih knjižnic.
Tako vsevedni so! Vedo praktično vse, za
vsak slučaj obvladajo tudi področja, ki
jih človeštvo še ni odkrilo. Koliko idej za
rešitev države. Resnično bi rad vedel, kje
raste to drevo spoznanja. Oziroma kar
gozd, da zraste dovolj sadežev za naše
»politične ajnštajne«. In če ljudstvo povpraša te veleume vseh barv in političnih
izpovedi (brez izjeme!) kako ste pa mislili
tole zadevo uresničiti? se nanj zgrne val
ogorčenja s strani »strokovnjakov«. Kaj?
Ljudstvo, ki razmišlja?! Nezaslišano! Sodoma in Gomora! In litanije o principu
principa, ki principielno rešuje vse principe
povezane s principi so ponovno v polnem
zamahu. Kajti to je stvar resne debate in
ne principov!
Se pa zadeva nekako čudežno obrne,
ko naši »asi« prikorakajo čez Ljubelj na
drugo stran (jolaladediduuuuu ....). Takrat
pa – poglej čudo. Nenadoma se volkovi
spremenijo v nedolžne ovčice, odvržejo
svoje kremplje in borilne zobe, hrbtenice
se nekam čudno uklonijo, čeprav tam sila
težnosti ni nič večja kot pri nas in retorika
postane zelo mila, saj kar žvrgolijo …
da gospod, še kaj gospod, da, da, seveda bomo sprejeli, uredili, priredili, da,
da, lahko se zanesete na nas… Kako že v
slovenščini pravimo takim osebkom? No,
ko po prehodu tunela na Ljubelju zopet
zapiha po kranjsko, se ovčice spet spremenijo v mogočne osebke, ki rohnijo na
vsakem koraku in delajo v svojo, oh, oprostite – evropsko korist. Resnično, le kdo bi
si misli, kaj lahko zrak naredi iz človeka?
No, ja ...

Sejalci, pa ne Groharjevi……
Vsi, tudi tisti, ki smo narejeni bolj po
meščansko, vemo, da na njivi nič ne zraste samo od sebe. Nekaj je pač treba
dati v zemljo, da nekaj pobereš ven. Ni
druge. Kmetovalci so bili že v zgodovini slovenskega naroda zelo pomembni,
saj je naša družba temeljila pretežno na
kmetijski pridelavi, neke strašne industrije
včasih nismo imeli. Posel kmetovalca je bil
tako cenjen, da ga je na platnu upodobil
naš slavni slikar Grohar, njegova slika pa
je bila podlaga za marsikatero debato o
pomembnosti kmetovanja. Pa res sejanje
vedno prinese pridelek? Si predstavljate,
da obstaja sejanje, kjer lahko sejalci sejejo, pa sejejo dneve in dneve, pa iz te moke
ne bo kruha? Najbrž ste že dobili sliko.
Predstavljajte si zgradbo, ki stoji čez cesto
nasproti naše največje in najzadolženejše
banke, ki je v lasti ravno teh osebkov, ki tam
čez sejejo, pa sejejo, sejejo ... Ta strašna
tradicija sejanja ali strokovno povedano
predhodnica parlamentarne debate sega
že v naš pretekli čas, ko je bila zastava
ravno tako belo, modro, rdeča, samo nek
drug simbol jo je krasil. Naši takratni vrli
predstavniki ljudstva oz. delegati (ki so v
velikem številu še danes aktivno zastopani
v vseh naših političnih barvah – brez izjeme – samo vprašanje spomina jih rahlo
muči, kot npr. komu so se klanjali, kaj so
bili in kaj so počeli pred več kot 20 leti?)
so vsako leto imeli najprej svoje občinske,
pa mestne, pa nato republiške in na koncu
še državni kongres ene in edine prave
stranke oz. organizacije za tisti čas. Na teh
silnih in neskončnih sestankih so prebrali
stotine kilometrov referatov, ki so bili že
v osnovi sami sebi namen. Govorili so in
govorili (eno in isto stvar), si ploskali, se
spet ponavljali ..., skratka, celotna debata
je bila v stilu … drugovi, mi moramo, drugovi, trebali bismo, drugovi, morat čemo,
drugovi, blablabla ...
Pa se je čas obrnil, bivšo skupščino današnji parlament – so zasedli isti ljudje (z
nekaj redkimi izjemami!), se porazdelili v
nekaj strank (staro sr… novo pakovanje)
in zagnali nov čas, novo ero, novo Švico v
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malem. Pa jih dediščina njihovih učiteljev,
očetov in dedov nikakor ni hotela izpustiti
iz rok. Počasi, počasi so se zadeve v novodobni demokraciji vrnile v stare tirnice. Dogovori, dogovori, pregovori, usklajevanja,
seje, redne seje, izredne seje … gospodje,
mi moramo, gospodje, morali bi, gospodje, dobro bi bilo .... In zadovoljno so živeli
naprej. Iznašli so celo povsem novo kategorijo seje – sejo, na kateri bi razpravljali
o posledicah dogodkov, ki se sploh niso
zgodili. Torej, prava seja jasnovidcev, ki bi
lahko potekala ob letnem shodu čarovnic
na Kleku – razgled, čisti zrak, ekološko
sprejemljiv prevoz z metlami, strokovno
usposobljene svetovalke ...
Država pa je medtem, ko so sejali in sejali prišla za korak bliže tako želeni Švici.
Samo pogled na zastavo me malo moti.
Švicarji imajo bel križ na rdeči podlagi, pri
nas pa vse več ljudi stoji pod belo zastavo
z rdečim križem ...

Varčevanje nekoč in danes ...
Če bi bila še živa, bi se krohotala na
ves glas in tolkla po kolenih. Milka Planinc namreč. Svoj čas je bila predsednica
predsedstva bivše države. Znana je bila

po svojih varčevalnih ukrepih, kajti takrat je
bila bivša država v kar poštenih gospodarskih škripcih. Ukrepe so takrat imenovali
»stabilizacijski paketi«. Starejše generacije
še pomnimo, kako smo imeli neverjetno
inflacijo, kako smo v vrstah stali za kavo,
kruh, olje, kako smo doživljali redukcije
električne energije, se z avtomobili vozili
po sistemu parnih in neparnih zadnjih številk na registrskih tablicah, bencin kupovali
na bone, skratka kalili smo se za čase, ki
so prihajali. Je pa prejšnji sistem deloval v
stilu »sistem je krao, ali je i ljudima dao«.
Sedaj pa hop – dobrih dvajset let v času
naprej – in pristajamo v letu 2013. Drugi
časi, druge navade. Samo, poglej zlomka,
ena stvar je pa skupna starim časom. Spet
imamo krizo. In spet »uživamo« v ukrepih,
samo da jih danes imenujemo varčevalni
ukrepi. No ja, stvar interpretacije… Učinek
je pa isti. Ljudje spet stojijo v vrstah, samo
izložbe so se zamenjale. Včasih trgovine,
danes dobrodelne organizacije. Ne bom
na dolgo razpredal o stanju, saj ga sami
dovolj dobro vidite. Podal bom nadgradnjo prejšnje misli o sistemu. Danes se
glasi »sistem je ‚krau‘, ljudem pa ‚nč‘ ni
‚dau‘, še kar so mel‘, jim iz žepov
je ‚pobrau‘!«

Veste, kaj je pa najbolj smešno pri vsem
skupaj. Ko sem to slišal, sem se krohotal
namesto Milke. V največji, najmočnejši,
najmogočnejši, bla, bla, bla… demokraciji
na svetu (krajše ZDA) so »glavce« prišle
na idejo, da bi v času krize porabo nafte
in bencina lahko zmanjšali z uvedbo sistema – par, nepar! Hahahaha, si morete
misliti?! To, kar smo »balkanci« pogruntali pred leti, sedaj »jenkiji« prodajajo kot
novodobno idejo za varčevanje. »Vadite
pare« za odkup avtorskih pravic, cenjeni
veliki prijatelji, hahaha ... Človeku je kar
toplo pri srcu ob tako »velikih« novicah.
Res nas cenijo!
Za konec še zlobno, a prekleto resno
vprašanje za 1 cent. Koliko vrst politikov
je pri nas? Natanko tri – tardeči komu...,
tabeli komu... In ta kameleonski komu..., v
glavnem – vsi isti!!! Welcome to Butale! We love you!!!!
Ok, tovarišija, to bi bilo za danes vse,
če se je kdo prepoznal v kakšnem delu
prispevka, se naj pogleda v ogledalo. Verjetno je čez noč postal maček, pa vleče
rep za seboj, tako, da ga ni težko pohoditi.
Pohojen rep pa zaboli .... Nasvidenje v
naslednji vojni!
Robert Zakrajšek
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Deset managerskih žalosti
... Tisti dan so sinovi Izraela, tretji mesec
po odhodu iz dežele egiptovske, prišli v
Sinajsko puščavo. Utaborili so se in razpeli
šotore. Mojzes je stopil na goro in Bog
mu je govoril. Mojzes se je vrnil k svojemu
ljudstvu, mu predal besede, ki mu jih je ukazal Gospod in ljudstvo se je pripravilo za
prihod Gospoda, ki je čez tri dni v ognju in
dimu stopil na goro Sinaj in poklical Mojzesa k sebi. Dal mu je nove napotke, kaj
pričakuje od svojega izbranega Izraelovega ljudstva. Tako je Mojzes na gori Sinaj
dobil v kamen izklesane besede, katere
je Gospod poimenoval »Deset zapovedi«
in ki so bile po drugi Mojzesovi knjigi
(2Mz20,1-21) sledeče:
1
2

Ne imej drugih bogov razen mene
Ne delaj si rezanih podob, niti
nikakršnih podob tega, kar je na
nebu, na zemlji ali v vodi, ne moli
in ne časti jih, zakaj jaz sem tvoj
Gospod
3 Ne omenjaj po nemarnem Gospodovega imena
4 Spominjaj se sobotnega dne (oz.
nedelje pri nas, sobota izhaja iz
staro judovske vere), da ga posvečuješ, zakaj v šestih dneh je
Gospod ustvaril nebo, zemljo in
morje, vse živo in sedmi dan počival
5 Spoštuj očeta svojega in mater
svojo
6 Ne ubijaj
7 Ne prešuštvuj
8 Ne kradi
9 Ne govori krivega pričevanja zoper bližnjega svojega
10 Ne poželi hiše bližnjega svojega,
ne poželi žene bližnjega, ne poželi ničesar, kar je bližnjega tvojega
Tako je Mojzes pobral dve kamniti
plošči in se po štiridesetih dneh podal z
gore Sinaj nazaj med svoje ljudstvo. A glej
zlomka! Ker ga tako dolgo ni bilo nazaj, je
ljudstvo iz zlata naredilo tele in ga častilo.
Pa to morda še ni najhuje. Zlato za tele so
dobili na sledeči način – Aron, eden od
starešin je naročil, naj vsi predajo svoje
zlate obeske, prstane, uhane, skratka vse
kar je bilo zlatega na njih in ob njih. Da je
Mojzesu, ko je to videl, »faza ven užgala«
ni potrebno preveč razlagati, da o Gospo-

du sploh ne govorimo – ta jim je šele dal
vetra in to upravičeno! Zakaj? Ker je bilo
v tistem trenutku izvedeno prvo uradno
dokumentirano lastninjenje oz. prevzem
lastniških deležev z namenom vlaganja v
sklad, ki je takoj ob prihodu na »borzo«
izgubil vso svojo vrednost, lastniki pa so
imeli srečo, če jih je jeza »regulatorja«
spregledala in niso bili večno pogubljeni …
Vidite, že za časa Stare zaveze stvari
niso bile dosti drugačne kot danes. Ker
pa je v tendenci človeških bitij dejstvo, da
se ugodnostim ne odrečemo kar tako, se
trend »zlatih telet« ponavlja in ponavlja.
Zgodbe raznih lastninjenj nas bombardirajo vsak dan iz vseh strani. Managerji si vzamejo svoje deleže, podjetja pa
umirajo na obroke. Da bi prej omenjeni
»visoko sposoben« vodstveni kader vsaj
malo omilil posledice lastnega »divjanja«,
je zašel iz ene skrajnosti v drugo. Omislil
si je varčevanje. Na vseh nivojih, v vseh
porah življenja, skratka vsepovsod. In varčevali naj bi vsi. Vsi! Pa če ste imeli kaj
pri divjem lastninjenju ali pa ne. Varčevali
boste! Krivi ste vsaj zato, ker niste javno
opozorili na krajo premoženja! O, počasi! Tukaj pa v zgodbo nekako pademo
tudi mi. Ko se je s Slovenskimi železnicami
skozi dvajsetletno zgodovino delalo kot
svinja z mehom – ste imeli kaj zraven?
Ste bili aktivni del tega nenavadnega
početja? Je na vaših računih pristal kakšen evro, prej tolar? Verjetno ne. Danes
pa ravno mi rešujemo neke znanstveno
fantastične poslovne poteze, ki so jih na
nivoju uprave SŽ skozi leta vlekli razno
razni od lastnika »požegnani« finančni
guruji. Vsi ti so seveda ravnali po svoji
vesti. In znanju. Veste kaj? Ne vem, kje
so to znanje nabirali, vendar pa je teorija
eno, praksa pa – no, vidite, oni so odšli,
mi smo pa praktični primer in posledica,
ko fantje opravljajo moški posel. Danes
spet varčujemo, spet se sistem rešuje pri
najpomembnejšem, kar ima. Pri človeških
virih. Tam, kjer bi moral vsak manager
reči – to so moji ljudje, to je moja sila in
skupaj smo podjetje. Če ni pripadnosti, ni
ničesar. Zato se bomo nekoč morali vprašati – koliko časa še? Mi dajemo vse od
sebe, kdaj bomo isti entuziazem doživeli z
druge strani? Dokler bodo plače na računih tistih nad oblaki redno vsak mesec, ne

da bi naredili karkoli, toliko časa pozabite
na to. Zaposleni se trudimo, sindikati smo
vedno glasno opozarjali na nepravilnosti,
danes usklajujemo ukrepe z naše strani
in smo zato žal še »popljuvani« in to iz
lastnih vrst ... Bo kmalu čas za nov način?
Tik, tak, tik, tak ... Do tedaj pa naj si tisti, ki
bi morali dobro gospodariti v naši skupini
SŽ, preberejo deset zapovedi, ki veljajo
med managerji, vsaj tistimi, ki jim čast,
poštenje in odprta, »fair« igra še vedno
nekaj pomeni. Ne bi jim škodila ...
1

Popravljaj svoje napake, preden to
terjajo drugi
2 Skupne zadeve urejaj s sodelavci
3 Uporabljaj standarde strok in dejavnosti
4 Javno priznavaj svoje napake
5 Sodeluj v socialnih programih
6 Pomagaj urejati ekologijo
7 Spremljaj spremembe v družbi
8 Uveljavljaj pravila obnašanja v
podjetju in jih snuj
9 Javno se opredeljuj do zadev v
družbi (podjetju)
10 Prizadevaj si za uspešnost poslovanja
Robert Zakrajšek

»Včeraj dedje in očetje, jutri sinovi?«
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Uspešna kolesarska sezona 2012 v novogoriški
delovni enoti
Ne mine številka Budnika, da bi v njej ne bil priobčen kakšen opis skupne
kolesarske ture kolegov iz drugih enot. Novogoriški strojevodje vedno z zanimanjem in spoštovanjem prebiramo članke in sočna poročila o uspelih kolesarskih
podvigih fantov - kolesarjev zlasti iz divaške in ljubljanske sekcije za vleko. Roko
na srce – brez kančka zavisti – češ, kaj vse si upate in kje ste že bili ter koliko
prevozili skupaj, pa tudi ne gre… A tudi »Goricjani« v pretekli sezoni nismo
sedeli prekrižanih nog doma, ali v strojevodskih kabinah … S ponosom lahko
zapišemo, da je za nami uspešna kolesarska sezona, tako s turami posameznikov, kot tudi skupinskimi, ki nam jih je kljub zahtevni naravi našega poklica in
pogosti časovni neuskladljivosti, vendarle uspelo uresničiti.

Po dolini Glinščice in tržaškokomenskem Krasu
Kolesarsko sezono smo ob koncu maja
»otvorili« s kolesarjenjem po tržaškem Krasu, natančneje po trasi nekdanje železnice
Kozina – Trst. Naš Batko, Tomaž in moja
malenkost smo se na pot podali iz Divače in mimo Kozine dosegli železniško
traso nekdanje proge proti Trstu. Kolesarska steza poteka skozi razgledno dolino
Glinščice po dobro utrjenem makadamu,
ki je v bistvu trasa železnice. Nekdanja
proga in sedaj sprehajalno - kolesarska
pot poimenovana tudi »pot prijateljstva«
je speljana skozi nenavadno slikovito in
skoraj divjo dolino Glinščice. Globoko urezano dolino, ki jo Italijani imenujejo Val
Rosandra, omejujejo nad 400 m visoki
vrhovi kraške planote, ki se ponekod s
prepadnimi stenami strmo spuščajo proti
dnu. V dolini najdemo tudi slikovit slap, ki

ga na prepadni stopnici tvori potok Botač.
Z vrhov se ponujajo naravnost razkošni
razgledi na Tržaški in Miljski zaliv. Proga, zgrajena 1887, je bila za železniške
razmere zelo zahtevna. To je bila prava
gorska železnica. Na sorazmerno kratkem
odseku se nahaja kar 6 predorov, 7 impozantnih kamnitih mostov ter viaduktov in le
3 vmesne postaje. Na 20 km razdalje je
morala proga premagati za skoraj pol km
višinske razlike. Temu primerni so bili tudi
nagibi - povprečni 25, maksimalnim pa kar
33 promil, tako da so se strojevodje in kurjači pošteno upehali preden so s »hlaponi«
iz Trsta dosegli Hrpelje. Vlaki so prenehali
voziti l. 1960, 6 let kasneje pa so progo
popolnoma demontirali.
V predmestju Trsta makadamska pot
preide v sodobno, dobro označeno asfaltno stezo. V predoru Longhera, ki je z 224
m tudi najdaljši, se talne lučke prižigajo
sprotno. Pot je predvsem ob vikendih zelo

dobro obiskana. Gneča je menda tolikšna,
da je kolesarjenje z neko solidno hitrostjo,
ki jo steza sicer omogoča, skoraj neizvedljivo, saj je na njej preveč sprehajalcev,
rolerjev in drugih rekreativcev. Zato smo
se na pot podali v delavniku. Po dolgem
spustu smo dosegli mesto in na železniški
upravi obiskali gospoda dr. Paola Petronia, avtorja knjige o Transalpini – Bohinjski
progi, ki je tudi njen veliki poznavalec in
ljubitelj. Klepet je ob kavici in sokovih hitro
minil, nas pa je čakal še najzahtevnejši
del poti. Predstavlja ga sicer kratek, a hud
odsek med Trstom in Občinami. Ta zares
pošteno strma ulica, ki središče Trsta povezuje z obeliskom na Občinah, se imenuje
»via Scala santa«. Po domače prevedeno:
»pot svetih šteng«. Ne zaman! Kajti na
vsega 2 km dolgi ulici moramo premagati kar 340 m višinske razlike, to pa niso
več mačje solze! Povprečen nagib ulice je
16,2 %, maximalen skoraj 20 %! Strmina
pa nikjer ne popusti pod 10 %. Med tržaškimi kolesarji velja ta narečni pregovor:
»Se se pol andar su de la a pie o in bici…
se pol andar a pie e in bici per tutto!« V
prevodu se glasi nekako takole: »Če je
mogoče priti tja gor peš ali s kolesom, je
mogoče priti peš ali s kolesom kamorkoli!«
Septembra 2012 so prvič priredili tekmo.
Zmagovalec je na vrh prišel v 10 min. in 18
sek. Največji aplavz pa je požel »biker«,
ki je celotno strmo razdaljo prevozil v 18.
min. 44 sek. - a samo po zadnjem kolesu…
Vozniki avtomobilov so nam sicer prijazno ustavljali, saj je prostora za srečevanje
na ozki in strmi ulici zelo malo, a nas pomilovalno gledali, misleč, čemu ti norci rinejo
v ta nemogoči hrib… Ko smo se na vrhu pri
znamenitem obelisku na Občinah ustavili
in se zazrli »v dolino«, je bil trud poplačan.
Pogled na panoramo tržaškega zaliva je
bil v krasnem majskem dnevu osupljiv!
Poplačan že - ne pa tudi - poplaknjen!!!
Zato je kmalu zatem sledil postanek v
»osmici« v vasici tržaškega zaledja, kjer
nam je mlada domačinka – zavedna Slovenka, postregla s prijazno besedo, slastnim domačim pršutom in teranom. Turo
smo nadaljevali po tržaškem in komenskem Krasu ter jo zaključili na ž.p. v Bra-
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niku. Na števcih treh udeležencev izleta
se je izpisala številka 80. Za prvič prav
spodobno in vzpodbudno!

Ob Zilji čez Nassfeld (Mokrine)
ter spust v Pontebbo
Poletje je za kolesarjenje najidealnejši čas, a tudi čas dopustov. Ob prostih
dnevih pa je tudi doma potrebno marsikaj postoriti in tako je časa, ki je poleg
dobre volje in kondicije najpomembnejša
komponenta kolesarske rekreacije, vedno
premalo! Kljub vsemu smo se zbrali: naš
spočiti in po dopustu odlično razpoloženi
»Šulc«, Dimitrij, nepogrešljivi Dolfe in spodaj podpisani, ter se s »Sočo« odpeljali na
Jesenice. Zavihteli smo se na kolesa in se
po nevarni regionalki podali do Mojstrane
ter nato zavili v varno zavetje kolesarske
steze po nekdanji trasi Planiške železnice.
Občutek varnosti je res neprecenljiv. Kolesarji smo v prometu »ogrožena vrsta« in
nikoli ne veš, kdaj te kakšen cestni divjak
»skine« s sedla (s sedla do truge pa je
tako ali tako »zelo blizu«…) Tu pa .. globoki vdihi čistega zraka, čudovita narava
gornje savske doline, užitek kolesarjenja v
kristalno jasnem vremenu pod vršaci mogočne Špikove skupine, kjer je nekoč v
Planico sopihal vlak... Saj ne rečem – zelo
rad kolesarim, toda odkrito rečeno bi po
tej trasi veliko raje vozil vlak kot pa kolo…
In že se mi misli pomračijo… Čemu je bilo
to železnico potrebno ukiniti? Pozimi smučarija, skoki, poleti izleti, ogledi planiških
velikank, kolesarji, sprehajalci, rekreativci
vseh vrst. Kar vidim polne vlake veselih

turistov. Toda pri nas »nič ne laufa«. Lažje
je ukinjati, rezati, odpovedovati, uničevati,
kot pa se potruditi, da bi nekaj steklo, zaživelo, obstalo… Bes me zlepa ne mine in misli mi z ukinjene planiške železnice uidejo
na ljubljanski tramvaj, velenjsko in konjiško
železnico in še kup drugih nesmislov, nad
katerimi pa lahko le še vzdihujemo. Časa
se pač ne da zavrteti nazaj. Nevizionarski
pogled na potencial železnice (kateremu
pa žal ni konca), sta pač temeljito opravila
svoj razdiralni pohod. Bolje, da to bolečo
temo pustimo pri miru…
Čas nas vse bolj priganja, in v dveh
urah moramo priti do avstrijskega Arnoldsteina. Kot da bi se misel prenesla na našega vodilnega kolesarja v DE NG »Šulca«... Po dopustu spočiti žrebec pritisne
na pedale in peresno lahka karbonska
specijalka začne leteti proti Kr. Gori. Tesno
za njim v zavetrju sledi Dimitrij. Našemu
oljarju Dolfetu, ki je nekakšna maskota
naših kolesarjenj, začne »cuker« strmo naraščati – seveda predvsem zaradi jeze,
ker ju kljub letos zavidljivo dobri kondiciji in nekaj tisočakom v nogah, komaj
še dohiteva. Ne pomaga mu niti komaj
dobro nabavljena specijalka. Na vse pretege začne verbalno spolno občevati z
našimi mamami, babicami in prababicami
tja do sedmega kolena nazaj... Jaz pa
kakšnih 100, 200 m zadaj ves zasopel
razmišljam, da v takem galopu ne bo šlo
prav daleč. Tempo je neusmiljen. Kranjska
Gora, Rateče, meja, hiter spust po odlični
kolesarski stezi proti Trbižu in nato desno
v Avstrijo. Spust je sicer blagodejen, na
števcu 30, 40, skoraj 50 km/h.. . A kljub

temu je za hitrost nad 35 km/h potrebno
že pošteno goniti. Ura nas priganja. V boju
z minutami norimo kot pobegli konji in v
Arnoldsteinu le za las ujamemo vlak za
Kötstach-Mauthen v Ziljski dolini. Trudni,
saj je bila povprečna hitrost med Jesenicami in Arnoldsteinom skoraj 30 km/h, a
zadovoljni se posedemo na vlak. Lačni po
volčje »napademo« sendviče ter ob klepetu po dobri uri prijetne vožnje prispemo v
Mauthen, ki leži nakako v sredini doline
Ziljska dolina je široka. Ob strugi reke
je delno po nasipu speljana kolesarska
steza, ki omogoča lahkotno in brezskrbno
kolesarjenje. A veselje traja le približno
20 km, potem pa v Tröppolachu, vasi, ki
leži na višini 602 m, zavijemo desno v 11
km dolg klanec proti Mokrinam (priznano
smučišče Nassfeld). Premagati moramo
skoraj kilometer višinske razlike! Vzpon
postaja vse bolj kruto strm. »Garmin« kaže
13, 15, mestoma celo 17 %… Vsi zaripli
molče poganjamo pedale in se vse bolj
oziramo v ubijajoč klanec, ki ga noče in
noče biti konec. Dolfe me že ves penast
sovražno pogleduje in benti: »Kam nejč s'
nas spet zwliku!« in po graparsko zavija:
»Paglej, kejžna griwa!« … Seveda sem kot
organizator za vse klance in napore tako
ali tako kriv le jaz...
Prej čudovito jasno nebo so že dodobra
prekrili temni oblaki. Kljub izčrpanosti iz mišic vlečemo še zadnje atome moči. Dežne
kaplje že padajo na naša razgreta telesa,
ko se končno znajdemo na vrhu (1.550
m.nm.v.) in se zategnemo v »oštarijo«.
Pade runda piva, pa še ena ... Naliv je iz
minute v minuto hujši. »Pašta«, ki smo jo nameravali pojesti v Pontebbi se nam bo tudi
tu prilegla. Naročimo in jo slastno pojemo.
Medtem dež nekoliko poneha, toda oblaki
so še vedno temni. Vreme nas je tokrat res
presenetilo in Dolfe domiselno »pogrunta«,
da bi si namesto vetrovk in pelerin (ki jih s
seboj ni vzel nihče…), lahko nase navlekli
velike vreče za smeti. Vsaj nekoliko bi nas
obvarovale pred dežjem in hladnim zrakom. »Nafehtamo« prijaznega natakarja,
da nam prinese vreče, natrgamo luknje
za glavo in roke ter se dobre volje smejoč
drug drugemu, kot kakšne kante za smeti
spustimo na italijansko stran.
Opsa! Vrag je vzel šalo! Cesta je sicer
zelo atraktivna, a strma in ozka ter polna
serpentin. V suhem vremenu bi bil spust
pravi užitek. Toda z gladkimi, ozkimi gu-
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mami smo po mokri in spolzki cesti morali
voziti skrajno previdno. Dež nam je še kar
prizanašal, saj je le malo rosilo, vreče pa
so odlično opravile svojo vlogo. Toda še
preden smo dosegli Pontebbo se je znova
silovito ulilo. Vedrili smo pod železniškim
nadvozom. Iz Pontebbe smo namreč po
odlično urejeni kolesarski stezi, ki poteka
speljana po trasi opuščene pontebbske
železnice, nameravali odkolesariti proti
Carnii. Toda dež nam je prekrižal načrte.
V Pontebbi smo »posušili« še rundo piva
ali dve in se domov vrnili z vlakom. Kljub
zaradi dežja skrajšani turi, smo vseeno
prekolesarili ca. 100 km in bili s podvigom
»treh dežel« zelo zadovoljni.

Na Mangrtsko sedlo (2.150 m)
Ni minilo par dni, ko na GSM-ju zagledam Šulčev SMS »V četrtek gremo na
Mangrt!« UUUU! Vabljivo! Ampak nisem
si še čisto opomogel od vzpona na Mokrine, sedaj pa že kar na Mangrt, ki velja
za eno kultnih slovenskih kolesarskih tur…
Četrtek. Vreme ni prav obetavno. Ni se
mi ljubilo in vesel bi bil sms-a, da je tura
odpovedana. Toda – v »kurilnici« me je že
čakal Šulc. Nabaševa kolesi v njegovega
enoprostorca in jo mahneva v Kobarid,
kjer se nama pridružita še Batko in Dimitrij.
»Kje je Dolfe? Danes se je pa »podelal«
v hlače,« smo si enotni, čeprav je menda imel neke »neodložljive opravke« in se
zato ni udeležil podviga.
O muka! Gonim, pritiskam, a kolo ne
gre nikamor. Komaj se ves zlovoljen »prišlepam« v Bovec in od skupine ultimativno
zahtevam: »Gremo do Šiptarja na baklavo
in kafe, sicer ne grem nikamor več!« Kje
je še Log, pa Strmec in potem mangrtska
cesta??? Toda baklava je naredila svoje…
Malce smo se odpočili in znova zajahali.
Šlo je veliko bolje. Kluže, Log pod Mangartom, vzpon na res vražje strmi Strmec
in nato od odcepa na predelski cesti še
12 km garanja na mangrtsko sedlo. Cesto
so italijanski načrtovalci odlično speljali.
Vojaki pa so jo zgradili l. 1938 – v neverjetno kratkem času - v eni sami sezoni!…
Je strma, a zelo enakomerno »napeta«.
Napor je obvladljiv, poleg tega pa cesta, na kateri se nahaja 5 predorov in 17
serpentin, ponuja čudovite alpske pejsaže
ter sodi med najlepše v celotnih Alpah.
Vreme sicer ni idealno, a po dobri uri

dosežemo vrh in si zadovoljni čestitamo.
V koči srknemo čaj s šilcem žganja ter se
spustimo nazaj v dolino. Tura je bila dolga
približno 100 km. Za dosego te klasične
kolesarske trofeje pa smo morali premagati preko 2.000 višinskih metrov. Turo smo
sklenili ob slastnih njokih v gostilni Jazbec
v Idrskem pri Kobaridu.

Po »Poti miru« čez Livek, Lig in
Korado v naročje Goriških Brd
Iz N. Gorice smo se do Mosta na Soči
peljali z vlakom in jo nato ucvrli proti Idrskem, kjer smo zavili navkreber proti Livku.
Ura sicer ni bila najbolj posrečena, a kaj
ko smo se zopet morali prilagajati našim
službam. Kljub dolinskemu vetriču, ki je
dihal po dolini bistre Soče, pa je sonce
dodobra razgrelo asfalt na cesti proti Liv-

ku. Pot je v potokih lil s čela, ko smo s prihodom na Livek (690 m.nm.v) dosegli prvi
del vzpona. Livek je mirna, lepa obmejna
vas, odkoder se pred nami prikaže otožno
hribovje Beneške Slovenije. Zavoj na levo
in še bolj smo zagrizli v strmino proti Livškim Ravnam. Spotoma smo se ustavili še
v prestižnem apartmajskem naselju »Nebesa« in radovedno pokukali v peklensko
drage apartmaje, kjer se odpira prečudovit
razgled na Krnsko pogorje. Tam petičneži
lahko uživajo v razkošju popolnega miru,
odlični postrežbi ter zasanjanih pogledih
na mogočni Krn in sosednje gore. A to res
ni za naše žepe, nenazadnje pogled in mir
ostajata ista tudi nekaj 100 m proč, kjer bi
lahko npr. postavili šotor.
»Pot miru« je posvečena spominom na
I. svetovno vojno, ko so na Soški fronti tod
divjale ene najbolj krvavih bitk. Napor
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je poplačan s čudovitimi razgledi, saj je
pot delno speljana po grebenu, odkoder
se v severovzhodni smeri ponuja razgled
na Krnsko pogorje. Proti jugu pa pogled
splava na Benečijo in utone nekje daleč
v Furlaniji.
Dosegli smo vas nenavadnega imena
– Nagnoj - in s tem najvišjo točko tokratne
ture 1.193 m. Nato je sledil blagodejen
makadamski spust proti Solarjem in pot
smo hitro nadaljevali še na Kambreško.
Proti Ligu se je cesta zopet nekoliko vzpela,
klanec, čeravno ne zelo strm, pa ni popustil vse do razgledne Korade. Kolesarjenje
po zahodni slovenski meji je pravi užitek,
kajti prometa je zelo malo, pokrajina pa
čarobno tiha, spokojna in zelo razgledna.
Zares čudovita je ta naša Slovenija! Ob
teh naravnih lepotah mimo grede pozabiš,
da je bilo iz Idrskega na Livške Ravne potrebno premagati skoraj zajeten kilometer
višinske razlike. S Korade smo se nato spustili v Goriška Brda in po italijanski strani
skozi zavedni Števerjan in Oslavje dosegli
N. Gorico. Na žel. postaji je sledila še
runda piva, kjer smo se tudi tokrat po 100
prevoženih kilometrih sicer trudni, a veseli
poslovili.

V Krmo in po dolini Radovne na
blejske kremšnite
Kar nekaj sodelavcev mi je poočitalo,
da so naše ture prezahtevne, predolge,
prestrme skratka -»prekrute«! Roko na srce
- to sicer do neke mere drži. Kajti podati
se z nami na kolesarjenje nepripravljen
in brez kondicije, kar tako z udobnega
domačega naslanjača ali strojevodskega
sedeža, res ni priporočljivo. Kolo se namreč iz koristnega prevoznega sredstva
lahko prelevi v pravcato mučilno napravo
in »zagnusi« začetno navdušenost do te
mere, da tudi pomisliti nočemo več nanj.
Res pa je tudi, da mora za osnovno kondicijsko pripravljenost poskrbeti vsak sam.
Možnosti in pripomočkov je danes res neskončno veliko. Potrebna sta dobra volja
in zavedanje, da je rekreacija v našem
poklicu, ko ure in ure presedimo na bolj
ali manj (ne)udobnih stolih, zelo pomembna za ohranjanje vitalnosti, razgibanosti,
predvsem pa dobrega počutja in psihičnega ravnovesja.
Sprejel sem kritiko in tokrat pripravil
bistveno milejšo turo. Medse smo pova-

bili tudi dva sodelavca prometnika - dispečerja Slavka in prometnika Zdravka s
postaje Grahovo, ki je se je po dolgih letih
premora zopet odločil obuditi šport iz mladosti in da bo znova začel kolesariti. Kljub
temu, da nas razne reorganizacije vse bolj
medsebojno delijo, pa sem prepričan, da
je strpno delo in sodelovanje možno le
ob dobrih ali vsaj vzdržnih medsebojnih
odnosih, ki jih lahko krojimo tudi s prijateljskimi druženji v prostem času.
Tudi tokrat smo za izhodiščno točko
izbrali Jesenice. Do Mojstrane smo se odpeljali po desnem bregu Save, po poti ki
še ni urejena. Zato je bilo potrebno kolesa
ponekod za nekaj 10 m tudi prenesti. Opazili smo, da so že pričeli z zemeljskimi deli
za gradnjo novega, prepotrebnega kolesarskega odseka med Jesenicami in Mojstrano. Del steze pa je tudi že dokončan,
čeprav še ni uradno predan v uporabo.
V Mojstrani smo se povzpeli na 847 m
visok Kosmačev preval in v zmernem tempu brez težav dosegli vrh sedla. Čeprav
obisk doline Krma ni bil načrtovan, smo
izkoristili priložnost in se podali do konca
gladke makadamske ceste, ki se zaključi pri Lesi. Med lahkotno vožnjo blago
navkreber, smo občudovali nešteto gob in
gozd, ki je že pridobil pridih prvih jesenskih barv.
Pot skozi dolino rečice Radovne se ves
čas blago spušča. Makadamska površina
je ravna in dobro utrjena, tako da bicikel
z lahkoto drvi po njej. V dolini je kar nekaj
zanimivosti kot npr. več mlinov, pa tudi dve
jezeri, ki sta zalili obsežni kotlini, v katerih
so nekoč kopali kredo. Jezeri sta zanimive
nežno zelene barve. Kljub kalnosti sta v

poletnih mesecih topli in primerni za kopanje.
Dosegli smo vas Krnica. Na mostu še
obvezni »fotostop«, nato pa smo se skozi
Zg. in Sp. Gorje spustili do Bleda.
Tu je sledilo sladko okrepčilo. V slaščičarni hotela Park smo si privoščili originalne slastne blejske kremšnite in jih zlahka
zmazali. Tako podprti smo kolesarjenje po
glavni cesti nadaljevali do Bohinja. Želeli
smo se zapeljati po novi kolesarski stezi do jezera, a nebo v Bohinjskem kotu
se je zastrlo z oblaki in nas »prisililo v
pristanek«, kje drugje kot - v gostilni. Po
izdatnem okrepčilu smo se dobre volje s
popoldanskim avtovlakom podali na Primorsko. Kot obljubljeno – tura je bila res
nezahtevna. V dobri, sproščeni družbi pa
tudi nepozabno lepa.
Tako, leto se je pomaknilo v jesen in
zimo, čas, ki je primeren za snovanje novih
kolesarskih načrtov. Seveda je kolesarjenje le ena od številnih oblik, kot že rečeno
- za nas prepotrebne rekreacije, ki je zelo
pomembna za lažje premagovanje vsakdanjika, pa tudi stresnih situacij, ki smo jih
deležni pri opravljanju našega dela. Nenazadnje pa ima prav medsebojno druženje, ki ga s pomočjo rekreacije lahko
združimo pod skupni imenovalec »prijetno
s koristnim« za nas največji pomen. Morda
pa si v novem letu lahko obetamo tudi
kakšno skupno »vseslovensko strojevodsko
turo«? S predlogi pogumno na dan! Pa
srečno na vseh poteh!
Ervin Sorč
OO Nova Gorica
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Odšli so v legendo …
Kot vsako leto doslej, smo v Sekciji za
vleko vlakov Ljubljana tudi leta 2012 v
organizaciji SSSLO OO Ljubljana v pokoj
pospremili veselo skupino možakarjev, ki
so z nami leta in leta delali gnečo po tirih.
In ker je prišel čas, da počasi zapeljejo v
odklon in upočasnijo svojo vožnjo, smo
jih pri tej vožnji proti rdečemu signalu in

s tem koncu profesionalne kariere v našem podjetju prijetno pogostili v enem od
znanih ljubljanskih hotelov. Kot običajno
spominov ni manjkalo, vsak je imel kakšno na zalogi, tako da smeh zlepa ni
utihnil. Seveda se v takih zapisih običajno
poudarja, kako so bili naši kolegi pomemben člen v verigi delovanja podjetja, itd,

itd .... Med strojevodji to ni potrebno. Mi
to vemo in čutimo. V naši službi smo vsi
enaki. Pri nas vikanja ni. Zato tudi poudarjanje zaslug ni potrebno. Vlaki so se
vozili pred nami in se bodo tudi še dolgo
po tem, ko nas ne bo več na sceni. In vsak
je in bo dodal svoj del, svoj kamenček v
mozaik vlakovnih voženj. Edino to šteje.

In to vedo tudi naši upokojeni kolegi. Zato
s ponosom prilagamo njihove kamenčke
v ta mozaik, ki ga ustvarjamo vsi skupaj.
Danes so tu njihovi, jutri bodo naši. Kolesa lokomotiv se vrtijo in dodajajo vedno
nove kamenčke. Vedno nove in nove ...
Hvala vam za vaš del mozaika. Zaradi
vas je naša skupna slika vsakič večja in
bolj popolna. Vaše izkušnje in tradicijo
nadaljujemo drugi, tako da ne bo pozabljena. Tako. Vlak je v Zalogu, izvozni
signal v legi »stoj«, še papirje oddate,
zaklenete lokomotivo, potem pa .... Veliko
veselja in užitka pri prostih dnevih. Takšen
bo od danes vaš turnus ...
Srečno!
Robert Zakrajšek
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Še nekaj primorskih in drugo pokrajinskih
železniških »cvetk« …
Najprej tisto kar me najbolj moti. In to že
vrsto let - vozni red. Med H. Kozino in Rodikom je progovna hitrost 70 km/h. TODA ...
Če pogledamo v LVR tovornih vlakov, vidimo, da je na omenjenem odseku, med km
11+800 in 7+400 (v smeri Koper – Divača) dovoljena hitrost le 50 km/h. Verjetno
tiči razlog v temu, da se med postajama
opravlja dodatna vleka z nepripeto doprego na sklepu vlaka, kar res omeji hitrost na
50 km/h. Kaj pa vsi vlaki, ki ne potrebujejo
doprege in že iz Kopra vozijo samo z eno
lokomotivo, pa tisti ki potrebujejo doprego
le do postaje H. Kozina, naprej pa zaradi
manjšega naklona lahko nadaljujejo samo
z vlakovno? Odkar imamo ELOK serije
541 in odkar so v porastu kontejnerski vlaki
imamo takih primerov gotovo vsaj 10 na
dan. Zakaj nepotrebno zavlačevanje na
že tako preobremenjeni koprski progi? Da
je to popolnoma nelogično, pa potrjuje
edini tovorni vlak, ki omenjeni odsek lahko
prevozi brez »nerazumne omejitve« in to je
tovorni vlak iz Istre ..., kot da za »Regana«
in hrvaške Eas-e veljajo drugačne omejitve,
zgleda.
Da ostanemo še malo pri VR tovornih
vlakov. Popolnoma skregano z logiko je
definicija Vmax., oziroma raba le - te pri
večini vlakov, ki gredo / pridejo v Koper
iz Štajerske. Vsi vlaki iz / za Hodoš imajo
Vmax. 80 km/h, katera je verjetno ostala
v glavah, ko novozgrajena proga proti
Hodošu še ni dovoljevala višje hitrosti in
vemo koliko časa je potrebno na železnici
(seveda samo pri nas) za vsako spremem-

bo. Ampak to še ni najbolj moteče, namreč
v glavi LVR, ki ga dobimo na lokomotivo
piše Vmax. 80 km/h, toda ko pogledamo vozni red, je prvi odsek, ki dovoljuje
vožnjo s to hitrostjo šele od Pragerskega
naprej. Kaj pa preostala proga od Kopra
vse do Pragerskega, kjer bi sicer lahko
vozili hitreje, je pa omejena na 75 km/h?
Nekje sem ulovil, da je to menda zaradi
turnusa lokomotiv, kadar vozi 363 vlak in
je zato Vmax. 75 km/h, zaradi mehanske
omejitve serije 363 v tovorni prestavi, kar
je naslednja neumnost ali pa laž: Iz Kopra
v Špilje vozijo vsak dan najmanj trije vlaki
t.i. trojniki,(47400,47406,47408,…) ki zaradi svoje teže POTREBUJEJO vleko z dvema 541. V LVR je pa Vmax 75 km/h?????
Anomalije so tudi v notranjem prometu;
npr. med Koprom in Zalogom vozi dnevno
17 vlakov. Od teh jih imamo 15 z Vmax.
100 km/h, preostala dva pa 75 km/h??
KOMAR z Vmax. 100 km/h upošteva to
hitrost le do Ljubljane, naprej, do Teznega
se ta ne dvigne več nad 75 km/h??... V
nasprotni smeri je pa celotna relacija Vmax
75 km/h. In to je samo nekaj primerov ki jih
poznam iz glave, gotovo bi jih ob natančnem pregledu celega VR, našli še ogromno. Tudi če serija 363 v tovorni prestavi
zmore le 75 km/h, je veliko lahkih vlakov
ki bi jih lahko vozili v potniški prestavi, sicer
pa vozimo tovorne vlake tudi z mopedi in
raznimi dizli, ki nimajo omejitve manjše od
100 km/h. Poleg tega imamo predpotopni
pravilnik o izbiri režima ASN, ki z realnostjo nima veliko skupnega. In že zaradi
tega bi se izplačalo
imeti vse vlake z isto
Vmax, tj. 100 km/h,
da lahko tudi z »Brižito« peljemo vlake
v režimu II. Kolikšne
prednosti (čas, ekonomičnost, stres) prinaša
vožnja v srednjem režimu, bo vedel vsakdo, ki vozi proti Kopru, oziroma na vseh
enotirnih progah, kjer
se moraš vsakih nekaj

kilometrov umikati nasprotnemu ali prehitevajočemu vlaku.
Zraven tega sodi še opomnik, da naša
konkurenca (!!) vozi VSE tovorne vlake,
po CELOTNI Sloveniji z Vmax 100 km/h.
In to progovni prometniki dobro vedo in
zato tudi mi večkrat stojimo za »plankami«
ali doživljamo prehitenja po sosednjem
tiru.
Me prav zanima kakšen bi bil odziv, če
bi na Fernetičih postavili tablo, da lahko vsi
tuji šoferji tovornjakov vozijo po slovenskih
avtocestah z Vmax 100 km/h, domačini pa
75 km/h ..., ampak to je železnica, koga
za vraga pa še to zanima, razen posameznikov, ki nas je sram, da vozimo vlake s
povprečno hitrostjo nekaj nad 30 km/h…
Pa tako malo je treba postoriti ...
Pa še glede zmanjšane progovne hitrosti
med postajama Hrpelje - Kozino in Prešnico, menda zaradi nezadostne vidnostne
razdalje prostornega signala P62.
Pred nekaj leti je bilo ugotovljeno, da
kar naenkrat, po nekaj desetletjih, ni več
zadostne vidnostne razdalje v kar nekaj
primerih, med Prešnico in Divačo. Mogoče
je res nekje vegetacija ušla izpod nadzora,
ampak da bi se skale premikale (primer
USB1 Kozina) pa nisem zasledil.
In kaj je lažjega kot »nasrat« še nekaj
novih tabel in spreminjat hitrost vsakih nekaj sto metrov. Pred USB1 postaje Hrpelje - Kozina so sicer postavili prepotreben
ponavljalnik, toda zmanjšana progovna
hitrost je še vedno ostala???
Posebno pozornost pa bi namenil
zmanjšanju hitrosti zaradi »kratkovidnosti«
prostornega signala P62. Tega imam v
teh zimskih časih pogosto v mislih, ko se
večkrat ponoči norčujem iz samega sebe,
saj se sedaj, ko ni listja, signal vidi vsaj 500
m prej, jaz pa moram »bremzat« zaradi
nezadostne vidnostne razdalje??? V tisti
krivini je nekaj hrastov ušlo malo previsoko
in bi z majhnim posegom po vrhovih zagotovo odpravili tega hudiča od table stran.
Pa tudi če bi le s strani počistili nasip, bi
zagotovo dobili potrebnih 200 m za jasno
srečanje s signalom.
Igor Ličen
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Z dušo in srcem pri SNCF: Eric Detivaud
Francija je lepa in zanimiva dežela. Bogata je z zgodovino ter znana po lepih in
pisanih pokrajinah. Te zanimivosti vzbudijo v človeku željo, da bi jo obiskal.
Za nas, ljubitelje železnih koles, pa je
ta dežela še posebno zanimiva, ker se
lahko pohvali z izjemnimi rezultati na področju vleke. Nam dobro znana družba
Alst(h)om, ter državne železnice SNCF,
sta v skupnem sodelovanju dosegla pionirske dosežke. Kar 52 let je Alsthomova
lokomotiva CC 7107 držala svetovni rekord. TGV-ji so trikrat v zgodovini postavili
svetovne rekorde, v letih 1981, 1991 ter
2007. Ne smemo pa pozabiti tudi korenin
naših Brižit. Naš, že četrti, obisk pri francoskih prijateljih, smo nestrpno pričakovali.
Odhod je bil marca lani, iz tržaške
železniške postaje. Potovali smo preko Milana in Torina, do francoske mejne postaje
Modane. Visoko ležeča alpska postaja v
dolini reke Arc, obdana z čudovitimi vrhovi je glavna prometna žila med državama. Po tem koridorju poteka večji del
tovornega prometa. Pred leti je bilo tukaj
tudi veliko potniškega prometa, danes pa
prevozi predor Frejus le en par TGV-jev
dnevno. Postaja je elektrificirana z enosmerno napetostjo 1,5 kV, eno od dveh
nazivnih napetosti v Franciji. Zanimivo je,
da lahko po postaji brnijo tudi italijanske
lokomotive, narejene za 3kV, le z polovično močjo. Poleg državnega operaterja je

Erik

Lepotica v Chamberyju

bilo na postaji prisotnih veliko lokomotiv
privatnih prevoznikov. Proga se iz postaje
strmo spusti v dolino. Padec se giblje nekje
pri 33 promilih. Običajna sestava težkih
tovornih vlakov so poleg vlakovne lokomotive še dve lokomotivi v spregi - na dopregi. Pri tako gostem prometu in enosmerni
napetosti je stabilnost omrežja odlična. Za
to je poskrbljeno z gosto posejanimi napajalnimi postajami.
Prihod v Chambery. Mesto ima bogato
železniško zgodovino. Ob robu postaje je
ogromna, spomeniško zaščitena kurilnica,
ki s svojo tempeljsko podobo kar vabi k
ogledu. Nam je ta kurilnica dobro znana,
kajti to je bil že naš tretji obisk le - te. Kurilnica je bila zgrajena leta 1910 in je bila
pred nekaj leti obnovljena v njeni prvotni
podobi. V njej je tudi poseben prostor,
kjer ima lokalno društvo ljubiteljev APMFS
(L’Associaton pour la Preservation du Materiel Ferroviaire Savoyard) razstavljene
svoje eksponate. Člani društva so najbolj
ponosni na staro damo, lokomotivo serije
2CC2 in seveda na dve Brižiti serije CC
6500 (6558 in 6549). Pohvalno, da v klubu niso vsi železničarji, vendar za vozno
stanje lokomotiv skrbijo čisto sami, čeprav
lokomotive še vedno spadajo v vozni park
državnih železnic. Samo za nas so tisti
dan oživeli lokomotivi CC 6558 in 2CC2.
Z obema smo se zapeljali na okretnico,
kar je bil pravi balzam za našo dušo. In
kar je lepo hitro mine, kajti naše veselje

je preganjal čas. Od prijateljev iz kluba
smo se morali posloviti ter nadaljevati pot
- smer Lyon. Prispeli smo na postajo Part
Dieu, kjer nas je na peronu čakal srebrno
moder lepotec, ter glavni junak zgodbe,
Eric Detivaud.
Z Ericom sva se spoznala leta 2007 na
Kozini, ko so on in še skupina francoskih
strojevodij prišli z nostalgijo občudovat
naše Brižite. Tistega leta so namreč francoske železnice umaknile zadnjo lokomotivo
serije CC 6500 iz rednega prometa, od
takrat je možno videti francoske šestosne
lepotice samo še pri nas.
Eric je strojevodja francoskih državnih
železnic SNCF. Živi v kraju Pierrelate, v
čudoviti dolini Rone. Trenutno sedi za kontrolerjem najhitrejšega vlaka na svetu, bolj
poznan kot TGV (Train á Grande Vitesse
– vlak za visoke hitrosti). Na železnici
se je zaposlil leta 1979, v delavnicah v
Lyonu. Leta 1983 je kot pomočnik začel
svojo kabinsko kariero v kurilnici Marseille
Saint Charlles. Že naslednje leto je opravil
strojevodski izpit in bil premeščen v manjše
provansalsko mestece Miramas, ki je le
50 kilometrov oddaljeno od Marseilla. V
tem kraju je velika ranžirna postaja, ki
je nastala zaradi takratnega povečanja
industrije v regiji . Vlečna enota pokriva
vlake na sami postaji ter vlake za in iz luke
Fos. V Miramasu je delal do leta 2001,
kjer je poleg strojevodskega opravljal tudi
delo inštruktorja strojevodij . Tega leta je
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bil premeščen v center za preizkusne dejavnosti francoskih železnic (La Pool Essai
SNCF). Na tem delovnem mestu je opravljal delo kot strojevodja za preizkušanje
lokomotiv. Z največjo vnemo je testiral
številne lokomotive v redni uporabi, kjer
so se izvršile razne modifikacije; opravljal
testne vožnje za pridobitev certifikata za
Vosslohovo 6. osno mrcino EURO 4000;
upravljal s takrat povsem novo lokomotivo
serije BB 27000/37000, bolj poznano
kot Prima, naročeno za francoski tovorni
promet itd. … Leta 2004 se je moral vrniti
v matično enoto Miramas, kjer je vozil do
leta 2009, ko se mu je ponovno nasmehnila sreča in vrnil se je v center preizkusnih
dejavnosti. Njegova največja želja se je
spreminjala v realnost, ko se je končno
lahko vključil v šolanje za strojevodjo na
TGV. Izobraževanje je trajalo dva meseca,
v marsejski kurilnici. Vključevalo je tečaj
v učilnici, v Lille je moral na simulatorju
pokazati zadovoljivo osnovno znanje, šele
potem se je praktični del nadaljeval v kabini, na progi. Izpitno vožnjo je opravil z
serijo »Sud Est« ter »Duplex«. Kasneje je
opravil še izpit za ostale serije (Reseau,
Atlantique, Dasie ter PBA).
Sedaj je njegova matična kurilnica
Marseille Saint Charlles , vendar pripada
delovni enoti Avignon, kjer ima nastop in
konec službe. Poleg tega da vozi, je tudi
inštruktor za bodoče rodove »ta hitrih«
strojevodij.
Njegova vlečna enota pokriva celoten
odsek hitre proge med mestoma Marseille in Parizom ter odseke klasičnih prog

V kurilnici v Avignonu

Pariz–Gare de Lyon

Marseille–Lyon in odsek Marseille–Nice
na Azurni obali. Poznavanje prog velja
eno leto, veljavnost pa je zabeležena v
dovolilnici za vožnjo. Ob nastopu službe
prevzame v enoti vse papirje vlakov, ki
jih ima po turnusu (počasne vožnje, vozni
red, razne modifikacije garnitur). Dolžina
službe francoskih kolegov lahko traja 8 ur
in več, kar pomeni možnost neprekinjene
vožnje pri izmeni do 8 ur, po tem pa ima
obvezen počitek, ki traja 1 uro in je v turnusu tudi natančno opredeljen. Službo konča
tudi izven domicila (Pariz, Lyon), kjer ima
prekinitev 9–10 ur ali pa tudi več. Počitek
lahko opravi kar v vlečnih enotah, če pa
te možnosti ni, jim SNCF plača počitek v
hotelu. Prekinitev izven domicilne enote je
seveda tudi plačana.

Na dan našega srečanja je imel zanimivo izmeno. Službo je začel ob 11.35 zjutraj, v Avignonu, od koder se je z regionalnim vlakom, v režiji, pripeljal na Lyonsko
postajo Part Dieu. Prevzel je TGV vlak, ki
je prihajal iz Geneve za Marseille. Odhod
vlaka iz Lyonske postaje bil ob 14.36. Sledili sta slabi dve »urci« vožnje proti jugu.
Redno smo prispeli na marsejsko postajo
Saint Charlles ob 16.19. Imeli smo kar nekaj časa na razpolago za kavico in ogled
lepe postaje v stilu PLM (nekoč pomembna
železniška družba; Pariz-Lyon-Marseille),
saj je bil po turnusu predviden počitek do
18.08, ko je prevzel TGV vlak za Pariz. Po
dobrih treh urah in cca 800 km, smo pripeljali na Gare du Lyon, eno od 5. velikih
Pariških postaj, kamor prihajajo vsi vlaki
iz smeri jugovzhoda Francije. Z leti so na
postaji dobili premoč TGV-ji, saj je pot proti
jugu, bistveno krajša po hitri progi (LGV),
vlaki pa nabito polni.
Delovni dan je bil za Erica končan. Noč
je namreč prespal v bivši pariški kurilnici
Charolais, mi pa v bližnjem hotelu. Naslednji dan je službo nadaljeval ob 8.30, ko
se je javil nadzorniku na pariški postaji,
ter od njega dobil podatke o garnituri, ki
je predvidena za njegov vlak, ter številko
tira na kateri je le-ta. Po pregledu, opravljeni diagnostiki in zavornem preizkusu, je
ob 09.07 sledil odhod v smeri Marseilla.
Iz postaje Gare du Lyon se peljemo po
samem središču Pariza, do postaje Villeneuve Saint Georges, kjer smo izbrali izvoz
za LGV. Dan je bil sončen in jasen, tako,
da je bila vožnja čisti užitek. Okoli poldne-
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francoskih enotah in postajah SNCF-a smo
dobili vtis, kako ponosni delavci državnih
železnic so, ne glede na to ali so strojevodje, prometniki, premikači, ... vsi so delavci
SNCF. Ko bi premogli vsaj delček njihovega patriotizma, bi bilo tudi na SŽ veliko
boljše ali pa vsaj lažje.
In da ne bi bila rehabilitacija po vrnitvi v
realnost preveč mučna in dolgotrajna, smo
se raje poslovili. Erica pa smo povabili, da
nas obišče v Sloveniji, da mu lahko predstavimo tudi, kako se mi gremo železnice.
Vabilu se je odzval že lani poleti, ko nas je,
s še tremi kolegi, razveselil z enotedenskim
obiskom. Uganete kje je najbolj užival??
Res je, ampak to je že druga zgodba,
morda za kdaj naslednjič.
Kristjan Reja & Igor Ličen

Vzpon po dolini Mariene

va smo v Avignonu občutili toplo sonce
Provanse, ki je obsijalo kabino, ko smo s
320 km/h, prevozili prekrasen arhitekturni
dosežek preko reke Rone. Cepišče LGV v
zraku, dva ogromna viadukta; eden nas
pelje v smeri Marseille, drugi pa zavije
proti mestu Nimes in naprej proti bodoči
hitri povezavi s Španijo. Ob 12.28 smo
bili ponovno na postaji Marseille Saint
Charlles. Za Erica je ostala le še režijska
vožnja do domicila, v Avignon, kjer je ob
14.25 končal službo. Tako je po 26 h in
50 min lahko sedel v svoj avtomobil in se
odpeljal do 1 uro oddaljenega doma, pa
ne za dolgo, saj je ob 4.00 naslednjega
dne, moral ponovno na pot ...
Avignon je pomembno železniško vozlišče na jugu Francije. Skozi mesto potekata
zelo prometni progi, za smer Sever-Jug
ter Vzhod-Zahod. Na obrobju mesta stoji
nova postaja na hitri progi, Avignon TGV.

Tudi tukaj ne manjka kurilnica, vmeščena v
sam center mesta, zgrajena v stilu PLM. V
sredini je okretnica, okoli nje so pokriti boksi za lokomotive. V enem od teh ima svoje
mesto tudi lokomotiva serije CC 6500,
bolj natančno CC 6570. Lokomotiva je
last državnih železnic, za vzdrževanje pa
so zadolženi člani lokalnega društva ljubiteljev APCC 6570 (Association pour la
Préservation de la CC 6570), katerega
član je tudi Eric. Lepotica je v izredno dobrem stanju in seveda vozna. Klub vsako
leto organizira vsaj dva posebna vlaka, s
to lokomotivo na čelu. Takrat se za kontroler usede tudi Eric, saj je eden od dveh
uradnih strojevodij kluba.
Veliko, ali pa bolje rečeno, ogromno
bi se lahko naučili od francoskih kolegov,
kako se spoštuje in ohranja železniška
zgodovina, jo promovira javnosti in bodočim rodovom. Po avanturah v različnih
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In za konec razmišljanje glavnega
urednika – predno koga iz »vrhov nad
oblaki« zagrabijo ideje v stilu »poglej,
Francozi delajo 27 ur skupaj, kaj pa
naši …?« – poglejte, pošteno povedano, ko boste vi v službi toliko ur kot
strojevodje, ko bo luna večkrat vaša
prijateljica kot pa sonce, ko bo vaše
delo prinašalo vsaj majhno dodano
vrednost, ko boste vsaj približno odgovarjali za opravljeno delo, ko boste
praznike namesto med družinami preživeli med sodelavci, ko boste sobote
in nedelje »podarili« podjetju in ne
otrokom in ko boste svojo ženo videli
šele potem, ko jo boste nehali »varati« z železnico – no, verjamem, da
bodo tedaj vaša razmišljanja več kot
upravičena, do takrat pa ... – saj se
razumemo, a ne?
Opomba urednika!
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POTOVANJE

Z romunsko črnogorko čez Srbijo
En naš kant avtor stihotvori o tem kako
oktober ni ne slab in ne dober, temveč je
samo v večnost zapisan čas. Mogoče ima
celo prav, vendar tistih, ki imamo jesen
radi ne bo prepričal. Po zrelem dišeči pozno poletni september in predvsem zlato
rumeni oktober leta gospodovega 2012
sta bila zato pisana na kožo ljubiteljev
indijanskega poletja. Nemirni duh zdravega firbca, ki omahljive duše nenehno
nagovarja v taka in drugačna dejanja se
je oglasil tudi pri meni prišepetavajoč, daj
no, če ti je že tukaj všeč, pa pojdi pogledat, če se imajo še kje tako lepo! Brž mi je
na mar prišla ena taka, kakor žlahta, ki živi
na zlatiborski planoti tam v daljni, včasih
bratski, Srbiji. Telefonski pogovor, zagotovilo, dođi, čekamo te, nekaj logističnih,
precej nedoločenih teorij, pa sem šel.
Vozovnica Beograd special, nahrbtnik,
potni list, šop dinarjev, dobra knjiga, dva
sendviča za na pot in malo dobre volje
so me posedli tisto oktobrsko popoldne
na vlak 211. Čez dve državni meji, štiri ta
male Bip-e v vagon-restoranu (mimogrede,
še zmeraj je zanič, Bip namreč) in devet ur
vožnje sem izstopil na peron glavne železniške postaje mesta na sotočju Save in
Donave. Moj soimenjak, po srbsko Đole,

presenečen nad točnostjo vlaka, malo zamudi, sledi iskreno snidenje, nočna vožnja
s twingićem po Beogradu do Košutnjaka,
odlična večerja, ki jo je pripravila njegova
Nadica in debata pozno v noč. Med drugim izvem, da se lahko onadva zaradi obveznosti proti Novi Varoši odpravita šele
popoldne, zato odločitev, da se odpravim

proti jugu z vlakom, kljub izjavi, da se v
Srbiji z njimi vozijo samo budale ni bila
težka.
Železniška postaja Rakovica, ki leži tik
pod Košutnjakom je videla že boljše čase
in je prva večja na trasi proge Beograd–
Bar. Vstopim na vlak točen do minute, vagoni čisti, novi, sedeži v drugem razredu
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zasedeni do zadnjega. Budale? Niti ne.
Precej pisana druščina, študenti, navadna
raja, celo nekaj kravatarjev v prvem razredu, kamor sem se, uz doplatu, usedel
tudi sam.
Proga Beograd-Bar je dolga 476 km,
od tega je 301 km proge na srbskem
ozemlju (med temi kilometri teče 8,8 km
proge prek Bosne in Hercegovine), 175

km pa po ozemlju Črne gore. Proga je
speljana kar skozi 254 predorov v dolžini
114,5 km, ali skoraj 25 % celotne dolžine
in prek 234 mostov v dolžini 14,6 km, ter je
v celoti elektrificirana s sistemom 25kV/50
Hz. Dviguje se iz panonske nižine preko
Šumadije, Zlatibora, čez črnogorsko mejo
do najvišje točke 1032m pri Kolašinu in
se spusti proti Jadranskemu morju, z največjim nagibom 25‰. Prvi vlak je po celotni
trasi ene najlepših in atraktivnejših prog v
Evropi je zapeljal 29. maja 1976.
Vožnja je potekala mirno in precej počasi. Sledovi (ne)vzdrževanja se čutijo
povsod, saj razen odseka med Lazarevcem in Valjevom ter Požego in Užicem
največja progovna hitrost ne presega 60
km/h. Na črnogorskem delu je menda bolje. Potovanje v kupeju je nobel in udobno
in čas je ob zanimivih sogovornikih tekel
znosno hitro, vendar mi strojevodska žilica
ni dala miru. Le kako zgleda vse skupaj
tam spredaj? Bi? Ne bi? Užice, daljši postanek. Potrk na vrata. Khm, Majstore, sem
strojevodja iz Slovenije, če bi lahko… Šta
pitaš, ulazi! In že sem sedel na 120 tonski,
5100 kW močni Romunki, lasti Črnogorskih železnic. Srbski kolega Srđan, vesel
moje družbe pove vse in še več. Govori
o slabem vzdrževanju infrastrukture, ne

najboljših plačah, o tovornem prometu,
ki je hvala bogu še kar, o prihodnosti, ki
bo menda boljša, ko bodo Rusi odvezali
mošnjiček za obnovo prog (mejduš, kako
mi je vse nekam znano), vmes pa razlaga tehnične značilnosti proge, ki se vije
iz predora na viadukt, pa spet v predor,
pa počasna vožnja, pa omejena hitrost,
pa po bosanskem, slabih devet kilometrov
dolgem odseku skozi zlatiborski, drugi najdaljši predor na progi, nazaj v Srbijo, pa
oprezno, pa stoj. Priboj, čakamo križanje
iz Prijepolja. Deset minut, pa sem mislil,
da ne bo zamude. Desno čez tire pogled
na okostje umirajočega giganta od katerega ni ostal niti mali f od Fapa. Odhod,
vožnja ob Limu stalno 50 km/h, čeprav bi
jih sama trasa dovoljevala vsaj 80, če ne
več. Do leta 2007 so vlaki od Beograda
do Prijepolja vozili štiri ure, zdaj jih za isto
pot porabijo šest.
V Prijepolju izstopim. Vlak odpelje proti
Bjelem Polju, ki je že v Črni Gori, mene pa
že čaka sprejemna delegacija. Povabilo
na pivo že na postaji, prvi »čvek«, nato
v avto in v Novo Varoš. Potem pa trije
dnevi uživancije na vikendici in kopanje
v Sjeničkem jezeru na skoraj tisoč metrih
nadmorske. In to oktobra. Ej!
Jure Krajnik
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Božičkov vlak v Novem mestu
Kot že nekaj let poprej, je Božiček tudi letos obiskal najmlajše naših članov in članic
sindikata OO Novo Mesto.
Na postaji Novo Mesto je Božiček naše malčke najprej pozdravil ter jih pospremil
na vlak, s katerim smo se odpeljali proti Trebnjem. Na vlaku jim je delil bombone, se z
njimi fotografiral, oni pa so mu zapeli kakšno
pesmico.
Po prihodu v Trebnje smo se sprehodili v
okolici železniške postaje, nato pa je Božiček
ob parni lokomotivi razdelil bogata darila.
Vsi srečni in veseli smo se odpeljali nazaj
v Novo mesto z upanjem da bi nas Božiček
kmalu spet obiskal in razveseli naše malčke.
Hvala Božičku, jelenčkom, palčkom, škratom, vilam in vsem pravljičnim bitjem za pomoč pri organizaciji.
Jože Saje
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Letna konferenca OO Novo mesto
12. januarja 2013 je v prostorih gostišča
Galaksija v Trebnjem potekala letna konferenca OO Novo mesto. Ob navzočnosti velikega
števila članov OO so se konference udeležili
tudi predsednik SSSLO Zlatko Ratej, sekretar
SSSLO Silvo Berdajs, ter podpredsednika SSSLO Zdenko Lorber in Marko Janežič.
V uvodnem nagovoru je konferenco odprl
predsednik OO Novo mesto Franci Ivnik, ki je
podal svoje poročilo, blagajničarka Karmen
Virc pa je predstavila finančno poročilo za
leto 2012. V nadaljevanju dnevnega reda sta
poročilo podala tudi predsednik in sekretar
SSSLO v katerem sta opisala prizadevanja
in delo sindikata v minulem letu, navedla pa
tudi nekaj aktualnih tem izmed katerih je v
ospredju reorganizacija podjetja. Poročilo
je podal tudi predsednik Prometno tehnične
komisije SSSLO Marko Janežič, v katerem
je predstavil delo komisije in načrte za bodoče. Predsednik Alternative Zdenko Lorber
pa je zelo nazorno prikazal in opisal novo
pokojninsko reformo. Prisotni gostje so nato
odgovarjali na vprašanja članov, med drugim
glede »rangiranja« strojevodij, ukinitve vodij
in delovnih enot, neurejanja spletne strani
sindikata, itd.
Po končanem uradnem delu konference se
je srečanje nadaljevalo ob pogostitvi, ter na
koncu sklenilo z igranjem bowlinga.
Besedilo: Simon Judež, foto: Tomislav Komplet
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30 let primorske »Čufrce«
Ste si kdaj vzeli čas in pogledali v staroslovensko mitologijo? No, če ste, potem
zagotovo veste, da se je v naših krajih
enkrat letno zgodila čudna reč, ki so ji
naši predniki pravili »divja jaga«. Zgledala naj bi približno tako. Nenadoma je
začelo vse, kar je v gozdu bilo kosmatega,
brezglavo bežati, za njimi pa se je podila
čudna meglica, ki se ji je bilo bolje ogniti,
da pa bi jo pogledali – bog varuj! Če je ta
peklenski pojav ujel kakšnega nesrečneža,
ga je zaznamoval za celo leto, »podarjeno« nesrečo pa je vzel nazaj natanko čez
eno leto na istem mestu. Nekoč sem skoraj
doživel nekaj podobnega, to je rožljalo
in ropotalo proti meni naravnost iz teme
in megle. Sem se kar zamislil! Pa je mimo
– potem, ko sem bil z »žegnano« vodo in
glogovim količkom v roki že pripravljen
na najhujše, hahaha – prirožljal sosedov
kosmatinec Rož, ki je bil pravi pasji Houdini. Ne glede na to, kako so ga privezali,
se je ta mojster vedno uspel sneti in vzeti s
seboj še verigo, hahaha… No, in ko sem
tako preživel prvi t.i. »napad divje jage«,
me je lani proti koncu decembra presenetila nova, veliko bolj prijetna in srečna.
Pravzaprav si želim, da bi me »ujagala«
vsako leto. Bil sem povabljen na obletnico
tradicionalne primorske »Čufrce«. In to ne
katerokoli, ampak trideseto! Prva »Čufrca«
se je godila že leta 1982, takrat moja
malenkost še ni vedela, da bom strojevodja. Strojevodskim vrstam sem se pridružil

sedem let kasneje. Ah, kje je že to, kako
čas beži…
No, tako sva z mojo najlepšo polovico tistega prijetnega in toplega obmorskega večera (na celini je bilo pa pod
ničlo, madona!) »prijagala« v Izolo. Ko
so naju prijazni gostitelji usmerili do mesta
dogajanja in ko se je situacija umirila, je
prišel čas za radovedno raziskovanje. Kaj
je to »Čufrca«? O zadevi sem že veliko
slišal, vsak, ki se je dogodka udeležil, je o
njem govoril v presežnikih. In glej, vse je
bila resnica. Toliko ljudi, toliko nasmejanih
obrazov, toliko dobre volje na enem mestu
je res pravi užitek doživeti in biti del tega.

Še moja najdražja, ki običajno reče »ah,
to je vaša zadeva, kar pojdi sam, kaj naj
jaz tam počnem«, je bila nad dogajanjem
navdušena. In to ni majhna reč!
Prireditev sama se odvija že - kot sem
prej dejal - 30 let, kar je resnično občudovanja vredno. Kar se je začelo kot običajni strojevodski plesni večer, je preraslo
v nekaj veliko večjega. Vedno je polno
ljudi, vedno je postrežba odlična (zdaj
vem, kaj so »bobiči«, ki so mi jih domačini
toplo priporočili, so odlični in upam, da jih
bom še kdaj jedel…), dogajanje pa - da
se najboljša »fešta« lahko skrije nekam. To
so potrdili tako kolegi Primorci, kot tudi vsi
povabljeni gostje, s predsednikom SSSLO
Zlatkom Ratejem na čelu. Ta je v imenu
vseh udeležencev in povabljenih gostov
izrekel besede pohvale organizatorju OO Divača in njegovemu predsedniku v
prejšnjem sklicu Ginu Škrinjarju - ter pričakovanje, da »Čufrca« postane več kot
tradicija. Da postane legendarna!
Na začetku prireditve so prišli na svoj
račun najstarejši med nami. Pa ne zato,
ker bi se jim mudilo spat. Zbrali so se,
da jih pozdravimo kot staroste, ki počasi
zaključujejo svoje brušenje tirov in štafeto
predajajo nam mlajšim. Ja, kaj, sebe še
vedno štejem med mlade, kljub sivim lasem, madona bog, hahaha ... Nekatere
sem poznal, druge ne, ampak vsi so bili del
kolektiva in samo to šteje. Aja, pa še moje
priporočilo »ta mladim« med upokojenci –
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Snežna avantura 2
v upokojenskem turnusu ni nočnih, da vas
ne bodo slučajno »nasrali« ...
Ker se v našem poslu kljub vsemu profesionalizmu dostikrat zgodi, da moraš imeti
večjo srečo kot pamet, se je tudi na »Čufrci« delila sreča. Do sedaj sem naivnež
verjel, da srečo deli bajeslovna boginja
Fortuna. O, kakšna zmota! »Fortuno« sem
ves ta čas nevede imel pred očmi. Srečo na tomboli je namreč delilo čudovito
in za oko zelo prijetno dekle, ki sicer ni
uradna boginja Fortuna, je pa bila naša
»boginja« sreče veliko lepša od »originalne« – ah, tole izzivanje bogov je že kar
malo predrzno. Naj mi bo sreča v tem
izzivanju naklonjena, kajti sreča je lahko
prijetna in polepša večer, četudi nisi med
dobitniki.
In na vsaki takšni prireditvi pridejo tudi
trenutki, ki človeku dvignejo moralo in mu
dajo povod za razmislek, kako je človek
močan, če le ima voljo do življenja. Pozdravili smo našega kolega Miho Ambrožiča, ki se je spoprijel z zahrbtno boleznijo,
ji pokazal »sredinec«, ji mirno razložil kdo
je gospodar njegovega življenja in iz tega
boja izšel kot velik zmagovalec in še večji
človek. Zgled in navdih za vse nas. Navdušujoč trenutek, poln inspirativne energije, ki
dvigne ves kolektiv.
Resnično, ta večer je bil nekaj posebnega in z mojo drago sva se kar malo »zamorila«, ko sva »mašinco« gnala nazaj na
celino v meglo in mraz. No, pa saj pride
novo leto in »Čufrca« bo spet na pohodu.
Upam, da naju ponovno »ujaga« in nič ne
vzame nazaj. Mi je kar všeč tako kot je.
Naj traja…
Za konec bi ob zahvali kolegom Primorcem, ki so naju povabili na Obalo, dodal
še kratek umetniški pogled na dogajanje.
Ker se je prireditev začela s pesmijo »Čufrca«, mi dovolite, da z vami delim svojo
rimo s pogledom na ta večer. Če morda
kakšna beseda ni po primorsko pravilna,
naj mi kolegi Primorci ne zamerijo ...
»Ma kej je zdej tu, ma kej se dohaja,
Ma kej zdej tukej cela Izola raja,
Ma kej vse skače, ma kej ropota,
Ma kej ne vidiš, mona, to je Čufrca!«
Robert Zakrajšek

Gledam skozi okno,
oko budi spomine,
vse isto je kot lani,
in spet vse me mine.
Smo glasno vas prosili,
da rešili bi zagato,
če ne bi šlo drugače,
pa z eno »kurčevo« lopato.
Bi potko lepo naredili,
po kateri bi hodili,
kot »desci« hodijo tapravi,
ne kot »ausglajzani« debili.
Kaj vse bi mi storili,
da realnost potka bi bila,
da bila bi dana od lastnika*,
in ne spomladi od boga.
A nič ne zgodi se,
sanje so sanje,
sneg plužijo v kupe,
in jaz gazim vanje ...
Robert Zakrajšek

* (lastnik) v našem primeru je tu mišljena Republika Slovenija, kot lastnik železniške infrastrukture, oz. Infrastruktura, kot njen, s strani države pooblaščeni upravljavec, oz. uprava,
oz. kdor hočete, v glavnem SŽ, jaz nimam časa razmišljati o tem, ker moram pregaziti še
par tisoč kilometrov – dajmo, dajmo fantje, saj bo, če so zmogli dedje na Igmanu, bomo
pa še mi… Drugovi, preko zameta do sekreta!!!
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Helomister! Lastminit, gudofer, veri čip!
Teta Recesija, ki smo jo, bolj papeški od
papeža, pred leti sprejeli s široko razprtimi
rokami, če ne še kaj več, se pri nas počuti
zelo dobro. Zato bo tukaj zaenkrat tudi
ostala. Da pa njeno bivanje hudobni, od
naši državi sovražnih notranjih in zunanjih
elementov naščuvani jeziki, ne bi govorili
o zastonjkarstvu, je s seboj prinesla kup
daril.
Enega od daril je zaradi hvaležnosti
do železnicam preprijazne državne prometne politike sprejel tudi Nacionalni železniški prevoznik in to darilo poimenoval
varčevalni ukrepi. To zgleda tako, da tisti,
ki so stvar zavozili staknejo glave skupaj
in ugotovijo, da oni za katastrofalno stanje
niso nič krivi, temveč je za vse kriva recesija. Zato pričarajo umotvor o skrajšanju
delovnega časa in znižanju plač, s figo v
žepu obljubijo kako bo pa zdaj bolje, če
pa ne bo, bodo pa itak krivi sindikalisti, ki
menda, tako trdi raziskovalno novinarska
srenja, vodijo železnice. Nato zadovoljni
sami s seboj zasedejo nazaj svoje stolčke, svojega »strokovno« izbranega poglavarja naženejo vladat nazaj svojemu
plemenu, povabijo na obisk še vrhovnega
poglavarja in vrača, zadolženega za promet, ki samo s svojo nekajkratno prisotnostjo naredita čudež in rdeče številke

spremenita v črne, nato skupaj z zborom
vračev zagrozita še z podaljšanjem delovne dobe, ker so (glej si ga no, hudiča!)
pokojninski trezorji čudno prazni, same
pajčevine da so notri, denarja pa nič in je
stvar več ali manj rešena. In mine leto ali
pa dve, tri…
Cenjeno bralstvo opozarjam, da v duhu
varčevanja papirja zgornjega odstavka ne
bom copy/paste-iral, kajti zgodba se v takih in podobnih variacijah stalno ponavlja
(mar zdaj res zadnjič?!), zato ga naj po
svoji svobodni izbiri blagovolijo prebrati
še enkrat. Ali pa tudi ne.
Glede na vse našteto, je lahko »zamorcovje«* popolnoma brez skrbi in se lahko
junaško odpravi na praznični, zimski ali
letni dopust. Ker si pa zaradi krize v nobel
hotelih ali na težkih barkačah in podobnih
luksuznih prevoznih sredstvih ne bo mogel privoščiti vsak, menda niti strojevodje
s sanjsko plačano službo ne, v izogib travmatičnemu razlikovanju predlagam naslednjo rešitev. Meh s teraso!!!! (glej sliko).
Meh s teraso pomeni vrhunec počitniške ponudbe krizne dobe, saj prinaša kar
nekaj prednosti:
• blaži učinke socialnih razlik, saj ima
marsikateri »bogatin« lažje in manjše
prevozno sredstvo, tako na nebu, v

vodi, kot na zemlji (še razvpiti Falcon
ne »vaga« toliko)
• večini (vsaj članom sindikata) ni potrebno delati nobenega skiperskega ali podobnega izpita
• kapaciteta je prostorna in v njej se boste medtem, ko boste krepili pripadnost
firmi, počutili zelo domače
• ko vas obišče raziskovalni novinar ali
kakšen podoben nosilec silnih možganskih kapacitet, ga lahko brez skrbi povabite naj prespi pri vas, saj je ležišče
na zagonskih uporih namenjeno njim in
podobnim častnim gostom
Glede na vse našteto razloga za pesimizem ni, za proste termine pa naj se vsak
obrne na svojega potovalnega vrač(a)
genta.
PS: Članek je v celoti prepisan in
preveden iz časopisa železničarjev
republike Burkina Faso, »Bwana
n' glajzi«**, avtorja Zulu ga Guluja, zato je vsaka podobnost z liki in
s stanjem v evropski Sloveniji zgolj
in samo naključje.
* zamorcovje – delovno ljudstvo (diulsko)
** Bwana n'glajzi – Svetli tiri (diulsko) Po
Po »gugltranslejtu« iz diulščine prevedel:
Jure Krajnik
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Dobra misel ne grize ....
Življenje ni pravično, vendar je še vedno dobro.
Ni potrebno, da imate svoj prav za vsako ceno in sprejmite dejstvo, da se lahko ne strinjate.
Čisto v redu je, da ste jezni na Boga. Za razliko od ljudi, on to zna sprejeti.
Sklenite mir s svojo preteklostjo, da vam ne bo pokvarila sedanjosti.
Ne primerjajte svojega življenja z življenji drugih, saj ne poznate njihovega poslanstva.
Vse kar vas ne bo ubilo, vas bo v resnici naredilo močnejše.
Bodite drugačni zdaj in ne čakajte na starost, da bi živeli po svoje.
Najpomembnejši spolni organ so možgani.
Vedno izberite življenje.
Kaj drugi ljudje mislijo o vas, ni vaša stvar. Pustite jim veselje, da se obremenjujejo.
Ne jemljite samega sebe tako zelo resno, tudi nihče drug vas ne.
Bog vas ljubi zaradi tega kar Bog je, ne zaradi tega kar ste ali niste naredili.
Zavist je izguba časa, saj imate že vse, kar potrebujete.
Najboljše šele prihaja ...
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Neizčrpna zakladnica motivov

