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UVODNIK GLAVNEGA UREDNIKA

Vsevednost, aroganca, požrtnost in »foušija« –
slovenskih frustracij terapija
Vsevednost, aroganca, požrtnost in »foušija« … Ah, kako slovensko zveni vse skupaj. Pa naj vseeno začnem bolj lahkotno
in se s težkimi temami spoprimemo malo
kasneje. Poglejmo ven. Zunaj je sonce,
zunaj je življenje. Narava se je prebudila
in ponuja čudovite poglede okrog sebe.
Paša za oči. Spet bo imela priložnost pokazati se v vsej svoji lepoti, kaj dodati,
morda kaj odvzeti in popraviti. Imela bo
priložnost. Kot v naravi se tudi pri nas, ljudeh, ponavljajo ciklusi, v katerih lahko pokažemo kaj znamo, kaj zmoremo in česa
smo sposobni. Pred kratkim so bile volitve
v organe sindikata. Lahko jih razumemo
kot pomlad. Naši kolegi sodelavci so bili
izvoljeni v te organe. Lahko jih primerjamo
s semeni, ki so bila posajena in z drevesi,
ki že stojijo. In sedaj bodo semena vzklila
in štiri leta obrodila sadove svoje kalitve
na sindikalnem področju. V veliko pomoč
jim bodo drevesa, ki že obstajajo in bodo
delila svoj kolektivni spomin na sindikalno
delo in uspehe. In žetev, obiranje, trgatev
bodo bogati. Saj so nastavki pravi. Morda
si mislite – zakaj nekatere obraze že leta
in leta gledamo na položajih. No, poglejte. Ko posadite sadovnjak, ali vsako leto
menjate drevesa in jih ponovno sadite?
Najbrž ne, saj stara izkušena drevesa dajo
največ letine. In vidite, tudi v sindikatu je
tako. Potrebne so izkušnje, da priplavamo
na obalo. Če ne, bomo vsake štiri leta ob
istem času na istem mestu, iz iste barke
skočili v morje, in plavali proti obali, ki bo
štiri leta oddaljena od barke. In ko bomo
skoraj dosegli obalo bodo volitve, ki lahko
povzročijo »nevihto« (same nove neizkušene obraze brez potrebne vsaj osnovne
sindikalne kilometrine), nastali »vihar« (prispodoba za pogajalce nasprotne strani)
nas bo z lahkoto (ker imajo obilo izkušenj
v pogajanjih in vedo, kako te »prenesti
žejnega čez vodo«) spet vrgel nazaj na
ladjo, obala bo spet štiri leta stran, spet
bomo skočili in plavali, plavali … Seveda
menjava generacij ni nič slabega, da ne
boste zapisanega narobe razumeli. Želel

sem povedati samo to, da potrebujemo v
ekipi tudi starejše izkušene kolege, da nas
poučijo, da pa morda ne bi bilo slabo,
če z ladje vzamemo čoln, če lahko karikiram. Si vsaj riti ne bomo zmočili, če že
ne drugega. Izkušnje štejejo. Kajti tudi oni
so nekoč prvič skočili iz ladje, zasidrane
štiri leta od obale…. Prispodobo morja in
ladje lahko z malo domišljije preslikate v
sadovnjak, gozd, vrt, reko, ki pa so spet
prispodoba podjetja, kolektiva, sindikata … Nauk zgodbe bo vedno isti. »Mladi«
včasih neradi poslušajo in so nestrpni, zato
potrebujejo »Starejše«, da jih usmerijo po
pravi poti. Nova ekipa – želimo vam veliko
uspehov na štiriletni poti. Bodite uspešno in
bogato polje, bodite svež in svetel gozd,
predvsem pa – vzemite čoln, ja?
Če se sedaj malo »potunkamo« v vsakdanje teme, ki nas še kako zadevajo, najprej ne morem mimo teme, ki je vsakič
bolj pereča in o kateri bom spet in spet in
spet pisal. Dokler bo potrebno. Ker nas še
kako zadeva. Narkomanske igle ob peronih, narkomanske igle ob lokomotivah,
parkiranih v »kurilnici«, narkomanske igle
vsepovsod po ljubljanski železniški postaji. Pa, dobro. Kdo nas ima za norca?
Še enkrat vprašam – kdo je pristojen za
reševanje te pereče tematike? Zakaj se
ne najde rešitev? Bomo res morali začeti
odklanjati prevzeme lokomotiv in preglede
na »kurilniških« tirih? Kajti, nihče, in še enkrat – NIHČE – nas nima pravice prisiliti,
da hodimo po livadi narkomanskih igel.
NIHČE!!! Več o tem sem zapisal v posebnem članku v nadaljevanju.
Nadalje. Nivojski prehodi. Spet! Od
zadnjega zapisa se ni nič spremenilo. Mi
še kar vozimo 20 km/h, kot da smo mi
krivi za stanje prehoda, vozniki cestnih
vozil še naprej veselo izsiljujejo pred vlaki
in se nam smejijo. Skratka – kdo je tu nor?
V medijih spet opažam pisma bralcev, ki
seveda za vse zlo tega sveta krivijo Slovenske železnice. Smo mi krivi, da je nekdo
za volanom popoln arogantnež in zato ne
upošteva veljavne cestno prometne pred-

Robert Zakrajšek

pise ter se obnaša kot da je nad zakonom
in nad Bogom? V vsaj enem dnevnem časopisu se redno oglaša bralec, za katerega verjamem da ima najboljše namene, se
je pa zadeve lotil na popolnoma napačen
način. Za vse krivi Slovenske železnice
in pri tem ne upošteva dejstva (namenoma?), da je infrastruktura (torej tudi cestni
prehodi) v lasti države (in ne Slovenskih
železnic!), zato je le – ta dolžna urediti
zadevo. Pa ne s postavljanjem trapastih
hitrostnih omejitev v stilu 20 km/h. To voznike še dodatno spodbuja k arogantnosti.
Dotičnemu gospodu bi svetoval (glede na
to, da je očitno iz okolice Grosuplja), da se
vsako jutro in popoldne postavi na cestni
prehod na postaji Grosuplje in lastnoročno ustavlja voznike avtomobilov, ki hočejo na vsak način »zadnjo sekundo« čez
progo in to kljub jasnim cestno prometnim
oznakam za križanje ceste in železnice,
kljub opozarjanju s sireno vlaka, kljub
»blendanju« z dolgimi lučmi, kljub temu,
da ima vlak po veljavnih cestno prometnih
predpisih absolutno prednost…. Vlaka preprosto ne upoštevajo, oz. nas ne »j.....«, če
sem lahko bolj direkten. Za njih smo zrak.
Za jih ne obstajamo. Za njih smo samo
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napaka v sistemu. Morda bo gospod to
uspel rešiti… Predlagal je, naj se vse lokomotive opremijo z bliskavicami in ne vem
še s čim vse ne … Bo to prepričalo arogantne voznike, da spoštujejo predpise? Ne
vem zakaj dvomim. Imam pa tudi jaz en
predlog – dajmo vsem v Sloveniji milijon
evrov, pa ne bo več revščine … Kako preprosto, ne? In obenem tako naivno. Ravno
tako, kot bo nekdo milijon »zafrčkal« v
pol leta, nekdo drug nikdar nikoli ne bo
spoštoval prednosti vlaka, pa če spredaj
namontiramo 155 mm havbico kot opozorilo. Človek je pač samo človek. In nič več
od tega …
Dve, tri besede o požarih na koprski
progi. Spet je suša in spet gori. In spet
so krivi vlaki Slovenskih železnic. Hmmmm, sprašujem se – kako pa zavirajo vlaki
ostalih prevoznikov na našem omrežju?
Z uporabo antigravitacijske sile? Morda
s pomočjo tako imenovane temne snovi,
ki se menda nahaja v vesolju? Glejte,
nima smisla, saj je prepričevati prepričane
preprosto Sizifovo delo. Mi je pa zelo
zanimivo, da sem leta in leta opazoval
grdo zapuščen vinograd na relaciji Hrastovlje–Rižana. Živ bog ni skrbel zanj in kot
vinogradnika me je to zelo motilo. Potem
pa poglej čudo! Ko je bila železnica prisiljena plačevati odškodnine za požare, se
je nenadoma našel lastnik in tudi vinograd
je nenadoma zagorel zaradi »voženj vlakov« … Toliko o ljudeh. Upam, da se jim
je vino, ki so ga potem kupili v trgovini,
zataknilo v grlu.

Samo za intermezzo. Spet so se predstavniki sedme (na kvadrat) sile spravili
na naše odpravnine. In pri tem mirno
spregledali odlično poslovanje Slovenskih
železnic. Bom kratek – … če »foušija« bi
gorela, bi bila v ognju cela, ti Slovenija,
ti Slovenijaaaaaa … Frustracija in pol, ni
kaj, hehehehe …
Še ena, za katero sem pa mislil, da jo
bom spustil iz rok. Pa ne gre. Drugi tir Divača–Koper. Pa ne bom filozofiral o tem,
kaj in kako. Bom pa pokomentiral naše
»stanovske kolege« avtoprevoznike, ki so
pred kamerami vehementno zatrdili, da pa
oni že ne bodo podpirali konkurence preko davkov, ker da oni nimajo od železnice
nič. Ok. Prav. Sedaj pa takole. Avtoceste,
po katerih »merjašijo« naši tovornjakarji,
jih uničujejo, se prehitevajo na način, ko
eden vozi 65,2 km/h, tisti ki prehiteva
pa s 65,4 km/h, da o koloni za njima ne
govorim, smo zgradili MI! DAVKOPLAČEVAVCI! Kolikor mi je znano, je niso
zgradili tovornjakarji iz svojih žepov! In
kaj imamo MI od tovornjakarjev na avtocestah? Kolone, prehitevanja za prazen
nič, zastoje, tuje prevoznike, ki samo tranzitirajo in je edini njihov učinek uničevanje
NAŠE!!! in ne tovornjakarske avtoceste!
Torej kaj imamo od njih? NIČ!!!! Kup slabe volje. To je vse. Zato mi prosim ne
»nabijajte« o tem, da ne boste podpirali
konkurence. Ker mi vsi podpiramo vas, s
tem, ko gre denar za obnovo avtocest iz
proračuna v katerega plačujemo vsi. Boste
dali pa še za železnico! O brez skrbi, da

boste! Pa še tole, čisto za konec, ker se
me loteva prava zloba in moram počasi
nehati… Jaz z enim vlakom prepeljem cca.
35 do 40 kontejnerjev, avtoprevoznik pa
z enim tovornjakom …, no ja, ni omembe
vredno. Da ne bi spet računali, kako dolga
bi bila »kača« tovornjakov, da bi iz Kopra
odpeljali en sam ubogi vlak kontejnerjev.
Ah, sveta preproščina … Ali pa morda »foušija«, ker nam gre dobro …
In pa še tole. Ne, ne, mimo tega pa ne
morem. V dnevnih medijih se je spet oglasil
kleni domorodec, ki navdihnjeno predava, da mu železničarji dežele Kranjske
kratimo pravico do mirnega spremljanja
dnevnih poročil, svetovnih dogodkov in kar
je še takih razglasov v Habsburgu, ker da
»vlakovodje« ropotamo mimo njegovega
gospostva, tam, kjer je v beli Ljubljani most
bolj na dolgo narejen in mu zato, bogme
da res, »marostarji« pravimo Dolgi most in
seveda občasno zelo nebodigatreba objestno popevamo z našimi sirenami. Spoštovana glavna gospodinja omenjenega
gospostva pa kar okoli leti, ker prerokuje
potres, povzročen takisto s strani nemarnih
»vlakovodij«, ki ne brzdajo svoje vprege
in tresljaje vlaka prenašajo na sveta tla
dežele Kranjske… Ježeš ta na, kaj nam
je bilo tega treba… Plemenita gospoda
Dolgomoščanska pač, druge razlage ni.
Saj bo. Če ne, pa naj na dvor cesarski, tja
na dunajske šenbrunske poljane, glasnika
pošljejo, ki bo samega presvetlega cesarja okaral, ker je že leta nazaj, tam nekje
pred zgodovino, progo ukazal zgraditi
ravno mimo posestva ogorčene gospode,
pl. Dolgomoščanske. Viva la revolucion!!!!
No, bodi dovolj zlobe za enkrat. Želim
Vam obilo zanimivega branja v tej številki
naše revije. Morda res vsebuje nekaj manj
strokovnih člankov, ne smemo pa pozabiti,
da smo člani predvsem ljudje. Pa naj bo
ta številka bolj posvečena nam, članom,
ljudem …
Iskreno Vaš
Robert Zakrajšek
Glavni urednik glasila Budnik
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BESEDA PREDSEDNIKA SSSLO

Svetloba na koncu tunela …

Za nami so volitve v organe SSSLO in
spet nam je bila izkazana čast, da v dejavnostih, katerih na sindikalnem področju ni malo, predstavljamo naše člane pri
uresničevanju zastavljene poti ohranitve
socialnega položaja, delovnih pogojev in
statusa naših članov. Volitve so prinesle
potrditev, da je ekipa v prejšnjem mandatu, kljub nekaterim pomislekom posameznikov, delovala dobro. Do večjih kadrovskih
sprememb tako ni prišlo in ekipa, ki je
nastavila pot za prihodnost, v novem mandatu lahko nadaljuje po začrtanih smernicah. Nov mandat je oz. še bo prinesel
tudi mnoge nove priložnosti, kjer se bo
lahko pokazala strokovna usposobljenost,
predvsem pa predanost delu v splošno
korist našega članstva. Verjamem, da bo
staro – nova ekipa vse ovire na poti sprejela kot izziv, ki ga bo tudi uspešno rešila,
saj si drugačnega koncepta preprosto ne
znam zamisliti. Če se za trenutek še povrnemo nazaj v štiriletno obdobje, ki smo
ga pred kratkim zaključili, lahko skozi pregled vidimo, da je bilo narejenega ogromno na področju delovnih pogojev naših
članov. Podrobnosti ne bom našteval, saj
verjamem, da ste dosežke in spremembe
opazili tudi sami člani. Vem, da včasih

ni šlo brez slabe volje s strani »terena«,
vendar pa določene stvari niso rešljive na
način, ki bi zadovoljeval samo naše apetite. Moramo se zavedati, da nam nasproti
stoji delodajalec, ki tudi ima svoje interese in ne more »slepo« podpisovati vsega,
kar mu pomolimo pod nos. Na določenih
področjih, ki zajemajo delovne pogoje, je
bilo potrebno skleniti kompromise, ki pa
vseeno niso šli v škodo članstva, saj so se
stvari kompenzirale na tarifnem področju.
Seveda pa bomo zelo pozorni na to, da
ne bo »čez noč« nenadoma prišlo do sprememb in poslabšanja pogojev zato, da bi
ugodili kapitalu. Uspešnost našega dela se
kaže tudi v povečanju števila članov, kar je
vsekakor pozitiven impulz, ki nas žene naprej, da bomo še bolj strokovni, še močnejši zaščitniki pravic in statusa naših članov,
skratka, daje nam čudovit signal, ki v smeri
naše poti kaže signalni znak »Prosto« in
nam odpira še nešteto idej in priložnosti,
da naše podjetje naredimo še boljše in
participiramo pri tem uspehu. Cilje bomo
vsekakor poskušali doseči, vendar pa je
v tem trenutku najpomembnejše, da smo
našli pot. Pravo pot do cilja. To šteje.
V nadaljevanju bi lahko povedal kaj o
kapitalski ustreznosti našega podjetja, o
tem, da smo Slovenske železnice praktično
unikum na evropskem, če ne celo širšem
področju, saj smo lani lastniku izplačali
dividende. Katera železniška uprava je že
kdaj storila to? Poslovali smo izjemno uspešno in tudi participirali pri delu dobička,
kar je seveda prav in tudi v bodoče bomo
zagotavljali tak pristop. Kdor je pripomogel k ustvarjanju dobička, naj bo udeležen
tudi pri deljenju. Morda pa v tem trenutku
sam pojem kapitalske ustreznosti Slovenskih železnic ni tako pomemben. Pomembna je enotnost znotraj članstva, znotraj
podjetja, na vseh nivojih. Enotnost, ki je
predpogoj na poti k uspehu in kapitalski
ustreznosti. Že prej sem omenil, da sam
cilj ni tako pomemben kot pot do njega. In
vem, da smo našli pravo pot in da bomo
ostali na njej. Čeprav se morda sliši absurdno, je dokaz prave poti tudi to, da nas
nekateri nenehno napadajo, blatijo in vse

slabo v poslovanju poskušajo prikazati kot
našo krivdo, naše vpletanje… Celo s strani
posameznih »sindikalistov« na Slovenskih
železnicah letijo polena pod naše noge.
Resnično ne vem, ali se nas vsi skupaj
bojijo ali pa bi preprosto želeli biti kot mi,
pa tega nikakor ne zmorejo. Morda naj
kot primer navedem medijsko gonjo zaradi
odpravnin na Slovenskih železnicah, kjer
so žal sodelovali tudi nekateri iz sistema
Slovenskih železnic. Ker sami očitno niso
sposobni urediti kaj podobnega za svoje
delovne branže, po lepi stari slovenski šegi
preklopijo na »foušijo« in tu se zgodba
razplamti v neslutene, a tudi zelo nerealne
višave. Delujejo v stilu – če jaz nimam in
ne znam, potem tudi ti ne boš imel in ne
boš smel znati…. Pozabljajo na dejstvo, da
je izbrana pot za delodajalca optimalna,
zaposlenim pa daje vsekakor večjo varnost zaposlitve, hkrati pa večjo socialno
ekonomsko vzdržnost. Kolikor mi je znano,
so Kitajci že pred tisočletji ugotovili, da je
potrebno človeka naučiti loviti ribo in mu
je ne preprosto dati. Zakaj »foušljivci« ne
poskusijo uloviti ribe? Ne pa, da je ne
privoščite nam, ki smo se jo naučili loviti.
Pri nas bi nekateri kar imeli vse, a »ribiških
palic« se pa ogibajo kot hudič križa. Ja, je
že tako, da se za dobrim konjem kadi. In
naše delo povzroča kar precej »dima in
prahu«. In v tem je skrivnost uspeha. Delo!
Delo in enotnost med nami. Čeprav smo
včasih na »bojni taci«, to ne ruši enotnosti
in homogenosti. Sam morebitna nesoglasja raje razumem kot svojevrsten »brainstorming«, ki prinaša nove ideje in rešitve
za nastale ovire. Zato vem, da bo ekipa,
ki je zagrizla v štiriletni mandat in ki jo sestavljajo stari prekaljeni borci in pa mladi
entuziasti, ki bodo še dodali veter v naša
krila, poskrbela da bo tudi čez štiri leta vse
na svojem mestu.
Morda so nekatere zadeve, ki nam jih
s tako lahkoto lansirajo pod noge, povezane tudi s tem, da letos praznujemo
20. obletnico stavke, ki je leta 1997 pošteno zaznamovala naš prostor, saj je potekala kar 11 dni. Morda so še vedno prežeti
s strahom na tiste dni, ko so sindikati na
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slovenskih železnicah pokazali, da v tem
prostoru nekaj pomeni in ni samo neka obskurna skupina »tečnežev« od tam nekje,
s katerimi lahko sistem opravi v »sekundi
dvajs‘t«. Tista sekunda pa je trajala kar
»neskončnih« 11 dni, ko smo pokazali kaj
pomeni enotnost, oziroma še bolje, kaj
pomeni enost. V tem letu smo obeležili spomin na dogodek, ki je sindikate na SŽ na
čelu z našim sindikatom, dokončno postavil na mesto, ki mu pripada. Na izkušnjah
se učimo. Zgodovina je najboljša učitelji-

ca. Zato negujmo ta trenutek. Naj nam bo
vsem inspiracija, ko se bo potrebno nekoč
spet postaviti v bran našim pravicam naproti »sistemu«. Ker »sovražnik« ne spi …
Za zaključek naj povem še tole. Običajno sem dejal, da upam, da bomo kmalu
videli luč na koncu predora. Ko pa pogledam, kaj vse smo kot podjetje, kot kolektiv,
kot sindikat dosegli, pa z vso pravico povem da je luč jasno vidna. Morda bi lahko
rekel tudi, da je na koncu tunela zasijalo
več luči (pa naj mi Goethe ne zameri, ker

sem si ga izposodil), ampak dejstva so
dejstva. Paziti moramo, da nas svetloba
ne zaslepi, saj lahko spregledamo ovire na
progi in nas pripelje do dejstva, da je bilo
vso dosedanje delo zaman. Z jasno vizijo
lahko z optimizmom zremo v prihodnost
in skupaj pripomoremo da bo svetloba še
dolgo sijala.
Zlatko Ratej
Predsednik Sindikata strojevodij Slovenije

Mineva 20 let od znamenite stavke železniških
sindikatov
Letos obeležujemo dvajset let
od znamenite stavke na železnici,
ki nam je ostala v spominu predvsem po odločitvi takratnega direktorja Marjana Rekarja da odpove pogodbe o zaposlitvi vsem
članom takratnega stavkovnega
odbora.
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V letu 1997 se je napetost med upravo
družbe in vodstvi sindikatov dvigovala že
vse od začetka leta. Nekaj so k temu botrovale volitve in vzpostavitev nove vlade
kar je prispevalo k odlogu pričetka pogajanj za sklenitev nove tarifne priloge.
Veliko bolj pa so zaposleni negodovali
nad neodzivnostjo vodstva podjetja in vi-

šino svojih plač, ki so realno padale. V
času veljavne tarifne priloge h kolektivni
pogodbi so izhodiščne plače realno padle
za 6,2%, medtem ko se je produktivnost
dvignila za 32%. Glede na to, da s strani
delodajalca ni bilo posluha za pričetek
pogajanj so vodstva železniških sindikatov
na SŽ (Sindikat strojevodij Slovenije, Sindi-
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kat železničarjev Slovenije, Sindikat železniškega transporta Slovenije, Sindikat vlakovnih odpravnikov Slovenije in Sindikat
delavcev železniške dejavnosti Slovenije)
izvedla več opozorilnih stavk. Enourne
opozorilne stavke so bile izvedene 22.
in 29. aprila, štiriurne opozorilne stavke
pa 6. in 13. maja. V stavki je sodelovalo
9655 zaposlenih. Glede na to, da opozorilne stavke niso obrodile sadov, sindikati
9. maja napovedo generalno stavko, ki
se izvede med 20. in 30. majem. Ključna
stavkovna zahteva je bila, da se sklene
nova tarifna priloga KPDŽP (stara je prenehala veljati 31. marca 1997). Prične se
z zbiranjem podpisov za stavko med zaposlenimi v podjetju (do 25. maja 1997).
Zaradi drastičnih omejitev stavke v zakonu
o železnici oz. v vladnem sklepu o opravljanju železniškega prometa med stavko sindikati sprožijo presojo zakona na
ustavnem sodišču. Zavedajoč se dejstva,
da stavka ne bo plačana, so bili delavci
obveščeni da bodo v skrajnem primeru
prejeli nadomestilo plače za čas stavke iz
stavkovnih skladov sindikatov.
O stavki so bili obveščeni predsednik
države, predsednik in podpredsednik vlade ter predsednik državnega zbora. V pismu omenjenim so sindikati zavrnili krivdo
za izgubo podjetja in njihovo »socializacijo na zaposlene v družbi. O stavki je bil
obveščen tudi ITF, ki je ponudil vso pomoč
(tudi finančno). Stavka je bila organizirana
po posebnem terminskem planu, ki je zajemal postopno vključevanje posameznih
okolij in posameznih poklicev v stavko.
Stavka se prične 20. maja ob 6. uri na
postajah Koper, Sežana, Nova Gorica in
Ilirska Bistrica na nekaterih delovnih mestih
(ne vseh). Na centralni stavkovni odbor
prihaja stotine pisem podjetij s prošnjami/
zahtevami za odobritev prevozov v času
stavke, ki jih stavkovni odbor selektivno
obravnava. Stavka doživi prelomnico, ko
prejmejo člani stavkovnega odbora 22.
maja ob 18. uri sklepe o suspenzu – odstranitvi delavca iz družbe. Centralni stavkovni odbor ob tem istega dne ostane brez
teleprinterskih zvez. Ker po zahtevanem
preklicu suspenzov (dopis prejeme tudi
predsednik vlade – rok 22.05 do 24. ure),
z nasprotne strani ni odgovora, se 23.
maja ob 0.30 ustavi ves tovorni promet,
24. maja ob 16. uri pa še potniški promet (z izjemo mednarodnega prometa).

Centralni stavkovni odbor razglasi potek
stavke na vseh delovnih mestih. Sedaj se
prvotnim zahtevam stavkovnega odbora
pridruži še zahteva po preklicu suspenzov
(odredb o odstranitvi delavcev iz družbe),
o preklicu vseh disciplinskih postopkov
proti stavkajočim delavcem in zahteva da
odstopi oz. da se razreši direktor Slovenskih železnic Marjan Rekar.
Sindikati
organizirajo 26. maja ob 14. uri velike demonstracije železničarjev, ki so potekale
na ploščadi pred železniško postajo. Dogovor o preklicu suspenzov in ustavitvi tožbenih zahtevkov ter o 100% plačilu stavke
se podpiše 30. maja medtem ko se stavka
prekine naslednji dan in se zamrzne do 5.
junija z grožnjo odmrznitve v kolikor višina
izhodiščne plače in regresa v tem času še
ne bi bila dogovorjena. Ker je zadnji dan
prišlo do dogovora pogajalskih strani, se
je stavka prekinila.
Stavka je takrat poenotila železniške
sindikate v skupnem boju za dvig izhodiščnih plač. Stavko je odlikovala odlična
priprava in izvedba, ki sta sloneli na široki
podpori zaposlenih v celotnem podjetju.
To sta na prireditvi v počastitev tega dogodka poudarila tudi osrednja govornika,
predsednik SSSLO Zlatko Ratej in vodja
takratnega stavkovnega odbora Slavko
Kmetič. V počastitev spomina na te do-

godke so 65. članom stavkovnega odbora, ki so takrat prejeli suspenze, podelili
spominske plakete. V kulturnem programu,
ki je obogatil spomin na te dogodke so sodelovali člane železniške godbe in pesnik
Tone Kuntner.
Člani stavkovnega odbora
SSSLO leta 1997 so bili:
Berdajs Silvo
Birsa Sergij
Draksler Bojan
Frank Damir
Hrnčič Darko
Jermančič Jože
Kmetič Slavko
Kovačevič Boro
Lavrič Jože
Mahnič David
Ratej Zlatko
Tomič Jadranko
Torej Drago

Zdenko Lorber
Foto: arhiv Slovenskih železnic
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5. Kongres ETF
Od 23. do 26. maja je v Barceloni potekal 5. Kongres ETF. Prisotnih je bilo preko 500 delegatov iz 41-tih evropskih držav. V ETF je včlanjenih 231 sindikatov, ki pokrivajo preko dva miljona članov v prometni dejavnosti. ETF je na nivoju evropskih inštitucij reprezentativen sogovornik
za dejavnost transporta in verjeti moramo, da bomo tudi na tej poti uspešni v zaščiti delavskih
pravic. Kongresa se je med drugimi udeležila tudi EU komisarka za transport, ga. Violeta Bulc.
Osrednje razprave na kongresu so se nanašale na pravičen promet, socialno pravičnost,
solidarnost, enotnost …
Na kongresu je bil za novega predsednika izvoljen Frank Moreels, ki prihaja iz vrst belgijskih transportnih sindikatov. Generalni sekretar ostaja Eduardo Chagas. V elektorski skupini, ki
pokriva članstvo iz držav Slovenije, Hrvaške, BIH, Srbije, Črne Gore, Makedonije in Albanije
sta bila v izvršni odbor ETF izvoljena Neven Melvan iz Sindikata pomorcev Hrvaške ter Zlatko
Ratej iz Sindikata strojevodij Slovenije.

Izvajanje prve psihosocialne pomoči ob izrednih
dogodkih na SŽ
V letu 2011 je bila izvedena raziskava
med strojevodji, (v katero je bilo vključenih preko 900 strojevodij). Ugotovljeno
je bilo, da dve tretjini strojevodij, ki so
doživeli izredni dogodek, v katerem so
bile vključene človeške žrtve, še vedno
doživlja posledice travmatične izkušnje,
kar je za delodajalca alarmanten podatek. Po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu, je delodajalec dolžan
izdelati oceno tveganja in sprejeti
ustrezne ukrepe za zmanjšanje nesprejemljivih tveganj na delovnem
mestu.
Zakonodaja, zlasti Zakon o varnosti in zdravju pri delu, nalaga delodajalcu zagotavljanje varnosti in zdravje
pri delu, kamor štejemo tudi psihosocialno
pomoč.
Na osnovi tega smo v lanskem letu
(januar 2016) pričeli z aktivnostmi usposabljanja prostovoljcev – pooblaščenih
delavcev za izvajanje prve psihosocialne
pomoči, katere namen je zlasti nudenje
psihološke podpore v obliki razbremenilnega pogovora delavcem, ki
doživijo čustveno-duševno stisko ob travmatičnem – stresnem izrednem dogodku
na SŽ.
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Poslovodstvo Slovenskih železnic,
d. o. o. je dne 25. 1. 2017 pod št. 5424
sprejelo informacijo o poteku aktivnosti
projekta in naložilo pripravo operativnega navodila za izvajanje zagotavljanja prve psihosocialne pomoči.
Pooblaščeni delavci so se strokovno
usposobili skozi 100 urno usposabljanje

ob delu. Program usposabljanja je identičen programu usposabljanja v okviru RK
MOL, Uprave RS za zaščito in reševanje,
nacionalnega programa Avstrijske Gornje
Štajerske in OeBB.
Cilji hitre in učinkovite psihosocialne
pomoči ob izrednem dogodku so zlasti:
• zmanjšati čas krizne situacije,
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• lajšati čustveno duševno stisko ob ID, • Hitra pomoč: pomoč nudimo v najkrajšem možnem času.
• olajšati normalne proces okrevanja po
ID in s tem predvsem
• Zaupnost: spoštujemo zasebnost in
ohranimo zaupnost posameznikove pri• preprečiti razvoj potravmatske stresne
motnje (PTSM), s čimer skrajšamo tudi
čas bolniškega staleža in v nekaterih
primerih celo preprečimo, da bi »izgubili« IŽD.

povedi.

• Nepristranskost:

ne delamo razlik
med sodelavci glede na njihovo narodnost, versko ali politično pripadnost.

3. Incidenti (trčenje vlaka s cestnimi udeleženci na nivojskem prehodu) v primeru
ranjenih ali mrtvih,
4. Samomora oz. povoženja na tirih,
5. V primerih, ko delavec, ki je udeležen
ali je bil priča ID, želi ali prosi za PPP.

Način obveščanja
Temeljna načela delovanja pooblaščenih delavcev – prostovoljcev za izvajanje
PPP:
• Kolegialnost: vzpostavljanje zaupnega odnosa do sodelavca in spoštovanje
človekove osebnosti.
• Prostovoljnost: delo ni osnovano na
želji po plačilu.

Primeri obveščanja
Pooblaščene delavce za izvajanje prve
psihosocialne pomoči (v nadaljevanju
PPP) se obvesti v naslednjih primerih:
1. Resne nesreče,
2. Nesreče,

Pooblaščenega delavca za izvajanje
PPP, ki je lokacijsko najbližji kraja dogodka, obvešča dispečer (glavni dispečer)
oz. strojni dispečer, ki ima telefonski
kontakt s strojevodjem oz. osebo, ki je obvestila o izrednem dogodku.

Pooblaščeni delavci za izvajanje PPP in tel. številke:
Št.

Priimek in Ime

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Antunović Dragan
Čigon Danijel
Hočevar Mateja
Kokalj Boštjan
Lavrič Zdravko
Leskovar Javornik Bojana
Marion Denis
Mirt Benjamin
Mujić Soraja
Mulej Andrej
Pevec Roman
Radšel Mirja
Zdešar Špela
Žibret Žiga
Zrnec Damjan
Bezjak Milan
Bric Ksenja
Brunskole Robert
Dedić Mujo
Grivc Janez
Javrnik Anton
Kavkler Aleš
Kmetič Andrej
Lipovšek Emil
Mesar Branka
Novak Trajković Polonca
Sefić Asim
Skvarča Mojca
Šinkovec Mali Magda

Telefon
040-800-702
031-215-600
041-363-198
041-544-447
051-691-668
041-762-240
031-739-713
041-789-640
051-680-419
041-976-150
051-684-519
041-757-922
031-300-750
041-308-983
040-601-903
041-447-588
041-355-949
051-311-089
051-696-115
031-578-880
051-657-580
051-388-485
041-849-094
040-800-769
051-370-921
041-360-336
041-713-843
040-358-719
051-241-553

Kraj – naslov

Področje dela

Postojna
Sežana
Ljubljana - Vič
Jevnica
Ljubljana - Sostro
Loče pri Poljčanah
Divača
Hrastnik
Novo mesto
Šentjur
Šentjur
Kamnik
Horjul
Vojnik
Divača
Kanal/Nova Gorica
Ljubljana Moste
Črnomelj
Postojna
Sevnica
Dolga Gora/Ponikva
Poljčane
Šentilj
Naklo
Logatec
Poljčane
Izola
Rovte/ Logatec
Domžale

Nadzornik vleke
Vlakovodja
SŽ-PI
Inšpektor
Psihosocialna pomoč
Prometnica
Strokovni učitelj
Inšpektor
Vodja ŽAP
Strojevodja
Inštruktor strojevodij
SŽ-ŽIP
Obramba
SŽ-TP
SVTK
Prometnik
Obramba
INFRA-Vodenje prom.
SŽ-TP
Strojevodja
Obramba
SŽ-VIT
SŽ-PP prostovolj. GD
Inštruktor strojevodij
SŽ-PP
SŽ-PP
SŽ-TP
SŽ-PP
Promocija zdravja
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Posttravma & ograje
I.
Pridejo dnevi, ko gre doma vse narobe.
Mogoče že vstaneš z levo nogo, zato ti ne
gre nič od rok, nihče se ti prav ne obrne
in tečnoba se nabira v tebi, kot voda med
nalivom v sodu, pod žlebom. Še malo in
šla bo čez, pet, štiri, tri kaplje…
Pa ti prideta domov iz šole otroka, najprej osnovnošolec, kmalu za njim še gimnazijka, obema so bile že v zibelko položene svojeglavost, trma in kljubovalnost,
ne nujno v tem vrstnem redu in ne nujno
vzete za slabe. Danes pač. Iskrice letijo
po zraku in iščejo odprti sod smodnika,
ki se pojavi s prihodom tvoje najdražje iz
službe, v obliki kakšne nepomembne malenkosti. In poči. Za mizo pri kosilu, čeprav,
ali pa prav zato, so trenutki, ko smo vsi
skupaj, tako zelo redki. Prekipi ti in enega
pošlješ nekam, drugega drugam , vse skupaj še v kakšne bolj sočne kraje, na hitro
požreš kar je ostalo na krožniku, pritisk
se ti dvigne do nadhipertenzničnih razsežnosti in poskušaš se umiriti, zadremati za
kakšno minutko, saj imaš čez tri ure nočno.
Umirjenost pride šele, ko si že zdavnaj na
mašini, ki prede in se vede po tvojih željah
in komandah. Vse poteka mirno, pet ur do
Kopra, hitra kava pri avtomatih, izmenjane
dve, tri besede s tam prisotnimi, doprega
na sklep, odhod.
Vožnja proti Ljubljani skozi kičasto lepo
noč mineva hitro, loteva se te rahla zaspanost iz katere te predrami klic strojnega,
ki pove, da te na potniški čaka smena in,
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da si svoje za danes opravil. Hvala, mirno
noč še naprej, do naslednjič. Predsignal
v Tivoliju utripa, uvoz je postavljen, potrditev, most čez Celovško, uvozna kretnica
stoji v premo, izza grmovja nekdo stopi
na sosednji tir. Ne ustavlja se, ne daje
vtisa prištevnosti. Dekle skoraj otrok, pisk,
čakanje, notranje vpitje, ljubi Bog samo ne
otroka! Ne otroka!!!
Tišina. Tišina? NI počilo torej je…
Odpreš ogledala in vidiš dekle mimo
katere, pol metra od nosa, bežijo vagoni.
Odvali se kamen od srca, stres ostane.
Tema je še, ko prideš domov in kakšna ura
noči je še ostala. Pretresenost popušča in
čeprav ti ni v navadi, greš pogledat svoja
mladoletnika. Tiho odpreš in zapreš vrata
v prvo sobo. Odpreš vrata v drugo. Mirno
spita. Pobožaš svojo gimnazijko, ki v polsnu nekaj zarenči. Sliši se kot, pa kaj je s
tabo stari?! Ljubica, ne veš kaj je z mano.
Nihče ne ve.

II.
Stresni dogodki so vsakodnevni spremljevalci našega poklica. Večina se jih
konča tako kot zgoraj opisan, nekateri se
sprevržejo v tragedijo. Drugi spet, sploh nimajo zveze z ostalimi udeleženci, ampak
so bolj tehnične narave, kot npr. aktiviranje
varnostne naprave, obležanje, obtičanje,
prevoz mesta ustavitve ali signala in kar
je še podobnega. Tudi bližnja srečanja z
živalmi večino od nas ne pustijo hladnih,
redki so tisti, ki ostanejo popolnoma nepri-

zadeti, ko pred vlak skoči, naj si bo pes
ali medved, pa še tisti pomislijo, ali trk ni
mogoče poškodoval kakšnega od vitalnih
delov mašine. Če zraven prištejemo še strese, ki se nam dogajajo v krogu najbližjih
in s kislim nasmehom zanemarimo tiste, ki
jih s svojimi dejanji povzročajo talenti, ki
to državo, namesto proti obljubljeni Švici,
peljejo v Banana republiko, se zavemo, da
je tega kar nekaj.
Najprej si, v smislu, sam si pomagaj in
bog ti bo pomagal, poskušamo pomagati
sami. Včasih pomaga že umik v samoto,
kopanje po gredicah na vrtu, ali mazohizem v obliki kolesarjenja ali tekanja in kar
je še podobnih solo terapij. Ko to ni dovolj
pomaga pogovor, mogoče že neobvezen
čvek ob kavi. Samo da gre ven.
Vsi poznamo tisti občutek, ko se nekaj
zgodi, ko se vse skupaj ustavi, zavedanje
osamljenosti v tistih prvih minutah, po dogodku, ki znajo biti tako neznosno dolge.
Kako sam je lahko človek na tem prenatrpanem svetu ob podoživljanju filma in
obveznem prvem vprašanju, ki se vedno
glasi enako! Sem jaz tisti, ki je zamočil?
Takrat je dobrodošla pomoč nekoga, ki
na mesto dogodka ne pride po uradni
dolžnosti, ampak zaradi nas. Ne glede
na to, če ni čisto iz naše stroke, bo tam
zato, da nam bo pomagal prebresti prve
trenutke po travmatičnem dogodku. Prva
posttravmatska pomoč je oblika pomoči,
ki jo nam nudi delodajalec preko, za
to usposobljenih prostovoljcev. Povsod in
vedno ni bilo in ni tako, zato sprejmimo to
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zelo pozitivno gesto dobre volje z njihove
strani. Železnica sicer ni ravno radodarna
mati, je pa dobra mačeha.

III.
Glede na vse našteto in glede na to,
da vsi skupaj trdimo, kako je človek naše
največje bogastvo in, da smo Slovenci ,
brez izjeme, ljubitelji narave v najbolj žlahtnem pomenu besede – dokaz je kar sama
biotsko pestra dežela, se nehote pojavlja
precej, na nek način, zoprnih vprašanj.
Kaj smo v zadnjih letih storili za preprečevanje škodljivih in travmatičnih dogodkov
v urbanih in naravnih okoljih, v katerih se

pojavlja železnica? Koliko nivojskih prehodov (zavarovanih, »nezavarovanih« in
divjih) nam je uspelo spremeniti v varna,
izven nivojska križanja? Koliko metrov varovalne ograje je bilo postavljenih z namenom preprečevanja gibanja nepoklicanih
po železniškem območju? Kdor misli, da
ograja ni potrebna, naj pride v noči iz katerega koli petka na soboto na Severno in
opazuje trume »zadetkov«, ki se valijo čez
tire, spotoma pa še malo barvajo in razbijajo. Kaj se je storilo, da bi zmanjšali število povožene divjadi, sploh na notranjskem
koncu? S smotrnim izvajanjem remontov bi
se z ograjami (kjer je potrebno tudi proti
požarnimi), živalim in ljudem preprečil do-

stop do tirov. S premostitvijo kakšne grape
ali vrtanjem krajših predorov, bi zravnali
kakšno krivino, divjadi pa omogočili naraven prehod. Tako bi namesto psa ali
medveda ubili najmanj tri muhe na en mah.
Še namig za državo. Ko se bodo nesrečniki iz nerazvitih koncev sveta naveličali
bežati v obljubljeno Evropo, bo ostalo na
desetine kilometrov skoraj nove ograje… in
tam kjer znajo razmišljati je ena plus ena
vedno dva.
Prva posttravmatska pomoč, da! Kaj pa
preventiva?
Jure Krajnik

Prehodov in igel …
Ja, v rimskem imperiju bi bil ta vzklik
še nekako smiseln, saj bi neverjetno spominjal na »kruha in iger«. V današnjem,
rahlo kasnejšem času, pa ugotavljam, da
se nekateri vseeno vedejo kot rimski imperatorji, ne glede na nekaj tisoč let časovnega preskoka. Čas resnično ne predstavlja neke omembe vredne dimenzije in je
samo matematično zaporedje dogodkov
v prostoru. Tako lahko sklepamo, ker se
od prejšnje objave naših pomislekov glede cestnih prehodov in narkomanskih igel
ni spremenilo popolnoma nič. Še vedno
živimo v času »prehodov in igel«, tako
imenovani »imperatorji« pa brezbrižno
opazujejo dogajanje in s palcem, obrnjenim gor ali dol odločajo, kateri »strojevodja gladiator« bo odnesel celo kožo, kdo
pa bo pred preiskovalci razlagal okoliščine naleta na arogantnega voznika, ki
ni upošteval veljavne cestno – prometne
signalizacije ali pa, bog ne daj, na infekcijski kliniki trepetal, kakšen bo izvid
po vbodu z narkomansko iglo, odvrženo
med tire.
Resnično ne razumem, kako to, da se
naši upravičeni pomisleki ne upoštevajo.
Smo res tako nepomembni? Je res najlaže
reči – pač pazi, kam stopiš… Ne vem zakaj, ampak to mi meji na čisti cinizem. Na
ljubljanski postaji v medtirju peronskega
tira 12 in pa na tiru 13 (bivšem tiru 9 –
kurilniški tir) so dnevno redno odvržene

uporabljene igle, s katerimi si narkomani
vbrizgavajo »nirvano«. Te igle so potencialno zelo nevarne za nepredviden vbod
in tako strojevodja, sprevodnik, vlakovodja, preglednika, kot tudi potniki se lahko
nehote vbodejo. Rešitev? Naj ne hodimo
med tire? Boste vi pregledali lokomotivo
ali motornik? Kako ne razumete tega?
Morda bo kdo sedaj pohitel s statističnimi
podatki, ki govore o tem, kako majhna je
možnost, da se kdo sploh zbode s temi
iglami. Tudi možno. Pa bi ga rad vprašal,

kje je prišel do teh podatkov. V varni pisarni ali med prestopanjem čez igle po tiru 12
ljubljanske postaje?
Igle so realnost, nevarnost vboda tudi.
Tir 12 in tir 13 sta kot območje somraka.
Tja vstopiš ne vedoč kakšen boš odšel
od tam. Morda zdrav, morda »potrjen« s
hepatitisom. Kdo ve… Je pa resnica tudi
to, da igle ležijo med tiri samo v Ljubljani
(upoštevam vozlišče, po katerem vozim,
drugje mi situacija ni znana). Zakaj odmetavajo uporabljene igle prav tam in samo
tam, mi nikdar ne bo jasno. Vem pa, da mi
ni potrebno hoditi po njih.
Če se situacija ne bo rešila, predlagam
sledeče (pa se vnaprej opravičujem za
zlobo). Na naslednjem izpitu iz varstva
pri delu dodajte poleg vprašanj o varni hoji po snegu in železniškem območju
še naslednje vprašanje – Opišite varno
pot in dostop na tira 12 in 13 ljubljanske železniške postaje med odvrženimi
narkomanskimi iglami. Na kaj mora biti
strojevodja pozoren? Pa še odgovor napišite …
In potem so bili cestno prometni prehodi… O tej temi pa resnično ne mislim več
izgubljati časa in energije, ker pristojni pač
živijo v deželi »Nije«, tam pa takih težav
ne poznajo. Pa tudi slovenski vozniki motornih vozil so neverjetni. Cestna križišča
so največkrat »varovana« samo s prometnima znakoma Stoj in Prednostna cesta.
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In jih vsi poznajo in upoštevajo. A ko se
približajo železniški progi in prehodu čez
njo, jih nenadoma zapusti ves spomin in
niti pomotoma ne vedo, zakaj tam stoji
»kol s postrani križem«. Pa »haj‘d gasa«
čez progo. Razumi kdor more. Resnično
nam bo pri reagiranjih v takih situacijah, ko
te voznik preprosto ne upošteva, potrebno
delovati s stilu pregovora – Včasih se
več naučiš iz opazovanja bedaka,

kot iz besed modreca…. Zato kolegi
– opazujte promet, opazujte kam stopite,
skratka, bodite pozorni….
»Kruha in iger« ter »Prehodov in igel« …
Ja, čas je resnično samo matematično zaporedje dogodkov v prostoru in ne četrta
dimenzija. Četrta dimenzija so pristojni, ki
ne obstajajo ne v času in ne v prostoru,
saj se obnašajo, kot da jih ni oz. kot da se
težave z narkomanskimi iglami in cestnimi

prehodi njih ne tičejo. Četrta dimenzija
pač….
Morda pa naslednjič še kakšna beseda
o nasilnih vstopih brezdomcev in narkomanov na garniture, ki so ponoči parkirane na območju železniških postaj. Ko te
preprosto presenetijo in ne veš kaj bi …
Ampak to je že druga zgodba …
Robert Zakrajšek

Posvet »Trajnostna mobilnost kot
gradnik zelenega gospodarstva«
Bohinjska Bistrica, 19. Maj 2017
Devetnajstega maja je v Bohinjski Bistrici v organizaciji Ministrstva za okolje in
prostor potekal posvet na temo trajnostne
mobilnosti na širšem evropskem področju,
ki zajema Alpe v celoti. Sama tema morda
niti nima neke povezave s sindikalnim področjem, je pa zelo tesno vpeta v segment,
ki ga pokrivajo Slovenske železnice, to
je prevoz blaga in potnikov skozi biotsko zelo občutljivo območje. Na posvetu
so sodelovali tudi predstavniki Slovenskih
železnic in sicer Poslovne enote Potniški promet, še bolj pa je pomembno, da
smo na nek način svojega predstavnika
imeli tudi mi, torej Sindikat strojevodij Slovenije, saj je z zelo zanimivim prikazom
na posvetu sodeloval naš kolega strojevodja Ervin Sorč, eden največjih poznavalcev bohinjske proge in problematike
na njej.
Sam dogodek je potekal pod okriljem
oz. v okviru Alpske konvencije, to je organizacije, ki združuje dežele na območju
Alp. Nekaj besed o sami Alpski konvenciji.
Alpska konvencija je prva mednarodna
pogodba za zaščito in trajnostni razvoj
celotnega gorskega območja. Sklenile so
jo alpske države Avstrija, Francija, Italija,
Liechtenstein, Monako, Nemčija, Švica in
seveda Slovenija. Tesno sodelujoči partner
pa je tudi Evropska Unija kot taka. Pokriva
območje 190.717 km in je dom 14 milijonom ljudi. Področja s katerimi se ukvarja so – prebivalstvo, narava in biotska
raznovrstnost, gorsko kmetijstvo, podneb-
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ne spremembe, gorski gozd, upravljanje
voda, naravne nesreče, turizem, šport in
prosti čas in pa seveda področje, ki je
najbolj zanimivo za nas – promet. V tem
segmentu so zahteve in pričakovanja jasni
– preusmeritev tovornega prometa iz cest
na železnico, odpoved gradnjam velikih
cest skozi zaščitena območja, spodbujanje kombiniranega prevoza in še bi se
našlo. V tej točki se že nakazuje velik pomen bohinjske železniške povezave kot
najugodnejše možnosti za trajno ohranitev
naravnega okolja.
Na samem posvetu so bili prisotni tako
predstavniki Republike Slovenije, kot mednarodni gostje in pa seveda predstavniki
lokalne skupnosti, saj ravno oni najbolj
poznajo perečo tematiko mobilnosti na območju Alp. Uvodna pozdravna govora sta
imela župan občine Bohinj, g. Franc Kramar in ministrica Republike Slovenije za
okolje in prostor, ga. Irena Majcen. Oba
sta poudarila pomembnost razvoja kraja
in regije, vlaganja v infrastrukturo, ohranjanje reke Save Bohinjske in Bohinjskega
jezera, ter priložnost za spoznanje novih
izzivov skozi velik pomen same lokacije regije. V nadaljevanje so v prvem sklopu posveta spregovorili še g. Markus Reiterer,
generalni sekretar Alpske konvencije, g.
Tadej Slapnik, državni sekretar, predstavnica Ministrstva za okolje in prostor, ga.
Tatjana Orhini Valjavec in pa predstavnica
Direkcije RS za vode, ga. Urška Kušar. Vsi
so poudarili pomembno vlogo Slovenije v

same projektu, nujnost preusmeritve miselnosti k bolj ekološko sprejemljivim oblikam
bivanja v alpskem območju, predvsem na
področju mobilnosti, to je prevoza.
V drugem sklopu posveta pa so svoje
poglede na samo področje mobilnosti na
območju Alp predstavili g. Matej Ogrin
iz nevladne organizacije Cipra, g. Matjaž Marušič iz Operativne iniciative za
Bohinjsko progo in pa (vsaj za nas) najbolj zanimiv govornik, naš kolega, g. Ervin
Sorč, ravno tako predstavnik Operativne
iniciative za Bohinjsko progo.
Ervin je svojo prestavitev zastavil zelo
prodorno, saj je že v samem začetku
predstavnikom Vlade Republike Slovenije
in vsem prisotnim zastavil troje vprašanj,
ob katerih so se prisotni dobesedno zamislili. Ali sam znam narediti in zgraditi,
predvsem pa izkoristiti Bohinjsko progo na
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vse možne načine? Kakšna bi bila, če bi
jo upravljali Švicarji ali Avstrijci? In zadnje – Zakaj tega ne storimo mi sami?
Poudaril je, da je prišel trenutek, ko bo
potrebno odločno storiti korak od besed k
dejanjem. V nadaljevanju je opisal dobro
sodelovanje med Slovenskimi železnicami
in Ministrstvom za infrastrukturo Republike
Slovenije, najbolj pereče probleme glede
same trase Bohinjske proge, saj poteka
v težavnem okolju, poudaril pomembnost
potniškega prometa in novosti, ki se uvajajo na področju prevoza koles in posledično predelav motornikov, seveda pa ni
pozabil omeniti nekaj zanimivosti o Bohinjskem predoru. Posvet, kateremu smo bili
priče, je potekal ravno na 113 obletnico
preboja Bohinjskega predora (19. 05.

1904), pri samem preboju predora pa so
tako imenovano »linijo preboja« zgrešili
za velikost današnjih USB ključev. Pa so
delali in merili ročno. Naj se novodobni
gradbeni »strokovnjaki« močno zamislijo
nad zapisanim, saj jim je današnji »tehnološko najnaprednejši« način gradnje, ki pa
traja dneve, in mesece in leta, pa še nič ni
narejeno, v večno sramoto in grajo. Včasih
so imeli kramp, lopato, ročne instrumente,
voz in par volov. Pa je predor zagledal luč
sveta. Danes….
Ervin je svoj izjemno zanimiv prispevek
posvetu zaključil z odmevno ugotovitvijo,
da je končno čas, da v Sloveniji odločno
naredimo konec sovražnemu govoru. Na
splošno presenečenje prisotnih glede njegovih besed, nas je povprašal, če pozna-

mo najhujšo obliko sovražnega govora
v Republiki Sloveniji. Na veliko presenečenje vseh je razložil – najhujša oblika
sovražnega govora v Sloveniji sta stavka
TO SE NE DA in TO SE NE SPLAČA…
Njegovo vprašanje v zaključku je bilo – …
in zakaj se da v Avstriji, v Švici, v Nemčiji?
Samo pri nas ni možno narediti ničesar?
Dobesedno pred nosom imamo biser Evrope, pa ga vidijo vsi, samo mi ne… Kdaj
bo konec takega »ameba« razmišljanja?
Ervin, bravo!!!!!
V nadaljevanju pa je sledil terenski del
posveta, kjer je bil v obratovanje predan
nov potniški vagon avtovlaka …
Robert Zakrajšek

Svečana predaja potniškega vagona »Maks Klodič«
bohinjskega avtovlaka v obratovanje
… po uradnem delu je sledila svečana predaja obnovljenega
potniškega vagona »Maks Klodič« v promet. Najprej – zakaj ime
Maks Klodič? Maks Klodič vitez Sabladoski (1875 – 1953) je bil
eden najpomembnejših mož na gradbišču bohinjskega predora.
V Trstu rojen očetu Antonu in materi Matildi je v domačem mestu
dokončal osnovna šolanja, nato pa izobraževanja nadaljeval na
pomorski akademiji na Rijeki, diplomiral pa iz gradbeništva, leta
1901 na dunajski Tehnični visoki šoli. Na slovenskem ozemlju je
sodeloval pri gradnji mnogih objektov, povezanih z železniškimi
progami, vrhunec pa zagotovo predstavlja gradnja Bohinjskega
predora, 6.327 metrov dolgega bisera na naši najlepši progi,
kateri povezuje Bohinjsko Bistrico in Podbrdo in predstavlja na
tem področju edino prometno povezavo med dvema stranema

Alp. Je potrebna še kakšna beseda o pomembnosti proge? Samo
obnovo vagona je sponzorirala tudi rodbina Klodič, oz. Maksovi
potomci.
Najprej je nekaj besed vagonu v dobro uporabo namenil
predstavnik Slovenskih železnic, Poslovne enote Potniški promet
SŽ, g. Gorazd Hartner. Poudaril je pomembnost povezave med
dvema regijama, ki sta sicer ena sama, a ju ločuje impresiven
masiv Julijskih Alp. Avtovlak pri tem igra zelo pomembno vlogo
»povezovalca« dveh svetov, ki dihata isti zrak. Vnukinji viteza
Sabladoskega Maksa Klodiča, spoštovani gospe Neda Klodič
Jež in Adela Klodič Pritekelj sta vagon pospremili na srečno
pot s steklenico penine, blagoslov pa sta opravila pater Niko
Žvokelj iz župnije Kostanjevica – Nova Gorica in g. Janez Burja
iz župnije Bohinjska Bistrica. Vagon je tako dobil blagoslov tudi
iz najvišjih ravni s pridihom Vitranca (naj mi ne zamerijo duhovnega navdiha). Vagonu na pot pa sta svoje besede namenila
podpredsednik Državnega zbora Republike Slovenije, g. Matjaž
Nemec, ki s svojo »goriško dušo« dobesedno diha za projekt in
pa magistra ga. Darja Kocjan, generalna direktorica direktorata
za kopenski promet iz Ministrstva za infrastrukturo. Oba sta poudarila pomembnost tega svečanega trenutka in upanje, da je
ta trenutek začetek mnogih trenutkov, na katere bomo Slovenci
lahko ponosni. Svoje sta dodala še župana obeh sosednjih
občin, g. Franc Kramar iz Bohinja in g. Uroš Brežan iz Tolmina
in vagon »Maks Klodič« je odpeljal na svojo prvo vožnjo, ki je
samo začetek mozaika romantičnih in navdihujočih zgodb …
Maks, pazi nase …
Robert Zakrajšek
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50 let strojevodske generacije »s ceste«
Le malokdo od današnjih železničarjev
»vlekarjev« ve, da z začetkom tega leta
2017 mineva 50 let, odkar se je v Mariboru pričelo usposabljanje kandidatov za
strojevodje dizelskih vlečnih vozil, oziroma
za strojevodje in motorovodje, ki predhodno nismo bili strojevodji parnih lokomotiv
oziroma nismo imeli nobenih izkušenj z
železnico. Zaradi navedenga so nas v novem delovnem okolju imenovali prišleki »s
ceste«, kot sem napisal v naslovu. Vzroki
za takšno »revolucionarno« in hitro odločitev za pridobitev novih strojevodij in zakaj
»revolucionarno«, so bili večplastni, nekaj
pa jih bom navedel v nadaljevanju.
Leta 1966 je bila uvedena beneficirana delovna doba strojevodij in kurjačev
parnih lokomotiv (ali je bila le povečana
– nisem našel ustreznega podatka), kar je
zaradi izpolnjevanja pogojev za upokojitev večjega števila osebja, povzročilo nepričakovano generacijsko vrzel oziroma
pomanjkanje strojnega osebja (osebje ne
more biti »strojno« vendar se ta pojem na
železnici še vedno uporablja, čeprav se je
v uradni uporabi uveljavil termin »osebje
vlečnih vozil«), pa tudi kadrovsko planiranje v tistih časih (zaradi permanentnih
sanacij in reorganizacij SŽ, verjetno še tudi
danes), je bilo bolj šepavo.
Istočasno je ob koncu šestdesetih pričelo minevati desetletje počasnega ukinjanja
parne vleke na slovenskih železnicah, s
postopnim nabavljanjem dizelskih lokomotiv in dizelmotornih garnitur, kar je še dodatno botrovalo k pomanjkanju ustreznih
kadrov, ob še vedno potrebni eksploataciji
parnih lokomotiv.
Dizelska vleka se je pričela intenzivno
uvajati v prvi polovici šestdesetih let, z
dodelitvijo dela lokomotiv (10 kom.) ŽTP-ju
Ljubljana, vrste oziroma serije 661-000,
ki so jih Jugoslovanske železnice dobile
kot pomoč s strani UNRRA-e (The United
Nations Relief and Rehabilitation Administration – Uprava Združenih narodov za
pomoč in obnovo), v času predsednika
ZDA Kennedyja. Te lokomotive »kenedije« poznamo tudi po ploščici z objetima
rokama in napisom UNRRA, na obeh bokih vozniških kabin (zadnja 661-032 je
menda pred kratkim opravila poslovilno
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vožnjo). Za upravljanje teh lokomotiv so
bili dokvalificirani s tečajem v Ljubljani strojevodje parnih lokomotiv, predvsem tisti, ki
so predhodno upravljali težje parne lokomotive za vleko potniških in brzih vlakov
(npr. 01 in 06).
V približno istem času se je pričelo nabavljati lokomotive serije 642-000 (đurice
– psevdonim po tovarni njihove izdelave
in montaže Đuro Đaković v Slavonskem
Brodu – to navajam predvsem zato, ker
menim, da morda zadnje mlade generacije ne poznajo »zgodovine«), ki so sicer
tipične premikalke, vendar pa jih je stroka
uvrstila v eksploatacijo po progah, najprej
za vleko tovornih, pozneje pa tudi potniških vlakov, na premiku in nabiralnih vlakih pa so še kar nekaj časa služile parne
lokomotive. Đuricam 642 so kmalu sledile
nekoliko močnejše 643 z generatorji pare
in tudi novejše 642-100, pravtako z generatorji pare.
V istem obdobju se je na lokalnih progah (na štajerskem koncu predvsem celjsko
železniško vozlišče) pričela uvajati vožnja
potniških vlakov s šinobusi oziroma dizelskimi motorniki serije 812/818 (»goše«),
ki so jih izdelovali v tovarni GOŠA v Smederevski Palanki. Vožnjo vlakov višjega
ranga, kot so bili npr. poslovni vlaki (ML
– Maribor–Ljubljana, LM, MS, SM ipd.)
so v tistem obdobju pričele od parne vleke
prevzemati težje dizelmotorne garniture,
nekoliko pozneje motorne garniture 711
(MBB–Messerschmidt–Blohm–Bölkow)
oziroma »zelenci«.
V prvi polovici sedemdesetih so pričela
prihajati nova vozila, kot so bila premikalke
731 in 732 (»jembahi«), DMG 813/814
(»fiati«), lokomotive 644 (»španke«, baje
je bilo 7 prodanih v Srbijo), v prvi polovici
osemdesetih pa še lokomotive 664 (»regani«) in DMG 713. Moram omeniti, da je
bilo proti koncu osemdesetih let na JŽ cca
65 različnih vrst oziroma serij vlečnih vozil
(elektro in dizel) brez upoštevanja parnih
lokomotiv. Koliko je to bilo skregano z
ekonomijo in še tudi je, je poglavje zase.
Za upravljanje novih voznih oziroma
vlečnih sredstev v drugi polovici šestdesetih, naenkrat ni bilo dovolj osebja, ker je
bilo še vedno potrebno izkoriščati parne

lokomotive na tovornih vlakih in premiku.
Navedeno je imelo za posledico prisilno
prekinitev dotedanjega konzervativnega
in dolgotrajnega postopnega načina doseganja poklica strojevodje parnih lokomotiv. Ta se je odvijal s časovno določenim
delom na vzdrževanju parnih lokomotiv,
nato šolanjem in delom kurjača ter končno
z enoletno strojevodsko šolo v Kastavu
pri Reki, vežbanjem in končnim praktičnim
izpitom za samostojno delo oziroma vožnjo vlakov. Takšen postopek za dosego
tega poklica je tako trajal do pet ali pa
še celo več let. V šolskem letu 1966/67 je
bila v šoli Kastavu zadnja generacija mariborskih kandidatov za strojevodje parnih
lokomotiv.
Seveda ja bil takšen sistem usposabljanja strojevodij v še tako poznih letih, kot
so bila šestdeseta, tudi posledica inercije
oziroma odpora proti vsemu novemu, ki je
na železnicah dolgo prevladoval. Upoštevati pa tudi moramo, da so se v preteklosti
na železnicah zaposlovali pretežno kadri
brez ustrezne izobrazbe in z veliko nepotizma, pa tudi šol ustreznih smeri ni bilo, ali
je njihove kadre pobrala močna kovinsko
predelovalna industrija.
Nadaljne vzroke za pomanjkanje
»strojnega osebja« je treba iskati tudi v
težavnosti tega poklica in dokaj nizkim
zanimanjem zanj, zaradi česar se je zaposlovalo tudi kadre s poklici brez kakršnekoli povezave z novim poklicem oziroma
delom strojevodje. Prehod iz upravljanja
parnih lokomotiv na dizelska vlečna vozila
pa je bil tudi za marsikaterega strojevodjo parnih lokomotiv pretrd strokovni, pa
tudi psihološki oreh, tako da so mnogi
odklanjali prekvalifikacije, posebno pred
bližajočo se upokojitvijo.
Baje je nekoč v časih Avstroogrske veljal naslednji pregovor: »Wer nichts weiss
und nichts kann, der geht auf Post und
Eisenbahn – Kdor nič ne zna in nič ne
more, ta gre na pošto in železnico«, kar
pa je verjetno veljalo predvsem za administrativne in vodilne kadre. Le-ti v bojazni za
svoje pridobljene statuse v skladu navedenim pregovorom, niso izbirali sredstev pri
onemogočanju novih izobraženih kadrov,
ki so le počasi prodirali na železnico. Za-
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radi takšnega stanja so mnogi perspektivni
kadri tudi kmalu raje odšli drugam, kjer
so se jim odpirale možnosti za strokovni
razvoj in osebni status. Takšno stanje sem
doživljal tudi sam osebno, ko sem kot strojevodja pričel s študijem ob delu.
Za relativno hitro zapolnitev predstoječega pomanjkanja »strojnega osebja«,
je Transportno podjetje Maribor (v okviru
ZŽTP Ljubljana) v mariborskem časopisu
Večer 8., 9., in 12. novembra 1966 objavilo razpis (RAZGLAS) za sprejem večjega
števila kandidatov za usposabljanje strojevodij dizelskih lokomotiv in motorovodij.
To je pomenilo začetek usposabljanja
kandidatov za strojevodje brez njihove

kakršnekoli predhodne povezave z železnico, brez prakse pri vzdrževanju železniških vozil, brez kurjaškega staža ipd., kot
sem že navedel na začetku, torej kadrov
»s ceste«. Navedeno je povzročilo pravi
šok pri delavcih v Sekciji za vleko Maribor,
ki je bila tudi glavna nosilka tega usposabljanja, vendar je kot delovna enota ŽTP
Maribor morala privoliti v realizacijo zahtevanega usposabljanja. Glavna težava
Sekcije za vleko je bilo nejeverje »starih
parnih mačkov«, tako strojevodij parnih lokomotiv kot strokovnih delavcev na upravi,
kako bodo ti »zelenci s ceste« sploh kdaj
sposobni upravljati dizelske lokomotive in
motornike, saj so tudi za mnoge izmed

Prvi razpis v mariborskem Večer-u 10. novembra 1966

njih bila nova vozila težak psihološki in
strokovni izziv.
Po zahtevnem pregledu zdravstvene in
psihofizične sposobnosti nas je bilo sprejetih cca po 25 kandidatov v posamezni
razred (torej ne 20 po razpisu – verjetno so predvidevali osip, ki se je pozneje
tudi dejansko zgodil), med katerimi sem
bil tudi sam v dizel-strojevodskem razredu.
Vsi sprejeti kandidati smo bili tudi vključeni v delovno razmerje za določen čas,
kot pripravniki za strojevodjo, do uspešno
opravljenega strokovnega izpita.
Pouk je pričel takoj po novoletnih praznikih 1967. leta in sicer v popoldanskem
času, ki je bil vzrok za zelo naporno vzdrževanje umske koncentracije odraslih ljudi
(nekaj jih je bilo že kar »v letih«) v času, ko
se bioritem človeka spusti na najnižji dnevni nivo. Poučevanje so izvajali strokovni
delavci iz posameznih področjih Sekcije
za vleko in ŽTP Maribor, kakor tudi predavatelji iz Železniške industrijske šole (ŽIŠ)
v Mariboru.
Pri teoretičnem usposabljanju so bili najtrši oreh prometno-tehniški predpisi, ki so
bili za nas »s ceste« še posebej teoretični,
ker še nismo niti ure prebili »zunaj« na
progi. Šele po nekaj oglednih vožnjah po
progi, z lokomotivo in enim potniškim vagonom, so nam postale prometno-signalne
zadeve razumljivejše v vsej njihovi preprostosti. Za navedeno je seveda v največji
meri kriviti na hitro didaktično napačno
ali pa sploh ne postavljen proces usposabljanja in odsotnost kakršnihkoli učnih
sredstev, razen table in krede.
Po opravljenem teoretičnem izpitu od
10. do 12. maja 1967, smo pričeli opravljati vežbanje za pomočnika strojevodje,
z vožnjo na lokomotivah kot tretja oseba
oziroma pripravnik za pomočnika strojevodje. Po opravljenem strokovnem izpitu
za pomočnika strojevodje v juniju 1967,
smo pričeli s pravim praktičnim vežbanjem
pri prekvalficiranih strojevodjih parnih lokomotiv. To vežbanje je seveda v večini
primerov zajemalo tudi brisanje celotne
lokomotive od koles do strehe, vsaj dvakrat
v delovni izmeni in sicer s čistilno volno namočeno v nafto. Po prevozu makadamskega cestnega prehoda je bila lokomotiva
zopet belo zaprašena. To je bila seveda
praksa iz parnih lokomotiv, katero smo morali osvojiti. Če nisi bil dovolj »zašmiran«
pa tudi nisi veljal za dobrega strojevodjo,
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kajti če se nisi umazal, se predpostavlja,
da nisi dobro pregledal lokomotive in je
tudi ne čistil.
Praktični izpit smo opravljali v novembru istega leta, vendar je do samostojne
vožnje poteklo še kar nekaj časa, kajti še
kakšno leto ali dve smo opravljali dela
pomočnikov strojevodje (na đuricah je
bila še dvojna zasedba), le kakšen vlak
si odpeljal sam, če ni bilo na razpolago
»starega parnega« strojevodje ali pa mu
je bil dodeljen boljši vlak npr. brzi, ti pa
si dobil nabiralni vlak. Tako se je tudi zgodilo, da sem bil tri zaporedne silvestrske
noči v službi.
Seveda pa smo bili dobri in vredni zaupanja povsod tam, kjer bi starejši sodelavci
odklonili določeno delo, ali pa je bilo zaradi njihovega renomeja zanje neprimerno. Tako smo že v decembru 1967 bili nekateri napoteni v luko Koper, kjer smo kljub
svojemu začetništvu uvajali strojevodje za
premik iz Divače, ki so prevzeli ranžiranje
vlakov na pravkar odprti koprski tovorni
postaji (otvoritev 2. decembra 1967).
Motorovodje v celjski delovni enoti so
bili v neprimerno boljšem položaju kot mi
»dizelaši« v Mariboru, ker motorniki niso
bili domena »starih parnih mačkov«, zato
so hitro po izpitih pričeli s samostojnim
delom oziroma vožnjo vlakov.
Že po neuspešno opravljenem teoretičnem ali praktičnem izpitu, kakor tudi po
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opravljenem praktičnem izpitu ali določenem času opravljanja dela pomočnika in/
ali strojevodje, je skorej tretjina kandidatov iz obeh razredov zapustila železnico. Vzrok za takšno stanje verjetno tiči v
preveč špartanskem, večkrat ponižuječem
odnosu novega delovnega okolja, ki je
še dolgo na vsakem koraku nasprotovalo prišlekom »s ceste«, kakor tudi naravi
novega poklica, ki s svojo specifičnostjo
in težavnostjo ni izpolnila otroških sanj in
pričakovanj posameznikov, predvsem zaradi izostanka izčrpne informiranosti pred
odločitvijo za vstop v ta poklic.
Ostali smo le tisti trdno odločeni vztrajati v tem lepem in težkem poklicu, za katerega moraš res imeti srčno moč in vztrajnost,
stalno premagujoč težave, ki se pojavljajo
v vsakodnevnem osebnem in družinskem
življenju. Menim, da takšnega vstopanja
v ta poklic danes ni več, kajti vsi, ki smo
se takrat odločili za ta poklic, smo imeli
svoje službe. V obdobju današnje velike
brezposelnosti in boja za kakršnokoli delo
oziroma eksistenco, se posledično postavlja premislek o potrebi za izčrpno raziskavo psihofizične sposobnosti in osebnega
občutja ter počutja današnjih strojevodij.
Zakaj to omenjam ? Pri skoraj 15 – letnem
poznejšem vodenju vlečne službe v SV,
sem imel priliko spoznati posameznike, ki
so svoje bojazni in dvome v svojo usposobljenost, kakor tudi podzavestni strah

pred hitrostjo in veličino ter vrednostjo zaupanega vozila, kakor tudi odgovornostjo
za varnost ljudi in prometa, kompenzirali
z alkoholom.
Najtežji pogoji dela oziroma vožnje
dizelskih lokomotiv so bili nekako v prvih
štirih do petih letih, ko smo prevzemali vožnjo tudi potniških vlakov z »đuricami«, na
katerih je bila dokaj rano uvedena enojna
zasedba. Tipične premikalke so bile modificirane z generatorji pare, da so lahko
vozile potniške vlake.
Te vlake smo vozili ne samo v lokalnem
prometu, temveč tudi na relacijah MariborLjubljana in Maribor-Zagreb, (kakor tudi
delavske in šolske vlake v in iz Poljčan,
Čakovca in Murske Sobote – na koroški
progi do Pliberka (Bleiburg) je še kar nekaj časa kraljevala parna 17 serija), pri
čemer moram omeniti, da s štirimi štiriosniki
(pulmani – sestava vlakov za Zagreb in
Ljubljano) z »đurico« nisi mogel doseči na
ravni horizontali 80 km/h, dodatno pa je
pogosto še zatajevalo šentiranje VM.
V ogrevalni sezoni so bili stalnica problematični generatorji pare, od katerih so
uhajali strupeni izgorevalni plini v vozniške
kabine, skozi špranje med deskami v podu
pa je prodiral sneg. Za obrambo pred
zastrupitvijo je bilo treba odpreti obojna
vrata kabine, ob prihodu domov pa si bil
do kože prepojen s smradom po izpušnih
plinih. Vozniški sedeži, prirejeni za premik
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so bili okrogli in vrtljivi s preklopnim hrbtnim naslonjalom, pri sedenju med vožnjo
pa te je začela boleti hrbtenica. Skratka,
delovni pogoji strojevodje so bili slabši, kot
na parnih lokomotivah.
Na tovornih vlakih je bilo pozimi treba vzdrževati generatorje pare in parne
vode, da niso zamrznili, kar se je kljub
temu pri nizkih temperaturah, kot so npr.
letošnje, dogajalo. Zaradi tega lokomotiva po prihodu v domicil ni bila sposobna
za potniški vlak, preden se ni opravilo
izdatno odtaljevanje in preskus delovanja
generatorja pare. To je le delček slabih
delovnih pogojev, ki smo jih imeli pri delu s
temi lokomotivami, katerih pomanjkljivosti
so se začele odpravljati šele v začetku
osemdesetih let.
V istem času je potekala tudi elektrifikacija proge proti Štajerski, ki se je izvajala
po posameznih odsekih. Ko je bil določen
odsek končan, smo menjavali vleko oziroma prevzemali tovorne vlake od električnih
lokomotiv. Tako so postaje Laze, Trbovlje,
Rimske Toplice, Ponikva in Poljčane postaje našega nesrečnega spomina na ure in
ure dolgotrajno čakanje povratnih vlakov
kar na lokomotivah, stoječih na slepih tirih
ali ob izvoznih ločnicah. Ustreznih prostorov za čakajoče osebje na teh menjalnih
postajah ni bilo zagotovljenih, pa tudi o
kakšnem poteku 12-urne izmene ni bilo govora. V Maribor je 27. decembra 1974 pr-

vič pripeljala električna lokomotiva (342),
vendar le poskusno, redni promet je bil
uveden šele čez eno leto 27. decembra
1975. Navedeno pove, da smo v prvih šestih letih naše strojevodske službe pobrali
vse tegobe zapor in menjavanja vleke, ki
so se dogajale tekom te elektrifikacije.
Če napišem mali nekrolog moji generaciji strojevodij in motorovodij ali kar strojevodij, saj smo to tudi vsi postali s sprotnim
osvajanjem vseh dizelskih nato pa tudi električnih vlečnih vozil, ki so prihajala na slovenske železnice od tistih začetnih časov
»ljudi s ceste« naprej (mnogi so res tudi že
preminuli), moram brez kakršnekoli samohvale napisati, da je to bila mogoče najuspešnejša generacija strojevodij »s ceste«.
Tudi vse naslednje generacije so namreč
prihajale »s ceste«, vendar jih niso/nismo
več tako imenovali.
Mnogi posamezniki smo po nekajletnem strojevodskem delu postali nosilci
nadaljnega strokovnega usposabljanja na
področjih od praktičnega uvajanja novih
kandidatov, ki so končali teoretično usposabljanje. Praktično ni bilo več delovne
izmene brez »vežbanca«, seveda brez
kakršnekoli stimulacije, veliko zadoščenje si imel, če je tvoj »vežbanec« opravil praktični izpit že pri prvem poskusu.
Več posameznikov je v nadaljevanju dela
opravljalo poučevanja v dokvalifikacijah,
prekvalifikacijah, in permanentnem šola-

nju osebja (šolski instruktorji), poučevanje
v mariborski šoli za strojevodje dizelskih
vlečnih vozil, instruiranje in kontrolo strojevodij na progah (kontrolni strojevodje),
kontrolno-prevzemna dela v vzdrževalnih
obratih v Sloveniji in drugod po Jugoslaviji, prevzemanje vlečnih vozil vseh vrst
iz investicijskih popravil in novih vozil
(kontrolno-prevzemni organi), mentorstvo
diplomantom Višje žel. šole v Beogradu,
poučevanje v Srednji prometni šoli Maribor in Zavodu za strokovno izobraževanje
v Ljubljani, izdelovanje strokovne literature
in podzakonskih predpisov za področje
železnic po osamosvojitvi RS, do dela v
Republiškem inšpektoratu za železniški
promet.
Navajanje kakršnihkoli imen posameznikov, bi verjetno zvenelo kot neka vrsta samohvale. Po našem dolgoletnem do
upokojitve trajajočem delu na železnici,
so nam ostali samo lepi spomini na tiste,
s katerimi smo delali, se pri svojem delu
z njimi srečali in družili, mnogim dali tudi
del svojega znanja, in lastnišvo bronaste,
srebrne in zlate značke, ter ničesar več
drugega. In tako je prav, ker se svet vrti
naprej brez nas in z nami.
V imenu generacije »s ceste« pozdravljam vse, ki še »delate« in poznate ali se
spomnite katerega od nas!
Franc Širec
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Jože »Džouži« Veldin
Odšel je Džouži. Ko sem to novico, ki sem jo nato tisočkrat preklel, slišal po medijih, nisem mogel
verjeti. Do konca sem upal, da pa to vendarle ni to. Da to ni tisti naš Džouži, ampak nek drug,
tam nekje iz nekega drugega sveta, ki z našim nima nobene zveze. A kruta usoda je pač zahtevala svoje in res je bilo – odšel je naš Džouži, naš Jože Veldin, naš sodelavec, ki razen smeha na
obrazu ni poznal drugega. Pri njemu sta bili samo dve možnosti. Ali se smeje, ali pa se smeje še
bolj. Zato sem kar dolgo razmišljal, kako, na kakšen način mu posvetiti te zadnje besede, ki jih
nihče pravzaprav ne želi povedati ali zapisati. Besede, ki bolijo. Ko izgubiš sodelavca, prijatelja,
nekoga, ki si mu stokrat predal motornik, mu povedal, da je »mašina« ok, mu povedal, da je v
ljubljanskem koncu divjalo neurje, ga povprašal, kako kaže letina buč za bučno olje … Ja, takrat
se zaveš, da je življenje minljivo. A vseeno – Džouži je bil preprosto Džouži in takšne naj bodo tudi te besede, posvečene samo
njemu. Besede, ki nam dajejo vedeti, da se življenje ne konča, samo nadaljuje se nekje drugje, na nekem drugem svetu, v drugi
dimenziji, na nekem drugem nebu. In na nebu je bil Džouži strokovnjak. Bil je tisti, ki ve. Tisti, ki spoštuje nebo in se z njim vsak dan
pogovarja. In nebo se je pogovarjalo z njim. In ga na koncu vzelo k sebi. A Džouži ne bi bil Džouži, če iz tega ne bi potegnil
»najboukše« kar se da. Kolikor ga poznam, sedaj tam nekje na nebu uči angele kako leteti in kako biti pozoren na nevarnosti. Ker
je pač tak. In angeli pozorno poslušajo, ker takih besed ne slišijo vsak dan.
Morda lahko povem še to, da ko sem ga prvič videl, takrat, ko je bil eden izmed naših vodičev na kolesarskem izletu po Goriškem
in Prekmurju, takrat sem vedel, da je Džouži en in edini. Edinstven. Toliko smeha in zabave v dveh dneh. Ko se spomniš, kako je
po reki Muri priplul čoln, nekdo na premcu je igral kitaro in na ves glas pel, ostali pa v ritmu veslali, takrat veš, da je Džouži bil
človek, ki je znal samo s pesmijo in smehom motivirati ljudi. In kako je njegov smeh odmeval preko cele Murske Sobote, ko se je
na peronu poslavljal od nas… Skratka, bil je naš.
In Džouži, verjemi. Vedno, ko se bom peljal proti Murski Soboti, mimo tvojega matičnega letališča Rakičan, takrat bom pogledal
v nebo, saj boš zagotovo tam in med smehom sporočal nam na tleh – Džouži ma vas rad … In vem, da bodo tvoji vedno ponosni
nate, saj nisi bil kar tam nekdo.
Džouži, naj te veter nosi na svojih krilih in vedi – nebo ni meja….
Robert Zakrajšek
Foto: arhiv DE Murska Sobota

In memoriam

Slavko Tepeš
16. 11. 1965–3. 5. 2017
Tretjega maja je med sodelavce prišla žalostna novica, da je bila bolezen močnejša od volje in
optimizma, ki si ga imel v sebi od takrat, ko si se začel boriti z nepredvidljivo boleznijo.
Že v zibelki si poslušal zvok koles in sireno vlakov, saj je bil tvoj dom ob progi Rogatec–Đurmanec in otroške sanje so se ti uresničile ko si postal strojevodja. V poklicni karieri si pustil spomin
kot strojevodja, ki je pred dvajsetimi leti zaradi političnih dogodkov odpeljal poslednji vlak iz
Đurmanca in decembra 2014 z velikim veseljem in ponosom ponovno peljal vlak do Đurmanca.
Bil si človek, ki je povezoval, združeval in sejal optimizem v krogu svoje družine, v službi in kot
aktivni član Lovske družine Rogatec in Društva ročnih možnarjev .
Odšel si, ampak ostal v naših srcih kot ostajajo spomini, ki se ne dajo izbrisati.
Počivaj v miru.
Zlatko Lojen
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Naj orel ustvarjalnosti zajadra na krilih vetra …
No, vidim da vas je resnično težko »izbezati« iz vaših trdnih in težkih oklepov.
Ampak resnično ne razumem, zakaj vas je
strah izraziti sebe. Kaj vas drži v krču, da
si ne upate razpeti kril in poleteti. Glejte,
sam sem objavil že nekaj pesmi, nastopal
pred občinstvom, pa sem še vedno tu. Ja?
Razumete? Kaj vas bo res potrebno iskati
z lučjo pri belem dnevu? Res ne upate pokazati svoje ustvarjalne plati? Ja, madona, saj ne bomo nič manj strojevodje, če
bomo pokazali, da znamo tudi ustvarjati.
Naj vam povem o sebi. Sam se ukvarjam
z različnimi stvarmi, ki so že kar kontrastne
med sabo. Po eni strani me zelo zanimajo zadeve, povezane z vojaško taktiko in
tehniko, po drugi strani pa v meni vedno
gori tisti ustvarjalni del, ki razpre krila, ko
začuti pravi veter. Skozi življenje pa sem
spoznal tudi pot, na kateri lahko pomagam ljudem, da se spet spomnijo da so
ljudje in da je njihova notranja moč neverjetna. Če si le dovolijo … Ko se vse te tri
skrajnosti (ste prepričani, da sta skrajnosti
lahko samo dve) povežejo v celoto, potem je korak na poti izraziti sebe skozi
ustvarjanje tako neznaten, da se ga človek sploh ne zave. Potem ustvarjam. In kaj
ovira vas? Smo ali nismo? Upam, da vam
bom pospešil odločitev k pogumu z objavo nekaj mojih pesmi. In ne bojte se. Še
vedno boste strojevodje in čeprav boste
ustvarjali, se vam ne bo zgodilo nič. Nič,
razen neverjetnega osebnega zadovolj-

stva… Ne verjamete? Hehehehe … Pustite
se presenetiti … Krila orla ustvarjalnosti v
vas samo čakajo svež veter, da zajadrajo … Dovolite si … Ja?

Samo en korak
Stojim pred prepadom,
gledam globino, strmim,
želja, storiti korak,
naprej v neznano ...
želja, ki je vse močnejša,
korak, kot hoja po nebu,
kdo ve, kaj mi bo dano.
Boš prestregla moj padec,
boš podala mi roko,
boš to sploh želela?
boš morda samo gledala,
neprizadeto, morda vesela.
Boš storila isti korak,
z druge strani brezna,
prišla do mene, preko neba ...
trenutek strahu, negotovosti,
a tam nekje, sredi poti,
morda čaka sreča, vabi ...
samo za naju dva.

Smisel (Dorian Gray)
Gledam svoj odsev v ogledalu,
gledam sliko Doriana Graya,
obraz veni in se stara,
je kje med slavo in smrtjo meja?
Ni v delu, ni v srcu in ni v duši,
ko človek je prazen, podoben je suši,
k smislu življenja priganja ga misel,
na kritični točki nekje je obvisel.
Zemljin smisel je ekvatorja črta,
tam je konec začetka in začetek konca,
če stopil le korak boš levo ali desno,
se oddaljil boš od smisla – od sonca.
V smislu obstoja je vesolje relativno,
po teoriji nastalo zelo je eksplozivno,
smisel planetov je gibanja vodilo,
vse ima svoj prostor in čas – le to je pravilo.
Ko v tem času in prostoru obstanem,
zazrem še enkrat se v Doriana Graya,
s slike smeji se spačen, grotesken obraz,
ki propada in se stara – o bog, to sem jaz.
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In kdo si ti?

Človek

Dežne kaplje

Vedno se bo našel kdo
ki mu nikoli nič ne bo prav
vedno bo samo težil in godrnjal
samo jemal in prav nič dal.

In kaj pomeni zate konec
ko se znajdeš na križišču poti
prelit si iz čaše strasti meglenih
ujet kot ptica v iluzijo moči

Dež pada, na nebu koprena siva,
kaplja se za kapljo proti zemlji zliva,
uprizarjajo svoj igrivi ples,
kot bi rekle – zdaj gre zares.

Vedno se bo našel kdo
ki mu tudi dati ne bo težko
z nasmehom bo pomagal vsem
rastlinam, živalim, ljudem.

Glej, ptice pevke v tišini umirajo
ošiljene konice prihod zveri oznanijo
iz koprene zgodovine prikazen se rodi
v krču otrpne, lažne sanje razkadi

Kapelj ples človeku svobodo ponazarja,
ko pa s padcem se na tla konča,
na minljivost življenja opozarja,
ta ples plešemo mi, od zibelke do grobarja.

In vedno bo nekdo, ki vmes bo stal
malo bo jemal in tudi nekaj dal
moto življenja mu bo kompromis
usluga za uslugo v očeh bo napis.

Takrat iz pepela neznanja vstanem
svet se razblinja in uročen obstanem
zlata nit pretrga vez med nebesi in peklom
in krik nesmrtnega odzvanja kakor grom

Mokre kaplje nagajivo se smejijo,
ko z neba na rodno zemljo dol hitijo,
da njihov padec ne bi bil zaman,
rastlinam življenje dati si želijo.

Če si pogumen in neomajen, mi povej
v katero bi skupino sebe dal
delaš kompromise, daješ, boš samo jemal
boš umrl miren ali se boš bal?

Zlo skozi meglo širi kremplje svoje
zareže v meso, briše tvoje sledi
a na obzorju ognjeni meč vstane
misli so obdane s fokusom moči

Kot dežne kaplje tudi mi hitimo,
kaj dobrega ustvariti, vedno si želimo,
nekomu nekaj prej, nekomu kasneje,
stara znanka sreča se nasmeje.

Vedno je nekaj, kar je nad tabo
ozri se v nebo, dvigni no glavo
kar boš hudega storil, ta ti bo trojno vzel
ko čas bo resnice, ti boš trpel.

Ptice pevke krik iz neskončne globočine
kakor nož zareže v medlo to sivino
v vrtinec ničevosti se pošast razblinja
duša zemlje vpija Gajino milino

Pred oltarjem boš stal, ves majhen, nemočen
ne boš več tisti arogantnež vsemogočen
na platnu vrtel se bo film življenja tvojega
z grozo boš zrl v sodnika, zrl boš v boga.

In ko pogledaš in ni več sledi
ko prozorne so nevidne vse poti
v viharju križišča se občutki mešajo
človek je vendar človek….

Dež pa še kar pada,
v čarobnem prizoru uživam,
srečen, da tukaj, zdaj,
lahko v svetu bivam,
pot skozi divjino,
skozi moč narave mirno poteka,
ena kaplja, en kanček sreče,
za vsakega človeka.

Je to res tako težko….
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INTERVJU: NAŠ SODELAVEC

Denis Opatič – preprosto prostovoljec
Prostovoljstvo je plemenita odločitev. Je odločitev vsakega posameznika, ko
v sebi začuti tisto iskro ali pa zasliši notranji glas, ki mu preprosto pravi – pomagaj po svojih zmožnostih. Je odločitev, ki človeku spremeni življenje, ga napolni
z mirnostjo in občutkom, da je začel živeti svoje poslanstvo. Kajti prostovoljstvo
je neke vrste poslanstvo. Je tisto primarno poslanstvo pomagati. Preprosto pomagati, čeprav veš, da ne smeš pričakovati plačila. In plačilo v obliki denarja,
kot ga razume velika večina potrošniško naravnanih ljudi, pri prostovoljstvu ne
igra nobene vloge. Nima nobene moči nad človekom. Energija denarja je tukaj
popolnoma nemočna. Ker pri prostovoljstvu igra energija srca. In verjemite, v
vsem poznanem stvarstvu ni močnejše energije od energije srca. Prostovoljec
dobi plačilo, ko ga otroci, družine, ljudje, ki jim je pomagal, iskreno in običajno
s solznim pogledom pogledajo v oči in rečejo preprosti hvala. Hvala…. Prečudovit občutek …
Take občutke zelo dobro pozna naš sodelavec, kolega Denis Opatič. Zaprosil
sem ga, naj jih deli z nami. Naj nam odpre tisti »senzor«, ki v telesu skrbi za
sprejemanje teh občutkov. Da z njim začutimo, kaj pomeni biti prostovoljec.
Denis Opatič …
Denis, povej nam najprej nekaj
stvari o sebi. Od kod prihajaš, kdo
si, skratka, od kod »vlečeš« svoje
korenine?
Otroštvo in mladost sem preživel v Divači s starši in tremi sestrami. Zdaj pa živim v
Dekanih z ženo, sinom Ivanom in hčerko
Lili. Iz prejšnjega zakona pa imam še sina
Aleša.
Kdor me pozna ve, da sem človek mnogih interesov in to precej različnih med
seboj.
Že 40 let sem prostovoljni gasilec, saj
sem se že kot otrok včlanil v PGD Divača,

nato v Dekanih zadnja tri leta pa smo kot
družina člani PGD Hrvatini, kjer se ukvarjam predvsem z delom z gasilsko mladino.
Drugi dve moji veliki ljubezni sta nogomet, ki ga še vedno precej aktivno igram
v veteranskih ekipah in glasba. Bariton
igram že 20 let.
Pred desetimi leti pa sem ugotovil kaj
me resnično osrečuje in daje smisel mojemu življenju, to je delo z otroki v vrtcu. To
me je pripeljalo do odločitve, da se vpišem
na šolo za pomočnika vzgojitelja, ki jo
končujem. Delam kot prostovoljec v vrtcih
Dekani in Rižana.
Prosti čas, ki mi ostaja pa rad izkoristim
za različna ročna dela. Šivam voščilnice
in prtičke, izdelujem gobeline, za vožnjo
z motorjem ter za preživljanje časa z družino in prijatelji. Sem tudi praporščak pri
Veteranih vojne za Slovenijo, kar me navdaja z izrednim ponosom.
Odločitev za poklic strojevodje oz.
za železniški kruh?
To ni bila težka niti presenetljiva odločitev, saj imam železniški kruh, kot si rekel,
v krvi. Moj nono je tisti ki me je navdušil
za ta poklic, saj je tudi sam bil strojevodja, najprej na parnih lokomotivah (tista,
ki jo je vozil je razstavljena na železniški

postaji v Divači) in kasneje na dizelskih
lokomotivah. Zelo ponosen sem, da lahko
povem, da je prvi tovorni vlak v Koper,
16. novembra 1967, pripeljal prav Marijo
Kos, moj nono.
Po končani OŠ sem se, leta 1984, vpisal ŽEKŠ v Ljubljani in jo končal leta 1987,
kot mehanik. Istega leta sem se zaposlil v
takratni Sekciji za vleko vlakov v Divači.
Pred odhodom v vojsko, sem opravil še
tečaj za pomočnika strojevodje. Po odsluženi vojaščini sem naredil izpit za strojevodjo za premik in leta 2002, tečaj za
strojevodjo elektro in dizel lokomotiv.
Naj dodam, da so na železnici bil oziroma so še zaposleni, moj oče kot vlakovodja, dva bratranca kot strojevodji, dva
pokojna strica, eden kot mehanik drugi pa
kot vzdrževalec proge. Moja sestra dela
na potniški blagajni, svak pa je progovni
prometnik.
Prej sem zapisal, da je prostovoljstvo nekaj čemur človek sledi, ko
mu notranji pove, naj pomaga.
Kdaj se je oglasil in dozorel »tvoj«
glas?
Že kot otrok sem občudoval gasilce in
njihovo delo, požrtvovalnost, hrabrost in
nesebičnost. To je bilo moje prvo srečanje
s prostovoljstvom.
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Ko sem kot gasilec pomagal ljudem pri
reševanju njihovih domov in imetja (predvsem na poplavah v Železnikih), sem začutil, da je moj trud, pridobivanje novih
znanj in spretnosti, stokratno poplačan.
Željo po pomoči drugim sem nadgradil s
tem, da sem v začetku maja letos, opravil
tečaj za bolničarja.
Na katerih področjih si začutil, da
lahko daš ljudem tisto kar potrebujejo? Je to naključna odločitev
ali je povezana s kakšno epizodo
tvojega življenja? V kateri smeri
prostovoljstva si se »našel«?
Moja žena je zaposlena v vrtcu in me
je povabila k sodelovanju kot gasilca. Pri
prikazu opreme in vozil me je navdušila
zvedavost otrok ter neskončnost vprašanj,
ki so mi jih postavili. Zame je bil pravi izziv,
da razložim zelo težko delo otrokom na
njim primeren način.
Kmalu so me v vrtec povabili za pomoč pri sprehodih, izletih raznih športnih
in tehniških dejavnostih. Otroci, strokovne
delavke in tudi starši so opazili moj trud in
naklonjenost otrokom ter temu delu- vzgoji
otrok. Kmalu je sladilo še več povabil k
sodelovanju.
Zelo sem vesel, ko pridem v vrtec in
slišim otroške glasove, ki se v en glas razveselijo »Deeeniiiissss«
Ker oba dobro veva, da je naš
poklic na nek način zelo obremenjujoč za človeka in vzame veliko
časa, nam zaupaj, kako usklajuješ
delovne obveznosti s tvojim prostim časom, da lahko opravljaš
svoje poslanstvo?
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Res je obremenjujoče. Poleg družine, ki
je na prvem mestu, je moja služba zame
zelo pomembna in jo rad opravljam. Srečo
imam, da imam tak urnik, ki mi omogoča pomagati v vrtcu, kjer me potrebujejo
predvsem v dopoldanskem času. Ostale
aktivnosti pa opravim v popoldanskem
času, ko sem prost, razen seveda, ko dobim poziv in odhitim na intervencijo tudi ob
dveh zjutraj, če je potrebno.
In kje najraje delaš, oz. pomagaš?
Katera je tista »dejavnost« oz. »delokrog«, ki v tebi resnično sproži
občutek popolnega zadovoljstva,
ko se počutiš kot majhen nagajiv
otrok?
Svoje baterije polnim pri delu v vrtcu,
saj so otroci neusahljiv vir energije in dobre volje. Zelo sproščujoče je sedeti na tleh

s skupino petletnikov in se igrati z lego kockami ali se loviti na nogometnem igrišču.
Pri svojem prostovoljskem delu se
srečuješ z mnogimi ljudmi, mnogimi situacijami. Nam zaupaš kakšno prijetno zgodbo v kateri tudi
sam uživaš?
Vsi otroci so izjemni. Vsake toliko pa
v vrtcu naletijo na nekoga, ki še dodatno
izstopa. Letos je to deček Leo, ki rad riše
vlake. Njegove risbe so resnično nekaj posebnega, so izjemno natančne in podrobne. Z vzgojiteljico in drugimi sodelavkami
vrtca smo se odločili, da ga nagradimo
z obiskom železniške postaje Koper.. S
sodelavcem Igorjem sva obiskala skupino in ugotovila, da imajo veliko znanja
o vlakih. Leo je bil sprva precej tih in
sramežljiv, ko pa so na postavljena vpra-
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šanja začeli odgovarjati ostali, se je opogumil.
Da boste lažje razumeli, je spodaj nekaj vprašanj, ki smo jih postavili in odgovori otrok.
Zakaj so vam vlaki všeč?
Leo: Ker je dosti vagonov. Ker je polno žic
Miha: Ker vozijo dosti avtov in premog.
Etien: Ker vozijo ljudi in potnike. Ker priklaplja Adam od Aljaža vagone in grejo
naprej.
Anže: Ker povzročajo veliko hrupa.
Zakaj so na postaji žice? Kaj vsi vlaki
rabijo elektriko?
Etien: Ker imajo eni vlaki tisto za pobirat
elektriko.
Leo: Samo en v luki rabi dizel in vozi na
bencin. In je en premikač, ki premika vagone, da jih električna vozi naprej.
Kakšne lokomotive imamo?
Renee: Električne in dizel na bencin in une
na paro, ki se ne rabijo več.
Leo: Imajo eno peč v katero je en črn
človek nekaj metal noter, da je šla naprej.

Renee: Z lopato.
Mateo: Jaz, ko grem k noni v Izolo vidim
eno lokomotivo, ki je pokrita.
Kakšne barve so lokomotive?
Leo: So rdeče in rumene tam v Amerike.
Renee: Lahko so tudi plave, sem videl v luki.
Etien: Una, ki je peljala bencin je bila siva.
Leo: Une, ki vozijo ljudi so počečkane, ki
jih eni lumpi počečkajo.
Renee: Une zelene lokomotive imajo rumene črte, da se vidijo ponoči in ograjo, da
kdo ne pade dol.
Etien: Jaz sem vidu tam v Rižani so nardili
zid, da vlak ne nardi požara.
Zakaj vlaki povzročajo požare?
Renee: Ker delajo iskrice in pol gori v
Črnem kalu.
Leo: Kaj ti znaš kako vlaki dobijo elektriko?
Imajo eno tako palico, ki drsa po žici in
pobira elektriko. Moraš pazit, da se ne
takneš, ki te ubije.
Etien: Je narisana strela, da se ne takneš.
Kakšne vlake poznamo?
Filip: Imamo Magijev vlak.

Renee: Magnetne vlake.
Leo: Brzi vlak, ki šiba.
Etien: Jaz sem enkrat vidu, da imajo eni
kontejnerji volan, ki ga vrtijo da se ustavi.
Denis, povedala sva marsikaj.
Verjamem, da se bo tvoja zgodba
dotaknila marsikoga in bo morda
začutil tisti notranji glas, ki mu bo
rekel – pomagaj ljudem … Imaš za
nas še kakšno idejo, kakšen nasvet, morda smernico? Nekaj, kar
želiš povedati našim članom, našim bralcem, skratka vsem ljudem?
Samo to, da je pomembno, da počneš
kar te veseli, ne glede na plačilo in vračati
oziroma deliti vse dobro, ki se ti zgodi. In
zato, drage sodelavke in sodelavci. Če se
znajdete v situaciji, ko je nekomu potrebna
pomoč, mu pomagajte po svojih najboljših
močeh, saj se že v naslednjem trenutku
lahko zgodi, da boste sami potrebovali
pomoč. Srečno!!!
Tekst: Robert Zakrajšek in Denis Opatič
Foto. Igor Ličen in osebni arhiv Denisa Opatiča
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27. tradicionalno letno srečanje članic in članov
Sindikata strojevodij Slovenije v Izoli
Spet je leto »uletelo« okoli, sonce je
segrelo našo obalo in spet so po osmih
letih na vrsto za organizacijo srečanja
prikolobarili naši bratje Primorci. Lokacija
– brez dvomov – obala, Izola, Simonov
zaliv. Vreme – brez dvomov – naročeno
pri najvišjih inštancah in z blagoslovom
vsevišnjega požegnano za celodnevno
uporabo. Skratka sonce. Družba – brez
dvomov – v tistem trenutku si ne bi želel
biti nikjer drugje. Se spomnite tiste stare
popevke … šta če meni Kopakabana, Honolulu i Paris, kad ja nemam svoju valu …
Kaj bi mi pomenili najlepši otoki, če tam ne
bi bilo vas? Tako pa sem imel vse – družbo
svoje najlepše polovice, družbo vas, ki ste,
čeprav sodelavci, moji kolegi, prijatelji in
pomemben člen življenja, fantastično hrano, hladno poživitev iz »jurčkov«, skratka
imel sem vse. Pa tudi vsi ostali prisotni.
Železničarji smo pač ena veliiiiiika družina
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in v naši družini nikoli nisi sam. Organizacija je bila kot vedno »top š…«, neumorni
Dobrivoje se je dobesedno stopil skupaj

z mikrofonom, ostali smo vsak po svoje
dodali košček energije in še enkrat več se
je izkazalo – srečanja strojevodij Slovenije
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so fantastičen, veličasten, nepozaben dogodek. Dogodek, kjer si želim biti še leta in
leta. Dogodek, ki se zariše v spomin z navihanimi črkami. Skratka dogodek, ki je. Dogodek, ki se ga z največjim veseljem udeležijo tudi naši predpostavljeni iz najvišjih
vrhov Slovenskih železnic in so tisti dan

enakopraven del nas, sodelavci iz drugih
družb, naši družinski člani…, skratka vsi, ki
želijo začutiti, kaj pomeni biti član družine.
Kaj pomeni, da nikogar ne pustimo za
seboj. Kaj pomeni, da smo mi preprosto
mi. Rahlo »usekani«, a fantastični ljudje.
Ljudje na katere se lahko zaneseš. Člani

Sindikata strojevodij Slovenije. Strojevodje
Slovenskih železnic. Preprosto mi …
Nasvidenje ob letu osorej …
Robert Zakrajšek
Foto: Zlatan Ostrouška

Naredimo nekaj zase
Spoštovana družba, kolegice, kolegi,
počasi se približujemo koncu naše serije
o osebnostnem razvoju. Upam, da ste do
danes izvedeli kaj koristnega o sebi, o
ljudeh, o družbi, ki nas obdaja, skratka o
vsem kar je okoli nas. Upam tudi, da ste kaj
od tega kar smo povedali v prejšnjih delih,
uspeli vgraditi v svoje življenje in tudi preizkusiti v praktičnem vsakdanu. Nasveti so
bili namreč nekaj takega kar vemo vsi, saj
smo na ta svet že prišli z vedenjem o tem,
kaj in kako bo v življenju. Samo spomniti
smo se morali vsega skupaj, saj nas, recimo temu sistem, usmerja po svojih željah
in potrebah. Temu strokovno rečejo »družbene norme«, je pa vse skupaj, preprosto
rečeno, programiranje posameznika, da
ne bi morda v čem preveč izstopal iz dovoljenega povprečja. Pa o tem ne bomo
razpravljali na tem mestu, saj ta debata
zahteva obseg knjige, če ne še kaj več.
Če vas bo tema pritegnila, v knjižnicah
najdete obilo materiala za študij. Vendar
pa vsega ne jemljite za suho zlato. Bodite
kritični, izbirajte samo tisto, kar vas pritegne in ne »požirajte« knjig v nedogled,
saj vas to preprosto odpelje od fokusa na

prvotno želeno znanje in informacije. Informacijska zasičenost je ena od odličnih
poznanih metod za odvračanje pozornosti posameznika od bistva. Uporabljena je
bila že neštetokrat v zgodovini človeštva in
ni naš »novodoben« izum. Včasih v knjigi
dobite samo besedo, stavek, morda poglavje, ki ga potrebujete za odgovor na
vprašanje, ki vas zanima. In to je tisto kar
iščete. Ostalo preprosto ignorirajte, ker je
nepotrebni balast.
Danes bomo rekli besedo dve o stresu
in o tem, kako smo praktično vsi rojeni za
pomoč sočloveku, samo nekje na poti svojega razvoja smo – z obilno »pomočjo«
modernega izobraževalnega sistema – na
ta del svojega bitja preprosto pozabili,
oz. je bila naša pozornost obrnjena nekam stran. Vem, da smo o teh temah že
spregovorili, a ponavljanje ne škodi. Vaja
dela mojstra.
O stresu smo že nekaj rekli. Stres je tisto,
kar je vedno prisotno v nas, saj očitno brez
njega nismo zmožni funkcionirati. Je pa
tudi res, da vsak stres ni nujno slab. Stres
zato na preprosti način ločimo na dober
(pozitiven) stres in pa na slab (negativen)

stres. Razlika med njima se je oblikovala
skozi čas človekove evolucije. Včasih je
stres pomenil pripravo na borbo ali beg,
saj so ljudje svoj plen lovili z osnovnim,
ročno izdelanih orožjem. Plen pa tudi
ni kar prostovoljno stopil v past in se je
znal še kako boriti. Zato o »prazgodovinskem« stresu lahko govorimo kot o stresu,
ki deluje na fizične odzive telesa. Borba
– postavi se s bran, pobeg – da »vetra«
nogam. Vse to naredi s pomočjo obilice
adrenalina, ki se v kritičnih trenutkih sprosti
v človeku in ga pripravi na boj ali beg.
Je pa res, da se je v preteklosti tak stres,
skupaj z adrenalinom, izživel skozi doživeto situacijo in ni povzročil nevšečnosti
znotraj telesa. Danes pa je situacija zelo
drugačna. Kljub tehnološkemu napredku
civilizacije smo ljudje v osnovi ostali enaki kot pred tisočletji – vsaj naše notranje
delovanje. Danes se stres pojavlja v drugačnih, morda še hujših oblikah, ga pa
ne izživimo več na način, kot so to počeli
naši predniki. Z akcijo. Borba ali pobeg,
v smislu akcije sta obe situaciji enaki in
pomenita znižanje adrenalina in stresa na
normalno raven. Danes pa stres pričaka-
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mo nemočno sedeči v zaprtih prostorih,
brezvoljni in naveličani, po možnosti že
vnaprej prestrašeni od vsega. To daje
stresu in adrenalinu odlično priložnost, da
nas podjarmita. In potem? Sedaj bi lahko
preklopili na program za prepričevanje in
razlaganje, kaj vse se zgodi v telesu, ko
nas stisne stres. In kaj bi rešili s tem? Prav
nič. Še ena v predalčku informacijske prenasičenosti, ki nam prav nič ne pomaga
pri razrešitvi česarkoli. Ste že kdaj videli
koga, ki bi le gledal oddaje o hujšanju na
televiziji, samo prebral stotine člankov v
revijah in pri tem tudi shujšal, ne da bi naredil karkoli zase? Težka bo! To preprosto
ne gre. Ko opazimo, da nas neka situacija
»teži« bolj, kot bi sami želeli, oz. nas kar
nenavadno stiska in zbada v spodnjem
predelu trebuha, takrat je čas, da gremo v
akcijo. Kaj lahko sami storimo zase? Predvsem je to čas zase, ki si ga moramo vzeti.
Vem, da je danes ob »našponanih« stilih
življenja to težko, ampak vztrajajte. Vprašajte se, kdo vam je postavil tako natrpane
življenjske urnike. Sistem? Ni pomembno.
Pomembno je, da ste v času, ki si ga vzamete zase vi preprosto vi. Vi in nihče drug.
Pojdite na sprehod v naravo, pojdite v
gozd in preprosto na ves glas zakričite.
Ponovite enkrat, dvakrat, trikrat, stokrat če
bo potrebno in videli boste, kako bo stres
dobesedno lil iz vas. Ko se boste vrnili
nazaj v »sistemsko« uravnavano življenje,
boste morda opazili, da se vas predstave
o svetu, ki ga agresivno »forsirajo« mediji s svojim ekonomskim marketingom, ne
dotikajo več v taki meri, kot je bilo še
pred nedavnim. Počasi boste prevzeli lastništvo svoje zavesti nazaj v svoje roke
in začeli selekcionirati, kaj vas zanima in
kaj ne. Propaganda vam tega ne bo več
mogla tako agresivno vsiljevati. Ne boste
več suženj tistega – … ta telefon morate
nujno imeti, to kremo morate nanesti trikrat
na dan in večno boste lepi, te čudežne
tablete vas bodo kar same od sebe držale pokonci, ugodni krediti samo za vas,
vzemite, vzemite, vzemite…. In če se lahko
malo pošalim na račun neke reklame o
investicijskih skladih, ki jih propagira Zlatko Zakladnik in ki kažejo vso krizo naše
potrošniško naravnane družbe. Dajte nam
svoj težko prislužen denar, dajte, kupujte,
kupujte… Ko se pa stvari streznijo, takrat
pa pride Banko Nategnik in vaš račun bo
prazen. J…. ga! Torej, pojdite v naravo,
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bodite aktivni, ne se prepustiti apatiji in
»lenobi«, saj tako na stežaj odprete vrata
stresu. In ko boste v gozdu ali na travniku,
se preprosto umirite (ne bo težko, verjemite), telo naj bo sproščeno in globoko
vdihnite, zadržite zrak za nekaj trenutkov,
izdihnite, ponovite nekajkrat. Pri tem ne
razmišljajte o samem dihanju, razmišljajte
o zraku, ki kroži v vas. Ki prinaša nov svež
kisik, ki vas poživi, skratka naredi spet vas.
Pri izdihu pa si zamislite, kako izdihujete
vse slabo, kar vas obremenjuje, vse težave, probleme, skratka vse tisto, kar vas
teži in obremenjuje. In resnično naredite
selekcijo medijev, ki lahko vplivajo na vas
in vam kradejo energijo, ki jo sistem nato
zelo uspešno vzame in se hrani z njo. Če
vas politika ne zanima – stran z njo. Če
vas »kravatarji« v poročilih motijo – stran
z njimi. Še veste kaj je pokojni Kramberger
dejal o njih? Kaj mu pomaga, če ima kravato in je postrižen, če je pa b….st!
No, toliko o stresu za danes. Naslednjič
pogledamo še strah ob blizu in ugotovili

bomo, da je znotraj votel, okoli ga pa nič
ni. Ampak o tem naslednjič.
Pa dolžan sem vam še nekaj besed o
tem, kako lahko vsi pomagamo sočloveku,
samo nekako smo v apatiji vsakdanjega življenja pozabili na to. Obstaja zadeva, ki
sliši na ime kolektivni spomin. Če sem malo
hudomušen, je to tista zadeva, ki vedno
odpove v času volitev, saj ljudje preprosto
pozabijo na to, kaj so dotični oblastniki
(vedno eni in isti, leta in leta …) počeli in
jih vse obsijane z »groriolo poštenja predvolilnega časa« spet izvolijo. Potem pa jok
in škripanje z zobmi …
No, kolektivni spomin o katerem govorimo danes je veliko bolj sofisticiran.
Gre namreč za spomin, ki ga človeštvo
nosi iz roda v rod, iz generacije v generacijo. Spomin o znanju, veščinah, skratka
o vsem, kar so naredile generacije pred
nami. Je preprosto v nas in ga ob rojstvu
prinesemo s seboj na ta svet. Zasluga gre
tako imenovanim morfogenetskim poljem,
ki predstavljajo matrico vsega živega in
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tudi neživega sveta, ampak to je tema
za kakšno drugo priložnost. Dejstvo je,
da so z znanstvenimi poizkusi (vendarle
znanstveniki, potem ko nimajo »teorijske«
razlage, vsaj nekaj priznavajo izven dogme) prišli do nenavadnih ugotovitev, ko
so raziskovali populacije opic na različnih
koncih sveta, katere med sabo niso imele
fizičnega stika. Ko se je ena skupina naučila nekega opravila, so sčasoma tudi ostale
skupine same od sebe začele uporabljati
iste postopke za ista opravila, ne da bi jim
to kdorkoli pokazal. To je zasluga morfogenetskih polj, ki prenašajo znanje neke
vrste iz roda v rod in obenem skrbijo za
to, da je človek človek, opisa opica, lisica
lisica, vrtnica vrtnica in se vrste ne morajo
genetsko mešati, oz. imeti »medvrstnih«
potomcev.
* (samo za razmislek – je genski inženiring res tako varen in ima same prednosti

kot trdijo znanstveniki, saj ruši naravno postavljena razmerja morfogenetskih polj?)
Skozi generacije se je torej v »našem«
polju kopičilo znanje o občutkih, o zavedanju, o tem, kako pomagati sočloveku in
seveda sebi. Vsak je to znanje že praktično
prinesel s seboj, samo ponovno aktivirati
ga moramo. In za aktivacijo ne potrebujemo neposredne izkušnje, saj smo povezani
s kolektivnim spominom, kjer je zapisano
vse. Ste že doživeli, da ste v neki situaciji
preprosto vedeli kaj morate storiti in kako?
Ste se potem vprašali, od kod vam znanje,
če pa tega še nikoli niste videli? No, za to
je odgovoren kolektivni spomin o katerem
govorimo. Kar ste potrebovali, ste preprosto poiskali v kolektivnem spominu, ki je del
vseh nas in uporabili, ko je bilo potrebno.
Enako je s pomočjo sočloveku. To imamo
vsi v sebi, menim pa, da ne račun tega, ker
smo na ostalih področjih preprosto »zakr-

čeni«, tega ne moremo vsi uporabljati. In
tu smo spet pri delu na sebi. Tudi moderna
medicina se v tej smeri hitro razvija, seveda po svoji logiki, kar pa morda ni slabo.
Vsaj količina brez potrebe predpisanih
antidepresivov, ki so direkten napad na
telo, se zmanjšuje. Tudi metode so iz leta
v leto bolj človeške (pogovori, odkrivanje
vzrokov …), kar tudi kaže, da človeštvo ni
več v »srednjem veku«. Če stopimo skupaj in povežemo klasično in alternativno
v komplementarnost, potem se za našo
prihodnost ni bati. In prav je tako …
Do naslednjič bodite tam, kjer sami
želite biti in kjer ste vi lahko vi. In delajte
na sebi!
Samo vaš
Robert Zakrajšek

Dežela modrecev
Kako moder in daljnoviden je naš ljubi
minister, je bilo nekega dne, ob kavi pred
šihtom, sklepčno naše omizje. Bogme da
silne modrosti ministrove ni nihče spregledal, a glej ga spaka, kako prav je imel mož,
ko je ondan trdil, da drugega tira sploh ne
rabimo in kakšna preroška modrost je privrela iz njega, ko si je za šestdeset tisoč
davkoplačevalskih evrov dal prerokovati
postavitev zalednega terminala.
Tega nismo sprevideli do dne, ko se je
začelo govoriti o Zakonu o gradnji drugega tira in so začeli v paničnem strahu, da
zdaj gre pa zares, z raznimi pripombami
in predlogi, vsi svetniki, lobisti in lobotomiranci, vleči vsak na svojo stran. Vrh je bil
dosežen, ko je briljantni Duhovnikov um
predstavil svoje videnje rešitve problema
drugega tira. In takoj je naše modro omizje zastriglo z ušesi, sploh tisti del, ki v šoli
med zgodovino in zemljepisom ni sedel na
ušesih. Da je njegov predlog »zajlbana«
več kot moder, smo si bili enotni, a vendar
je treba bolj upoštevati geografske in zgodovinske danosti, ki jih je deležna, vsem
nam, ljuba domovina.
V podalpske gene vcepljena miselnost
liberalne skupnosti, ki z gradnjo džamije

izkazuje, med drugim, tudi ljubezen do
muslimanskega sveta, kjer poznajo rek, če
Mohamed ne more h gori, gre pa gora k
Mohamedu, nas je navedla na sklep, da
če drugi tir ne more k luki, pa naj gre luka
k drugemu tiru. Zgodovina nas uči, da je
že Jazon vandral po naših krajih in je s
svojimi argonavti svojo barko čez kamniti
in pukljasti kras rinil. Takisto vsakdo, ki je
šolske klopi drgnil, ve, da je kras poln jam,
vrtač, podzemnih rek in fojb. Če pod vsa
ta našteta dejstva potegnemo črto, brž
pridemo do briljantne rešitve, ki se ponuja
sama od sebe in bi jo nam lahko zavidali
po celem svetu in širše.
Torej, ko beli brod iz širnega sveta v,
ponosno nam luko, zaklade iz daljnega
Kitaja pripelje, ne razkladajmo ga tam,
temveč ga z vrtačami, ki se bodo preko
fojb in jam s podzemnimi vodami polnile
in bodo, potem takem, vlogo dvižnih bazenov prevzele, dvignimo do zalednega
terminala, približno tako, kot to vrli Amerikanec v čezoceanski, ali bolje rečeno,
medoceanski Panami počne. Do Divače,
nam je iz bele Ljubljane že pred sto sedemdesetimi leti, presvitli cesar Franc Jožef
drugi tir pripeljal, naj mu Bog da miru in

pokoja na tem in obilo zdravja na drugem
svetu. Tako bi ladje urno raztovarjali na
vagone v zalednem terminalu v Divači in
vlake od tam, po dveh tirih, v širno Evropo
odvlekli.
Ideja, da je skrajno hudo briljantna smo
si bili enotni, le pri fojbah bi znala nastati
ena velika jeba, saj če bi kje kakšne kosti
naplavilo, bi morali naši vrli politiki trumoma romati v sveto mesto Rim in se tam
Italijanom opravičevati za nečednosti, ki
jih je krvoločni slovenski narod pred, med
in po drugi vojni, uganjal nad nedolžnim
agresorjem.
Kar malo važno je bilo naše omizje,
ker smo tako modro uganili in je brez
enega glasu proti sklenilo, da se nam ob
silnemu številu modrih glav v deželi, ni bati
prihodnosti, kajti le-ta nam je zagotovljena
in zagotovo pride.
Jure Krajnik

PS: Do kakšne rešitve bi omizje šele
prišlo, če o problemu ne bi modrovalo
pred, ampak po šihtu, ob vrčku ali treh
osvežujočega, vse normalne dedce, pred
požarno ogroženostjo rešujočega piva?!
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Posebej za zaposlene in upokojence v skupini
Slovenske železnice ter njihove družinske člane
• za le 10 € lahko prepotujete sedem evropskih držav
• po Sloveniji 75 % ceneje
CENEJŠA POTOVANJA PO EVROPI
Z izkaznico FIP lahko zaposleni in upokojenci v skupini SŽ ter vaši družinski člani – zakonski ali zunajzakonski
partner in otroci
•

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

•

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

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

I

Zaposleni

ČLANICE FIP

Letni
kupon

% popusta z
izkaznico
FIP

Družinski člani
zaposlenih

Letni
kupon

%
popusta z
izkaznico
FIP

Družinski člani
upokojencev****

Upokojenci****

Letni
kupon

Uporaba
izkaznice
FIP le 45
mesecev
po
upokojitvi

% popusta
Letni
z izkaznico
kupon
FIP

Uporaba
izkaznice
FIP le 45
mesecev
po
upokojitvi

%
popusta z
izkaznico
FIP

Velika Britanija (ATOC)*

DA

50

NE

50

NE

DA

50

NE

NE

50

Bolgarija (BDŽ)

DA

50

DA

50

DA

NE

50

DA

NE

50

Makedonija (MZ-T)

DA

50

DA

50

DA

NE

50

DA

NE

50

Luksemburg (CFL)

DA

50

NE

50

NE

DA

50

NE

NE

50

Romunija (CFR)

DA

50

DA

50

DA

NE

50

DA

NE

50

Grčija (OSE(CH))

DA

50

NE

50

NE

DA

50

NE

NE

50

Irska (CIE)

DA

50

DA

50

NE

DA

50

NE

DA

50

Portugalska (CP)

DA

50

NE

50

NE

DA

50

NE

NE

50

Češka (ČD)

DA

50

DA

50

DA

NE

50

DA

NE

50

Nemčija (DB)

DA

50

NE

50

NE

DA

50

NE

NE

50

Danska (DSB)

DA

50

NE

50

NE

DA

50

NE

NE

50

Italija (FS)

DA

50

NE

50

NE

DA

50

NE

NE

50

Hrvaška (HŽ)

DA

75

DA

75

DA

NE

75

DA

NE

75

Madžarska – zasebna
družba GYSEV

DA

50

NE

50

NE

DA

50

NE

NE

50

Madžarska (MAV)

DA

50

DA

50

DA

NE

50

DA

NE

50

Severna Irska (NIR)

DA

50

NE

50

NE

DA

50

NE

NE

50

Nizozemska (NS)

DA

50

DA

50

DA

NE

50

DA

NE

50

Norveška (NSB)

DA

50

NE

50

NE

DA

50

NE

NE

50

Avstrija (OeBB)

DA

50

DA

50

DA

NE

50

NE

DA

50

Poljska (PKP)

DA

50

DA

50

DA

NE

50

NE

DA

50

Španija (RENFE)

DA

50

NE

50

NE

DA

50

NE

NE

50

Belgija (SNCB)

DA

50

DA

50

DA

NE

50

DA

NE

50

Francija (SNCF)

DA

50

NE

50

NE

DA

50

NE

NE

50

Švica (SBB)

DA

50

NE

50

NE

DA

50

NE

NE

50

Švica (VSU/BSB)**

DA

50

NE

50

NE

DA

50

NE

NE

50

Švica (SP) **

DA

50

NE

50

NE

DA

50

NE

NE

50

Švica (BLS)**

DA

50

NE

50

NE

DA

50

NE

NE

50

Finska (VR)

DA

50

NE

50

NE

DA

50

NE

NE

50

SLL-pomorska družba

DA

50

DA

50

NE

DA

50

NE

DA

50

StL-pomorska družba

DA

50

NE

50

NE

DA

50

NE

NE

50

Slovaška (ŽSR)

DA

50

DA

50

DA

NE

50

DA

NE

50

Attica pomorska družba
Italija-Grčija ***

NE

50

NE

50

NE

NE

50

NE

NE

50

Republika srbska (ŽRS)

DA

75

DA

75

DA

NE

75

DA

NE

75

Bosna in Hercegovina (ŽFBH)

NE

75

NE

75

NE

NE

75

NE

NE

75

Srbija (ŽS)

DA

75

NE

75

NE

DA

75

NE

NE

75

Črna gora (ŽPCG)

DA

75

NE

75

NE

DA

75

NE

NE

75

*ATOC pomeni možnost uporabe vozovnic FIP na
progah več prevoznih podjetij v Veliki Britaniji
**Švica – posamezne zasebne železnice
***Attica - pomorska družba, ki vozi med Italijo in
Grčijo
****Pri nekaterih prevoznikih lahko vozovnico FIP
upokojenci in njihovi družinski člani uporabljajo le
45 mesecev po upokojitvi.

PO SLOVENIJI S 75 % POPUSTA
Kartici SP-5Z in SP-5A omogočata zaposlenim in upokojencem v skupini SŽ ter njihovim družinskim članom zakonskemu ali zunajzakonskemu partnerju in otrokom
•

50 potovanj po Sloveniji s 75 % popusta

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

Kartice SP-5A, SP-5Z in izkaznico FIP lahko naročite na potniških blagajnah:
Borovnica, Brežice, Celje, Divača, Dobova, Domžale, Hrastnik, Jesenice, Koper, Kranj, Krško, Lesce-Bled, Litija,
Ljubljana, Ljutomer mesto, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Poljčane, Postojna, Pragersko,
Ptuj, Radovljica, Rogaška Slatina, Sevnica, Sežana, Škofja Loka, Trbovlje, Trebnje, Zagorje, Zidani Most.
Kartice in izkaznice niso prenosljive.
Dodatne informacije dobite na tel. št. 01/ 29 13 341, 01/29 13 340, 01/29 13 358 in 01/29 13 381.

www.slo-zeleznice.si
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