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Ste na postaji - Uvodna stran

UVODNIK GLAVNEGA UREDNIKA

»Kvanto košta kilo merda?«*
Leto se je končalo in prišel je čas, ko
bomo potegnili črto čez naše delo in želje, ki smo jih imeli na začetku prejšnjega
leta primerjali z rezultati, ki smo jih realizirali na koncu, skratka, spet bo »veselo«.
Ravno zato včasih pomislim, da pisanje
uvodnikov ni preprosta reč. Uvodnik zaradi samega sebe ali zato, da morda nakaže iztočnico, kaj pričakujte v nadaljevanju
branja oz. na kaj dajte svojo pozornost.
Vedno poskušam ujeti tisto življenjsko
varianto, čeprav verjemite, da ni vedno
preprosto. Kar se tiče nas, železničarjev,
vem in vidim, da smo leto zaključili v stilu.
Miklavž bi dejal – železničarji, bili ste
pridni in zaslužite darilo. Res, zopet smo
ustvarili eno tistih pravljičnih let, ko imamo
na koncu bilance kaj pokazati. Pokazati,
da se tudi v našem prostoru da, če se
le želi. Da se zmore, če je le prisotna
nesebična želja in volja vseh vpletenih,
da »urbi et orbi« pokažemo rezultat, ki
se ga ne bi sramoval prav nihče. Pokazali
smo, da se s skupnim delom, dogovarjanjem in usklajevanjem podjetje lahko pripelje do zavidljivih rezultatov. Do uspeha.
A kaj, ko to pri širšem delu naše male
podalpske deželice ni sprejeto ni uspeh.
Ni zaznan moment, da se zmore. Nihče ne bo dejal ali zapisal – Slovenske
železnice pišejo pravljično zgodbo o
uspehu. Raje bodo vrtali in vrtali in poskušali najti vse slabo, pa če bo tega za
en gram, ga bodo poskušali prodati kot
celo kilo. Ja, »merda« se prodaja v velikih
količinah ...
Ko takole vržem»uč« nazaj, z žalostjo
opažam, da pa vsi le ne gradijo svojih
zgodb o uspehu na tak način. Nekatere
»zaščitene kaste« si preprosto zaželijo nekaj, za kar menijo, da jim pripada in se
jim je pač zahotelo zjutraj, ko so vstali iz
postelj. Preprosto postavijo zahteve in se
ne pogajajo. To zahtevamo in to bomo
dobili! Ne glede na to, v kakšni situaciji
se nahaja ostali del populacije naše male
deželice pod Alpami. Človek se vpraša
– le na kateri razvojni stopnji sindikaliz*(Koliko stane kilo…. – saj veste česa)

ma so? Ta logika je delovala pred dvajsetimi leti. Druge pač ni bilo. A čas je
šel naprej, razmere so se spremenile in
balončki »pomembnosti« počasi pokajo.
Danes za dosego ciljev ni dovolj samo
zahtevati, ampak se je potrebno potruditi.
Nič ne pade iz drevesa, še najmanj samoumevnost. A tega nekateri »v haljah«
iz svoje perspektive »vsemogočnosti« preprosto ne dojamejo, ali pa , kar je še
huje, to presneto dobro vedo, a menijo,
da ta pravila za njih ne veljajo. Menijo,
da to velja za navadno »rajo«, oni so pa
le nekaj več od njih. V katerem segmentu
že? O kom govorim? Če vsaj malo spremljate dnevne medije, vam mora biti presneto jasno, kdo v našem prostoru samo
»zasika«, pa je že zmagovalec. Verjemite mi, da v našem primeru stvar ni tako
preprosta. Zakaj? Mi imamo črne delovne obleke, ne »belih halj«, zato je naš
boj za pravice poln resničnega žara za
svoje ljudi. Medtem, ko lastna hvala in
poudarjanje lastne pomembnosti s strani
»vsemogočnih« belih halj pomeni preprosto eno od oblik prodajanja »merda«,
in to v velikih količinah, ena kila je žal
premalo.
In včasih se resnično vprašam, koliko
bregov ima naša deželica? Ima dva, kot
vsaka reka? Žal dobivam občutek, da je
bregov toliko, kot je interesov v ozadju.
Le s to razliko, da na nekaterih bregovih
živijo v vilah, spet na drugih pa krpajo
stare podrtije, da se jim ne podrejo na
glavo. To me spominja na tisto šalo iz
stripov Diareja, ki so izhajali v času slovenskega osamosvajanja v reviji Mladina
– ... u armiji svi smo isti, samo što sam
ja viši po činu ... Kaj nam ta šala pove?
Vse o krutem nadrealizmu sindikalnega
boja v slovenskem prostoru, kjer nekateri samo grdo pogledajo, pa dosežejo
vse, plus deset procentov, nekaterih drugih pa nihče ne želi niti slišati, kaj šele
videti, saj navadna raja se pa res nima
kaj pritoževati, kaj ne? Naj raje delajo ...
Pove nam vse, če si le želimo resnično
razmisliti o tem ... In kje smo sredi tega
dogajanja mi?

Robert Zakrajšek

Hvala bogu, mi oz. naš sindikat nismo
del teh bizarnih igric, kjer so nekateri
kralji že v startu, drugi pa bodo večno
družbeno dno. Naša igra je čista, naša
vest tudi. Morda kdaj kakšno zadevo
opravimo bolj na »oštro«, a tudi druga
stran deluje na tak način in tako dosegamo zdrave kompromise. Dokaz? Poslovanje skupine Slovenskih železnic! Da
smo ga dosegli in ga bomo v bodoče
še nadgradili, nismo vzeli za talce pol
države. Ne. Preprosto delali smo. Z srcem in zavedanjem, da je ta pot prava
in pelje k uspehu. Preprosto delali smo.
In nasprotna stran je začutila ta pozitivni
impulz in nam prišla naproti. Ko smo se
srečali, je zgodba o uspehu stekla. In teče
še danes ...
Robert
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BESEDA PREDSEDNIKA SSSLO

Ko dvomljivci umolknejo ...
potniških garnitur in vagonov. Nova vozna sredstva
vsekakor potrebujemo, saj so orodje za naše osnovno
poslanstvo – prevoz potnikov in blaga.
Da smo poslovno uspešno podjetje, ki lahko realno
razmišlja o novih investicijskih ciklusih pa ni samo po
sebi umevno in ni sad neke čarovnije. Neizpodbitno
je dejstvo, da z mnogo manjšim številom zaposlenih
opravimo mnogo več dela, kot smo ga prej. Dodana
vrednost na zaposlenega se je močno povečala.

Prazniki okoli novega leta so prelomnica, ob kateri
nam misli mnogokrat uhajajo nazaj, hkrati pa nam
dajejo upanje za prihodnost.
Ob pogledu nazaj lahko s ponosom ugotovimo, da
so naše aktivnosti v preteklosti le vodile v pravo smer.
Zaposleni smo v poslovno uspešnem podjetju, sindikati skrbimo, da je spoštovanje kolektivne pogodbe
stalnica.
Pozitivne premike smo dosegali tudi na socialno –
ekonomskem področju. Z zmanjševanjem števila zaposlenih na socialno vzdržen način smo se v podjetju
približali optimalnim številkam. Res je, da v določenih
sredinah obstajajo strukturna neskladja in s tem problemom se bomo v bližnji prihodnosti morali resno
soočiti.
Dela imamo dovolj, kar nam upravičeno daje upanje,
da se nam v teh časih za varnost zaposlitve ni potrebno
bati.
Problemi se pojavljajo s starimi dotrajanimi voznimi
sredstvi. Obstaja realno upanje, da bo podjetje v prihodnjem letu zagnalo nov investicijski ciklus v nabavo
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Sindikati smo vsled teh dejstev odločeni, da je potrebno investirati tudi v zaposlene. V pogajanjih z delodajalcem smo prišli do dogovora, ki bo tudi zaposlenim
prinesel nekaj ekonomskih koristi. Dogovorili smo se
za dvig izhodiščne plače za 3 odstotke. Glede na preteklo leto se izplačilo »božičnice« dvigne za približno
30 odstotkov, zviša se poslovna stimulacija proizvodnim in izvršilnim delovnim mestom, odpravnine ob
redni upokojitvi oziroma upokojitvah na željo delodajalca se izplačajo v višini 12 plač, premija delodajalca
za vključene v prostovoljno pokojninsko zavarovanje
se iz 38 evrov dvigne na 48 evrov, za delavce, ki
kljub upokojitvenim pogojem na željo delodajalca nadaljujejo z delom je opredeljen poseben dodatek.
Na bolje se spreminja tudi Navodilo o pogojih in
načinu obračunavanja povračila za prevoz na delo in
z dela.
Oceno ali je dogovor dober bi želel prepustiti vsakemu
posamezniku, sindikati pa se kljub temu zavedamo,
da smo s tem dogovorom dosegli korak naprej pri izboljševanju socialno-ekonomskega stanja vseh zaposlenih.
Naše upanje za varno prihodnost stoji na realnih temeljih in ob tej misli si lahko vsi skupaj zaželimo SREČNO
v letu 2017. In smo lahko upravičeno ponosni nase. Ker
smo uspešni. Tu dvoma ni ...
Zlatko Ratej
Predsednik Sindikata strojevodij Slovenije
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INTERVJU

Silvo Berdajs – vodja, pogajalec,
predvsem pa človek ...
Pred tridesetimi leti sem naredil
izpit za strojevodjo, prišel k razporednemu delavcu in ta mi je odredil
večerni potniški vlak za Sevnico.
Rekel je – voziš namesto Berdajsa, ima sindikalne zadeve ... Ime
Silva Berdajsa je že takrat zvenelo drugače od ostalih. Novorojena
svetla zvezda sindikalizma na Slovenskem. Občutil sem nekakšen
ponos, da lahko s tem, ko »pokrivam« njegove izmene, njemu omogočim, da naredi nekaj dobrega
za vse nas. Bilo je pred tridesetimi
leti in bila je moja prva samostojna
vožnja ... In danes Silvo sedi naproti mene. Kot kolega, kot sodelavec,
kot nekdo, ki ni nikoli pozabil na
svoje kolege strojevodje, na člane
sindikata strojevodij Slovenije. In
minilo je že trideset let ...
Silvo, aktiven sindikalist si že 30
let. Ko pogledaš nazaj, kako vidiš
razvoj našega sindikata kot inštitucije v teh 30 letih, kako smo se
spreminjali, smo še zmeraj tisto prvotno ali smo spremenili smernice,
ker je tudi čas šel naprej?
Menim, da smo smernice spremenili
glede na razvoj samih dogodkov in to je
tisto, kar sem že večkrat rekel. Na začetku
našega delovanja v koncu osemdesetih
let nas kaj dosti ni zanimalo od kje vzeti
in smo hoteli tisto, do česar smo menili,
da smo upravičeni in to tudi dobili. Danes
pa je tu prisotna vsebinska razlika, ker
je potrebno iskanje ravnotežja tako med
uspešnostjo podjetja kot med pravicami
zaposlenih. Kot sam sem večkrat rekel –
kaj ti bo podjetje, če nimaš pravic oz. kaj
ti pomenijo pravice, če nimaš podjetja. In
zdaj, če pogledamo teh 30 let nazaj. Jaz
sem prišel v podjetje v letu 1981, ko nas je
bilo 23000 tisoč , danes nas je v skupini
Slovenskih železnic zaposlenih 7500, pa

bi težko našli koga, ki je ostal brez službe
na klasičen način (odpuščanja), tudi plače
so bile vsak mesec. To da so premajhne
bo vedno težava, namreč, tudi če bi dobili
10000 evrov, bi kdo postavil vprašanje,
zakaj nimamo dvanajst tisoč. Tako da s
tega vidika menim, da smo trideset letno
obdobje relativno znosno preživeli.
Sindikalnega boja sva se že dotaknila. Se je sama definicija sindikalizma kot taka skozi to obdobje spremenila? In v teh tridesetih
letih sindikalizem v Sloveniji na
splošno ?
Osebno menim, da je železnica v nasprotju z ostalimi vseeno v neki prednosti.
To dokazujejo podatki o številu članov, ki
se po ostalih družbah v Sloveniji gibljejo
nekje okoli 20 % zaposlenih. V tujih železniških upravah je ta odstotek malo višji in
se vrti tam okoli 50 %. Je pa res, da je ta
odstotek na Slovenskih železnicah okrog
90 %, kar dokazuje neko zgodbo, da je ta
razvoj sindikalizma na železnici dosegel
visok nivo in ta nivo v vseh teh letih tudi
obdržal in ga bo, upam, tudi v bodoče.
Čeprav sem ti v uvodu rekel, da se
politike ne bova dotikala, vseeno
ne moreva mimo vprašanja, kako
je s povezavo sindikatov s politiko? Sindikati seveda morajo biti
na nek način povezani s politiko
za doseganje podpore glede svojih ciljev. Kakšne so tvoje 30 letne
izkušnje v tem segmentu?
Glede na to, da smo javno podjetje,
da smo družba v 100 % lasti države, je
potrebno vzpostavljati odnose s politiko,
kajti politika sprejema odločitve, ki bistveno vplivajo na naš položaj. Je pa to tista
zgodba, ki sem jo že večkrat rekel, to je,
da je v korist Slovenskih železnic potrebno
sodelovati z vsako aktualno politiko, ki je

Silvo Berdajs

na oblasti. Ne moremo se v določenem
trenutku obnašat tako, da če je na oblasti
politika, ki je nam je blizu, takrat bomo
zelo skromni v svojih pričakovanjih, ko pa
bo na oblasti politika, ki nam intimno ni
blizu, bomo pa zelo zahtevni. Prepričan
sem, da je s politiko potrebno sodelovati
dokler smo podjetje v 100 % lasti države,
sem pa tudi večkrat rekel, da je v redu,
če si politično opredeljen, nekaj povsem
drugega pa, če si politično obremenjen.
Menim da v sindikalnem delu ni dobro biti
politično obremenjen in da je za dobrobit
podjetja potrebno sodelovati z vsako aktualno politiko, ki je na oblasti.
V zadnjih letih
nih več ciljev, ki
bili prepoznani
tevnega dela in

je bilo realizirapa pri članih niso
kot rezultat zahpogajanj, ampak

5

Ste na postaji - Strokovne teme

so se nekako zdeli sami po sebi
razumljivi, recimo dodatek za poslovno uspešnost, božičnica, odpravnine, štipendije ... Kje ti vidiš
vzroke za to, da ljudje tega preprosto ne prepoznajo in ne vidijo,
da je potreben velik trud, da se to
doseže.
Osebno vseeno mislim, da se ljudje intimno pri sebi vseh teh dosežkov še kako
zavedajo. Je pa res, da je mogoče na prvi
pogled včasih prisoten tak občutek, kot si
vprašal. Mogoče je posledica tega tudi
to, da se mi s svojimi rezultati nikdar nismo
preveč bahali, ampak smo oceno tega, ali
je zgodba dobra ali ne, prepustili ljudem.
Sam se večkrat pogovarjam s posamezniki, ki priznavajo te uspehe, je pa res, da je
ta priznanja pri neki širši množici na neki
javni sceni zelo težko dati. In moram reči,
da to niti ni potrebno. Več mi pomeni, da
ljudje intimno to priznajo, kot pa to, da se
mi medijsko izpostavljamo.
Naš sindikat je v slovenskem prostoru dobro poznan, dostikrat pa
je pod plazom očitkov, da je namenjen nekim drugim ciljem, ne pa
sindikalizmu. Ali so te ocene realne? Kako kot generalni sekretar
gledaš na to?
Trdim, da je sindikat prvenstveno odigral vlogo pri zastopanju svojih članov, je
pa res in to pa se strinjam, da smo v naši
zgodovini od ustanovitve naprej odigrali
pomembno vlogo v času osamosvajanja
Republike Slovenije. Menim, da smo lahko
vsi člani tega sindikata na to ponosni in
verjamem, da to obdobje osamosvajanja
lahko povežemo z današnjim stanjem in
tistimi stvarmi, ki smo jih kot Sindikat strojevodij naredili. Če ne bi bili takrat aktivni
v tej zgodbi in če zgodba osamosvajanja
ne bi uspela, tudi midva zdaj ne bi sedela
tukaj.
V kratkem se končuje štiri letno
mandatno obdobje organov SSSLO, ki je bilo vsaj na videz relativno mirno ? Kaj bi ti izpostavil za to
obdobje? V kolikšni meri so zaposleni zaslužni za pozitivni položaj
podjetja in kaj je s strani javnosti
mogoče namenoma spregledano?
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Tukaj je potrebno poudariti nekaj ključnih podatkov. Spomnim se začetka leta
2008, ko nam je promet padel skoraj za
30 % in priznam, da je tudi mene takrat
prvič obšla neka bojazen, kako se bo ta
zgodba zaključila. In če zdaj pogledamo
nekaj ključnih podatkov s tega obdobja
– v tem štiriletnem obdobju smo povečali
prihodke iz 400 na 580 milijonov evrov,
zmanjšali smo število zaposlenih, takrat
nas je bilo namreč več kot 10.000, danes nas je 7.500, dodana vrednost na
zaposlenega je iz 25.000 evrov zrasla
na 46.000 evrov. Takrat smo vozili 14
milijonov ton, danes jih vozimo čez 18
in če smo takrat imeli 27 milijonov evrov
izgube, imamo danes 23 milijonov evrov
pozitivnega rezultata. Tako da smo v tem
obdobju dosegli fantastičen uspeh. Kakšno ceno smo plačali? Jaz bi temu lahko
rekel z neko besedo znosno. Res je da
smo takrat šli s plačami iz 0–4,5 % (glede na višino plače) dol, je pa tudi res,
da smo to znižanje v celoti kompenzirali
s tako imenovano poslovno stimulacijo,
ki se glede na vrsto dela, ki ga delavec
opravlja izplačuje v znesku od 60 do 120
evrov in jo dobivamo še danes, s plačami
smo se vrnili na nivo plač pred znižanjem,
povečali smo izhodiščno plačo za 3 %,
dogovorili smo izplačilo božičnice, ki se v
višjem znesku izplačuje tistim, ki dobivajo
nižje plače in manjšem tistim, ki prejemajo
višje plače. S tega vidika imam podlago,
da lahko povem, da smo to obdobje relativno znosno preživeli, je pa seveda vprašanje, kaj bomo v bodoče imeli od tega,
da danes dosegamo take poslovne rezultate. Moram poudariti, da so z vodstvom
Slovenskih železnic potekali intenzivni
pogovori, tako v zvezi z izplačilom božičnice, kot v zvezi z dvigom izhodiščnih
plač pa tudi v zvezi z nadaljnjim upokojevanjem, kjer je naš interes, da vsekakor
zagotovimo odpravnine take kot sedaj. Rezultat je uspešno podpisan dogovor med
reprezentativnimi sindikati na Slovenskih
železnicah in svetom delavcev kapitalsko
povezanih družb Slovenskih železnic na
eni ter poslovodstvom Slovenskih železnic na drugi strani, ki govori ravno o teh
kategorijah.
S prvo stavko so bili takrat doseženi veliki uspehi na področju
same varnosti prometa, socialne

varnosti, plače so se povišale itn.,
danes pa so pričakovanja članov
morda malo drugačna, zdaj gre
večinoma za mlade člane, mlade družine, ki imajo npr. kredite
in pričakujejo predvsem varnost
zaposlitve. Kakšen je tvoj občutek glede tega? Ali mladi kot taki
aktivno delajo na tem, da bi bil
njihov status iz tega naslova varen ali so morda premalo aktivni v
sindikatu?
Mislim, da so kar aktivni, v kolikor je
seveda to potrebno. Prvo in vsekakor najpomembnejše je, da pošteno in korektno
opravljajo svoje delo. Da so aktivni znotraj
sindikata je dokaz tudi to, da je odstotek
včlanjenih ljudi v sindikat tak kot je. Seveda
pa ne gre pričakovati, da se bodo zdaj
oni obremenjevali z načinom pogajanja
z vodstvom SŽ za realizacijo posameznih
zahtevkov. To je naloga nas, ki imamo
funkcije znotraj tega sindikata. Osebno
menim, da je ta stvar korektna in normalna tudi glede njihove aktivnosti. To se vidi
tudi po odstotku udeležbe, ko gremo na
volitve, pa naj bodo te znotraj sindikata
ali v Svet delavcev. Pričakujem, da bo tudi
v bodoče tako.
Zdaj pa sam odnos do poslovodstva. Kako sodelujemo z njim? So
relacije čiste glede na to, da je podjetje večkrat označeno kot trdnjava sindikalizma? Ali so oni tisti,
ki pokimajo, pokimamo mi ali vsi
malo pokimamo?
Najprej glede »trdnjave sindikalizma«.
To trdijo tisti, ki niso udeleženi v teh direktnih pogajanjih. Poslovodstvo je zahtevno,
nič nam ni podarjenega. Samo od sebe
se nič ne zgodi. Od vsega tega, kar se je
zgodilo v smislu dobrobiti za zaposlene,
vseeno upam, da bo tudi v bodoče tako
in se ponovno vračam nazaj na iskanje
tega ravnotežja med interesi zaposlenih
in interesi firme. To je vse prevečkrat zelo
zahtevno. Je pa seveda bistveno lažje dosegati sporazume, če imaš nasproti sebi
odgovorno vodstvo, ki razume zahteve
zaposlenih, tako kot na drugi strani odgovorne sindikaliste, ki razumejo potrebe
družbe kot celote in ne samo interese
zaposlenih.
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Načrti za prihodnost? Je to, da se
je podjetje z nesebično pomočjo
zaposlenih rešilo iz rdečih številk,
kar je v slovenskem prostoru redkost, kapital za neko nadaljnje
obdobje?
Večkrat sem že rekel, da smo res naredili neke fantastične premike. Mogoče bi se
kdo tudi v tujini lahko marsikaj kaj naučil
od nas, da se ne bomo vedno mi zgledovali po tujini. In tisto kar je v tem trenutku
ključno je, kako naprej. Eno je vsekakor
strateško povezovanje znotraj tovornega
prometa. Razgovori potekajo s potencialnimi interesenti Čehi in Avstrijci. In seveda
je tu na mestu vprašanje – zakaj? Zato,
da se bo ta obseg dela še povečal. Drugo
vprašanje je, kaj je potrebno znotraj sistema še narediti in kako urediti posamezne
podsisteme, da bodo učinkovito delovali.
To bo mukotrpno in dolgotrajno delo, ki
ne bo dajalo tako velikih efektov, kot so

In za konec. Povej mi, kdo je Silvo, ko odloži vedno resen in strog
pogajalski in voditeljski obraz?
Postane »normalen« človek ali je
še vedno vpet v dogajanje na Slovenskih železnicah? Lahko reče –
firma, ti si tam, tukaj je pa 5 minut
samo zame?

zunaj«. Že večkrat sem rekel – to ni služba, to je način življenja. Ne glede na to
pa seveda obstajajo tudi druge prioritete.
Predvsem zelo rad preživljam prosti čas
v krogu družine in prijateljev, brez tega
bi bilo življenje kar nekako preveč uniformirano in predvidljivo. Ko človek le ima
možnost, je potrebno izskočiti iz pričakovanega oz. »kalupnega« stila življenja in
zadihati. Imam pa tudi dve zelo zahtevni
kosmati bitji. Prva sliši na pasje in druga na
mačje ime. Tako prvega kot drugega ne
zanima preveč, kakšna je moja služba in
zahtevata zase vso pozornost, ki jo lahko
dobita. In jo dobita, hahaha ... Živim na
podeželju, tako da imam dela dovolj in
obenem uživam v lepotah Dolenjske pokrajine. Se pa zapeljem tudi na Cres, če mi
pa čas dopušča, pa kakšno tudi zaigramo
in zapojemo, tako da mi dolgčas res ni.

Glej, ko delaš to, kar delam jaz, potem
tega ne moreš narediti, oz. »pustiti firmo

Robert Zakrajšek
Foto: arhiv Silva Berdajsa

jih dosedanji ukrepi. Je pa to vsekakor
potrebno narediti. Tretja stvar je izgradnja
drugega tira Koper–Divača. In tudi razmislek o smiselnosti ustanovitve tako imenovanega Logističnega holdinga. Kajti interes
za izgradnjo tega drugega tira je tako na
strani SŽ, kot na Luki Koper in mislim, da
bi bilo prav, da v zvezi s tem ustvarimo
neko skupno sodelovanje. Mislim, da nas
v prihodnosti čaka še ogromno pomembnega dela.

7

Ste na postaji - Strokovne teme

Kaj nam prinaša novi plačni dogovor ?
Reprezentativni sindikati na SŽ in Svet
delavcev KPD SŽ smo s poslovodstvom Slovenskih železnic podpisali dogovor, ki se
nanaša na izplačilo poslovne uspešnosti,
dviga izhodiščnih plač, višine odpravnin
ob upokojitvi ter novega zneskov stimulacije in višine premije za prostovoljno pokojninsko zavarovanje. Nov dogovor temelji
na uspešnih poslovnih rezultatih družbe,
ki so v največji meri posledica uspešnega
dela zaposlenih in realizacije ukrepov, ki
smo jih v preteklem obdobju s poslovodstvom podpisovali sindikati. Med uspehe
podjetja je mogoče šteti; dvig deleža prihodkov in posledično znaten dvig čistega
poslovnega rezultata, večje količine prepeljanega blaga, ki se je v obdobju 2009
-2015 povečal iz 14.6 mio ton na 18.3 mio
ton in znaten porast dodane vrednosti na
zaposlenega. V obdobju 2009-2015 se
je ta dvignila iz 25 tisoč na 42 tisoč evrov
na zaposlenega. Kljub temu, da beležimo
bistveno povečan obseg dela pa smo to
delo opravili s približno 2350 zaposlenih
manj kot v letu 2009. Prvič se je zgodilo
(in takih primerov pri sorodnih železniških
upravah v Evropi ni), da smo del lanskega
dobička v višini 3. mio evrov, po odločitvi
predstavnikov lastnika, nakazali državi.
Na tej podlagi je prišlo do podpisa
dogovora, ki prinaša:
• Dvig izhodiščnih plač za 3 %. Za prvi
tarifni razred tako znaša IP 368,14 eur.
Dvig izhodiščnih plač se 1.1.2017 realizira v vseh družbah skupine SŽ z
izjemo ŽGP.
• Izplačilo poslovne uspešnosti (božičnica) za leto 2016, ki se glede na količnik
delovnega mesta izplača v največji višini 70 % povprečne bruto plače zaposlenega v RS (cca 1100 eur). Izplačilo
se opravi do 15. januarja 2017.
• V letu 2017 in 2018 se odmeri odpravnina ob poklicni ali starostni upokojitvi
v višini 12. plač. Osnovo za obračun
predstavlja najboljša plača delavca v
zadnjih 12 mesecih. Odpravnina v tej
višini se odmeri ob izpolnitvi pogoja in
hkratni prekinitvi pogodbe o zaposlitvi.
• V kolikor se delavec, na željo delodajalca, odloči, da bo nadaljeval z delom,
se mu odpravnina ob starostni ali po-
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klicni upokojitvi prav tako določi v višini
12. plač. V primeru takšnega podaljšanja dela, ko izvršilni železniški delavec
na željo delodajalca odloži odhod v
poklicno ali starostno upokojitev, se mu
za čas tega dela, osnovna plača poveča za 10 %. Poleg tega pa se temu
delavcu še naprej plačuje prispevek
za poklicno pokojninsko zavarovanje
(8 %), ki se lahko, na predlog delavca,
obračuna kot povečanje bruto plače
delavca.
• Zaradi znižanja prispevne stopnje poklicnega pokojninskega zavarovanja
(ministrica za delo je kljub nasprotovanju sindikatov znižala prispevek za
poklicno zavarovanje iz 9,25 % na
8 %) se za ta obseg zmanjšanja stroškov poveča prispevek delodajalca
za prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje. Nov znesek prispevka

delodajalca za prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje znašal predvidoma 48 eur.
• S 1. januarjem 2017 se uveljavi novo
navodilo za prevoz na delo in z dela, ki
omogoča, da se lahko delavec v primeru, ko je upravičen do prevoza na delo
in iz dela z vlakom, odloči, da uveljavlja
denarno povračilo v višini 90 % stroška
vozovnice, ki mu jo je zagotavljal delodajalec za prevoz z vlakom.
• S 1. januarjem 2017 se uveljavijo novi
višji zneski izplačil stimulacije zaposlenim. Izvršilnim železniškim delavcem se
tako izplačuje stimulacija v višini 149,52
eur, proizvodnim delavcem 112,17 eur,
delavcem tehnične režije 65,26 eur in
režijskim delavcem 54,37 eur.
• Z dnem uveljavitve tega dogovora preneha veljati Dogovor o koriščenju odmora med delovnim časom.
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Mandat sindikata strojevodij Slovenije 2013–2017
zaznamuje veliko uspehov!
Mandat članov organov Sindikata strojevodij Slovenije se izteka. Pred nami so
volitve in razmislek o prehojeni poti in rezultatih dela v minulem obdobju. Vsekakor
je mogoče reči, da smo bili soočeni z
izjemno pestrim obdobjem. V prvem delu
mandata smo se soočali s posledicami gospodarske krize, medtem ko se v zadnjem
obdobju trudimo, da sadove boljšega poslovanja družbe občutijo vsi zaposleni v
družbi. Predvsem zaradi tega, ker
smo za dobre poslovne rezultate
najbolj zaslužni zaposleni.
V tem smislu smo po težkih kriznih obdobjih, skupaj z ostalimi sindikati, najprej poskrbeli da so se plače, stimulacija, regres
in dopust vrnili na raven iz predkriznega
obdobja. V nadaljevanju pa z ustreznimi

obsega dela ali posebnih pogojev dela,
smo od delodajalca zahtevali in priborili
nove oz. večje dodatke k plači (npr. višje plačilo nadurnega dela, dodatek na
vpoklic, ... – sicer pa več o tem v spodnji
preglednici).
Uredili smo sistem kroženja strojevodij
specialistov, uredili status instruktorjev strojevodij in poskrbeli za strojevodje, ki vozijo
po progah sosednjih železnic (Avstrija). S
primernimi odpravninami smo poskrbeli za
tiste, ki so se upokojili (dvanajst najboljših
plač). V tem obdobju smo dvakrat dvignili
znesek prispevka delodajalca za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
(po novem bo ta znesek 48 EUR). Uredili
smo problematiko regresnih zahtevkov za
povrnitev nenaklepno povzročene škode,

dogovori dosegli povečanje plač (tri odstotno povečanje izhodiščne osnove v januarju 2015 in januarju 2017) in sprotno,
šestmesečno eskalacijo plač v obdobjih
ugotovljene inflacije. V zadnjih treh letih
smo zahtevali in uveljavili izplačilo poslovne uspešnosti (božičnica), katere znesek
vsako leto povečujemo. Kot odgovor na
vedno večje zahteve zaradi povečanega

ki jih je od posameznih strojevodij terjala
zavarovalnica. Poskrbeli smo za nabavo
ustreznih zaščitnih sredstev (npr: zimske
bunde so strojevodje izredno dobro sprejeli) in zagotovili obnovo delovnih prostorov
na posameznih lokacijah (Koper, Zidani
Most, prostori za parno vleko v Šiški, ... ).
Naša stalna skrb so pogoji dela na voznih
sredstvih in zagotavljanje varnosti našega

dela (npr: aktivnosti za izboljšanje varnosti na goriški progi). Posebej se trudimo
zagotoviti pomoč vsem strojevodjem, ki so
udeleženi pri izrednih dogodkih – posebej
večjih (npr: oprostitev odgovornosti strojevodje ob nesreči na Jesenicah). S primernimi solidarnostnimi pomočmi smo pomagali
tistim, ki so utrpeli škodo ob naravnih nesrečah (posebej aktualno v letu 2014, ko
smo v ta namen ustanovili poseben sklad).
V programu štipendiranja smo dogovorili
600 štipendij za otroke zaposlenih v sistemu. To obdobje si bomo zapomnili tudi
zaradi reševanja posledic žledoloma na
primorski progi in zaradi vožnje posebnih,
begunskih vlakov. Prepričani smo, da je
sindikat v kriznih trenutkih reševanja nastalih razmer odreagiral ustrezno in poskrbel
za zaposlene, ki so se v obeh primerih
izjemno izkazali.
Na sistemski ravni smo uspeli preprečiti privatizacijo odvisnih družb (tudi SŽVIT v teh namerah ni bil izvzet) in vplivali
na zakonodajo, ki je za nas izjemno pomembna (npr: dosegli smo, da poklicne
pokojnine niso obdavčene, ...). Še naprej
predstavljamo ključno gonilo delovanja
naše sindikalne centrale – SZS Alternativa (vplivali smo na ZPIZ-2, ZDR, ODPZ,
ureditev minimalne plače, ...), poleg tega
pa smo aktivni tudi v okviru Zavezništva
sindikatov energetske, železniške, pristaniške in cestne dejavnosti Slovenije (vplivali
smo na Strategijo upravljanja kapitalskih
naložb RS). Na mednarodnem področju
smo največ pozornosti namenjali posledicam sprejema 4. železniškega paketa.
Poskrbeli smo zato, da se je pričela
obnova počitniških kapacitet SŽ. Ob tem
pa dogovorili možnost zimskega najema
ter nižjo ceno koriščenja kapacitete v dopustniški sezoni (za 20 %) pri čemer se je
raven storitve dvignila (v ceno koriščenja
vključena posteljnina in čiščenje). Ob tem
pa z rednim vzdrževanjem, obnovami ali
nakupi skrbimo tudi za lastne počitniške
kapacitete (nakup nove kapacitete v Olimju s katero upravlja OO ZM). Visoka
stopnja izkoriščenosti naših kapacitet priča
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o tem, da je članstvo zadovoljno s standardom in cenami njihove uporabe.
V okviru sindikata poskrbimo za kvalitetne družabne dogodke (npr. letna srečanja članstva in različni družabni dogodki
območnih odborov). Poskrbeli smo tudi za

vsakoletno vožnjo Božičkovega vlaka in
ustrezno obdarovanje otrok zaposlenih.
Sindikat strojevodij Slovenije se lahko
še zmeraj pohvali z visoko stopnjo sindikaliziranosti zaposlenih med osebjem
vlečnih vozil, vedno več zaposlenih pa se

nam skuša pridružiti tudi iz ostalih družb
sistema Slovenskih železnic. Mogoče je
ugotovitev iz prejšnjega stavka najboljši
odgovor na vprašanje o kvaliteti dela, ki
ga je Sindikat strojevodij Slovenije opravil
v minulem obdobju.

Preglednica pomembnejših sindikalnih dosežkov v obdobju 2013–2017
Področje:

Dogovorili:

Plače, božičnica, regres

• dvig IP 1.1.2015 za 3 % in 1.1.2017 za 3 %
• polletno eskalacijo plač v primeru inflacije na način;
– da se v primeru inflacije do 1 % IP uskladi v višini 100 % (npr. v juliju 2015 so se plače
uskladile za 0,6 %),

– da se v primeru inflacije iznad 1 % IP uskladi v višini 85 %
• dogovorili smo poslovno stimulacijo (božičnica) v letih 2014, 2015 in 2016, ki je vsako leto
višja.

• glede regresa smo takoj po izteku interventnega zakona zagotovili izplačilo zneska, ki ga
določa KPDŽP – t.j. 70 % povprečne mesečne bruto plače v RS. Navedeno ni uspelo večini
podjetij v državni lasti.
Dodatki

• višji je dodatek za povečan obseg dela (nadura). Povečanje iz 40 % na 65 %.
• dogovorjen je enkraten dodatek za vpoklic na vnaprej predviden prosti dan
• dogovorjen je dodatek za delo ob vpoklicu
• dogovorili smo poseben dodatek za delo v povezavi z migrantskimi vlaki
• dogovorili smo plačilo stroškov osebju, ki je zaradi spremenjenega razporeda dela v času
žleda, priskočilo na pomoč kolegom na primorski progi.

• dogovorili smo dodatek v primeru motene izrabe odmora med delovnim časom
• uredili smo plačilo terenskega dodatka za delo v tujini.
• uredili smo plačilo dodatka strojevodij za povečano nevarnost pri premiku
• dogovorili oz. redefinirali smo plačila strojevodji za vožnjo dveh ali več spetih vozil ali
garnitur, za opravljanje zavornega preizkusa in spenjanje oz. razpenjanje v primerih, če
ni osebja prevoznika, za nameščanje ambulantne ključavnice in uredili nadomestila za
strojevodje z licenco za vožnjo po Avstriji.
Upokojevanje

• dogovorili smo odpravnino v višini 12 najboljših plač vsem delavcem, ki so se upokojili oz.
izpolnili pogoje za vključitev v Program razreševanja presežnih delavcev (PRPD).

• dogovorili smo pokrivanje razlike tistim zaposlenim, ki so v skladu s PRPD odšli na zavod za
zaposlovanje (razlika do 85 % plače) in plačilo določenega zneska tistim zaposlenim, ki
zaradi vključitve v PRPD niso dosegli polne pokojninske dobe ob starostni upokojitvi.

• dogovorili smo višji znesek prispevka delodajalca za vključitev v prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje. V oktobru 2014 se je znesek povečal iz 26 na 38 EUR. V
prihodnje pa bo ta znašal 48 EUR.

• na sistemski ravni smo izboljšali sistem poklicnega upokojevanja v novem ZPIZ 2B in
nedavno sprejetem Pokojninskem načrtu. V okviru dohodninske zakonodaje pa smo dosegli,
da poklicna pokojnina ni obdavčena.
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Področje:

Dogovorili:

Štipendije

• v šolskem letu 2015/2016 in v šolskem letu 2016/2017 smo dogovorili podelitev 600
štipendij otrok zaposlenih v sistemu SŽ.

Regresni zahtevki

• z ustreznim dogovorom smo rešili problem regresnih zahtevkov za povrnitev nenaklepno
povzročene škode ob izrednih dogodkih, ki jih je od nekaterih strojevodij terjala
zavarovalnica

Varnost in zdravje pri delu

• nabavljene so bile kvalitetne gore-tex zimske bunde, dežne jakne, letni in zimski čevlji,
vetrovke, rokavice, strojevodske torbe, ...

• izbrani izvajalec bo pričel z izdelavo glušnikov, ki bodo dobavljeni do marca 2017
• uredili smo problematiko plačila nadomestil bolniškega staleža (100 %) v primerih, ko je
strojevodja bolniško odsoten zaradi izrednega dogodka povoženja oz. podobnih primerov.
Izboljšanje pogojev dela na
voznih sredstvih in delovnih
prostorih

• zamenjana so bila vsa okna na premikalnih lokomotivah (boljše tesnjenje)
• vgradili so se pnevmatski stoli na vlečna vozila (z izjemo 644 in 664)
• uredila se je razsvetljava v kabinah vozil
• obnovili so se prostori osebja v Zidanem Mostu, Kopru, Šiški, ...
• na lokacijah mesta nastopov osebja vlečnih vozil so se namestili računalniki
• v teku je razpis za nabavo tabličnih računalnikov, ki jih dobijo strojevodje.

Reševanje prometne
problematike

• dogovorili smo spremembe poročila o sestavi in zaviranju vlaka
• uveljavil se je vozni red za posamezni tovorni vlak, končuje se projekt elektronskega
voznega reda

• dosegli smo zamenjavo nekaterih signalov in signalnih oznak, ki so bili v slabem stanju
• odpravile so se nepravilnosti s stojišči nekaterih signalov za največjo dovoljeno progovno
hitrost

• dogovorili smo zavarovanje vlaka s strani prevoznika
• osebju vlečnih vozil smo omogočili možnost oddaljenega VPN dostopa do intranetne strani
SŽ (dostop do vseh predpisov) in vpogled v pravilnost evidentiranih podatkov za obračun
plač (EV-31)

• bili smo uspešni v tožbah zoper nekatere odločitve inšpektorjev za promet
• posebej se trudimo zagotoviti strokovno in pravno pomoč vsem strojevodjem, ki so
udeleženi pri izrednih dogodkih v železniškem prometu (npr: oprostitev odgovornosti
strojevodje ob nesreči na Jesenicah).
Počitniške kapacitete SŽ

• v okviru Sveta delavcev KPD smo dogovorili dinamiko obsežnih obnov večine počitniških
kapacitet v lasti Slovenskih železnic. Do sedaj so zaključene obnove na Crvenem vrhu in
Ravni dolini, v teku je obnova v Savudriji, v prihodnje pa bo obnovljen še preostali fond
počitniških kapacitet.

• dogovorili smo nižjo ceno letovanja (za 20 %) v dopustniški sezoni, ob tem, da so se
pogoji letovanja izboljšali (v ceno letovanja vključena posteljnina in čiščenje).

• v obnovljenih objektih smo dogovoril možnost zimskega najema posameznih počitniških
kapacitet.
Povzetek pripravil Zdenko Lorber
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Presek dela prometno – tehnične komisije skozi
mandat 2013–2017
V mandatnem obdobju, ki se počasi
bliža koncu je Prometno – tehnična komisija aktivno delovala na vseh nivojih in
področjih, izpostavil pa bi predvsem angažiranost pri naslednjih temah :
• pri usklajevanju predlogov za spremembo Signalnega in Prometnega pravilnika, katere pa niso bile uveljavljene
zaradi sprememb evropskih direktiv
• pri predlogih sprememb Pravilnika o
ravnanju ob resnih nesrečah, nesrečah
in incidentih
• pri spremembah Navodila o izvajanju
notranjega nadzora in ravnanju ob izrednih dogodkih
• spremembi obrazcev Poročilo o sestavi
in zaviranju vlakov pri Tovornem in Potniškem prometu
• obvestilu za vožnjo avtovlaka na relaciji
Bohinjska Bistrica- Most na Soči, kjer so
predpisani tudi postopki, ki jih opravlja
osebje vlečnih vozil
• pri spremembah Zakona o varnosti v železniškem prometu, kar je bila podlaga
za spremembo kriterijev za določitev
režimov ASN I- 60
• pri predlogu sprememb Pravilnika o postopkih preverjanja duševne in telesne
zmožnosti izvršilnih železniških delavcev, s čemer se je uskladilo predpis z
evropsko direktivo in s tem omogočilo,
da lahko v določenih primerih strojevodje izpolnjujejo zdravstvene pogoje,
kljub uporabi slušnega aparata
• navodilu o spenjanju in razpenjanju
vlečnih vozil
Veliko truda smo vložili v postopek pravilnega obveščanja o zmanjšanih hitrosti
tovornih vlakov na progi Ljubljana – Jesenice, kjer je bila na določenih odsekih
hitrost vlaka predpisana z voznim redom
posameznega vlaka manjša, kot je bila
največja dovoljena hitrost vlaka in največja dovoljena progovna hitrost določena
s signali ob progi. Sedaj se o zmanjšani hitrosti obvešča z Nalogom za vožnjo
vlaka.
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Po opozorilih osebja vlečnih vozil o slabem stanju nekaterih signalov in signalnih
oznak ob progi, smo obvestili pristojne
službe in začelo se je z zamenjavo in
obnovami le-teh, kar bo potekalo še v prihodnje.
Po mnogih letih smo dosegli, da nam na
elektromotorni garnituri serije 312 ni več
potrebno voziti s prvim odjemnikom toka
in spreminjati prioritete pri vsaki zamenjavi
mesta upravljanja.
Nadzorniki vleke so dobili dostop do
aplikacije pregleda poznavanja prog
in vlečnih vozil, za vse osebje vlečnih
vozil.
Odpravile so se nepravilnosti s stojišči
nekaterih signalov za največjo dovoljeno
progovno hitrost, prehitri spremembi signalnega znaka iz dovoljene vožnje v prepovedano na glavnih signalih, kar je imelo
za posledico aktiviranje avtostop naprave,
postavitev nekaterih manjkajočih signalov
in signalnih oznak. Na našo zahtevo pa
so bila tudi izdana nekatera obvestila, z

namenom natančnejših razlag in definiranj
posameznih del in zadolžitev.
Na področju varstva in zdravja pri delu
smo sodelovali pri pripravi ocene tveganja. V tem štiriletnem obdobju se je precej časa posvečalo reševanju hrupa na
vlečnih vozilih. Predstavljeno nam je bilo
kar nekaj modelov glušnikov, večino so jih
strojevodje preizkušali in podali svoja mnenja in pripombe. Vse skupaj je žal trajalo
preveč časa, vendar smo lahko zadovoljni,
da je projekt pri koncu. Dobavitelj je bil
na javnem razpisu izbran, v času prvega
naslednjega strokovnega izpopolnjevanja
bo strojevodjem vzet vzorec ušesnih kanalov, po katerih se nato izdelajo glušniki.
Lahko pa bo strojno osebje že v mesecu
decembru in januarju v določene centre,
kateri bodo objavljeni s službenim obvestilom sami odšli oddat vzorec ušesnega
kanala, tako ,da bi lahko projekt zaključili
do konca marca 2017. Centri so v vseh
večjih mestih po celotni Sloveniji. Glušniki so izdelani iz medicinskega silikona,
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prijaznega za uporabo, filter pa duši
problematične frekvence na vlečnih vozilih, hkrati pa omogočajo slišnost zvokov,
katere mora osebje vlečnih vozil slišati.
Glušniki bodo velik prispevek k varovanju
zdravja delavcev in pripomogli k boljšim
pogojem na delovnem mestu.
Pri osebnih varstvenih sredstvih je osebje vlečnih vozil dobilo vetrovke, nove bunde, dežne jakne, zamenjalo se je zaščitne
čevlje, na razpolago pa so tudi zaščitne
rokavice iz sodobnejših materialov.
Uredila se je osvetlitev delovnih meststrojevodskih kabin, rešuje se problematika
stolov, prepiha in mikroklime.

Urejeno je tudi polje zasebnosti pri izhodu iz kabine, kjer potniki ne smejo odlagati prtljage in se ne smejo zadrževati,
tako, da lahko strojevodja čim hitreje zapusti kabino ob izrednem dogodku.
V letu 2017 bo stopil v veljavo elektronski vozni red, elektronska lokomotivska
knjiga, obvestila ter ostali projekti, katere
strojevodja potrebuje in uporablja tekom
vožnje vlaka.
Razpis za tablične računalnike je že
izpeljan, sledeče bodo strojevodje dobili
v osebno rabo.
Dela v tem štiriletnem mandatu resnično
ni zmanjkalo, veliko projektov je bilo do-

končanih, nekaj zelo pomembnih je ostalo
še za naslednje leto, ko lahko pričakujemo realizacijo, seveda pa se – kot nas
izkušnje žal učijo – realizacija lahko tudi
zavleče.
Ne smemo obupati, ampak moramo
vztrajati do željenega zaključka. Predvsem
pa moramo bedeti nad varnostjo v prometu, saj mora biti ta na prvem mestu.
Marko Janežič
Predsednik Prometno – tehnične komisije SSSLO
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Sindikat strojevodij Slovenije v mednarodnem
prostoru
V Sindikatu strojevodij Slovenije ocenjujemo, da je delovanje na mednarodnem
področju vsekakor ena od pomembnejših
aktivnosti našega delovanja. V evropskem
prostoru ne želimo biti samo opazovalci
dogajanj, ampak tudi kreatorji oziroma
soustvarjalci aktivnosti za zaščito delavcev
v transportnem sektorju. Z našim delovanjem smo vključeni v ITF-svetovno zvezo
delavcev v transportu, ETF-evropsko zvezo delavcev v transportu, smo partner
evropske izobraževalne agencije – EVA,
v sodelovanju s fundacijo Friedrich Ebert
smo soustanovitelji Foruma sindikatov železničarjev Jugo-vzhodne Evrope. Sodelujemo tudi s partnerskimi sindikati sosednjih
držav.
Aktivno delujemo na konferencah, seminarjih, delavnicah ter projektih. V zadnjem
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obdobju smo se ukvarjali z naslednjimi
vsebinami:
• Socialni dialog v železniškem sektorju
• Družbeni vidiki in varstvo delavcev v
primeru spremembe železniškega operaterja
• Sindikati v transportnem sektorju in kako
pristopiti k včlanjevanju strokovnih in
vodstvenih kadrov
• Promocija zaposlovanja v železniškem
sektorju
• Osebje in strategije za povečanje privlačnosti železniških podjetij v Evropi
• Kaj lahko mladi pričakujejo od zaposlitve v železniškem sektorju
• Delovni pogoji v železniškem sektorju.
Železniška sekcija ETF-a se je v zadnjem mandatu ukvarjala predvsem s pogajanji z EU komisijo zaradi spreminjanja

železniške zakonodaje, tako imenovani 4.
železniški paket. Borimo se proti socialnemu dumpingu, slabšanju delovnih pogojev, nižanju varnostnih standardov. Za
doseganje naših ciljev smo izpeljali kar
nekaj vseevropskih demonstracij v Bruslju,
Luksemburgu ter Strassbourgu. V sodelovanju z evropsko civilno iniciativo smo izpeljali akcijo FAIR-transport v kateri zahtevamo pošteno plačilo za pošteno delo, …
Ocenjujemo, da smo z mednarodnimi
akcijami vsekakor dosegli pozitivne premike, predvsem na relaciji do EU inštitucij.
Zavedamo se, da smo skupaj močnejši pri
uveljavljanju delavskih pravic, zato se na
tej poti ne želimo ustavljati.
Zlatko Ratej

SSSLO Sindikat strojevodij Slovenije, Trg OF 7, 1000 Ljubljana • Telefon: 01/2313-424 • www.sindikat-strojevodij.si
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POKLICNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Med poklicnimi upokojenci tudi strojevodje
Poklicno pokojninsko zavarovanje postaja aktualno tudi v strojevodskih vrstah.
V letošnjem letu beležimo prvo poklicno
upokojitev strojevodje in pričakovati je da
bodo novosti, ki jih prinaša nov Pokojninski načrt poklicnega pokojninskega zavarovanja približale poklicno upokojevanje
vsem potencialnim kandidatom. Nov pokojninski načrt prične veljati 1. januarja
2017 in prinaša v življenje vse spremembe poklicnega upokojevanja, ki smo jih v
zakonu ZPIZ-2B dogovorili že ob koncu
leta 2015. Ko smo v začetku leta 2016
predstavljali zakonske novosti smo te ocenjevali pozitivno, saj se pogoji poklicnega
upokojevanja, kljub nekaterim nameram,
niso zaostrili. Ob tem pa smo z določenimi spremembami sistem poklicnega upokojevanja še izboljšali. Tej logiki sledi tudi
pokojninski načrt. Če ne bi bilo konflikta
z ministrico za delo, ki je kljub sindikalnemu nasprotovanju znižala prispevno
stopnjo iz 9,25 % na 8 % (delodajalci so
predlagali celo 6 %) bi lahko bila ocena
nedavno sprejetega pokojninskega načrta
bistveno boljša.
Glede na povečan interes vam v nadaljevanju podajam nekaj osnovnih informacij o pravicah iz poklicnega upokojevanja, ki vključujejo tudi zadnje spremembe
ZPIZ-2B oz. pokojninskega načrta.

na stopnjo povečanja na delovnem mestu
po prejšnjih predpisih dosegel naslednjo
starost: (12/14 – 56 let, 12/15 – 55 let,
12/16 – 54 let, 12/17 – 53 let in 12/18 –
52 let). Za strojevodje znaša ta starost 54
let. V primeru, da posameznik ni ves čas
opravljal svojega dela na delovnih mestih,
ki so vključena v poklicno pokojninsko zavarovanje ali je opravljal dela iz različnih
stopenj povečanja, se pri določitvi prej
omenjenega starostnega pogoja upošteva
t.i. tehtano povprečje starostnih mej.
Upošteva se tisti izmed obeh pogojev
poklicnega upokojevanja, ki za delavca
nastopi prej. Pri obeh pogojih poklicnega
upokojevanja velja, da morajo sredstva na
individualnem računu zadoščati za poklicno upokojitev. V primeru, da je posameznik izpolnil pogoj dosežene pokojninske
dobe za poklicno upokojitev pa na svojem
računu nima dovolj sredstev, se lahko kljub
temu poklicno upokoji v kolikor je bil v
poklicno zavarovanje vključen najmanj 17
let. V tem primeru je upravičen do črpanja
manjkajočih sredstev iz sklada solidarnostnih rezerv.

V skladu z zakonom lahko zavarovanec
najprej tri leta pred izpolnitvijo pogoja skupne pokojninske dobe, pri KAD-u preveri
izpolnjevanje pogojev za poklicno upokojitev. Na podlagi zavarovančeve vloge
za pridobitev informativnih podatkov o poklicni pokojnini (spletna stran KAD – glej
obrazci SODPZ) bo zavarovanec prejel
informacijo o možnem datumu njegove poklicne upokojitve (po katerem izmed dveh
pogojev se lahko upokoji), obdobju prejemanja in informativni znesek njegove poklicne pokojnine. Na podoben način lahko
preveri izpolnjevanje pogojev za poklicno
upokojitev tudi delodajalec. V tem primeru
je z odgovorom, ki ga KAD posreduje
delodajalcu, seznanjen tudi zavarovanec.
V kolikor so pogoji za poklicno upokojitev doseženi lahko delodajalec preneha
z plačevanjem prispevkov. Vsekakor je
smotrno, da si zavarovanec pravočasno
sam priskrbi navedene informacije, ker je
teh informacij več, kot jih KAD posreduje delodajalcu (izpolnitev pogojev, višina
poklicne pokojnine, obdobje prejemanja
poklicne pokojnine do izpolnitve pogojev

Kdaj se lahko poklicno
upokojim?
Po prvem pogoju se lahko poklicno
upokojim, ko znaša moja pokojninska
doba, skupaj z dodano dobo 42 let in
6 mesecev. V ta čas se poleg »dejansko« opravljene delovne dobe upošteva
tudi delovna doba s povečanjem na t.i.
beneficiranih delovnih mestih, ki smo jo
pridobili do leta 2001 in dodana doba
(tri mesece na leto), ki smo jo pridobili po
letu 2001.
Po drugem pogoju pa se lahko poklicno upokojim, ko znaša moja pokojninska
doba, skupaj z dodano dobo 40 let (čas
pokojninske dobe se upošteva enako kot
v prejšnjem odstavku) in ko bom glede
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za starostno pokojnino ...). Na podlagi teh
informacij bo odločitev za poklicno upokojitev veliko lažja.

Kdaj se lahko kot poklicni
upokojenec starostno
upokojim?
V kolikor se poklicno upokojim po prvem pogoju poklicnega upokojevanja
bo moje obdobje prejemanja poklicne
pokojnine trajala tako dolgo, dokler ne
dopolnim 40 let pokojninske dobe (šteje
tudi beneficirana doba pred letom 2001)
brez dodane dobe, vendar ne dlje kot
do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev. V kolikor sem na delovnih mestih
poklicnega zavarovanja delal več kot
17 let se lahko po izteku obdobja prejemanja poklicne pokojnine iz prejšnjega
stavka starostno upokojim brez doseganja starostnega pogoja za starostno upokojitev iz 27. člena ZPIZ-2. Edino v tem
primeru se je mogoče starostno upokojiti
brez tega, da bi bilo potrebno izpolniti kakršen koli pogoj osebne starosti. V
določenih primerih se lahko celo
zgodi, da se bo poklicni upokojenec starostno upokojil prej, kot če
se ne bi odločil za poklicno upokojitev. Tudi zaradi tega se splača pravočasno pridobiti informativni izračun poklicne oz. posledično starostne upokojitve
na KAD-u.

V kolikor se poklicno upokojim po drugem pogoju poklicnega upokojevanja bo
moje obdobje prejemanja poklicne pokojnine trajalo do izpolnitve pogojev za
starostno upokojitev po 27. členu ZPIZ-2
oz. največ toliko časa, kolikor imam dopolnjene dodane dobe. To pomeni starostno upokojitev ob izpolnitvi pogoja 40 let
pokojninske dobe (brez dodane dobe) in
dopolnitvi starosti 60 let (ta bo obveljala
po preteku prehodnega obdobja, ki traja
za moške do 2018 in ženske do 2020).
Zavarovanci, ki so delali na delovnih mestih, kjer se je zavarovalna doba štela s
povečanjem pred letom 2001, si lahko
za vso obdobje pridobljene beneficirane
dobe pred 2001, znižajo starostni pogoj
iz prejšnjega stavka.

Koliko bo znašala moja
poklicna pokojnina?
Poklicna pokojnina se glede na višino
zbranih sredstev odmeri najmanj v višini
starostne pokojnine, ki bi jo zavarovanec
prejel za 40 let pokojninske dobe (ni več
odbitka dodane dobe) in največ v višini
starostne pokojnine odmerjene od najvišje
pokojninske osnove, če za to zadoščajo sredstva na računu (podatke priskrbi
ZPIZ). Pomembna novost je, da si lahko
zavarovanec sam izbere višino poklicne
pokojnine glede na razpon iz prejšnjega
stavka. Neporabljena razlika za izplačilo

poklicne pokojnine pa se lahko v primeru
presežka sredstev porabi za izplačilo pokojninske rente.

Ali bom imel zaradi poklicne
upokojitve nižjo starostno
pokojnino?
V osnovi velja izpostaviti da se dodana doba upošteva kot pokojninska doba
brez dokupa pri ugotavljanju pogojev za
uveljavitev pravice do starostne pokojnine,
ne upošteva pa se za izračun višine pravic.
Poklicni upokojenec se na podlagi tega
starostno in ne predčasno upokoji. Edino
v primeru predčasne upokojitve pride do
malusov pri odmeri starostne pokojnine, ki
lahko dosežejo tudi do 18 % nižjo pokojnino. Je pa res, da se starostna pokojnina
zavarovanca z dodano dobo odmeri glede na dopolnjeno pokojninsko dobo. To
praktično pomeni za zavarovanca, ki je
imel npr. znotraj 40 let zbrane pokojninske
dobe 3 leta dodane dobe, odmero starostne pokojnine od 37 let pokojninske dobe.
Glede na to, da znaša odmera starostne
pokojnine za 40 let pokojninske dobe za
moškega 57,25 % mu vsako leto uveljavljene dodane dobe zniža to odmero za
1,25 %. Zavarovanec, ki bi npr. uveljavil
3 leta dodane dobe bi imel starostno pokojnino odmerjeno v višini 53,5 %. Ima
pa zavarovanec možnost, da se v času
prejemanja poklicne pokojnine prostovoljno pokojninsko zavaruje in si na ta račun
zagotovi starostno pokojnino za polnih
40 let pokojninske dobe. Višina prispevka
za poklicno pokojninsko zavarovanje znaša 20 % povprečne plače (pri ostalih zavarovancih je ta delež višji in znaša 60 %).
Na spletni strani ZPIZ je objavljeno, da
je znašal prispevek poklicnih zavarovancev v letu 2016 75,77 EUR mesečno.
Poleg tega pa je mogoče za čas
obdobja dodane dobe opraviti dokup pokojninske dobe. Ta dokup je
ugodnejši od ostalih vrst dokupov
pokojninske dobe, saj je osnova
za plačilo prispevka 80 % zadnje
znane povprečne plače v RS (za
ostale primere znaša osnova za
dokup 80 % plače delavca oz. najmanj 80 % zadnje znane povprečne plače v RS). Dokup lahko zavarovanec opravi s svojim sredstvi ali
opravi nakup s sredstvi, ki jih ima
na Kapitalski družbi.
Zdenko Lorber
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Vzdržno vzdrževanje in banana republika
Napoved globalnih investicij v transport
v naslednjih letih je tak, da bodo države
po svetu vložile2500 milijard evrov v železnice, kar je dvakrat več kot jih bodo vložile v ceste, letališča in pristanišča1. Mi pa
se še vedno prerekamo kdo bo financiral
gradnjo drugega tira in koliko bi prihranili
če bi tega zgradili samo za tovorni promet. Do leta 2020 naj bi po panevropski
mreži hitrih prog potniški vlaki brez težav
potovali od Portugalske do Nizozemske in
od Italije do Velike Britanije. Pri nas pa se
še kar modruje, kako bi lahko »prišparali«
par sto milijonov če bi Koper za vedno
oropali železniške alternative cestnemu
potniškemu prometu.

Potem ko je bila končana, po mojem
mnenju veliko prenapeta, nadgradnja divaške postaje, je bilo pričakovati, da se
bo nadaljevalo v smeri razvoja tako tovornega, kot tudi potniškega železniškega prometa. Čemu sicer peroni, podhodi,
dvigala in kar je še tega namenjenega
potnikom, če vlaki proti Italiji vozijo samo
do Opčin, proti Kopru pa bodo sčasoma
vozili samo še avtobusi? Zakaj potem tir
za hitrosti do 160 km/h, ko pa se progovna hitrost od Divače do Ljubljane nikjer ne
dvigne nad 100, večji del proge pa zaradi majhnih radijev in neustreznega vzdrževanja (prvič!) ne dovoljuje hitrosti nad
80 km/h?

Brezpredmetne so vse debate in študije,
ki jih razni DRI-ji in 2TDK-ji, s tujim po koprivah opletajoč, radodarno plačujejo, če
gradnje drugega tira in nadgradnje ostalih prog (glavnih in stranskih!!!) ne bomo
začeli obravnavati z zdravorazumsko vizijo razvoja železniške infrastrukture, ki še
kako pogojuje razvoj javnega potniškega,
kot tudi tovornega prometa.
SŽ, katere stanje potniškega prometa v
zgodovini samostojne Slovenije še ni bil v
slabšem stanju, ne skriva velikopoteznih
načrtov za prihodnja leta, ko misli občutno
povečati kakovost potovanja z vlaki tudi
z nakupom 25 novih garnitur, od tega
10 dvonadstropnih. Do l. 2020 naj bi bila
omogočena spletna prodaja vozovnic in
na postajah z večino neustreznimi peroni,
naj bi bil celo omogočen dostop do spleta.
Če kdo ne verjame kakšni ogromni koraki
v bližnjo prihodnost so to, naj si še enkrat
prebere prvi odstavek. Sprašujem se ali
bodo tudi nove garniture po petnajstih letih
zaradi neustreznega vzdrževanja (drugič!), pografitane nudile podstandardne
usluge prevoza potnikov, ali več kot leto
dni čakale na popravilo, kot se to dogaja
dandanes. Če se ne motim so bili Siemensi
in »Pendolinoti« pred petnajstimi leti tudi
novi. Hvala bogu za javna naročila, katera naj bi pocenila storitve, pa temu na
žalost ni tako, se pa da na njih elegantno
izgovarjati.
Hitro, varno in poceni je načelo, ki bo
potnike vrnilo na vlake in, glej si ga no,
kako je spet vse povezano. Ne internet
na postajah, ne pol milijarde namenjenih
za rešitev vitalnih težav ne bo dovolj, če
se bodo sredstva namenjala za take nadgradnje, kot so se izvajale do sedaj.
Prevoznik, ki ne vzdržuje svojih
prevoznih sredstev ni prevoznik in
država, ki ni sposobna graditi in
vzdrževati svoje infrastrukture ni
država. Prej banana republika!
Kako drugače imenovati državo, ki ne
zna ustaviti pogoltnežev, ki se skrivajo za
razno-raznimi lobiji in so zaradi lastnih
interesov, ali v imenu interesov nekoga od
zunaj, pripravljeni prodati našo (in tudi
svojo) suverenost?
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Kaj reči o državi katere politikanski in
prometikantski zastopniki ljudstva hodijo
okoli moledovat za denar tiste, ki nam jasno dajejo vedeti, da bi z veseljem prevzeli
nadzor nad našim celotnim petim koridorjem in edinim pristaniščem? Ker o desetem
koridorju se ne govori več, saj smo ga v
(ne)sodelovanju z drugimi »Ex-Yu« banana
republikami že zavozili in bo gradnja proge med Beogradom in Budimpešto samo
še zadnji žebelj v njegovo krsto.
Kaj si misliti o državi kjer se vsak infrastrukturni projekt vodi na tak način, da je
vsakomur jasno, da bomo še enkrat več,
davkoplačevalci, na smrt žejni in praznih
žepov prepeljani čez vodo? Kjer so razni 2TDK-ji ustanovljeni samo zato, da se
onemogoči transparentnost projekta do te
mere, da se na vrat na nos ustanavljajo civilno-nadzorni sveti sestavljeni iz vrhunskih
strokovnjakov, ki argumentirano kažejo
na v nebo vpijoče nečednosti, pa to ne bo
vplivalo na končni razplet. Kjer se govori
samo o drugem tiru, ki ga ne rabimo!!!
dokler na obstoječi infrastrukturi ne bomo
začeli s smiselno nadgradnjo, kar pomeni,
izključno, 20 do 30 odstotno zvišanje hitrosti in prepolovitev najdaljših odsekov na
vseh glavnih progah. Projekt Trst-Divača,
postaja Divača, rekonstrukcije Košana- G.
Ležeče, Dolga Gora- Poljčane, Slovenska
Bistrica-Pragersko, mega projekt Emonika,
neštete študije in revizije v zvezi z drugim tirom in kar je še zgrešenih, megalomanskih
in nikomur koristnih projektov je za nami,
pa se iz njih nismo naučili nič. Za stran
vržene milijone ni še nihče odgovarjal. Se
je kdo vprašal kakšen smisel ima prenape-

ta »nadgradnja« postaje Pragersko, ki bo
zaradi elektrifikacije proge proti Hodošu
sčasoma izgubljala na pomembnosti, ali
po kakšni trasi bo potekala rekonstrukcija
proge med Zidanim Mostom in Celjem in
za koliko se bodo na tem odseku skrajšali
vozni časi vlakov, ko bo končana?
Kakšno ime si zasluži država v kateri
se že leta klobasa o modernizaciji in evropeizaciji železniške infrastrukture, med
velikimi, odobrenimi projekti za katere
se lahko zahtevajo povračila EU sredstev
pa ni niti enega železniškega? Država ki
zaradi zastarelosti in razsutosti železniške
infrastrukture skoraj nima več mednarodnega potniškega prometa v notranjem

pa se namesto vlakov, od postaje do postaje vozijo avtobusi. Država v kateri se
najboljša obdelovalna zemlja plemeniti
na način, da se na njej planira gradnja
nove ceste ali trgovskega centra. Država
v kateri si ne upamo pogledati v ogledalo
in si reči, da ne rabimo avtoceste v vsako
malo večjo vas. Kako naj imenujemo tako
državo?
Krog se tukaj zaključi. Ali se spet začne?!
Jure Krajnik
Vir: Delo, Svet kapitala, petek, 18. Novembra

Zelo preprosto vprašanje – koliko časa še?
Kar nekaj časa sem razmišljal o tem,
ali naj pričujoči prispevek obelodanim ali
naj se ugriznem v jezik in pogledam tja
nekam proč od problema. Ko pa sem na
vlaku doživel neprijetno srečanje z odvisnikom od mamil in je bila situacija milo
rečeno nenavadna, da ne rečem bizarna,
mi je kljub pregovorni umirjenosti, po kateri
me poznate, vrgla ven ena od treh faz.
Spoznal sem, da je čas, da opozorimo na
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dve temi, ki sta od daleč gledano morda
nepomembni, če pa si osebno udeležen,
pa vsa situacija nenadoma zgleda vse
prej kot nedolžna ali, bog ne daj, smešna.
Posvetimo se dvema stvarema. Odvisnike
za enkrat pustimo ob strani in se najprej
osredotočimo na težavo, ki strojevodjem,
ki vozimo na dolenjski (Grosuplje, Škofljica–Rakovnik) in kozjanski progi (Sodna
Vas), podobna situacija pa je tudi na

kamniški progi (Jarše–Mengeš), povzroča mešane občutke. Za ostale proge žal
nimam podatka. Postavljanje nerazumljivih omejitev hitrosti vožnje na določenih
nivojskih prehodih. Konkretno pa govorim
o cestnem nivojskem prehodu v Grosuplju.
20 kilometrov na uro. Ker prehod menda
ni pregleden, ni zavarovan, ni ne vem kaj
še vse ne ... Razumem pristojne, da so
morali nekaj ukreniti, saj gre v dotičnem
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primeru resnično za brezglava dejanja.
Ampak s strani koga? Ko pogledamo iz
strojevodske kabine definitivno s strani voznikov osebnih avtomobilov, ki dotičnega
nivojskega prehoda preprosto ne jemljejo
resno. Da ne dolgovezim. Prebivalci naselja, ki se nahaja na drugi strani železniške
postaje Grosuplje, preprosto ignorirajo
vsa veljavna cestno prometna pravila in
zakone in se arogantno postavljajo nad
njih. Zakaj? Samo zato, ker pač živijo v
tisti, pa oprostite moji predrznosti, nepomembni soseski? Jih tlači njihova »nepomembnost« in so zato tako polni samih
sebe, da vozijo čez prehod DOBESEDNO(!!!!!) nekaj metrov pred prihajajočim vlakom, ki pač mora po nekem ukazu
od tam nekje voziti pohlevnih 20 kilometrov na uro. Ko pogledamo cestno prometne predpise, je vsakemu laiku jasno, da
ima vlak PREDNOST (!!!) pred cestnimi
vozili. Kam je zakon izginil v tem primeru?
Zakaj sploh imamo zakone? Da ima nekaj
ljudi pač nekaj početi? Vem, da sem morda nesramen in da so pri tej zadevi po
službeni dolžnosti sodelovali tudi ljudje,
s katerimi smo privatno v dobrih odnosih,
a zadeva je postala preprosto vse preveč
bizarna. Kar se v praksi dogaja na terenu
je, čisto preprosto povedano, ogrožanje
strojnega osebja, vlakospremnega osebja,
predvsem pa potnikov ... Ker vozniki osebnih avtomobilov pred vlakom NE USTA-

VLJAJO (!!!). In ko bo prišlo do nesreče?
Bodo najprej pogledali brzinomerni trak,
od nekod privlekli alkotest za strojevodjo
ali se bodo morda vendarle vprašali glede
očitnega kršenja vseh veljavnih cestno prometnih predpisov s strani voznikov osebnih
avtomobilov? Zakaj se mi zdi, da odgovor
že poznam ... Preprosto vprašanje – koliko
časa še?
Druga tema – narkomanske igle v medtirju na ljubljanski postaji, v koših za smeti
na vlakih, na sedežih vlakov, skratka vsepovsod ... Kaj je svet kot ga poznamo res
postal gojišče nezdravih življenjskih praks?
Tisti, ki se je sedaj morda cinično zasmejal,
naj se resno vpraša po svojem mentalnem
zdravju! Narkomani in njihova oprema za
doseganje »nirvane« sta na vlakih realnost. Kdor dela na vlakih to ve. Kdor ne ...
pač gleda proč in se dela , da problema
ni. Pa je! Verjamem, da bo kdo dejal –
vsak pač izbere svoj stil življenja ... Drži.
A zakaj njegov stil življenja potencialno
ogroža moje zdravje? Zdravje mojih sodelavcev? Od kje mu ta pravica? Kdo mu jo
daje? Ko moram po predpisih pregledati
garnituro, moram narediti obhod okoli nje.
In stopiti med tire (spenjača, čelne cevi ...).
Stopiti dobesedno med uporabljene igle.
Občutek? Ga ni! Ker imam vse preveč
dela s tem, da ne »nagazim« kakšne igle,
ki je v zelo visokem procentu zelo verjetno
okužena s hepatitisom. Pri ruski ruleti imaš
več možnosti, da izvlečeš celo glavo. Bili

so primeri, ko so se zaposleni zbodli pri
čiščenju košev za smeti. Bili so primeri, ko
so igle ležale »zapičene« v sedeže in ni
dosti manjkalo, da se ni zaposleni ali pa,
bog ne daj, kdo od potnikov usedel na
njih. In bili so primeri, ko smo se zaposleni
na vlaku nepričakovano srečali iz oči v
oči s popolnoma odsotno in »zafiksano«
osebo. Ali zna kdo predvideti, kako bo
dotična oseba odreagirala? In če pride
do nasilja? Do napada z iglo? Pretiravam?
Dobrodošli z mano sredi noči, ko bom pregledoval garnituro, pa da vidim, koliko vas
je resnično v »hlačah«, ko ne bo varnega
zavetja pisarne in bova soočena s krizno
situacijo iz oči v oči, TUKAJ IN ZDAJ!
Zakaj ne pišemo prijav? Zato, ker morajo
policisti po zakonu (ne krivi, ne dolžni)
najprej popisati mene, pa ime očeta, pa
številko »štumfov in gat« ..., nato pa morda
sledi »krivec« za situacijo. Kaj se bo zgodilo v primeru, da se kdo od zaposlenih
okuži s hepatitisom? Bo pomembno ali je
imel službene čevlje? Glejte, ta zapis ni
kritika. Je preprosto prošnja, klic k ureditvi
zadev. Uredimo zadeve in jih spravimo v
obvladljiv okvir, preden resnično uidejo
predaleč. Potem bo prepozno ... Želimo
samo to, da se zaposleni v delovnem okolju počutimo varne. Želimo da se stvari
uredijo. Zato preprosto vprašanje – koliko
časa še?
Robert Zakrajšek
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Počitniške kapacitete SSSLO
Sindikat strojevodij Slovenije je v dosedanjem obdobju delovanja del sindikalne članarine namenil tudi za nakup
počitniških kapacitet, katerih osnovni namen, da se članom sindikata in njihovim
družinskim članom omogoči počitnikovanje pod ugodnimi pogoji. Zanimanje
za koriščenje teh počitniških kapacitet
je zelo veliko, saj poleg ugodne cene,
omogoča tudi druženje članov, ne samo

Upravljavec

v službi, ampak tudi v času počitnikovanja.
Danes sindikat razpolaga s petimi
počitniškimi hišami in eno mobilno hišo v
kampu Natura v Podčetrtku, eno počitniško hišo v Termah Čatež, enim apartmajem v počitniški hiši Moravskih Toplicah
in enim stanovanjem v Zrečah. Vse počitniške kapacitete so predane v upravljanje posameznih območnim odborom, ki v

duhu dobrega gospodarja skrbijo, da so
primerno zasedene in dobro vzdrževane.
Počitniške kapacitete so sodobno opremljene in uporabnikom zagotavljajo prijeten oddih. Način uporabe in objavljanje
razpisov za uporabo počitniških kapacitet
določa vsak območni odbor glede na interese članstva.
Dobrivoj Subič
Predsednik odbora za počitniške kapacitete

Lokacija

Počitniška enota

Kamp Natura Podčetrtek

hiša L-40

Kamp Natura Podčetrtek

hiša J-32

OO Maribor

Moravske Toplice

apartma A1-11

041 959 964

OO Zidani Most

Kamp Natura Podčetrtek

hiša I-22

031 383 371

OO Jesenice

Kamp Natura Podčetrtek

mobilna hiša G-114

040 748 192

OO Divača

Kamp Natura Podčetrtek
Zreče

hiša j-39
garsonjera

05 29 63 679

OO Celje

Terme Čatež

hiša

051 324 466

OO Novo mesto

Kamp Natura Podčetrtek

hiša J-34

031 607 937

OO Ljubljana
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KULTURNI TRENUTEK

Jure Krajnik
Bom kratek. Jure je sprejel izziv in ga iz »besede« spremenil v »meso«. Ustvaril je nekaj prečudovitega. Nekaj, kar se dotakne duše in srca. Pokazal je, da se za obrazom resnega predsednika
nadzornega odbora SSSLO skriva tisti drugi Jure.
Jure, ki zna človeku pričarati tudi solzo na oči.
Tisto malo, skrito solzo, ki pa je tam. In jo vsak
čuti zase. Skratka, Jure je spregovoril. Pred vami
so njegove besede. Naj se vas dotaknejo ...
Robert Zakrajšek

Utrinek
Če se Ti bo ponoči kolcnilo,
je nekdo pomislil nate.
Zbudila se boš,
ker poljub ti bo dal »srebrnec«,
namesto njega,
ki je zaljubljen vate.
Vedela ne boš nikoli kdo je,
ta, ki te ne sme ljubiti.
Mogoče le slutiš,
malo, malo več, ali pa čisto veš,
ker drugače,
mesec bi ne mogel Te zbuditi.
Tisti ostal bo tam kjer je
in Ti tukaj boš ostala.
Vsak zase
mali raj sta si zgradila, dobro vama gre,
ta skrivnost
pa z vama bo zaspala.
Jure Krajnik
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Innotrans 2016
– Berlin –
Innotrans je največja sejemska prireditev
na svetu, na kateri je glavna tema in poudarek železniška tehnologija in prevoz.
Poteka v Berlinu vsaki dve leti in je vedno
odlično zasedena, tako po številu razstavljavcev kot obiskovalcev. Obsega ogromen razstavni prostor, na katerem se pravemu železničarju dobesedno zaiskrijo oči
in nenadoma ne veš, kam bi se obrnil, kje
bi začel, katera lokomotiva, kateri vlak sta
najboljša. Skratka, prava paša za oči. Kot
vedno, se je sejma tudi letos udeležila delegacija Slovenskih železnic, ki predstavlja
pomemben člen na prevozni poti stičišč
koridorjev. Bilo je kaj videti. Lokomotive,
potniške garniture, hitri vlaki, delovne drezine ..., skratka, na razstavnem prostoru
je dobesedno obstajal mali železniški raj,
obljubljena dežela, kjer obstaneš odprtih
oči in ust. Poslovni pogovori, ki so seveda
potekali na prizorišču, so se kar izgubili ob
vsem tem blišču tehnike. Naj vam pričaram
delček atmosfere, ki sem jo poskušal ujeti v
fotografije in prinesti domov. Upam, da se
bodo tudi vam zaiskrile oči ...
Darko Zakrajšek
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PORTRET

Martin Vrašec
Martin Vrašec je zanimiv človek. Tako bi ga z nekaj besedami najlažje opisal. Pa bi s tem spregledal kar nekaj pomembnih podrobnosti, ki
ga delajo to kar je. Je vsestranski na področju zdravja, športa, skratka
na področju varovanja in promocije zdravja, če se lahko tako izrazim.
Ko sem ga prvič srečal, mi je v Podčetrtku na dolgo in široko razlagal
oznake, ki so bile na tleh narisane za potek Rokovega maratona, ki je
ravno takrat potekal po Kozjanskem. Takrat še nisem vedel kdo je. Pa je
beseda dala besedo in glej ... Strojevodja?! A ti tudi? Od takrat naprej so
najine debate polne teka, pa teka in še nekaj teka, skratka športno aktivne. Martin je od časa, ko sva se zaletela skupaj v Podčetrtku, v življenju
spremenil kar nekaj stvari. Postal je popolnoma predan promociji zdravja in zdravega sloga življenja. Usmeril se je v študij, ki mu je omogočil
širši in strokoven vpogled v področje, ki ga je zanimalo in sčasoma postal
aktiven promotor zdravja v sistemu Slovenskih železnic. Je pa ostal eden
od nas. Je naš član, zato se mi zdi korektno, da pove več o svojem prizadevanju za dobrobit vsakega zaposlenega v našem podjetju.
Martin ...
Pozdravljen Robi, in hvala za predstavitev. Res je, najino prvo srečanje je bilo
v jeseni 2008, ko sem dopustoval v hišici
SSSLO v Podčetrtku in spotoma odtekel en
dobrodelni tek (Rokov tek), ki pa se menda
ne odvija več. V istem terminu si bil tam tudi
ti in pogovor je poleg »službenih debat«
kaj hitro stekel tudi v smer rekreacije in
športa.
Kako si se srečal z železnico?
Čeprav nihče od staršev ni bil železničar,
sem bil tako kot večina otrok nad železnico
navdušen tudi jaz, vendar me je pot najprej
odpeljala »na cesto«, v tovorni in pozneje
potniški promet. Nekega dne pa mi je
prijatelj iz otroštva in seveda železničar
rekel, naj se pozanimam, saj »menda
ravno potrebujejo pomočnike«. In tako
sem v jeseni 2000 prišel na železnico, v
Novi Gorici, kot kandidat za pomočnika
strojevodje. V letu 2005 smo bili poslani
na šolanje za strojevodje in to delo sem
opravljal do konca leta 2014.
Tvoja nadaljnja pot pa je potem
krenila v zelo zanimivi smeri ...
V otroštvu sem živel v Postojni in poleg
železnice je imel zame en skorajda misti-

čen prizvok napis nad enim od stranskih
vhodov Zdravstvenega doma, in sicer Fizioterapija. Moja poklicna pot se sicer
ni nadaljevala v smeri te druge otroške
želje, ampak spomin je ostal. Kot rečeno,
je bila moja poklicna pot najprej vezana na cestni tovorni in pozneje potniški
promet. Zaradi narave dela je pogosto
primanjkovalo časa za rekreacijo, čeprav
bi bila več kot potrebna. Po prihodu na železnico se je zaradi večizmenskega dela
kar nenadoma našlo nekaj več prostega
časa in takrat sem se začel bolj redno
rekreirati (fitnes, tek, rolanje idr). Med
ukvarjanjem s športom oziroma rekreacijo
sem se tako kot marsikdo tudi sam srečal s kakšno bolečino ali poškodbo, zato
sem vedno pogosteje bral literaturo s tega
področja. Vsake toliko se je zbudila tista
druga otroška želja in nekega dne sem
sprejel odločitev, da opravim tečaj(e) za
maserja. Naj poudarim, da masaža NI
fizioterapija, kajti fizioterapevt je poklic,
ki ga pridobiš po (vsaj) treh letih študija
in je mnogo bolj kompleksen kot masaža,
ki je le eden od pristopov k terapevtski
obravnavi. Kot maser sem pozneje delal
tudi s športniki in zaradi želje, kako biti še
boljši, sem »po naključju« izvedel za študij
Aplikativne kineziologije na Univerzi na
Primorskem. Po pregledu kompetenc, ki jih
pridobiš po končanem študiju sem imel
občutek, da je to tisto kar iščem in tako

sem jeseni 2010 pričel s študijem. Med
študijem sem bil skupaj z nekaj kolegi povabljen k sodelovanju v raziskavi, ki je odkrivala vzroke za pojav bolečine v križu,
kajti naš profesor in nosilec raziskave se
ni strinjal s trditvami, da je 80 % bolečin v
križu neznanega izvora. Njegovo mnenje
je bilo, da vzroki niso neznani, temveč da
niso raziskani, odkriti. Na enem izmed sestankov je dejal, da se bo raziskava širila
tudi na področje ergonomije oziroma na
odkrivanje vzrokov za pojav bolečine v
križu na delovnih mestih. Ker sem v tistem
obdobju še delal kot strojevodja in imel
občasno bolečine v križu, sem ga vprašal,
ali se mu zdi smiselno izvesti raziskavo na
delovnem mestu strojevodje. Ideja je padla na plodna tla in tako smo v letu 2013
s 15 strojevodji SŽ VIT, d.o.o. na lokaciji
Koper izvedli raziskavo, kjer smo preučevali vpliv delovnega mesta na tveganje za
pojav bolečine v križu in ali lahko s ciljno
usmerjeno vadbo ta tveganja zmanjšamo.
Ker smo z našo raziskavo prišli do zanimivih ugotovitev, sem želel s tovrstnim
delom nadaljevati tudi pri drugih delovnih
mestih v Skupini Slovenske železnice, zato
sem dopis s povzetkom preteklega dela
poslal v kadrovsko službo in bil povabljen na razgovor, čemur je čez čas sledila
prerazporeditev. Prerazporejen sem bil v
Sektor za pravne zadeve in kadre, kjer sodelujem v skupini za promocijo zdravja pri
delu. Promocija zdravja pri delu ni samo
zakonska obveznost delodajalca, temveč
prinaša koristi tako delodajalcu, kot tudi
zaposlenemu in celotni družbi.
V kakšni obliki se trenutno izvaja
promocija zdravja pri delu?
Naj najprej povem, da smo s promocijo
zdravja na delovnem mestu šele dobro začeli, a nekaj se vseeno že vidi. Zaposleni
imajo vsakih pet let možnost udeležbe v
programu zdravstvene preventive v Središču Vitalis, kjer poteka dvodnevni program
in je za zaposlene brezplačen, poleg tega
poteka v termah Olimia in Tuhelj petdnevni
samoplačniški program. Na intranetu, pod
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zavihkom Kadri, objavljamo prispevke, ki
pokrivajo dokaj široko področje, in sicer
priporočila za varno delo s slikovnim zaslonom, o pomembnosti ustrezne drže oziroma položaja med sedenjem, o izvajanju
aktivnih odmorov med delom, prispevke
s področja prehrane in hidracije, priporočila za varno vadbo v prostem času in
drugo. Skupaj s Slovensko zvezo sindikatov Alternativa, ki ji predseduje Zdenko
Lorber, sicer tudi podpredsednik našega
sindikata, smo izdali priročnik Zdrav železničar, ki smo ga prejeli vsi zaposleni v
Skupini Slovenske železnice. Skupaj z Železničarskim športnim društvom Slovenije
organiziramo različne rekreativno-družabne dogodke, ustanavljamo tekaško ekipo,
ki bo zastopala barve našega podjetja na
vsaj treh večjih tekaških dogodkih. Za tiste,
ki bi radi začeli s tekom a nimajo ustreznega znanja, načrtujemo izvedbo začetnih
tečajev teka. Prav tako bi radi zaposlenim
ponudili tečaje nordijske hoje, ki je lahko
za tekače začetnike neke vrste podlaga,
osnova za pridobivanje kondicije, obenem
pa je izvrstna vadba za ljudi s pretežno
sedečim delom, saj aktivira do 80 % skeletnih mišic. Poleg tega sledi priporočilu, naj
vadba ne sili delavca v enake položaje,
kot jih zavzema med delom.
Pa je po tvojem mnenju promocija
dovolj prodorna?
Kljub objavam na intranetu menim, da
bi morali k promociji zdravja pristopiti
bolj aktivno, kajti z osebnim oziroma neposrednim stikom lahko dosežemo boljše
rezultate. Smiselno bi bilo izvesti delavnice za skupine zaposlenih na posameznih
delovnih mestih oziroma področjih, kjer
bi jim predstavili priporočila za varno in
zdravo delo in (morda?) preživljanje prostega časa. Sicer pa so želje oziroma načrti eno, medtem ko je realizacija druga
zgodba. Trenutno nas v skupini za promocijo zdravja sodeluje cca pet, in sicer za
celotno Skupino SŽ. Zato v tem obsegu
ne moremo govoriti o uspešni realizaciji
načrtov, oziroma bi potekala skozi daljše
časovno obdobje. Naj za ilustracijo, zakaj
je smiseln osebni pristop, navedem primer
proaktivnega pristopa k promociji zdravja
in njegovih izsledkov. V eni raziskavi je bilo
ugotovljeno, da se je zdravje delavcev
izboljšalo, ko so skozi trimesečno obdobje
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izvajali aktivne odmore med delom trikrat
tedensko. V raziskavi sta sodelovali dve
skupini, in sicer ena, ki je izvajala vodeno
vadbo z vaditeljem in druga skupina, ki
je vadila po lastni presoji. Pred pričetkom
raziskave so bili vsi seznanjeni s priporočili, vendar so se v nadaljevanju pokazale
razlike. Prva skupina je zaradi vodenja
izvajala aktivne odmore skladno z načrtom, medtem ko je druga skupina v prvem
mesecu vadila po priporočilih, pozneje pa
je prišlo do postopnega izpuščanja aktivnih odmorov. Zanimiv pojav se je zgodil
v drugem trimesečju, ko je prva skupina
ostala brez vaditelja in so bili tudi oni
prepuščeni lastni presoji in organizaciji.
Po enem mesecu redne vadbe se je tudi

pri njih začelo postopno opuščanje vadbe
in se je po nekem času njihovo vedenje
izenačilo z drugo skupino. Skratka, zgolj
informiranje s priporočili še ne pomeni tudi
njihove realizacije.
Kakšne so koristi izvajanja promocije zdravja?
Podjetja se zavedajo, da zagotavljanje varnega in zdravega dela zmanjšuje
možnost poškodb ali bolezni povezanih z
delom, vendar pa je varnost in zdravje pri
delu tudi bistveni element njihove poslovne
uspešnosti. Če vemo, da smo v Skupini
Slovenske železnice v letu 2015 namenili
za nadomestila bolniških odsotnosti več
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kot 5,7 milijonov evrov, od tega več kot
3,5 milijonov na breme podjetja, in če po
drugi strani pogledamo izsledke raziskav
evropskih agencij za varnost in zdravje
pri delu, ki ugotavljajo, da vsak 1 evro, ki
ga vložimo v promocijo zdravja pri delu
prinaša donos v višini od 4 – 12 evrov,
lahko kaj hitro ugotovimo, da se vlaganje
v zdravje zaposlenih obrestuje. Ker je promocija zdravja pri delu dokaj kompleksna,
se rezultati ne pokažejo čez noč, ampak je
potrebno programe izvajati 3 – 5 let, da
se njeni učinki pokažejo v polni meri. Kaj
predstavlja ta znesek, če ga pogledamo z
vidika števila zaposlenih? To pomeni, da
smo imeli v preteklem letu vsak dan zaradi
bolniške odsotnosti z dela odsotnih skoraj
380 ljudi. In te mora nekdo nadomestiti.
Kar pomeni, da je ta kmalu lahko preobremenjen. In posledično lahko naslednji
kandidat za bolniško.
Pa bi število bolniških odsotnosti
lahko zmanjšali?
Podatki, ki jih navajajo agencije za varnost in zdravje pri delu pravijo, da se bolniška odsotnost pri udeležencih v programih
promocije zdravja pri delu zmanjša za
12 – 36 %. Kar bi v našem podjetju, če
vzamemo podatke za preteklo leto pomenilo, da bi se v prvem primeru, ob 12 %
zmanjšanju odsotnosti, število bolniških odsotnosti zmanjšalo na 330 odsotnih dnevno. V malo boljšem scenariju, če vzameva zmanjšanje bolniških odsotnosti nekje
vmes, za 25 %, bi to pomenilo, da bi bilo
vsak dan odsotnih nekaj malega čez 300
zaposlenih. Morda te številke res ne povedo toliko, kot pove vrednotenje v evrih.
Če predstaviva 12 % zmanjšanje bolniških
odsotnosti na ta način, se izdatki za nadomestila za bolniške odsotnosti znižajo
za vsaj 400.000 evrov. Največji delež
bolniške odsotnosti v preteklem letu je bil
zaradi bolezni mišično-kostnega sistema
in vezivnega tkiva, ki jim na drugem mestu
sledijo poškodbe in zastrupitve izven dela.
Menim, da lahko z ustreznim pristopom
vplivamo na zmanjšanje bolniške odsotnosti pri obeh kategorijah.
Kako torej pristopiti proaktivno?
Ena od možnosti je, seveda s soglasjem
delodajalca, da se v posameznih delovnih

okoljih usposobi motivatorje oziroma vaditelje, ki bi organizirali in izvajali aktivne
odmore, torej ne potrebujemo dodatnih
zaposlitev, kajti ti motivatorji bi del delovne
obveznosti opravljali na ta način. Na izvršilnih delovnih mestih, kot je na primer strojevodja, tovrstnega pristopa ne moremo
realizirati, zato je smiselno informiranje v
obliki priporočil in vaj, ki so bile objavljene
v eni izmed prejšnjih številk Budnika, obenem je bila dana pobuda za namestitev
letakov z vajami na vsa vlečna vozila. Z
nekaterimi kolegi sem se pogovarjal, da
so letaki sicer res bili nameščeni na vozila,
vendar so sčasoma izginili, se izgubili ...
Kako bi dosegli izvajanje aktivnih odmorov na delovnih mestih, kjer ni možnosti
vodenja ipd.? Za tiste, ki bi izvajali aktivne
odmore »v lastni režiji« je ena od možnosti
vodenje dnevnika vadbe, kamor si posameznik beleži uro in čas trajanja odmora
ter ali je/ni opravil vadbo. V prostem času
lahko za svoje zdravje poskrbimo v naravnem okolju ali pa se vključimo v katero
izmed oblik organizirane vadbe. Slednje
tudi bolj redno obiskujemo, saj smo zanje
plačali in nam to predstavlja neko motivacijo. Možnosti je veliko, odprti pa smo tudi
za predloge.
Kaj pa nadaljevanje raziskav na
delovnih mestih?
Žal do realizacije še ni prišlo, čeprav
je bil že pred časom posredovan predlog
sodelovanja in narejena finančna konstrukcija za najem ali nakup raziskovalne
opreme. Ko že omenjam raziskovanje in
če se vrnem na rezultate prej omenjene
raziskave, ki smo jo izvedli s strojevodji v
Kopru, smo pri slabi tretjini preiskovancev
ugotovili nepravilnosti pri stranski ukrivljenosti hrbtenice. Nihče od njih ni bil kdaj
prej opozorjen na to. Razumljivo, saj ne
vpliva na opravljanje dela. Lahko pa postopoma vpliva na nepravilnosti v telesni
drži in posledično vodi v deformacije ali
poškodbe. Spomladi letos smo z manjšo
skupino strojevodij, spet v Kopru, izvedli
pilotno raziskavo, kjer smo spremljali z
zdravjem povezane navade. Spremljali
smo količino (ne)aktivnosti na delovnem
mestu in v prostem času ter razlike med
dnevno in nočno izmeno, spremljali smo
frekvenco srčnega utripa, na podlagi česar lahko spremljamo tudi okvirno izpo-

stavljenost stresu na delovnem mestu, med
spanjem smo spremljali število premikov,
na podlagi česar lahko podamo približno oceno kvalitete spanja, poleg tega
so preiskovanci beležili vnos hranil in tekočin. V kratkem bomo raziskavo ponovili z
večjim številom udeležencev in kjer bomo
spremljali razlike med dvema skupinama
poklicev, strojevodji in vagonskimi pregledniki. Kot rečeno predhodno, še vedno
ostaja želja in cilj izvesti raziskave tudi na
drugih delovnih mestih v Skupini SŽ, saj na
podlagi objektivno vrednotenih rezultatov
lahko izdelamo ustrezna priporočila za varovanje zdravja ter po potrebi svetujemo
prilagoditev delovnega okolja posamezniku. Naj pa ob tem poudarim, da ureditev
delovnega okolja sama po sebi ne pomeni absolutnega izboljšanja stanja. V eni
izmed raziskav, ki je bila izvedena med
zaposlenimi na sedečih delovnih mestih
in je bila zaposlenim dana možnost uporabe pisarniškega stola, ki omogoča kar
najmanjšo obremenitev hrbtenice, je bilo
namreč ugotovljeno, da so polovico delovnega časa še vedno sedeli z zgornjim
delom trupa nagnjeni naprej, kar poveča
obremenitev na ledveni del in posledično
poveča tveganje za pojav bolečin v križu.
Odgovornost za svoje zdravje torej nosimo sami in ne delodajalec.
Skratka, vlaganje v promocijo zdravja
se splača. Kot sva ugotovila prej, bi z
načrtnim izvajanjem lahko glede na lanskoletne izdatke za nadomestila bolniških
odsotnosti prihranili zajeten znesek, ki bi
ga lahko namenili vlaganju v izboljšanje
pogojev dela. Čeprav se ideje v prakso
prelivajo počasi, vseeno ostajam optimist
in verjamem, da nam bo uspelo. Tako kot
je uspelo že v preteklosti, s strojevodji,
udeleženimi v prej omenjeni raziskavi, pri
katerih se je zmanjšal ali izginil občutek
bolečine v križu.
Martin, hvala za izčrpen pogled v
področje promocije zdravja. Verjamem,
da smo iz povedanega vsi lahko izluščili
kakšno koristno informacijo zase in da jo
bomo znali na pravilen način implementirati v naš življenjski slog. Veliko uspeha še
naprej na brezmejni poti odkrivanja koristi
za sočloveka.
Robert Zakrajšek
Foto: Martin Vrašec
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Naredimo nekaj zase – peti del
Do sedaj sem vam razlagal, kaj je v življenju pomembno, na kaj moramo biti pozorni, kaj lahko vpliva na naše dobro psihično in fizično počutje, kaj nam
v življenju krade voljo in energijo, skratka o vsem kar
nas »zasleduje« na naši poti življenja. Danes pa bomo
krenili po drugi poti ...
Če ste vsaj malo sledili mojemu »teženju« in »nakladanju«, ter
vsaj vrgli oko na tekste, ki sem vam jih predložil v prejšnjih štirih
delih, potem lahko skupaj zatrdimo, da ste osvojili vsaj osnovne
korake potovanja skozi življenje. Če ste vsaj malo razmislili o sebi,
o okolju, ki vas obkroža, o ljudeh, ki so del vašega življenja ali pa
le bežni sopotniki, potem lahko vse o čemer smo govorili počasi
spravite v prakso. Vključite v svoj vsakdanjik, v svoje vsakdanje
odnose in srečanja z osebami, ki prihajajo v vaše življenje ali pa
samo prehajajo skozi njega. Ko boste v situaciji, ko se ne boste
počutili sproščene, ko bo neka oseba v vas povzročila nelagodje,
potem se spomnite na poglavje o prepoznavanju energijskih vampirjev, to je ljudi, ki vam na vse mogoče načine kradejo energijo
s tem, da vas nenehno prisiljujejo v to, da je vaš fokus fiksiran
na njih, na njihove večne težave, na njihovo hvalisanje, skratka
na vse, kar jih po njihovem mnenju dela »oh in sploh«. Sčasoma
boste razvili občutek za to vrsto ljudi in jih tudi zelo hitro prepoznali. Predvsem pa se boste znali na umirjen način distancirati
od njih in jim ne dovoliti, da postanejo »alfa in omega« vašega
vsakdanjika. Verjamem, da vam to ne bi smelo in vam tudi ne
bo predstavljalo večje težave. Energijski vampirizem je namreč
nekaj, kar srečamo in vidimo na vsakem koraku. Zato le pogumno
in recite NE! Preprost ne.

Pot srca ...
Ali veš, da tudi Zemlja srce ima ...
Srce, ki s tabo diha, utripa, čuti, hrepeni
Srce, ki na planetu vsakomur ljubezen, mir želi
Srce, ki ti da uteho, te pokrije in te skriti zna
Srce, ki lahko ti žarek da
Ki izniči strahove, da človek se spozna
Ki daje ljubezen za polet življenja tvojega ...
Ali veš, da tudi Vesolje srce ima ...
Srce, ki je neskončno, kjer prostranost je doma
Kjer se rodijo in cvetijo tvoje sanje
Čakajo da jih spoznaš, jih živiš, potopiš se vanje
Srce, ki pokaže lepoto vso vesolja
Ki kaže pot in približa nova ti obzorja
Srce, ki daje žarek upanja ...
Ali veš, da se srca dva lahko združita ...
In vedi, da se srca dva lahko s tvojim srcem srečata
In kaj se potem zgodi je odvisno le od tebe, to veš le ti
Je odvisno od hrepenenja tvojega srca
Odvisno od iskrenosti, resničnosti iskanja tvojega
Zdaj veš kaj se lahko zgodi
Saj troje src zdaj bije zate, tam kjer si bistvo ti ...
Samo verjemi in zaupaj, vse to lahko tvoje je
Ker je hrepenenje tvoje, ker tvoje je srce
Si prostranega vesolja in ljubezni želiš
Želiš sanje in življenje ... glej, saj živiš
Naredi korak v širne poljane, v cvetoče in biserne dvorane
Naj te vodita srce in pogum, ne dovoli da ukazuje um
Kjer odprte so poti z modrostjo obsijane ...
Gaja

Nadalje sledite svojim občutkom in intuiciji. Čeprav morda
včasih kakšna vaša odločitev na prvi pogled ne bo zgledala
racionalna, bo v tistem trenutku vaša najboljša možna izbira.
Morda bi se v naslednji minuti odločili drugače, ampak do tiste
minute mora miniti aktualna minuta, ki pa je lahko zelo dolga.
Vsaj iz vaše perspektive. Vaša odločitev je v tistem trenutku pač
taka. Stojte za njo. Saj je vaša. Ne dovolite, da bi vam nekdo
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»vsevedni« in z »bogatimi izkušnjami« na ves glas razlagal, kaj
bi morali storiti. Tisti trenutek je bil vaš in druga oz. tretja oseba,
ki je nenadoma polna »modrih« nasvetov niti pomotoma ne more
vedeti, kakšen je bil vaš položaj v takrat aktualnem »tukaj in zdaj«.
To ste lahko vedeli samo vi. Predvsem pa ne kupujte nasvetov
od ljudi, ki so zaradi lastnega strahu izraziti sebe skozi ta svet,
ujeti v začaran dogmatični krog ene ali druge skrajnosti. Na eni
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skrajnosti hladna racionalnost uradne znanosti, ki svoj obstoj in
položaj gradi na teorijah, na drugi pa strogi, z večnim trpljenjem
grozeč pogled na življenje, ki ga kot edino sveto resnico pridigajo tri »edine pravilne« religije. Povejte mi, oz. razmislite – se
resnično da vse razložiti na podlagi teorij, ki so jih pač »pogruntala« velika imena in pa – ali resnično potrebujete »posrednika«,
da bi se intimno, sam zase pogovorili z Bogom? Smo res tako
nebogljeni in nerazviti, da ne znamo preprosto reči – hej Bog,
danes je čudovit dan. Hvala ti ... Zakaj nekdo meni, da lahko to
stori samo in edino on kot »strokovnjak«, ker se menda samo on
zna »pravilno« pogovarjati z Bogom, jaz mali nevedni osebek
pa lahko samo ponižno prosim posrednika, da vsemogočnemu
vzame minutko v mojem imenu. In zakaj nekdo meni, da je Zemlja
nastala po njegovi teoriji samo zato, ker je on tako rekel. In če
temu ugovarjaš, te uradna znanost »raztrga«. Ste se kdaj vprašali,
kaj bi bilo z vami, če bi vi »pogruntali« relativnostno teorijo namesto Alberta? Bi postali slaven? Ja, znotraj zidov institucije, kjer
»prepihavajo« možgane in vas »naštelajo« na pravo ortodoksno
znanstveno pot. Veste kje ...

Zato si ne dovolite, da vas nekdo stalno vodi. Bodite vi. Dovolite si sanjati in dovolite si živeti. Dovolite si uporabljati svojo glavo.
Ne skrbite, na njej bo še vedno dovolj prostora za pričesko.
Na vsako situacijo imejte pozitiven pogled in nikar že vnaprej
ne obsojajte. Vse se zgodi z namenom. Življenje je dobesedno
»živa materija«, ki pa brez naše soudeležbe ne more v polni meri
razviti vseh potencialov. Zato bodite aktiven udeleženec lastnega
življenja. Morda se sliši paradoksalno, ampak brez samega sebe
ne morete obstajati. Ste samo senca nečesa in večna želja po
nečem, česar si ne upate dovoliti. Zato – bodite vi. Preprosto vi.
Toliko za danes. Sedaj je na vas, da v svoja življenja implementirate vse, o čemer smo se pogovarjali do sedaj. Naj bo to
vaša domača naloga do naslednjič. Domača naloga življenja.
Morda samo še kratek napotek, ki ga je za vas pripravila Gaja.
Spoznali ste jo v prejšnji številki, če ste prebrali kulturne strani.
Preberite njene rime in razmislite o njih. Vaša domača naloga.
Do naslednjič ... Naj bo življenje z vami ...
Robert Zakrajšek

Nam na dušo položeno
Leto je pri kraju in čas je jako prikladen
za poglede vase. Za nazaj in za naprej.
In da ne bodo oni iz infrastrukture in potniškega mislili, kako jih ne maram in samo
čeznje pišem, konec koncev vsi v istem
zosu plavamo, bom pa še eno čez nas
rekel. Ali pa dve.
Menda je biti strojevodja silno odgovoren poklic in bi zategadelj moral biti
od volilne baze in ostalih ajzenbanerjev
silno spoštovan. Pa ni baš zmeraj tako.
O, le zakaj?
Čistilec, ki mu vrata zapreš pred nosom in mu odpelješ garnituro na drugi
konec postaje, on pa hajdi, peš za tabo,
si verjetno ne misli, glej ga mojstra, prijaznost je njegovo drugo ime, Bog ga živi!
Sprevodniku ali prometniku, ki ga pošiljaš
v rodilne organe mile mu majke, da mu
pred potniki dokažeš kdo je glavni pri
vlaku, te ne bo v zvezde koval in okoli
hvalil. In potnikom takisto ne boš ostal v
lepem spominu.
Ko kolegu zapuščaš štalo namesto mašine in svinjak v bivalnici, tako v WC-ju,
kot pri TV-ju, ponižuješ njega, sebe in svoj
stan. Ko mašine ne pregledaš, čeprav je
to tvoja od cesarja predpisana in plačana

dolžnost, si v grehu. Ne računaj potem
takem na vsemogočnost sindikata, ko ti bo
inšpektor zaradi kršenja postav izstavljal
plačilni nalog.
Opravljaš odgovorno in vsega spoštovanja vredno delo. V tvojih rokah so človeška življenja in na milijone evrov. Ne
pomagaj »kravatarski« zalegi, ki neutru-

dno stremi k degradaciji tvojega (našega)
poklica. Spoštuj sebe in predvsem druge.
Zdaj, v novem letu in na vekomaj.
Srečno!
Jure Krajnik
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