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Vsako novo leto je obdobje za obračun starih izkušenj in
sprejemanje novih izzivov.
Vsako novo leto je čas, ko se pogledamo v ogledalo in
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Vsako novo leto je nova priložnost, da postanemo bolj mi …
Naj nas v letu 2018 vodi stara modrost – kaj seješ, to žanješ …
Uspešno setev in pozitivnih izkušenj polno žetev v letu 2018
Vam želimo vodstvo in člani organov Sindikata strojevodij Slovenije.
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UVODNIK GLAVNEGA UREDNIKA

Podelitev nagrad »Šveler bojs ausglajzn 2017«
Tako je bilo tisti dan. Saj ne rečem, da
ni bila vsakdanja situacija, videna in doživeta že dvamilijonkrat plus minus kakšen
tisoč, a je vseeno bila nekaj posebnega.
Duha navdihujoča. Razsvetljenska. Ja,
tako je bilo tisti dan.
Navsezgodaj sem se z »zelencem«
klatil proti Dolenjski in posledično peljal
skozi Grosuplje (saj se spomnite tistega
prehoda, ki sem ga že večkrat omenil –
20 km/h). Ko se tako že od Šmarja – Sap
psihično pripravljam na »topel« sprejem
voznikov avtomobilov, ki jih moj vlak ne zanima in mirno vozijo pred mano čez tire in
ko sem predelal že vse vojnozvezdne Jedi
variante ter se prepričal, da je Sila na moji
strani, sem na prehodu doživel razodetje.
Ja, prav ste prebrali. Razodetje.
Se tako približujem prehodu, ko se s
strani avtomobil ravno tako približuje prehodu. Jaz zaviram na 20 km/h, on ne zavira. Jaz prižgem dolge luči, on upošteva
CPP, kjer piše, da se v naseljih ne sme uporabljati dolgih luči in vozi s kratkimi. Jaz se
obesim na sireno, on – kako prijazno od
njega – ne vznemirja okoliških prebivalcev
z »nepotrebnim« hupanjem, jaz »zaviram«
tudi z nogami, on hladno drži tempo. Meni
ni nič jasno, on mirno zapelje pred mano
(par metrov … dobesedno …) čez prehod,
pogleda proti meni in mi pokaže gesto s
prsti, ki bi se v slovenskem prevodu glasila,
da naj odidem nekam s pomočjo spolnih
odnosov (f... off). In takrat me je doletelo
razsvetljenje, spoznanje. Sila je bila na
njegovi strani in dal mi je vedeti, da nimam
pogojev. Da on ve, kako in kaj. Mladenič
je bil preprosto psihološko natreniran po
najnovejši novodobni mainstream google
metodi in pozna vse trike in psihološke spine tega dne. Noro. Carl Jung in Sigismund
Schlomo Freud bi pri njemu padla na izpitu
iz lastnih biografij in to gladko, ker pač na
googlu nista prebrala podatkov o samih
sebi. Poglej čudo!
Ko mi je mladenič – naj mu mati narava
vrne uslugo – tako navsezgodaj »podelil«
naslov dežurnega bedaka na nivojskem
prehodu, mi je obenem razsvetlil moje zrelodobne možganske celice. Zakaj pa ne

Robert Zakrajšek

bi tudi mi ob koncu leta podelili nagrad
»Iztegnjeni sredinec 2017« vsem umotvornežem, ki so tako ali drugače »krojili«
naše »ajzenponarsko« življenje v tem letu?
Pa se je še enkrat več pokazalo, da je
naš Bog velik. Ker se drugače očitno ne
slišiva dovolj pogosto, mi je poslal znak
kar preko televizije. Gledam novice – v
največji Ameriki (kako pa drugače), kjer
demokracija raste na drevesih, je direktorica za marketing nekega podjetja dobila
odpoved, ker je med vožnjo kolesa koloni
avtomobilov pokazala »sredinec«. Usoda
je hotela, da je v tem avtu sedel sam imperator Trump in glava je šla na tnalo.
No, služba je šla po zlu … Zato sem naše
nagrade raje poimenoval »Šveler bojs
ausglajzn«. Zihr je zihr.
Torej, dragi moji. Podelitev nagrad
»Šveler bojs ausglajzn 2017«!!! Nagrade se podeljujejo v več kategorijah, nominiranci so se ponudili kar sami s svojimi
dejanji, tako da komisija letos ni imela težkega dela. Pritožbe smo sprejemali samo
33. novembra, a jih ni bilo. Toliko za uvod,
sedaj pa k svečani podelitvi!!!!!
Nagrado »Šveler bojs ausglajzn
2017« v kategoriji »Mešanje megle«
prejmejo … Vsi vele strokovnjaki in ostali
žalujoči, ki se tako ali drugače ukvarjajo

s pripravo drugega tira Divača–Koper. Pa
sem mislil da vem, kaj je megla, ker sem rojen marostar, močvirnik, žabar, kakor vam
je ljubše. Ne dragi moji, tu boste videli, kaj
je megla …
Nagrado »Šveler bojs ausglajzn
2017« v kategoriji »Ignoriranje problemov« prejmejo … Vsi, ki nikakor ne
morejo razumeti, da so na nekaterih nivojskih prehodih resnično težave, ki kar kličejo po katastrofi in da te situacije niso samo
naše »zgodbe«. Čeprav resnici na ljubo,
vsakič bolj ugotavljam, da s počasno vožnjo ščitijo mene pred »avtomobilističnimi
supermeni« in ne obratno. Žarek na koncu
predora. Čeprav je to kaplja v morje, vseeno hvala! Resnično in iskreno hvala! Narkomanskih igel med peroni postaje Ljubljana pa ne mislim več omenjati … Nima
smisla … Kolegi, preprosto pazite, kam
stopite … In naj vam Elohim nameni varen
korak …
Nagrado »Šveler bojs ausglajzn
2017« v kategoriji »Pametovanje in
soljenje pameti vsem po vrsti« prejmejo … Vsi vsevedni strokovnjaki, zapakirani v tako imenovane civilne iniciative,
ki vedno najdejo rešitve, pa če problem
obstaja ali pa ne. Če problema ni, ga pač
ustvarijo oni sami in to tako, da se povsem
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prilega njihovi rešitvi, ki je obstajala že
pred pojavom problema. Ej, Einstein, ne
»švicat«, saj gre samo za paradoks prostor
– čas. Enkrat jih moti to, drugič ono, tretjič
je pač »cilj teme, da nam prođe vreme«,
in tako dalje … Ker, oni so bili tukaj pred
železnico in ne obratno, tako da jim ta
(beri – mi) s svojim povzročanjem motenj v
njihovem življenju ruši feng shui ustvarjanja
rešitev za probleme, ki še ne obstajajo.
A jebi ga …
Nagrado »Šveler bojs ausglajzn
2017« v kategoriji »Primitivnost ne
pozna meja« prejme … Novinar nekega rumenega dnevnega tiskanega medija,
ki je dne 22. novembra v svojem prispevku

o nedavnem dogajanju v Murski Soboti,
ne glede na temo o kateri je poročal in ne
glede na to kaj se je tam dogajalo, uporabil do strojevodij izjemno žaljiv naslov
(preverite sami). Kako bi se počutil on in
njegovi stanovski kolegi, če bi jaz naprimer napisal, da naj bi bili oni vsi skupaj
(on je uporabil množino, torej lahko predvidevamo, da je mislil na vse strojevodje)
navadne prodane duše brez hrbtenice, ki
pišejo po ukazu? Verjetno bi zastrigli z
ušesi in dvignili »halo« do neba. Oni pa si
žaljiv pristop mirno privoščijo. Ja, še enkrat
se je žal pokazalo, da v našem medijskem
prostoru primitivnost nima meje in da žal
izobrazba ni merilo inteligence …

In sedaj … Nagrado »Šveler bojs
ausglajzn 2017« v kategoriji »Življenjsko delo« prejme … Izjava »opravičujemo se in prosimo za razumevanje« … No, kaj se vam ne zdi, da je pa
tale naša izjava že kar malo »zguljena«.
Daje občutek, da nase prevzemamo vso
krivdo, če nekje »potegne« plaz, če reke
poplavijo, če se pojavi motnja na infrastrukturi in tako dalje? In daje vse večjemu
številu potnikov čudovito možnost, da svoje
vsakodnevne travme in težave stresejo na
vlakospremno, včasih tudi na strojno osebje, v obliki največkrat izmišljenih, močno
napihnjenih, preprosto rečeno lažnih prijav, vse pogosteje tudi v obliki verbalnih
napadov. Promet je »živ organizem« in
motnje so pač splet okoliščin, za katere
pa ne moremo biti vedno odgovorni mi.
Zato predlagam spremembo teksta izjave.
Morda vam bo bolj blizu. »Opravičujemo se in delamo vse, kar je v naši
moči, da motnjo odpravimo«. Čutite
razliko?
Za konec pa še … Nagrado »Šveler bojs ausglajzn 2017« v kategoriji
»Glas vpijočega v puščavi« podeljujem sam sebi, ker nisem ravno prepričan,
da moje besede na pravi način najdejo
prava ušesa. Upam, da jim vseeno uspe …
Tako, to bi bilo za letos iz prve podelitve nagrad »Šveler bojs ausglajzn«.
Drugo leto … Kdo ve … Pustimo se presenetiti …
Ker pa življenje le ni taka borba, moram
povedat, da sem vesel, da se družimo pri
branju naše revije. Prav vesel sem, ko imate predloge, graje, ideje … Hvala bogu,
zakaj pa ne? V nadaljevanju si preberite
teme in prispevke iz našega življenja, našega delovanja, preberite zgodbe naših
kolegic, kolegov sodelavcev, skratka, preberite, kdo smo …
Čisto za konec pa še misel, ki naj
nas vse skupaj vodi skozi leto 2018 –
ŽIVLJENJE NI KRATKO, SAMO MI
PREPOZNO SPOZNAMO DA ŽIVIMO …
azmisle
l k…
V razmislek
Robert
Ro
ob
beert Z
Zakrajšek
akrajšek
ek
Glavni urednik
glasila
Budnik
ureednik
iikk g
l si
la
s la Budni
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4

Ste na postaji - Strokovne teme

BESEDA PREDSEDNIKA SSSLO

Pred prihajajočim ...
pa bodo dejanske potrebe. Največji problem se
pojavlja v strukturnih neskladjih, kjer pa bo potrebno s
prekvalifikacijami ter dokvalifikacijami to rešiti.
V preteklem času smo v različnih medijih lahko zasledili,
da prihaja do kraj v našem podjetju. Te primere
obravnavajo organi pregona. Iz Sindikata strojevodij
Slovenije sporočamo, da zaposleni nismo kriminalci, da
ne podpiramo ravnanj teh zaposlenih in da imamo do
kraje ničelno toleranco.

Čas neusmiljeno teče in ne moremo mimo dejstva, da se
leto 2017 zaključuje. Spoznanje, da delujemo v poslovno
uspešnem podjetju je postalo stalnica, kar pa je vsekakor
posledica dobrega dialoga med vodstvom podjetja ter
sindikati.
Pogled na železnice jugovzhodne Evrope je v mnogih
primerih zastrašujoč. Tam socialnega dialoga skoraj ni,
dogajajo se velike strukturne spremembe, ki pa se v večini
primerov končajo na hrbtih zaposlenih in vodijo v odprto
brezposelnost. Da v našem podjetju ni tako, se moramo
zahvaliti zdravemu razumu vseh akterjev, saj smo uspeli
racionalizacijo raztegniti na daljši čas in presežke reševati
na socialno vzdržen način.
Kratkoročni rezultati Slovenskih železnic so dobri,
za dolgoročno uspešno poslovanje pa je potrebno
še marsikaj postoriti. Vodstvo Slovenskih železnic
je za pripravo optimizacije povabilo k sodelovanju
nemško družbo TransCare. Zaradi digitalizacije in
optimizacije delovnih procesov se sindikati zavedamo,
da bo na določenih mestih potrebno manjše število
delavcev. Starostna struktura zaposlenih nam kaže, da
bo naravni odliv zaposlenih (upokojitve) večji, kakor

Na področju Kolektivne pogodbe za dejavnost
železniškega prometa ugotavljamo, da le-ta ni bila
spremenjena od leta 2007. Sindikati želimo pristopiti k
prenovi KPDŽP, predvsem s ciljem, da jo uskladimo z
veljavno zakonodajo, veljavnimi dogovori med sindikati in
SŽ ter obveznimi razlagami KPDŽP.
Trenutno potekajo aktivnosti za podpis dogovora, s
katerim bi dosegli dvig izhodiščne plače, izplačilo
poslovne stimulacije (božičnica) ter opredelili in ovrednotili
nagrado za 40 let dela na železnici. V kolikor je v času
branja tega članka dogovor že sprejet, ga sprejmite kot
dejstvo.
V prihodnosti nam izzivov ne bo zmanjkalo, verjamem pa,
da se jih bomo v Sindikatu strojevodij Slovenije lotili na
pravilen način.
Vsem članicam in članom želim srečno, uspešno,
predvsem pa mirno leto 2018
Zlatko Ratej
Predsednik Sindikata strojevodij Slovenije
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Pregled dela Sindikata strojevodij Slovenije
v letu 2017
Pred vami je pregled delovanja našega
sindikata v letu 2017. V tekočem letu je
bil naš sindikat aktiven na več področjih,
tako domačih kot mednarodnih. Pozitivni rezultati so se kazali v vseh segmentih
našega delovanja, tako da lahko rečemo,
da je leto, ki je za nami, leto, ki smo ga
uspešno prikrmarili od obale do obale.
Vedno bi bilo mogoče še kaj dodati, ampak zavedati se moramo, da sindikat ni
organizacija z neomejeno močjo, kateri
se vsi že vnaprej od daleč priklanjajo do
tal. Nasproti nam stoji stran, ki ima v osnovi
sicer enake cilje kot mi, jih pa seveda vidi
skozi svoje aspekte, ki pa niso nujno usklajeni z našimi. In tega se moramo zavedati.
Je pa tudi res, da imamo vsi skupaj en
velik, najpomembnejši cilj – uspešno delovanje in poslovanje našega podjetja. Tega
se oboji zavedamo. Zato smo vseeno, ne
glede na vse, vsi na istem bregu, samo
gledamo ga iz različnih strani. In to ni nič
napačnega. Različni pogledi na isto stvar
povzročijo »brainstorming«, tako imenovano nevihto idej, ki na koncu pripeljejo do
pozitivnega poslovnega rezultata našega
podjetja. No, potem pa rečemo kakšno o
participaciji zaposlenih pri tem pozitivnem
poslovanju …
Sedaj pa se sprehodimo skozi aktivnost Sindikata strojevodij Slovenije v letu
2017. Pregled je sestavljen iz zapisnikov
sej Glavnega odbora, tako da je zajeto
vse leto. Kakšni sklepi in zahteve se morda
niso realizirali, ampak, kot sem že zapisal
v uvodu, na nasprotni strani stoji pogajalec, ki ima ravno tako svoje interese in nam
nikakor ni že v startu »podložen«.
Obdobje od 21. marca do 11. maja
2017 so v glavnem zaznamovale volitve
v organe sindikata strojevodij Slovenije
za naslednje obdobje. V tem obdobju je
bila, skladno z danim soglasjem na 20.
seji GO SSSLO, 27. 2. 2017 podpisana
Pogodba o sodelovanju s Sindikatom železniškega transporta Slovenije, ki velja
od 1. 3. 2017.
Obdobje do 30. maja 2017 so poleg
potrditve organov SSSLO zaznamovale
naslednje aktivnosti, kjer smo bili prisotni:
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• preverjanje znanja (izpiti) se je pričelo • 30.5.2017 je bila 20. obletnica stavke
izvajati na enoten način za vse družbe
v skupini SŽ.
• pričela se je strojevodska šola
• objavljen je bil razpis za zunanje strojevodje.
• objavljen je bil tudi razpis za zaposlitev strojevodij in izvajanje vleke na
Hrvaškem.
• reševala se je problematika uvedbe
daljinskega vodenja postaje Divače iz
CVP Postojna in posledično nezasedenosti postaje Divača
• sindikati so opozorili na probleme zaradi neupoštevanja minimalnih varnostnih
standardov na deloviščih v Kopru in
Celju.
• na pobudo sindikata v Rail Cargo Carier je prišlo do sestanka s predstavniki
njihovega sindikata zaradi izraženega
interesa po sodelovanju s SSSLO, kjer
jim je bilo predstavljana možnost sodelovanja s SSSLO.
• 30. 5. 2017 je potekala svečana obeležitev 20. obletnice stavke iz leta 1997,
na katero so bili poleg takratnih članov
stavkovnega odbora, vabljeni tudi člani
sedanjih organov sindikatov.
• v tednu od 22.–26. 5. 2017 smo se
udeležili kongresa ETF.
Obdobje od 30. maja do 20. junija
2017 je nadaljevalo aktivno udeležbo
sindikata strojevodij Slovenije v procesih
našega podjetja:

iz leta 1997, s čimer se je obudil spomin
na stavko, ki je bila prelomna za sindikalno gibanje na SŽ.
• v vmesnem obdobju od zadnje seje
GO so se izvedli periodični izpiti, ki
so potekali skladno z dogovorjenim in
kjer je bilo ugotovljeno, da je znanje
zadovoljivo.
• v Centru za poklicno izobraževanje so
se vodili razgovori v zvezi s poklicnimi
kvalifikacijami in izobraževanjem železniških poklicev (njihov interes je usposabljanje univerzalnega železničarja
in prevetritev poklicne kvalifikacije za
strojevodjo, kjer pa mi nimamo nobenega interesa).
• Objavljen je bil razpis za osebna zaščitna sredstva (OVO), ki ni bil uspešen, saj ni bilo nobene ponudbe. OVO
se še dobiva po starih pogodbah, naš
predlog je bil, da se objavljajo večletni
razpisi za dobavo OVO.
• na razpisu za strojevodje je bilo izbranih 11 strojevodij iz RCA, ki delo že
opravljajo.
• strojevodska šola se je izvajala, je pa
nastal problem zaradi različnih načinov usposabljanja (v delovnem času, v
prostem času, koriščenje dopusta). Na
nivoju SSŽ je bilo zato zavzeto stališče,
da to ni sprejemljivo in je bilo zato
opravljeno posvetovanje s Sektorjem za
kadre, da se usposabljanja izvedejo v
skladu s 137. členom KPDŽP, tako da se
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čas izobraževanja šteje v redni delovni
čas, delavec pa ima enake pravice, kot
če bi delal.
• v teku je bila dobava tabličnih računalnikov.
• 16.6.2017 je bila 3. seja Sveta SZS-Alternativa. Člani GO so prejeli zapisnik
te seje iz katerega so razvidne aktivnosti na nivoju SZS-Alternativa
• konec maja 2017 smo se udeležili
kongresa ETF v Barceloni, kjer je bila
sprejeta odločitev, da se mandat članov
določi v dobi trajanja 5 let. Sprejeta je
bila usmeritev, da se v tem mandatu
posebna pozornost posveti preprečevanju divje privatizacije in dampinga.
Kongresa se je udeležila tudi evropska
komisarka Violeta Bulc, ki je s tem pokazala, da je ETF verodostojen partner
na evropskem nivoju. Zlatko Ratej je
bil znova izvoljen za člana izvršnega
odbora ETF, ki pokriva področje bivše
države.
• Seznanjeni smo bili z aktivnostmi različnih sindikatov na regijskem nivoju in
zaključki, ki so bili sprejeti na njihovih
sestankih, le – ti pa so bili izraženi kot
zahteve, ki niso popolnoma v skladu z
začrtanimi smernicami SSSLO, verjetno
pa tudi drugih sindikatov, zato se je
potrebno teh aktivnosti vzdržati.
• regres za letni dopust je bil izplačan v
višini in v roku, kot ga določa KPDŽP
(po zadnjih znanih podatkih bo le-ta
znašal 1.113 EUR bruto.
Obdobje od 20. junija do 25. septembra je bilo v znamenju naslednjih aktivnosti:
• 11. 7. 2017 so bile, skladno s sklepom
sprejetim na prejšnji seji GO, podpisane pogodbe o sodelovanju s SŽPS,
SVSŽ in SDŽDS;
• zaradi vključitve v informacijski sistem
SAP so bile izdane nove plačne liste,
ki bodo do konca leta v celoti usklajene z našimi zahtevami (obroki kreditov,
dopusti);
• podpisane so bile spremembe in dopolnitve Dogovora o izplačilu stimu-

lacije za doseganje boljših poslovnih
rezultatov Slovenskih železnic in načinu
uveljavitve eskalacije plač iz let 2009
in 2010 z dne 30. 6. 2011, s katerimi
se je v prilogi 2 dogovorilo povečanje
števila strojevodja specialista iz 50 na
57 in prometnika CP Ljubljana iz 18 na
25 in velja od 1. 7. 2017 dalje;
• na dizel lokomotivah se bodo namestili
detektorji dima zaradi nevarnosti uhajanja ogljikovega monoksida;
• objavljen je bil razpis za štipendiranje
otrok železničarjev na enak način kot
za prejšnje šolsko leto, s to razliko, da
se tokrat upoštevajo dohodki obeh staršev.
• pojavil se je problem pridobitve pravice do poklicne pokojnine na podlagi
drugega odstavka 204. člena ZPIZ-2;
• reprezentativnim sindikatom 18. 9. 2017
je bilo predstavljeno poročilo o poslovni učinkovitosti družb v skupini SŽ, ki ga
je pripravila nemška družba Transcare
in daje smernice za bolj učinkovito delovanje družb v skupini SŽ;
• šef Službe za vleko je predlagal sestanek v zvezi z izdelavo razporeda osebja vlečnih vozil za voznoredno obdobje 2017/2018 v duhu bolj enakomerne porazdelitve dela v vseh razporedih.
Obdobje od 25. septembra do 7. decembra je bilo samo nadaljevanje naših
aktivnosti v smeri dobrega poslovanja našega podjetja in obenem zagotavljanju
pravic naših članov, ker naj vas spomnim
na besede našega glavnega sekretarja –
kaj ti bo podjetje, če nimaš pravic in kaj ti
bodo pravice, če nimaš podjetja …
• potekala so usklajevanja sprememb
razporeda osebja vlečnih vozil za VR
2017/2018
• v pripravi je predlog Zakona o varnosti
v železniškem prometu in predlog zakona o železniškem prometu. Odbor SD
KPD za predpise je oba predloga zakonov obravnaval in sprejel določene
pripombe. Med pomembnejšimi spremembami so ukinitev naziva »izvršilni
železniški delavec-IŽD« in vzpostavitev

novega naziva »osebje, ki opravlja
varnostno kritične naloge- OVKN« in
da edini reguliran poklic ostaja strojevodja. Signalni in prometni pravilnik
bodo v celoti zajeti v sistemu varnega
upravljanja, ki ga bo moral sprejeti vsak
upravljavec in vsak prevoznik, odobrila
pa ga bo Agencija za varnost železniškega prometa.
• sindikati so predlagali dopolnitev kriterijev za interno izobraževanje s predlogom, da se v interno izobraževanje
lahko vključi le delavec, ki v skupini SŽ
dela najmanj 5 let.
• na sindikalni strani je bila ustanovljena
skupina za uskladitev KPDŽP z novim
ZDR in implementacijo dogovorov v skupini SŽ v KPDŽP, ki intenzivno pripravlja
čistopis predloga tega akta.
• vozne olajšave in službene vozovnice
za leto 2018 ostajajo enako urejene
kot v letu 2017 in ni nobenih sprememb
• zgodili so se primeri kraje nafte s strani
osebja vlečnih vozil in da se za te zaposlene vodijo postopki za odpoved
pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov. Ob tem je poudaril, da SSSLO
nikoli ni zagovarjal in tudi ne toleriral
tatvin. SSSLO bo, skladno s svojimi akti,
tem delavcem zagotovil pravno varstvo
v delovno pravnem postopku, nikakor
pa ne v kazenskem postopku.
• udeležili smo se delavnice v okviru projekta ETF in CER Mobilni delavci v železniškem prometu, ki je bila v začetku
oktobra 2017 v Zagrebu in kjer je bila,
med drugim, izpostavljena problematika agencijskih delavcev v železniškem
prometu in problem evidence delovnega časa osebja vlečnih vozil.
• konec novembra 2017 smo se udeležili
seje Izvršnega odbora ETF v Bruslju,
v začetku decembra 2017 pa sestanka Foruma železniških sindikatov jugovzhodne Evrope, ki je potekal v Novem
Sadu.
Pregled pripravil Robert Zakrajšek
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Aktivnosti prometno tehnične komisije v letu 2017
Letos je prometno tehnična komisija začela z delom v novi sestavi in sicer:

Marko Janežič – predsednik
Ostrouška Zlatan – prometna problematika
Duško Zorec – predstavnik OO Ljubljana
Janez Rolih – predstavnik OO Novo Mesto
Klemen Dakskobler – predstavnik OO Jesenice
Janez Grivc – predstavnik OO Zidani Most
Tomaž Šinko – predstavnik OO Maribor
Zlatko Lojen – predstavnik OO Celje
Iztok Bizjak – predstavnik OO Divača
David Birsa – predstavnik OO Nova Gorica
V letošnjem letu smo po dolgoletnih
prizadevanjih le pričakali dodelitev pripomočkov za varovanje sluha. Za rešitev
problematike hrupa na lokomotivah, predvsem na lokomotivah serije 363, 661, 664
in 644, so potekale aktivnosti vsaj 20 let. V
tem času se je opravilo vrsto meritev hrupa
na vlečnih vozil tako s strani delavcev,
zadolženih za varstvo pri delu v podjetju,
kot tudi zunanje institucije, to je bil Zavod
za varstvo pri delu.
Kot prvi ukrep je bila vgradnja zvočne
izolacije na lokomotive serije 363, katera
se ni izkazala kot primerna rešitev, saj je
bilo dušenje hrupa zanemarljivo majhno.
Preskušalo se je kar nekaj tipov aktivnih
glušnikov, ki so bili primerni za uporabo
med delom strojevodje, vendar do nabave
ni prišlo, saj je bila cena le-teh zelo visoka
in bi bil to zelo velik strošek za podjetje.
Na srečo je eden izmed dobaviteljev, ki
je že sodeloval s svojimi izdelki na testiranju in niso bili ustrezni za uporabo, prišel
z novim proizvodom, ki se je pokazal za
primernega in postopek za nabavo pripomočkov za zaščito sluha je lahko stekel,
tako da smo v začetku letošnjega leta dobili glušnike v osebno rabo.
Nekaj manj časa pa so trajala prizadevanja za posodobitev voznih redov posameznega vlaka. Pred nekaj letih smo dosegli izpis listnih voznih redov pri tovornih
vlakih, cilj pa je vsekakor bil vozni red v
elektronski obliki, katerega smo dočakali
v letošnjem letu, ko smo dobili tablične
računalnike.
Sedaj je uporaba tabličnih računalnikov
v preizkusnem obdobju, tako da se priča-
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kuje določene spremembe in dopolnitve,
vsekakor pa sodelujmo pri tem projektu
vsi uporabniki in opozarjajmo na pomanjkljivosti , napake in težave, s katerimi se
srečujemo pri sami uporabi.
Na dizelske lokomotive se je zaradi
nevarnosti prisotnosti izpušnih plinov in s
tem ogrožanje zdravja namestilo detektorje plinov. Ukrep je bil nujen, saj je nedavno
prišlo do zastrupitve enega izmed naših
kolegov. Lokomotive so stare in se lahko
pričakuje, da bo prišlo do še kakšnega
primera prisotnosti plinov v vozniški kabini.
Poleg navedenega se je uredilo še:
• Nameščen je bil pano pred cestnim semaforjem v kraju Ilirska Bistrica, ki je bil
moteč za strojevodje, saj se je signalizacija semaforja prekrivala s signalnimi
znaki uvoznega signala
• Odpravila se je nepravilnost z navedbami hitrosti na signalih za največjo progovno hitrost na progi Pragersko- Ormož
• Dosežen je bil dogovor za pravilno izvajanje premika do oskrbovalnega mesta
Acroni- Jesenice
• Zamenjane so bile posamezne signalne
oznake in signali, ki so bili v slabem
stanju
• Urejeno je bilo tesnjenje čelnih prehodnih vrat na motorni garnituri 711
• Službi za vleko je bila podana zahteva,
da v Priročniku za strojevodjo predpi-

še delovno opremo, katero potrebuje
strojevodja za opravljanje svojega dela
(lokomotivski ključi, telefonski ključi, štirirobi ključ, tablični računalnik, torba ali
nahrbtnik za opremo)
• Zahteva SŽ-Infrastrukturi za ureditev zaraščenosti kilometrskih kamnov ob progi,
saj zaradi rastlinja ob nekaterih odsekih
prog niso bili vidni. V odgovoru nam je
bilo pojasnjeno, da je problem rastja, ki
zakriva vidnost oznak pa je predvsem
v temu, da težko pridobivajo potrebne
zapore za strojno košnjo in odstranjevanje grmičevja. V teku imajo kar nekaj
postopkov za odstranjevanja rastja ob
progi tako, da predvidevajo, da se bo
stanje tudi na tem področju uredilo.
• Zahteva SŽ-Infrastrukturi za ureditev slabega stanja signalov in signalnih oznak
(nagibna kazala, presignalni naznanilniki, približevanje postajališču, signali za
počasno vožnjo itd.) Odgovor je bil, da
se stanja zavedajo in bodo k bolj celoviti
obnovi progovnih oznak pristopili takoj,
ko zaključijo večja jesenska vzdrževalna
dela na progi.
• Zaključuje se tudi javni razpis prehodne
(letne) jakne za strojno osebje in mislim,
da jih bo osebje spomladi 2018 tudi dobilo v uporabo, saj je čas in izraba starih
že potekel. Kvaliteta naj bi bila boljša od
dosedanjih, so se pa tudi sedanje izkazale kot dobra rešitev in je bilo osebje z
njimi zadovoljno.
• Veliko aktivnosti je bilo namenjeno službeni torbi za strojno osebje, predlog je,
da naj bo službena torba vključena v katalog OVO za družbo SŽ-VIT, tako, da
jo lahko v letu 2018 tudi pričakujemo.
Problemi, ki nastanejo na samem terenu se rešujejo sproti z vsemi predstavniki
prometno tehnične komisije območnih odborov, katerim se za pomoč lepo zahvaljujem.
Vsem v novem letu želiva zdravja, srečno
vožnjo in več medsebojnega razumevanja.
Marko Janežič in Zlatan Ostrouška
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Dogovorjena je višja prispevna stopnja za
poklicno pokojninsko zavarovanje
Leto 2017 je bilo na področju urejanja
poklicnega pokojninskega zavarovanja
namenjeno iskanju dogovora o določitvi
ustrezne višine prispevne stopnje. Kot se
verjetno spomnite smo sindikati 18. januarja 2017 organizirali delavske demonstracije pred ministrstvom za delo. Na teh
demonstracijah smo zahtevali dvig prispevne stopnje za poklicno pokojninsko
zavarovanje in nižjo upravljavsko provizijo
Kapitalske družbe. Dialog, ki je sledil je bil
mukotrpen. Tudi na sindikalni strani je prišlo do razhajanj, saj je bilo težko uskladiti
interese in upravičena pričakovanja po določitvi primerne višine prispevne stopnje.
Kapitalska družba je pripravila več izračunov na podlagi katerih je bilo ugotovljeno,
da se lahko pojavi primanjkljaj sredstev pri
skupinah delovnih mest 12/17 in 12/18
(rudarji, piloti …). V smislu tega smo predlagali koncept diferenciranih prispevnih
stopenj, ki najbolj optimalno zmanjšuje
morebitna tveganja primanjkljaja sredstev
na individualnih računih zavarovancev.
Hkrati s tem je bilo ugotovljeno, da t.i.
mešanci (zavarovanci, ki so pričeli z delom
na teh delovnim mestih pred letom 2001)
nimajo težav z zagotavljanjem zadostnosti
sredstev. Člani odbora sklada smo po nekajmesečnih usklajevanjih na tej podlagi z
vladnimi predstavniki (delodajalska stran

Prispevna stopnja
za strojevodje
ponovno 8,4 %
je glasovala proti) dosegli kompromis, da
se vsem zavarovancem, ki so vstopili v sistem po letu 2001, zviša prispevna stopnja
glede na stopnjo delovnega mesta. Zavarovancem iz skupine 12/14 in 12/15 se
prispevna stopnja zviša na 8,2 %, zavarovancem 12/16 na 8,4 % in zavarovancem
12/17 in 12/18 na 8,8 %. Dogovorjeno
je, da bo takšna višina prispevne stopnje
po tem pokojninskem načrtu v veljavi do
junija 2019.
Polega tega smo uspeli znižati upravljavsko provizijo KAD, ki po novem znaša
0,88 % in znižati vstopne stroške, ki po
novem znašajo 2 %. Na letni ravni prinesejo ta znižanja cca. 800 tisoč evrov prihrankov, ki tako ostajajo na individualnih
računih zavarovancev.
Na izredni seji Ekonomsko socialnega
sveta 15. novembra, ki je bila v celoti
posvečena obravnavi sprememb Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja
smo sprejeli sklep, da v najkrajšem času
dogovorimo nujne »tehnične« spremembe

zakona ZPIZ-2 na področju poklicnega
pokojninskega zavarovanje. V prvi vrsti je
potrebno urediti izterjavo in sankcioniranje
neplačanih prispevkov in pripraviti zakonsko podlago, ki bo KAD-u omogočila izvajanje pooblastil prekrškovnega organa.
Na našo pobudo bo prišlo tudi do nujne
spremembe zakona, ki povzroča t.i. luknjo
poklicnega pokojninskega zavarovanja.
Ta se lahko (sicer v redkih primerih) dogodi zavarovancem, ki ne izkoristijo poklicne
upokojitve v obdobju prejemanja, ki jim
pripada po prvem odstavku 204. člena
ZPIZ-2, za upokojitev po tretjem odstavku
istega člena pa še ne izpolnjujejo starostnih pogojev oz. pogoja tehtanega povprečja števila let, ko so delali na delovnih
s poklicnim zavarovanjem. V zvezi s tem
velja omeniti, da smo od jeseni, ko smo
ugotovili ta problem, številnim zaposlenim
na SŽ posredovali ustrezne informacije,
da se lahko o svoji poklicni upokojitvi pravočasno in ustrezno odločajo. V kolikor še
obstaja potreba po tovrstnih informacijah
me lahko pokličete na telefonsko številko
01 29 12 671 ali pišete na: zdenko.lorber@slo-zeleznice.si.
Zdenko Lorber
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Takrat, ko se zgodi ….
Kolegi strojevodje med sabo dostikrat
debatiramo o tem, kaj bi storili, če bi se
nam pripetil izredni dogodek, ki bi bil res
tisto tisto. Kako bi odreagirali? Kaj bi bilo
potrebno narediti? Kako ukrepati? Osebno menim, da takšne debate niso mlatenje
prazne slame tja v tri dni. Ne, so nekakšna predpriprava, sprejemanje nekakšnih
»smernic«, kaj in kako, če bi se pripetil tisti
»bog ne daj«. Med seboj delimo izkušnje
o tem, kako so zgledale situacije, ki smo
jih doživeli do sedaj, čeprav to niso bile
»usodne« situacije, kakšni so bili občutki v
tistih trenutkih, skratka kako in kaj. Drugače preprosto ne gre, saj nikjer ne obstaja
literatura (vsaj mi ne vemo zanjo), ki bi
človeka v naprej psihično pripravila na
tako hude stresne situacije. Nekako smo
prepuščeni sami sebi, zato si tudi med seboj pomagamo z izkušnjami. Dodatno nas
žalosti tudi dejstvo, da travma strojevodje
v izrednih trenutkih v javnosti ni prepoznana kot težava. Vedno so v ospredju
drugi udeleženci izrednega dogodka, o
katerih novinarji in stroka na veliko pišejo
in razglabljajo o posledicah in šoku, ki
so jih doživeli. O strojevodjih največkrat
niti besede. Strojevodja je udeležen samo
v rubriki »ali je šlo za človeški faktor, je
strojevodja naredil napako …« in podobnih izbruhih filozofije. Takrat je »pranger«
rezerviran za nas. Govorim o laičnih poročanjih, ko novinarji, ki največkrat področja
niti približno ne poznajo, iz dogodka naredijo celo »famo«, javnost pa logično sledi
kot čreda ovac. Glas stroke takrat običajno
ostane v ozadju in preslišan. In škoda je
narejena …
Kaj pa v trenutkih, ko se tisti »bog ne
daj« resnično dogaja, doživlja strojevodja.
Kaj se takrat dogaja z njim. Ljudje smo različni in situacije dojemamo vsak po svoje.
Zato so tudi občutki različni. Za osvetlitev dogajanja sem se pogovoril z našim
kolegom Mitjem Jermančičem, ki je svoj
»bog ne daj« doživel v resničnem času in
prostoru. V realnosti. Mitja nam bo zaupal
svoje občutke v tistem trenutku. V pogovoru
sva se dotaknila samo občutkov, ki jih je
takrat v sebi doživljal. Zakaj se je izredni
dogodek zgodil, za najin pogovor ni bilo
pomembno. Za to so drugi.
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Mitja Jermančič

Pogovor sva razdelila v tri faze: trenutki
pred dogodkom, trenutek dogodka in trenutki po dogodku. Mitja je povedal, da je
vse skupaj zgledalo takole:
1. Trenutki pred dogodkom – Voziš vlak in vse poteka normalno. Dan je kot
vsak drug, izmena je kot vsaka druga, preverjaš lokomotivo, ta »prede« kot vedno,
vse je v redu in uživaš v vožnji. Pripelješ
pred postajo, dobiš potrebna navodila,
nadaljuješ vožnjo in potem …. Kaj je sedaj to?! Čakaj, ali je na mojem tiru? Ne
moreš oceniti, ker je postaja »v loku«. Se
približaš, skozi glavo že drvi milijon misli
in takrat se dobesedno »prilepiš na šipo«.
Vprašanje »ali se to res dogaja« se spremeni v dojemanje. Res je!!!! Prva reakcija
je nagonska. Aktiviraš zasilno zavoro. Reakcij telesa ne čutiš, ker za to preprosto ni
časa. V telesu zavlada adrenalin. Vlak zavira, a ti tega preprosto ne čutiš. Vlak kar
pelje … Zakaj hudiča se ne ustavlja!!!!!! A
vlak zavira, samo dojemanje zaviranja se
spremeni. Kot v sanjah, ki jih je doživel že
vsak strojevodja – voziš in vlak se nikakor
ne ustavi, ne glede na to, kaj počneš …
Vlak zavira in ti se približuješ ….
2. Trenutek, ko se »zgodi« – Ko
situacija postane resnično kritična, takrat
dojameš, preprosto dojameš. Morda bo

kdo dejal – ja, kaj pa si do sedaj počel?
Glejte, lahko je govoriti, lahko je biti general po bitki. Ko si v tistem »tukaj in zdaj«,
čas in občutki potekajo v neki drugi dimenziji. Tega se ne da opisat. Upam, da tega
sami ne boste doživeli. Ko dojameš, telo
odreagira. Vem, da so bili so tudi primeri, ko je strojevodja preprosto »zmrznil«.
To je najhuje, kar se lahko zgodi. Moje
telo je na srečo odreagiralo. Nekako sem
skočil v hodnik. Vem, da ima lokomotiva
serije 541 predvideno mesto, kamor naj bi
se strojevodja »evakuiral«, da ga kasneje
lahko rešijo, a tisto mesto je bilo v danem
trenutku iz moje točke gledano svetlobna
leta stran. Preprosto nedosegljivo. Vrgel
sem se po tleh, si zaščitil glavo in čas se je
ustavil. Preprosto ustavil. Kot da ne obstaja
več. Dobil sem občutek, da vse okoli mene
stoji. Da vlak stoji. Da se ne premikamo.
Je to to? Je mimo? In takrat je počilo!
Lokomotivo je dvignilo v zrak in občutek
sem imel, da letimo. Po tleh hodnika sem
drsal sem in tja, nisem točno vedel kje sem,
kožo na rokah mi je »zdrgnilo«. Sila je bila
nepredstavljiva. Nato je bilo končano …
3. Trenutki po dogodku – Tišina!
Groba tišina! Ki dobesedno ubija! Nekako sem se postavil na noge, pogledam po
sebi, vidim odrgnine na rokah, a v tistem
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trenutku mi to nekako ni bilo pomembno.
Takrat je mojemu telesu vladal adrenalin,
ki me je gnal naprej. V kabino! Moram v
kabino! Pogledam ven. Trenutki popolne
zmede. Pred mano »Gomulka«. Ne pred
mano, dobesedno v lokomotivi. Poskušam
urediti misli. Vsaj mislim da počnem to. Ker
adrenalin dela svoje. Vprašam se – kaj je
bilo, kaj se je zgodilo … Predvsem pa – je
to resnica? V mislih preigravam situacijo.
Vsaj mislim da to počnem. Nato sledijo
vprašanja v stilu – sem naredil napako?
So ljudje poškodovani? Je kdo, bog ne
daj, mrtev? Skozi glavo drvi milijon misli,
ki jih ne uspeš procesirati. Milijon vprašanj.
Milijon tistih – zakaj, zakaj, zakaj …., na
katere v tistem trenutku ne dobiš odgovora.
Takrat si tam sam s seboj, soočen s situacijo v kateri si se znašel. In takrat je zelo
pomembno, kakšen tip človeka si. Vem da
na to nimamo vpliva, ampak, ko adrenalin
začne popuščati in pogled na situacijo
dobiva povsem druge aspekte, takrat se

telo in duh ali zlomita ali pa otopita. Takrat
je pomemben odkrit pogovor. Takrat so
pomembni ljudje, ki so okrog tebe. Ljudje,
ki jim zaupaš in veš, da ne bodo gledali
samo na to, kako te čimprej »potunkati« in
iz tebe izvleči priznanje krivde, ki morda
niti slučajno ni tvoja. Pomembni so ljudje,
ki bodo s svojo avtoriteto zagotovili tistih
tvojih »pet metrov« polja zasebnosti, v katerem boš lahko uredil prve misli in boš
varen pred raznimi »nebodijihtreba«, ki
želijo dobiti prve informacije in podatke iz
»prve roke«. Sam sem vse te ljudi, ki so me
zaščitili, imel okoli sebe in lahko povem,
da sem jim še danes hvaležen za vse, kar
so storili v tistem trenutku, ko sem sam imel
preveč dela s samim seboj.
Mitja je v nadaljevanju še dejal, da je
zelo pomemben tudi čas po doživetem
izrednem dogodku. Pomembna je družina, prijatelji, saj ti oni s svojo umirjenostjo
lahko zelo pomagajo. Človek mora vso

zadevo čimprej razčistiti sam s seboj. To
sicer vedno ni preprosto, ampak s strahom
se moramo soočiti in ne bežati pred njim.
Če bomo bežali, nas bo vse življenje zasledoval. In bo vedno tik za nami. Predvsem
pa vsem nam polaga na srce – Imejte radi
sebe! Zdrava komunikacija je dejansko
ključ do uspeha! Verjemite, da je tako …
Tako, Mitja je z nami delil svojo izkušnjo.
Vsak od nas ima svojo, drugačno, nekateri
zelo hudo, spet drugi takšno, ki smo se ji,
potem ko smo videli, da ni bilo nikakršne
nevarnosti, vsi do solz nasmejali. To smo
pač mi. Mi razumemo. Bilo pa bi zelo dobrodošlo, da bi to poskušali razumeti tudi
drugi in morda strojevodje postanemo tudi
del tistih prispevkov, ki govorijo o travmah
po nesrečah na železniškem območju in
ne da »nastopamo« samo v prispevkih tipa
»ali je za nesrečo kriv človeški faktor ….«
Upanje ostaja …
Robert Zakrajšek
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Po referendumski Telebani in drugi tir
Referendum je za nami, zakon o drugem tiru je preživel, vsem tistim, ki nismo
za gradnjo drugega tira na način kot se
ga je lotila država in tudi nismo bili za
referendum, ker smo mnenja, da se pri nas
instrumente demokracije zlorablja za namene, ki nimajo zveze s skupnim dobrim,
pa še vedno ni nič jasno.
Pričakovati je bilo, da se bodo našli sogovorniki, ki bodo, ne glede na to ali so za
ali proti, zmetali drug drugemu in javnosti v
oči na tone peska. Kajti, govoriti izključno
o drugem tiru ni nič drugega, kot cinično sprenevedanje tistih, ki vsak s svojega
pola, vede ali ne vede, delajo za isti cilj, ta
pa je dokončno razsutje slovenske železniške infrastrukture. Zagovornikom zakona
ne gre verjeti že zaradi tega, ker so se
ga sploh izmislili, niti s pristopom do razvoja slovenskega železniškega prometa
niso dokazali, da so vredni zaupanja. Več
kot dvajsetletno prerekanje okoli gradnje
slabih trideset kilometrov proge, vsi milijoni zapravljeni za razno-razne študije o
upravičenosti gradnje drugega tira, slabo
stanje ostalega slovenskega železniškega
križa, tudi (in predvsem) zaradi t.i. nadgradenj pod okriljem DRI, ki so se izvajale
tako kot se izvajajo še dandanes, vse to
kaže na prometno zaostalo državo. Ne
nasedajmo nakladanjem o modernizaciji
in zviševanju hitrosti vlakov do 160 km/h,
npr. na odseku med Zidanim Mostom in
Celjem, kakor nam prodajajo meglo razni
„strokovnjaki“. Naj nekdo pove na katerem delu proge se bo po tem razvpitem

remontu zvišala hitrost, če pa se vse gradi
po Franc Jožefovi trasi. Dogajanja na terenu kažejo celo na zmanjšanje (deviacija
tira zaradi širjenja perona na p. Laško). Če
kdo misli, da pretiravam, naj si gre ogledati stanje po »nadgradnjah« med Pivko in
Divačo, Dolgo Goro in Poljčanami in med
Sl. Bistrico in Pragerskim. Dokler bo vizija
razvoja JŽI status quo, ne pa najmanj 20
do 30 odstotno zvišanje hitrosti in povečanje pretočnosti po nadgradnji vsakega
odseka na naših koridorjih, do takrat drugega tira ne rabimo.
Ignoranca do dobrih predlogov in opozoril, tistih, ki imajo v roki škarje in platno,
dokazuje, da niso ravno vešči dela, ki ga
opravljajo. To dokazuje predvsem to, da
v množici boljših in slabših idej, kot referendumski argument na površje priplava
predlog » skupine strokovnjakov« z dr.
Duhovnikom na čelu. Njihova predstavitev dograditve drugega tira po obstoječih
(spet) Franc Jožefovih ovinkih, z vključeno
risanko o »zajlbanu«, si v normalni državi
ne bi zaslužila niti omembe, kaj šele kakšne resnejše obravnave. Postavlja se vprašanje, zakaj se, ko gre za razvoj slovenske
železniške infrastrukture (nikoli ne bi smeli
govoriti samo o drugem tiru!!!) zmeraj pojavijo telebani, z ene strani tisti, ki so dobro
plačani za to, da ne vedo kaj delajo in
z druge strani metalci polen, samozvani
borci za narodov blagor.
Nemške železnice so pred kratkim odprle hitro progo med Berlinom in Münchnom. Za obnovo obstoječe proge in novo-

gradnje, kjer je bilo potrebno, da so hitrosti
vlakom zvišali na 300 (tristo!!!) km/h in
potovalni čas skrajšali za dve uri, so odšteli
celih 10 milijard evrov. Vsota je vrtoglava
in za naše razmere neverjetna, sploh če
jo primerjamo s »strokovno« ocenjeno poldrugo milijardico za izgradnjo drugega
tira. Seveda samo, dokler se ne zavemo,
da imajo Nemci za svoj denar 623 km
dvotirne proge za hitrosti do 300 km/h, pri
nas pa naj bi nekje v megleni bodočnosti,
za napaberkovane 1,4 milijarde dobili 27
km tira, ki naj bi omogočal hitrosti do 160
km/h. Tudi laični davkoplačevalec zna z
enostavno primerjavo izračunati, da tukaj
nekaj ne gre skupaj. Ob dejstvu, da se na
veliko govori in poroča o gradnji razvojnih
osi in dodatnih pasov na najbolj obremenjenih delih avtocest, da se je gradnja druge cevi karavanškega predora, tako rekoč,
že začela, obenem pa se vztrajno obrača glavo proč od šlampastih nadgradenj
železniške infrastrukture in o obstoječem
katastrofalnem stanju naših tirov ter z njimi
povezanih objektov piše le redko kdo, kot
kost za glodanje pa se vztrajno podtika
predrag in menda, okoljsko, hudo, sporen
drugi tir, (da ne omenim obstoječega, ki
bi ga bilo zaradi, v nebo vpijoče ogroženosti za okolje, najbolje spremeniti v
kolesarsko stezo), postaja vse bolj očitno,
da je ta država prestopila mejo razvitosti
v negativni smeri in da je postala ujetnica
sebičnih interesov lobijev, ki jim je malo
mar za košček raja na katerem živimo. Pa
ravno zdaj, ko smo postali t.i. podalpski
tiger. Škoda …
Mogoče je ta povzetek odgovor vsem
nam, ki nam ni nič jasno. Zakaj je ravno
teh 27 kilometrov tako problematičnih in
je »drugi tir« stalno v središču pozornosti?
Naftni lobi ga zavira, ker bi predstavljal
resno alternativo cestnemu prometu, izvajalci nadgradenj v notranjosti pa ga veselo
izkoriščajo za odvračanje pozornosti, saj
za vse ostale zgrešene železniške projekte
velja: če ne veš, ne boli.
Samoimenovana »raziskovalno-novinarska« srenja pa nič.
Jure Krajnik
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Ste na postaji - Kulturni trenutki

Intervju Aleš Jordan
Fotografija je nekaj kar za vedno ujame trenutek življenja v majhno skrinjico
spomina, ki jo lahko kasneje kadarkoli odpremo in spet podoživimo ta isti trenutek.
Je nekaj, kar ohranja našo identiteto živo,
kar nam da vedeti, da smo bili, da smo in
da bomo tukaj, dokler nam bo pač dano.
In ujeti pravi trenutek za naše »skrinjice«
je včasih prava umetnost. Tega ne znamo
kar vsi po vrsti. Da, res je, vsi fotografiramo, ampak tisti pravi, tisti enkraten trenutek pa ne more »pasti« kar izpod vsake
roke. Za to je potreben občutek. Potrebno
je oko. In potreben je čas. Predvsem pa
talent. Našo revijo vedno krasijo fotografije lokomotiv, vlakov, utrinkov življenja železnice, ki nam jih »posodijo« naši kolegi
sodelavci, ki uživajo v lovu na te utrinke.
Danes bomo pobližje spoznali enega od
njih, ki že leta in leta zalaga naše strani
s polno mero barv, pomešanih in ujetih v
trenutek pritiska na sprožilec fotoaparata.
To je Aleš Jordan, strojevodja ljubljanske
enote, ki le redko gre kam brez fotoaparata. Ujemimo trenutek …
Aleš, vsi te poznamo, ampak za
začetek se nam vseeno na kratko
predstavi.
Sem Aleš Jordan in prihajam iz Kozjanskega. Na ŽEKŠ sem se vpisal leta 1981
in od takrat sem nekako »zapisan« železnici, ki jo imamo v krvi. Moj stari oče
in oče sta bila zaposlena v tem »živem«
sistemu. Strojevodski poklic opravljam od
leta 1986, ko sem odpeljal prvo samostojno turo na Jesenice. Od takrat je ta
»ljubezen« postala način življenja.

vpisa v sistem takratnih Jugoslovanskih
železnic.
Kasneje sem ugotovil, da sem bil zavrnjen zaradi politične preteklosti mojega
očeta in ne zaradi zdravja, saj sem z istimi zdravniškimi izvidi opravil sprejemno
proceduro za ŽEKŠ. Kmalu sem spoznal,
da so bile »nesrečne« okoliščine v bistvu
– srečne.
Od kod ideja, da bi trenutke življenja ujel v objektiv fotoaparata?
Kot mnogo stvari v mojem življenju je
bila tudi ta »ljubezen« splet okoliščin in naključij. Že v otroštvu sem se spoznaval s fotografijo, vendar me je minilo v letih norosti
in najstništva, ko so »obsesija« postala dekleta in zabave. Šele pred nekaj leti sem
spet začel fotografirat z majhnim HP-jevim
»kompaktom« in nekako me je »zagrabilo«. Potem pa samo še stremenje k boljšemu.
Si v svojem delu samouk ali si se
izpopolnjeval na tečajih in seminarjih za fotografe?
Sem samouk. S pomočjo nasvetov nekaterih prijateljev, ki so že bili v tem in predvsem z vajo, veliko vaje, sem odkrival skrivnosti in lepote zajemanja motivov na medij.

Na kakšno tehniko prisegaš kot fotograf? Si vedno skrbno nastaviš
kader ali si bolj človek »trenutka«?
Priznam... sem človek trenutka. In... praviloma so te fotografije najboljše. Zelo dober občutek je, ko ti uspe fotografija, ki ne
rabi popravkov. No, nekaj popravkov je
vseeno vedno potrebno. Pa vendar nisem
pristaš hudih fotošopov.
V upravni zgradbi Centralnih delavnic v Mostah si že imel razstavo
svojih fotografij. Tudi prostore SŽ
Vit – Vleka krasijo tvoje fotografije. Razstavljaš tudi drugje oz.
imaš kakšne želje in načrte glede
tega?
Tudi ta razstava je bila stvar trenutka. Bila mi je ponujena priložnost in zakaj je ne bi izkoristil. Naše prostore pa
mi je bilo v čast »okrasit«. Lepše je videt stene, ki nudijo neko vsebino, kot pa
prazne, ki ne »govore zgodbe«. Vsaka
moja fotografija nosi določeno zgodbo. Ob gledanju pa si jo lahko vsak
»napiše« sam. In to me veseli... če so le
opažene.
Povej mi, kako ti doživiš »nočno moro« vseh fotografov – oko

Zakaj si postal strojevodja?
V bistvu po spletu »nesrečnih« okoliščin. Od malega sem si želel postati (takrat še ) miličnik. Opravil sem tudi vse
psihološke in fizične teste v kadetski šoli
Tacen. Vendar sem »pogrnil« na zdravniškem pregledu. Domnevno sem imel šum
na srcu, kar me je pripeljalo na železnico. Takrat je kadrovanje na JŽ sodelovalo
z miličniško šolo. Vsi, ki niso bili sprejeti na šolanje v milico so imeli možnost
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Na katero fotografijo si najbolj
ponosen?
Hja, to pa je vprašanje za loto dobitek.
Nekako tako, kot bi vprašal kateri otrok od
petih ti je najbolj pri srcu. Kot sem že prej
dejal. Večina slik, ki jih pogledam mi pred
oči pričarajo določeno zgodbo. In vsaka
mi je pri srcu. Na to vprašanje odgovora
od mene ne moreš dobiti.
Če bi dobil enkratno priložnost, da po
svoji želji izbereš kraj in čas, kjer bi hotel
fotografirati, kam bi odšel?
Kanada. Vsekakor. Kanada me fascinira zaradi svoje pokrajine in jezer, snežnih
razmer. No, Kanada.
In za konec – kakšna pozitivna
»fotka« (misel) za naše bralce?
zazna popoln trenutek, idealen
popoln kader, ti pa pri roki nimaš
fotoaparata?
Verjemi, bilo jih je kar nekaj. Najbolj
grozno je, ko veš, da se tisti moment ne

bo ponovil nikoli več. Še večja mora pa
je, da imaš možnost enega enkratnega
posnetka, ki je neponovljiv, na fotoaparatu pa napačne nastavitve, ki so ostale od
prej. Tista jeza in »bentenje« nad samim
sabo ni za javnost.

Ne ukvarjajte se z drugimi. Obdelajte »svojo podobo« in ne škodujte ljudem
okoli sebe. Še posebej ne domačim. Vse
drugo so nianse ...
Intervju: Robert Zakrajšek
Fotografije: arhiv Aleša Jordana

In še enkrat … Jure Krajnik
Ko z mašino privlečeta 1500 ton do Pivke in se proga prevesi v zmeren padec in vsa teža prične počasi pridobivati hitrost s slabih šestdeset na uro proti
osemdesetim in je tam nekje za Vremščico samo še slutnja zahajajočega sonca,
v takih trenutkih osamljenosti pridejo na misel sami od sebe. Nedolgo nazaj sem
bil vprašan, komu so namenjeni ti verzi. Odgovor je bil, meni, tebi, vsem tistim, ki
se najdejo notri. Naj bo namesto voščila. Preblisk. Premislek …

Poljub
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Po vetru ima okus
in diši po borih,
let brinjevke se v njem zrcali,
odmev je v kamnitih dvorih.

Kanjin predirljivi krik je,
nad goro golo Vremsko,
zasanjan odpravlja se na pot,
občutit slo nezemsko.

Je kot gož na beli skali,
ki opija s soncem se žarečim,
po barvi primerljiv je le,
z jesenskim rujem rdečim.

Boža osamljene trenutke,
vedno je nekje v zraku,
včasih se pusti ujeti v misli,
najraje v večernem mraku.
Jure Krajnik

Ste na postaji - Kulturni trenutki

KNJIŽNA ZANIMIVOST

»Eisenbahnen in Istrien – eist und heute« –
Železnica v Istri – nekoč in danes
Na trg je prišla zelo zanimiva knjiga
avstrijskega avtorja Egberta Peinhopfa z
naslovom »Eisenbahnen in Istrien – eiste
und heute«, oz. v prevodu Železnica v Istri
– nekoč in danes. Avtor je po več letih preučevanja slovenskih, avstrijskih, italijanskih
in hrvaških arhivov v knjigi zbral in združil
uradne podatke s svojimi spomini iz potovanj po istrskih progah. V osmih poglavjih
opisuje zgodovinski razvoj različnih tras
in prog, ki so potekale oz. še potekajo po
Istri. Za nas sta vsekakor najzanimivejši poglavji o odsekih Divača – Pula in Hrpelje
Kozina – Trst. Vsaj prvi odsek je bil dolga
leta v upravljanju takratnega Železniškega
gospodarstva Ljubljana, kar pa so hrvaški
gostitelji na uradni predstavitvi knjige, 13.
oktobra v Mestni knjižnici in čitalnici v Puli,
žal kar nekako »pozabili« omeniti, čeprav
so zgodovinska dejstva drugačna. No,

kakorkoli, pomemben del knjige obsega
tudi poglavje o lokomotivah in ostalih tipih
železniških vozil, ki so se uporabljala na
istrskih progah. Od velikih parnih lokomotiv se je žal ohranila samo ena, ki je danes razstavljena v italijanskem znanstveno
tehničnem muzeju »Museo nazionale della scienza e della technologia Leonardo
da Vinci« v Milanu. Ostale so nekaj časa
opravljale premik v tovarni Uljanik, nato so
žalostno končale v razrezu.
Zelo zanimivo pričanje o tehnični zgodovini in zapuščini tudi (oz. zgodovinsko
gledano skozi prizmo upravljanja – predvsem) slovenskih, se pravi naših železniških
prog je torej na trgu. Zaenkrat žal samo v
nemškem jeziku. Upam, da bomo dočakali
tudi prevod v slovenski jezik.
Robert Zakrajšek
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INTERVJU ERVIN SORČ

Preprosto Ervin …
Ervin Sorč je človek, ki ga težko opišeš z nekaj besedami. Ali pa morda
lahko. Je vsestranski. Je tisti, ki ima bohinjski koridor v malem prstu. Je
preprosto on. Preprosto Ervin …
Če se za začetek na kratko opišeš.
Kdo je Ervin Sorč?
Že več kot 30 let sem strojevodja na Bohinjski progi v Službi za vleko N. Gorica,
v zadnjem obdobju pa občasno delam
tudi kot nadzornik vleke. Sem »čistokrvni«
železničar, saj so bili moja starša in stric
zaposleni na železnici. Prastari oče pa
je za Bohinjsko progo prispeval tudi del
zemljišča. Da sem se odločil za poklic strojevodje je morda še najbolj »kriv« sedaj
že pokojni strojevodja, mož gospe, ki je
v otroštvu bila moja varuška. Večkrat sem
kot najstnik tudi sam potoval iz N. Gorice
v Bohinj in ko je pokojni Bruno vozil Fiata,
sem bil jaz obvezno v kabini. Neredko me
je tudi posadil na kolena, da sem lahko
»šaltal« in tako me je po kapljicah »zastrupljal« z ljubeznijo do strojevodskega
poklica.

Potem pa je sledila za tedanje čase
običajna pot do strojevodskega poklica.
Najprej poklicna elektro kovinarska šola
na Aljaževi v Ljubljani in nekaj mesecev
prakse v delavnici v N. Gorici. Nato sva s
kolegom Bojanom Humarjem bila poslana
na tečaj za pomočnike v Divači. Sledilo je nekaj mesecev dela kot pomočnik
strojevodje, nato pa še strojevodska šola
v Mariboru. Po nekajmesečnem uvajanju
sem opravil strokovni izpit, potem pa brž
še k vojakom med tankiste v Banja Luko
in Beograd. Ob povratku iz vojske sem
moral ponovno opraviti nekaj mesecev
vežbanja in strokovni izpit. Nato pa se je
l. 1986 začelo resno delo, če že ne kar
garanje. To je bilo v času odprtja Soškega koridorja. Lepo za slišati – težko za
delati! Začetek službe je bil znan, konec
nikoli! Iz Luke smo vozili rudo, premog in
fosfate za avstrijski Voest Alpine. Predolgo

Dilema, kaj bom, »ko bom velik« pri meni ni obstajala.
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bi bilo naštevati še vse »vmesne postaje«
iz zelo burnega življenja železničarjev v
poznih osemdesetih letih, ko se je rodil tudi
naš sindikat, katerega član sem praktično
od ustanovitve. Vsem, ki so v sindikatu v
preteklosti in ki skrbijo za nas danes sem
hvaležen za vse izborjene pravice in dobrine. Se pa moja železničarska kariera
počasi zaključuje in l. 2020 bom izpolnil
tudi starostni pogoj za upokojitev.
Danes si eden največjih poznavalcev bohinjske proge in bohinjskega prometnega koridorja nasploh,
ter vseh težav ter izzivov povezanih s tem. Pot do tega najbrž ni bila
lahka. Nam jo lahko opišeš?
No, sam se tako ne bi opredelil. Res pa
Po potrebi je ES tudi nadzornik vleke v
novogoriški Službi za vleko.

je, da progo in njeno zgodovino poznam
in jo zato tudi zelo cenim. Bolj globoko,
ko se podajam v »drobovje« železnic, bolj
spoznavam, da je to zelo kompleksen sistem. Zato mi tudi delitve na »naše in vaše«
ter na »moje in tvoje delo« nikakor ne
gredo v račun. Opažam, da so posledice
delitev lahko hude in povzročajo velike
probleme, ki se odražajo v nekvalitetno,
ali celo v neopravljenem delu. Zato trdim,
da marsikaj, kar bi morda mnogi radi »prodajali« za čisto zlato – preprosto ne drži!
Najbolj pa me motijo nezainteresiranost,
lenoba in nenehno iskanje vseh mogočih
izgovorov v stilu: »Vse bi – da ne bi!«
Glede same poti, kako sem prišel do
tega … Hja, preko 30 let železniškega
staža pač niso ravno »mačje solze«. Poleg tega sem v tem obdobju delal tudi za
druge delodajalce doma in v tujini in si
nabral na trenutke grenkih, a nadvse dragocenih delovnih izkušenj in znanj. Prav
zato trdim, da je železniški sistem bistveno preveč rigiden, neelastičen in zakrnel.
Sistem??? Sistem smo vendar mi! Zato bi
moral vsak izmed nas odgovor poiskati
najprej v sebi. Ko se kritično vprašam, kaj
bi lahko naredil, da bi bilo delo opravljeno
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še bolje, odnos s sodelavci še bolj človeški
in prijazen, potem se vedno najde kaj, kar
bi lahko postoril temu v prid. Kar se pa bohinjske proge tiče – dejansko res počnem
stvari, ki daleč presegajo zgolj »opis del
in nalog« strojevodje. Prepričan sem, da si
zasluži bistveno pomembnejšo vlogo, kot
jo ima sedaj.
Ali nisi na posvetu v Bohinjski Bistrici o trajnostni mobilnosti v Alpah izjavil, da v Sloveniji, še posebej pa na SŽ sovražni govor št.
1 predstavlja stavek: »Se ne da!«
Ko bi se zavedali, kako uničujoče so
posledice teh treh na videz nedolžnih besedic! Kako zaviralna je tovrstna miselnost!
Vse prevečkrat srečujem ljudi, ki takoj, ko
slišijo predlog za morda čisto enostavno,
a učinkovito izboljšavo, nemudoma začnejo iskati vse mogoče izgovore, kako se
to NE DA narediti. Prav pridejo zakoni,
pravilniki, določila in prepovedi in to samo
zato, ker se nekomu ne ljubi narediti in
se potruditi za malce več. Manjka tista
drobna, osebna »dodana vrednost«, ki je
ne more poplačati noben denar, ampak
samo zadovoljstvo. Večkrat se spomnim na
znani Gregorčičev verz: »Ne le kar veleva
mu stan, kar more, to mož je storiti dolžan!«
Problemi so zato , da se jih rešuje. A če
je že prva misel prežeta z negativizmom v
smislu »se ne da« … Kako naj potem sploh
pride do rešitve? Bistvo vsega je v iskanju
kompromisov, saj se – vsaj po mojem prepričanju in izkušnjah – le tako da preživeti
v sožitju in biti tudi uspešen. Vsak problem
namreč prinaša tudi rešitev, če se nam jo le
DA poiskati in se zanjo potruditi.
Bohinjski prostor kot povezava
dveh alpskih regij predstavlja velik potencial in izziv na več področjih, tako prometnem kot turističnem. Preden se posvetiva vlogi
železnice v tem prostoru nam zaupaj, kakšen je tvoj širši pogled na
to tematiko.
Odgovarjam z vprašanjem: »Kakšna bi
bila Bohinjska proga in promet na njej, če
bi njeni lastniki bili Avstrijci, Južni Tirolci ali
Švicarji?« Predvidevam, da si je v odgovor
nemara vsak v mislih naslikal podobo urejene proge, kot jih lahko videvamo, če le

pokukamo na severno stran Karavanškega
predora … In zakaj tega ne znamo, ali se
nam »ne ljubi« izkoristiti sami? V tujini znajo še kako ceniti naši progo. Lonely planet
jo uvršča med 10 najatraktivnejših prog. O
njej so posneti številni tuji in domači filmi ter
napisane reportaže. Mi pa … Zapiramo
postaje; oviramo tovorni promet, ukinjamo
delovna mesta. Raje bi še kaj zaprli kot pa
vpeljali. Za potnike nam ni kaj prida mar,
otepamo se prevoza koles, slabo jih (ali
jih sploh ne) informiramo … Za velik potencial, ki ga imamo dobesedno na dosegu
roke, se nam nekako »fučka« … O razvoju,
viziji proge ni ne duha ne sluha! Še huje pa
je, da država v Nacionalnem programu
razvoja železniškega prometa za regionalne proge ne predvideva nikakršnih vlaganj vse do l. 2030. Si lahko predstavljate,
kaj to pomeni? Kot da regionalne proge ne
obstajajo! Zadeva ni le »papirnati zmaj«,
saj to pomeni, da za regionalne proge niti
iz državnih resursov, niti skladov EU ni mogoče zagotoviti in črpati sredstev, saj tega
državni program ne predvideva. Izjemna
napaka je bila storjena, ker zaradi apatije,
ki sem jo že omenil, niti lokalne skupnosti,
niti predstavniki političnih strank primorske
in gorenjske regije, še najmanj pa kdo
od vplivnih železničarjev ni potegnil za
»zasilno zavoro« in zaustavil ta pogubni
proces. In sedaj smo priče »statusu quo«,
kjer se dejansko ne da veliko storiti, ker –
pa naj se sliši še tako birokratsko – zato ni
zakonske podlage.
Sedaj se pa omejiva na našo dejavnost. Prednosti, ki jih imamo v tem
visokogorskem koridorju in pa seveda, česa vsega še nismo ali morda ne znamo izkoristiti? Kje so še
rezerve in možnosti za razširitev
ponudbe in storitev?
Optimizmu navkljub se moramo zavedati, da je kakršen koli razvoj v smislu več
vlakov ob ugodnejših urah neposredno vezan na zasedenost in tehnično urejenost
postaj ter seveda vozni park. Vodstvo stremi k zmanjševanju števila zaposlenih, to
pa posledično pomeni ukinjanje. Če pride
do ukinitve ali skrajšanja prometne službe
na neki postaji, to pomeni neizogiben in
neugoden zamik vlakov. Kdor se je kdajkoli vsaj malo ukvarjal z voznim redom in
risanjem grafikona ve, da take spremembe

povzročijo »domino efekt«. Vsakršen napor je že v kali zatrt, saj vlakov ne moreš
več križati. Ni odjav, medpostajni intervali
postanejo še daljši. Če je torej reševanje
lastnih kadrovskih zagat pomembnejše od
razvoja panoge, potem premika na bolje
ne bo. Da do skrajnosti iztrošenih in zastarelih vlakov pri tem niti ne omenjam!
V potniškem prometu bi bilo potrebno
postopoma preiti na bolj prilagodljiv sezonski vozni red, ki bi bil prilagojen uporabnikom. Redni vlaki med letom so še kar
ugodni, a v poletni sezoni bi bilo potrebno nekatere vlake zamakniti na ugodnejše
ure. Pri avtovlaku nam v poletni sezoni denar dobesedno leži na peronih. Čakajočih
avtomobilov je več kot smo jih sposobni
prepeljati. A kaj, ko zopet naletimo na tehnično zaostalost. V mislih imam predvsem
postajo Most na Soči, kjer z zapletenim in
tudi nevarnim premikanjem izgubimo veliko dragocenega časa. V tovornem prometu bi bilo potrebno po naši progi vpeljati
vsaj kakšen nočni direktni tovorni vlak. Če
že ne v komercialnem smislu, pa vsaj za
razbremenitev glavne proge. Predlogi in
možnosti vsekakor so, a če se dela ravno v
nasprotju s tem, potem si boljših časov žal
še dolgo ne moremo obetati.
Dejstvo je, da je proga gorska in zelo
zahtevna. A takih prog je po Evropi še kar
nekaj, pa vseeno funkcionirajo – seveda
ne s tehniko izpred 100 let, in ne s 45 let
starimi vozili, predvsem pa NE z mentaliteto, ki progo dojema kot »nebodigatreba«.
To pač ne gre!
Če se sedaj vrneva k Ervinu, poznavalcu bohinjskega železniškega koridorja. O bohinjskem predoru si napisal knjigo, ki je preprosto
izjemno branje in poklon bohinjskemu predoru. Kako si sploh prišel na idejo o realizaciji tako zahtevnega projekta in koliko časa je
trajalo preden je knjiga izšla, saj
gre res za izjemen pomnik nekega
časa in prostora?
Ob neki priložnosti je direktor Železniškega muzeja g. Bogić hudomušno dejal,
»da mi je strojevodska halja postala že
zdavnaj pretesna« … Ne le zaradi odvečnih kilogramov, ki so se z leti nabrali,
ampak zato, ker me je vedno zanimalo
veliko stvari povezanih z železnico in osta-
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limi prometnimi panogami. Vsako leto sem
šel vsaj dva ali trikrat v tujino. Na razne
vlake, ogromne ladje križarke, v muzeje
in še marsikam. Predvsem pa me je radovednost gnala v Švico – kjer je železnica
še posebej »čislana«. Kako tudi ne, saj
tam vse »štima«, pa če se vlaki »plazijo«
navkreber po še tako strmih progah. Peljal
sem se z domala vsemi najpomembnejšimi
in najatraktivnejšimi gorskimi in panoramskimi železnicami. Potoval po dolgem in
počez, fotografiral, nakupoval in prebiral
sem literaturo ter ob povratku o tem pisal
v revijah Nova proga in GEA. Redno sem
članke o železnicah objavljal tudi v Prešernovem koledarju, Primorskem dnevniku in
drugih glasilih. Pri tem pa sem skoraj malce
zanemaril zavest, da tudi sam delam na
eni najatraktivnejših in najslikovitejših prog
v Evropi. Stike sem nato navezal s pisatelji
in železničarji – odličnimi poznavalci železniške tematike in zgodovine g. Karlom
Rustjo, že omenjenim ravnateljem našega
muzeja Bogićem, Tržačanom Paolom Petroniem, pa Tadejem Bratetom – sama velika imena poznavalcev Bohinjske proge.
Prav Tržačan Petronio, ki je v italijanskem
jeziku izdal zajetno monografijo o Bohinjski progi z naslovom »Transalpina – Bohinjska proga«, me je nagovoril, da bi mu
pomagal pri izidu knjige tudi v slovenskem
jeziku. Priznam – pojma nisem imel o uredniškem delu. Morda sem tudi zato preveč
naivno sprejel urednikovanje – a pod pogojem, da knjigo ustrezno posodobimo in
privlačno oblikujemo. Sploh nisem vedel,
v kaj sem »ugriznil«, a po zelo napornih
pripravah smo knjigo l. 2000 vendarle
izdali. V manj kot treh mesecih so bralci
dobrih 1000 izvodov dobesedno razgrabili. Uspeh je bil izjemen. Kmalu za tem me
je poklical še g. Rustja. Tudi on me je poprosil, da mu pomagam pri izidu njegove
nove knjige »100 let Vipavske železnice«.
Tudi ta je čez dve leti ugledala luč sveta in to ravno na 100-obletnico Vipavske
proge. Še pred tem je ob 90. obletnici
Bohinjske proge izšla izjemna knjiga o Solkanskem mostu »Kamniti velikan na Soči«.
Kar mi je čas, obremenjen s službenimi in
družinskimi obveznostmi dopuščal, pa sem
sam počasi zbiral gradivo o Bohinjskem
predoru. Z tedanjim urednikom revije GEA
sva bila dogovorjena, da za brošuro v
Geini sredici pripravim obsežnejši članek
o Bohinjskem predoru. A je bilo gradiva
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vse več. Moji obiski najdaljšega predora
na Slovenskem pa čedalje pogostejši. In
prav v teh samotnih urah sem opogumljen
ob uspehih knjig, pri katerih sem bil za »babico« (beri: urednika), je v meni zorela vse
bolj predrzna misel, da tudi sam napišem
knjigo. Pa je bila to – ob konkurenci strokovnjakov in odličnih poznavalcev resnično predrzna zamisel. Ko je bila ob neki
jesenski ujmi voda v predoru še posebej visoka in sem to želel tudi fotografsko ovekovečiti, sem si kupil ribiške škornje – najvišje,
kar so jih premogli v specializirani ribiški
trgovini – in takrat sem se tudi dokončno
odločil, da – v najstrožji tajnosti seveda –
sam napišem knjigo o Bohinjskem predoru.

Pisanje knjige o Bohinjskem predoru je bilo vse
prej kot samo sedenje za tipkovnico …

Kaj vse se je v skoraj 10-letnem obdobju dogajalo s pripravo knjige, kaj vse
zanimivega in razburljivega sem doživel
in srečal v tem času … Ah, to bi krepko
presegalo okvire tega članka. Natanko
19. julija 2006, ko je pred 100 leti bila
slavnostno odprta Bohinjska proga, je
bila pod pokroviteljstvom SŽ izdana tudi
moja monografija »Skrivnosti Bohinjskega
predora« in posnet film »Predorska reka«.
Lahko rečem le – to je bil zadetek v polno!
Na koncu sem bil popolnoma »sesut«, saj
je knjiga terjala svoj davek. Ko se danes
ozrem nazaj, kaj vse smo z ekipo ljudi, ki
so mi nesebično pomagali pri izvedbi tega
res velikega in zahtevnega življenjskega
projekta počeli … Oooo – bilo je noro!

Sodeluješ tudi v Operativni iniciativi za Bohinjsko progo (OIBP),
sodeluješ z inštitucijami, zadolženimi za razvoj, strategijo in vzdrževanje bohinjskega koridorja, si
dobesedno njihov »glas vesti« …,
skratka, razdeljen si na »deset
koncev« naenkrat. Kako vso to
udejstvovanje usklajuješ s službo
in zasebnim življenjem?
Sem ustanovni član OIBP in skrbim za
operativno sodelovanje s SŽ. Kaj naj rečem? Nekje je sodelovanje dobro, spet
drugi se me otepajo, ne dvigajo telefonov … Pa vendar mislim, da se vsi, ki sodelujejo z mano in OIBP zavedajo, da
smo prav s skupnimi močmi naredili veliko
koristnega in praktičnega. Ob podpori
občin Tolmin in Bohinj smo spodbudili številne pozitivne premike. Ime Operativna
iniciativa za BP opravičujemo predvsem s
konkretno zastavljenimi in izvedenimi akcijami ter doseženimi cilji. Res je – to je bolj
krpanje lukenj kot resen razvoj. A zaostanki so tako veliki, da nam drugega sploh ne
preostane! Skušamo izboljšati to, kar pač
je. Naj naštejem samo najpomembnejše:
novo postajališče Solkan; urejena rampa
za vozila za potrebe avtovlaka (AV) v N.
Gorici; AV v sezoni vozi iz in v N. Gorico;
vpeljan je še en popoldanski AV do Mosta
na Soči; prenovljen potniški vagon AV in v
njem muzejska zbirka (edinstveni primerek
v EU!); preurejene prehodnice in dovozne
stranice na vagonih AV; usmerjevalne cestne oznake za vozila; nova dvojezična
brošura za AV; bistveno povečana kapaciteta za prevoz koles v poletni sezoni;
začetek projektiranja posodobitve Mosta
na Soči; dodatni par vlakov ob vikendih
poletne sezone na kraškem odseku proge;
kontaktiranje z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc; prizadevanja, da bi se
ponovno vzpostavile povezave med SLO
in I, itd … Vse to in še več smo naredili.
Seveda ne sami, ampak v sodelovanju z
družbami SŽ. To sodelovanje pa nikakor
ni lahko, pogajanja so zahtevna. Na sestankih je potrebno problematiko dobro
argumentirati, pripraviti jedrnate dopise,
fotodokumentirati in izpostaviti najbolj pereče točke, sodelovati z Ministrstvom za
Infrastrukturo, Družbo za razvoj in investicije MzI, občinami in seveda tudi s politiko.
Povezati je potrebno številne interesne niti,
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Sicer pa – Slovenija je zakon! To je
tako razkošno lepa dežela, da je na svetu
ni lepše! Do morja imam 20 min. z avtom.
V hribih sem v dobri uri. Obožujem Sočo!
Pogled z domače hiše mi zaobjame celo
Vipavsko dolino. V jasnih zimskih dneh pa
se v daljavi na zahodu belo zableščijo
mogočni vrhovi Dolomitov. Živim v deželi
vina in pršuta. Gojim oljke in nekaj trt za
domače vince. To je raj! – »ko bi le ljudi ne
bilo« … je menda zapisal Cankar. Pa tudi
s temi nekako shajam. Upam, da tudi oni
z mano. Za vse to sem globoko hvaležen
Stvarstvu. Pravzaprav ne potrebujem veliko in sem zato preprosto – srečen!
Prenovljeni vagon avtovlaka, katerega »idejni oče« je prav ES, je eden najbolj konkretnih dokazov,
kaj se lahko naredi z izvirnimi idejami, skupnimi močmi in dobro voljo.

da se stvari postopoma in oviram navkljub
vendarle obračajo na bolje.
Imam občutek, da sem deloholik. Glede časovnega usklajevanja pa je tako, da
skušam izkoristiti vsak prosti trenutek. A sedaj je tudi doma lažje. Otroci niso več otroci in je časa več, ki pa ga seveda nikakor
nočem izkoriščati samo za delo. Družinski
odnosi so še kako zelo pomembni, zato
temu namenjam precejšnjo pozornost. Ne
rečem, da dovolj, pa vendar. Z ženo kar
dobro »krmariva«, ker se veliko pogovarjava (ne o železnici, da se razumemo!). Greva na daljše sprehode in s seboj vzameva
še kuža. Tu in tam si privoščiva kakšno potovanje, pa vikend v toplicah. Tudi z najino
mladino se dobro razumemo in se veliko
hecamo. Nismo idealni, a je življenje tako
vendarle lažje in bolj prijetno. Torej, ko
pa si vzamem prosto, znam to narediti v
velikem slogu in takrat … »ME NI!«
Povej, kdo je Ervin Sorč, ko ni v
službi, ko ni aktivist, ko ni na seminarjih, simpozijih, srečanjih, posvetih …, ko je preprosto Ervin?
Mah, kaj pa vem! Vse povsod vidim
delo. Jezen sem sam nase, ker kar naprej
nekam rinem. Na živce si grem! Kaj mi je
tega treba! Takrat se najraje zapodim v
mrzlo burjo, ki prežene in prevetri težke
misli, ali pa se usedem na kolo. O, ja!
To pa rad počenem – a še vedno daleč
zaostajam za željami. Včasih se dobimo
tudi s sodelavci in jo mahnemo na kakšno
kolesarsko etapo. Letos smo spet bili v Puli.

Vem, da si poln dobrih in pozitivnih idej in misli. Bi za konec kakšno
delil z nami?

FOTO 5:

Naš kolesarski navdušenec je v sodelovanju z OIBP, SŽ–Potniški promet in SŽ–VIT poskrbel, da je
na vseh vlakih, ki vozijo po Bohinjski progi v sezoni dovolj prostora za prevoz koles.

Sam obožujem dolgorelacijske ture, a
je za to potrebna kondicijska priprava. Ko
se otopli se v službo vozim s kolesom in
je to kar dobra rekreacija (22 km v eno
smer). Zelo rad tudi potujem, za potovanja
pa v zadnjem času uporabljam predvsem
letala in obvezno – vlake! Na, spet smo
pri železnici! Ko se takole klatim po svetu,
potem pridem domov v to našo žalost …
Tudi naša železnica bi lahko bila »poštimana« , a smo 50 let v zaostanku! Pustimo
sedaj to.

Spoštujmo sami sebe in vse okoli sebe,
saj je v nas nedvomno skrito veliko dobrega. Da smo slabe ali dobre volje je predvsem stvar naše odločitve. Zato bodimo
raje preprosto veseli in hvaležni za vse kar
imamo. Dobro je, da si to jasno ozavestimo, saj ni ravno samo po sebi umevno …

SREČNO – vsem in iz srca!
Pogovarjal se je Robert Zakrajšek
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Člana SSSLO pobudnika ideje o ustanovitvi
tekaške ekipe Slovenskih železnic
Tek. Gibanje s povišano hitrostjo, ki človeka pripravi do pospešenega delovanja
telesa in v telesu samem zbuja različne
občutke, ki gredo od popolne evforije v
eni skrajnosti do popolne kapitulacije v
drugi skrajnosti. Vse kar je vmes je v redu
in popolnoma ustreza zahtevam in pričakovanjem novodobnih lastnikov in nosilcev
teles, se pravi nam ljudem. Tako bi o teku
lahko razpredali noč in dan, pa bi se hitro
obrnil list na koledarju in še vedno ne bi
našli konsenza, ki bi zadovoljil vse poglede na izpostavljeno tematiko. Kar se mene
osebno tiče je tek stanje sprostitve, ki v
danem trenutku mislim omogoči, da delujejo na polno (med tekom se »rodi« vsaj
polovica revije, ki jo sedaj držite v rokah).
Tako pri meni. Pri Vas je verjetno drugače.
In vsaka pot in način sta pravilna. Ljudje
smo pač individuumi, ne glede na to, da
smo socialna bitja.

»Idejna krivca« Robert in Martin

In ko sem tako sodeloval na različnih
maratonih, sem med množico tekačev vedno opazil tekmovalce, ki so bili oblečeni
enako. Enake barve, enake oznake, polna
energija. Da, to so bile ekipe raznoraznih
podjetij in organizacij iz vseh koncev naše
lepe Dežele. Telekom, Krka, Hidria, Adria
airways, Hofer, Lek …, vse to sem lahko
spremljal med svojo potjo do cilja. In bili
so povezani. Potem sem se vprašal – le
zakaj mi nimamo svoje ekipe, ki bi nas
predstavljala na vseh večjih tekmovanjih in
bila, preprosto povedano, potujoči oglas.
Na nekem »drugem koncu sveta« (beri
Nova Gorica) je enako razmišljal moj so-
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Od leve proti desni – Martin Vrašec,
Emil Kajdiž in Robert Zakrajšek

delavec in prijatelj, Martin Vrašec, bivši
strojevodja, danes zaposlen v Službi za
kadre, član SSSLO in zaprisežen športnik.
Usoda je želela, da sva se nekega lepega
dne zaletela skupaj, beseda je dala idejo,
ideja je povzročila pravi »brainstorming«
in šla sva v akcijo. Cilj – sodelovanje tekačev železničarjev pod okriljem matične
družbe na vsaj treh večjih maratonih širom
Slovenije – Istrski maraton, maraton Radenci in Ljubljanski maraton (plan za leto
2018, v letošnjem smo realizirali Ljubljanski maraton).
Pot do realizacije ni bila lahka, saj sva
porabila kar nekaj truda, da sva s svojo
idejo prodrla do »pravih ušes«. Kajti pravega razumevanja predloga nekako ni in
ni hotelo biti. Le zakaj? Tega odgovora še
danes ne poznava. Martin je vedno poudarjal pomembnost gibanja in aktivnega
življenja vseh železničarjev (beri njegovo
knjigo Zdrav železničar), sam pa sem ob
vsaki priložnosti, ko smo imeli sestanke na
višji ravni iskal »linije podpore ideji«. In
nekega dne sva našla kontakt z gospodom Emilom Kajdižem, ki je tudi predsednik Železničarskega športnega društva
Slovenije. Od tu naprej je ideja vendarle
stekla v realizacijo. Kolegu Emilu je bila
ideja že v osnovi všeč in dejansko je vložil
ogromno časa in truda, da je na najvišjem
nivoju družbe zadevo pripeljal do realizacije. Sredstva so bila odobrena, plan je
bil potrjen in začelo se je zbiranje prijav.
In glej šok presenečenja! Prijav je bilo
ogromno, zanimanje ogromno, sodelavci

iz vseh služb in področij na Slovenskih
železnicah so z velikim zanimanjem iskali
informacije o možnostih sodelovanja …
Skratka, začetna ideja je končno zaživela.
Rezultat – na Ljubljanskem maratonu
2017 je sodelovala tudi ekipa Slovenskih
železnic pod okriljem Železničarskega
društva Slovenije, skupaj skoraj 70 tekačev v vseh kategorijah, tako 10, kot 21 in
42 kilometrov. Bil je pravi užitek, ko te je
kdo med tekom dohitel ali pa si ti dohitel
njega, njo in dejal – Hej, vem da si naš!
Videl sem »parno mašinco« zadaj na tvoji majici … Kako si kolega, kolegica? Iz
katere službe si? Bo šlo? Smo ali nismo?
GREMO ŽELEZNICA!!!!! To je bil pravi
božanski občutek. To je bila potrditev, da
smo na pravi poti. To je potrditev, da Martin, Emil in moja malenkost nismo »bluzili
tja v tri dni«.

Pod eno zastavo

Ja, kar se je začelo kot ideja dveh
članov SSSLO (Martin Vrašec in Robert
Zakrajšek) in raslo z nesebično pomočjo
kolega Emila Kajdiža, ki je idejo promoviral na višjih nivojih, danes obstaja kot
realnost. Tekaška ekipa Slovenskih železnic je realnost.
Kaj lahko naredita dva člana SSSLO, ki
imata pač eno »noro odbito« idejo …
Robert Zakrajšek
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Odleteli so iz gnezda …
Območni odbor sindikata strojevodij
Slovenije je letos pripravil poslovilno pogostitev za naše člane, ki nas v kratkem
zapuščajo in odhajajo v življenje, kjer
menda ni treba nič delati, samo uživati.
Dobro, naj jim bo. So si že zaslužili. Zato
smo jih tisti dan odpeljali na kratek izlet po bližnje gorenjskem koncu, kjer smo
se poučili, kako potekajo stvari na našem
največjem mednarodnem letališču Jože
Pučnik pri Brniku, zaigrali modele »visoke
družbe« v protokolarnih prostorih republike Slovenije na Brdu pri Kranju, kjer smo
se počutili zelo pomembne, si ogledali prizorišče strojevodskega srečanja 2018, ki
bo potekalo na območju Šenčurja pri Kranju, za konec pa okupirali gostišče Ančka
v Šenčurju in nismo odšli, dokler nismo
poizkusili znamenitih »ančkinih« zrezkov
in štrukljev, po katerih slovijo. Tudi kakšna
kapljica rujnega se je našla vmes. Ja, bilo
je prav prijetno in šele, ko smo tako stali
zunaj na dvorišču gostilne, pogledovali
v nebo, kjer so nas preletavala letala iz
sosednjega letališča, je marsikdo pogledal proti našim, kmalu sveže upokojenim

sodelavcem in sam pri sebi dejal – ja,
res bodo odleteli iz gnezda … Naj imajo
dolg in miren polet, mirno nebo, naj jim
krila še dolgo služijo, kajti njihov končni

cilj je še svetlobna leta daleč … Kolegice,
kolegi, srečno!
Robert Zakrajšek
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Naredimo nekaj zase
Spoštovana družba, danes se bomo
dotaknili konkretnih stvari. Bolezen, ustvarjanje bolezni (prav ste prebrali), ustvarjanje situacij v življenju, ki so nam naklonjene ali pa ne in še nekaj »miselnih kristalčkov« bomo dodali, da nam spravijo v pogon tudi tisti, ustvarjalnosti namenjen del
naše »B – mašine«, možganov. Morda ste
se namuznili, ko sem napisal ustvarjanje
bolezni. Vem, tudi jaz sem bil do takih in
podobnih stavkov lep del svojega življenja skeptičen. Po izkušnji bolezni, ki sem jo
doživel (hvala bogu brez kakršnih koli posledic), sem na svoj obstoj in življenje začel gledati iz povsem druge perspektive.
Nisem »nenadoma odkril boga«, kot se
zelo pogosto dogaja novodobnim iskalcem »nečesa novega«. Nenadoma »odkrijejo spozanje«, oz. »glas«, oz. nekaj
popularnega, največkrat nujno potrebnega za tak ali drugačen »vzpon« po družbeni lestvici. Ne, spoznal sem življenje. In
to lahko mirne vesti delim z vami, ker sem
sam šel skozi to izkušnjo. Skozi bolezen.
Ko sem šokiran poslušal zdravnika in pogledoval proti koledarju ali ni morda prvi
april. Ne, ni bil. Tisti tukaj in zdaj je bil
prekleto realen in mi je dal misliti. Misliti o
tem, zakaj – pozor! – sem si to povzročil
in kaj mi je storiti, da postanem spet »uravnotežen«. Iskal in pozorno selekcioniral
sem literaturo, ki govori o tem in že v
startu izločil vse »novodobne preroke« in
njihove »tehnike«, ki so v glavnem »bla,
bla, bla in še enkrat bla …« novodobnih »najditeljev boga«, skratka mešanje
megle.
Obstajajo pa ljudje oz. narodi, ki poznajo tehnike, ki že stoletja in tisočletja preprosto delujejo. Zakaj delujejo, ne vem ….
Kako delujejo, tudi ne vem … Ampak delujejo … Preprosto delujejo. Zato bomo danes rekli nekaj besed o modrosti avstralskih
domorodcev Aboriginov, ki so tukaj od
nekdaj in jim ni potrebno »odkrivati« vere.
Ker stvari pri njih delujejo. Poglejmo kako
oni gledajo na bolezen. Pojdimo v Avstralijo in poslušajmo, kaj nam imajo povedati
tisti, ki so tu od nekdaj. Naj se vam utrne
kakšna misel, samo vaša in samo za vas.
Avstralski domorodci bolezen imenujejo preprosto »samomor iz zasede«, saj
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si jo ustvarimo iz dogodkov, v katere se
običajno sami vpletemo.
Dogodki so vedno povezani z našim
delovanjem v realnem času, ki nas pelje
po poti vzroka ali povoda, da bolezen
dejansko »ustvarimo« sami. Tako lahko
naprimer vsakodnevna situacija, v kateri
smo na »visokih obratih« pripelje do tega,
da bomo nenadoma v trebuhu občutili vse
drugo, samo zadovoljstva po okusni hrani
ne. Zakaj? Ker bo naš želodec, preprosto povedano, vsakodnevno bombardiran
z neprijetnimi živčnimi impulzi, povzročil
»kontra reakcijo«. In poglej čudo … Od
kod čir na želodcu? Primer, da si lažje
predstavljamo. Pot do ostalih bolezni je
povsem enaka, bolezen preprosto »zasede« del telesa, ki je v tistem trenutku najšibkejši in začne »vladati« skozi njega.
Bolezen si vedno – in s tem mislim vedno – izberemo sami. Ker preprosto preveč razmišljamo o tem. Mediji nas vsako
dnevno bombardirajo z novimi odkritji ne
vem kakšnih bolezni, farmacija »izumlja«
vsakič nova sredstva proti »izumrtju« civilizacije in ko to poslušamo dan in noč,
noč in dan, petek in svetek, ni hudič, da
ne bi tisti mali »črviček« v nas začel vrtati.
Bravo! Ravnokar smo si postavili temelj
za bolezen. Samo še »izvajalca« moramo
najti, da bo bolezen po naših »željah«,
zasnovanih na neosnovanem strahu.
Ko pa vse skupaj počasi pripeljemo v
fazo »realizacije«, pride trenutek streznitve. Od tu naprej se pogovarjamo resno.
Bolezen je tu, ne glede na to, ali ste si jo
povzročili sami ali vam jo je kdo »podaril«.
Tu je! In kaj sedaj? Lahko se smilimo sami
sebi ali pa ukrepamo. Že v startu pa se moramo zavedati, da odgovore lahko poiščemo samo mi sami. Znotraj sebe. Vprašanja
drugim v stilu – pa mi ti povej zakaj – so
preprosto otročja in egoistična, vzvišena,
povsem ločena od realnosti. Moramo se
zavedati, da nam življenje preko bolezni
želi povedati, da je čas za spremembo. Da
je čas, da nekaj »zrušimo« ali »postavimo
na glavo«, da bi potem to lahko ponovno
postavili na noge povsem drugače. Ampak kaj je tisto … To mora vsak sam ugotoviti pri sebi. Tu čarobne palčke ni. Razen,
če želite pol svojega življenja preživeti na

Samoustvarjanje naših težav

tabletah, antidepresivih in podobno oz.
»podariti« kup denarja raznim »duhovnim
svetovalcem«. Seveda pogovor pomaga,
in terapije pomagajo, a so samo kljuka na
vratih, ki jih odprete skupaj s terapevtom.
Noter greste sami …
Nadalje se moramo sami pri sebi vprašati nekaj, kar je morda skregano z zdravo
logiko. Ali sploh želim ozdraveti? Kaj mi
bolezen »pomeni«? Ali morda moja bolezen vzdržuje tok življenja v tisti strugi, ki mi
odgovarja? Razmislite. Osebno poznam
kar nekaj primerov, ko so ljudje mislili, da
se bo njihova družina, katere člani so si
bili kot pes in mačka, »odlično razumela«
zaradi njihove bolezni in bo vse ok. Ne,
samo počakali bodo in se med sabo zgrizli malo kasneje. Ne bojte se..
Če pa bolezensko stanje sami pri sebi
uspemo »sprocesirati« na neko normalno
raven, potem lahko razmišljamo dalje. Bolezen in s tem povezane nezaželene okoliščine niso »prišli« v naše življenje samo
za to, da nam ga otežijo. Ne, tukaj so,
da nas poučijo, da nam podajo nauk, kaj
je narobe v našem življenju, kje grešimo.
Dajo nam možnost, da se spremenimo in
razvijamo v drugi smeri. Se smejite? No,
ko vas bo smeh minil, se vprašajte o ljudeh,
za katere ste vedeli, da so na »koncu«, pa
so še danes tu. Ker so poslušali sebe in
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si dovolili spremembe v življenju. Glej no
glej, in potem vse tiho je bilo …
Predstavljajte si list papirja na mizi. Če
ga želimo vreči proč, ga moramo najprej
pobrati. Je tako? Sedaj to situacijo preslikajmo v naša življenja. Kaj ni tu povsem
enako? Bolezen (papir) moramo najprej
sprejeti (pobrati), razčistiti sami pri sebi,
kako in kaj, da jo lahko potem «vržemo
proč«. Kot kos papirja, ki ga ne potrebujemo več. Če bolezni odvzamemo »moč
in energijo« nad nami, se preprosto ne bo
imela več s čim hraniti. Seveda vsa zadeva v praksi ni tako preprosta. Potrebna je
jeklena volja in čisto zavedanje o tem, da
bolezen pri nas nima kaj iskati. Potrebno je
tudi sodelovanje z »roko v roki« z uradno
medicino in alternativno medicino. A ne
vedno slepo poslušati, kaj govorijo »bogovi v belem«. Ravno tako ne verjeti vsega,
kar vam prodajajo raznorazni »novodobni poduhovljeni zdravilski bogovi«. Bodite
pozorni. Če ni pristnega stika, preprosto
odidite. Kajti »namišljen« bog je kar pač

je, kot ga vsak sam vidi, pa naj je oblečen
»belo« ali pa »malo šareno«. Poslušajte
svoje telo, svojo pamet. Zakaj jo pa imate? Jasno, sodelovanje z uradno ali pa
alternativno medicino v primeru težav je
vsekakor potrebno, ne se pa pustiti, da vas
imajo za objekt. Tako eni kot drugi. Bodite
aktivni udeleženec svojega življenja in sodelujte. Ne samo pasivno opazovati, kaj
drugi »strokovnjaki« vidijo v vas. Vidijo
vašo »notranjost«? Ne!
Ko vse tole skupaj nekako uredimo v
glavi (kar ne pomeni, da o bolezni ne
boste več razmišljali, samo ne bo pa več
»gvišna smrt«), potem je čas, da ugotovimo, da se iz bolezni praktično lahko
učimo. So priložnost za učenje, pa naj se
še tako banalno sliši. Učenje samih sebe,
življenjski poduk, kako naj spremenimo
sami sebe, kaj lahko naredimo, kje so
možnosti, da postanemo boljši do samih
sebe …, skratka ugotovimo, da težave v
bistvu sploh ne obstajajo. So samo priložnosti za učenje …

In to je tisto, kar nam življenje vedno
ponuja v izobilju. Učenje. In to ne vedno
samo skozi bolezen. Ko pri sebi ozavestimo vzroke in vpliv bolezni počasi zbledi,
potem je čas za učenje prijetnejših življenjskih situacij. Lahko verjamete ali pa tudi ne.
Kot želite …
Vedite pa tole. Bog nikoli ne ustvari
prazne posode … Vsak in vse ima svoj
namen, svoj dar, svoje poslanstvo. Ampak
mi sami smo tisti, ki moramo to poslanstvo
ozavestiti v sebi. In ga živeti. Si dovoliti. Ali
veste tisto – koliko psihologov je potrebnih,
da se zamenja žarnica? Samo eden, a le,
če se žarnica resnično želi zamenjati …
Mi smo kot žarnice, lahko se zamenjamo,
a nekatere žarnice preprosto ne morejo ali
pa si ne dovolijo iz svojih »okovij«, iz svojih
»navojev«, ker se bojijo ponovno svetiti …
Tako na svet gledajo avstralski Aborigini. S staro modrostjo gredo skozi podivjan
moderen svet. In so še vedno tu. Vredno
pozornosti?

jemati, takrat njihove korenine, ktere so jih
celo živlejne gor držale, gniti prično inu,
ko huda ura pride, či jih (ne)umni gospodar prej ne poseka, že od zdavnej mrtva,
vznak padejo.
V malimu serpnu sedemnajstiga leta gospodovega se je taka reč v pragerski gmajni zgodila inu koder ma zlodej hudobni
parklje vmes, se zgodi, de je piš vetra v
smeri cesarsko kraljeve železnice vlekel
inu očaka lesenega baš na štreko podrl.
Stati inu obstati drevesu ni ratalo, takisto
stati inu obstati ni ratalo stebru, kteri žice

gor nad štreko drži. Take otožno ležeče so
jih vrli nam infrastrukturci ročno vkraj djali,
žice poflikali inu počasno vožnjo tamkaj
namestili, do časa v kterem bodo ob štreko
nov steber gor postavili. Cajti dandanašni
so pak taki, de čas urno naprej beži inu
nič ne reče. Mnogteri cugi so tam mimo
počasi drčali, počasneje koker to Bog in
cesar zapovesta inu so per žlajfanju inu
cuganju mnogteri kilovat viška požrli.
V vsih tih cajtih med malim srepnom inu
vinotokom je tam mimo na stotnije cugov
drčalo, pak se človek zamisli, či je vsaki od
njih le za en goldinar energije prek mere
požrl, de bi se s tim dnarjem tam zlati steber gor postaviti dalo. Nektere navade v
naših krajih so pak take, de se, kadar se nič
ne nardi, drug na drugega radi zgovarjajo
inu vse ostale iz birokratskimi fintami fopajo. Od fopanja na suho, lubi Slovenci, se
pak prej koker zlati steber, zlato žilo dobi.

Robert Zakrajšek

Zlati steber
Lubi Slovenci! Dobrotlivi Gospod nam
je odredil na tem koščku raja živeti, na
kterem marsiktera zel rase, med njimi takisto drevesa visoka inu ponosna. Inu so
drevesa jako dobrodošla ktera majo mnogotero dobro lastnost, poleti nas s senco
hlade, pozimi nas njihov les greje, ena
nam sladke plodove nudijo, druga pak
žvercam neboglenim v gmajnah zavetja
dado. Spoštljiva zna njihova starost biti,
kajti staroste med njimi so že za cajta Karla
velikega gor rasla. Pak kakor vsakimu, tudi
njim njihov čas pride od tega sveta slovo

Vsim vam zdravja inu sreče želim!
Jurij Krajnik Dalmatin
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