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UVODNIK GLAVNEGA UREDNIKA

Čudni »izrojeni« časi, čudne »izrojene« navade …

Robert Zakrajšek

Uvodnik v novi izdaji naše revije Budnik
bo malo drugačen. Ker so tudi časi rahlo
izven normalnega horizonta. Pred vami je
87. izdaja naše revije, 21. pod »mojim«
uredništvom, torej sem nekako dosegel
polnoletnost. Saj ne, da sem bil vedno
vsem všečen, tudi marsikatero »kislo« sem
podelil ali dobil nazaj pod nos. Pa nič
hudega. Še vedno sem tu in še vedno brez
najmanjše vesti stojim za resnico, ki je moja
edina prava vodnica skozi življenje. To
sem pač jaz. Kdor me ne more, naj gleda
stran. Na Zemlji je približno sedem milijard
ljudi, ne rabite ravno vame gledat in se
obremenjevat z mano, ja? Razen, če sem
vam stopil na rep. Samo, potem je pa to
vaš problem in oglaša se vaša »izrojena«
vest, ne moja.
Sem pa ob svoji »polnoletnosti« doživel
nekaj zelo »izrojenega«. Krizo sindikalizma na Slovenskih železnicah, potem, ko
so se nekateri sindikalni krogi preprosto
»izrodili« in se, ker jim pač ni ustrezalo,
niso strinjali s povsem legitimnimi in zakonitimi postopki, ki so jih izvedli najvišji organi Slovenskih železnic. Sledilo je marsikaj
»izrojenega«. Vse skupaj se je gledalo
kot kakšna »izrojena« mehiška ali turška

limonada. Če le ne bi bila ogrožena demokratičnost in legitimnost postopkov na
Slovenskih železnicah. Takrat je vse skupaj
izgubilo »izrojeni čar« limonad in postalo prekleto resno. Diskreditacije, prirejanje
resnice, sprenevedanja, selekcioniranje
podatkov za medije, nezakonita snemanja pogovorov, medijski pogromi, iskanje
zaveznikov in zagovornikov med včerajšnjimi nasprotniki (zgodovinski spomin je
še živ …), napovedovanje stavk, potem, ko
so bile vse njihove »stavkovne zahteve«(?!)
že davno predhodno usklajene in potrjene
s Poslovodstvom s strani ostalih socialnih
partnerjev, kitenje s tujim »perjem« in prilaščanje zaslug za nekaj, kar so ustvarili
in priborili drugi, objavljanje intervjujev
s »starosto«, ki je očitno že pozabil, da
stavke ni izboril on sam, ampak z enotno
podporo strojevodij, ki so verjeli v cilj stavke in ne v lik voditelja in da brez teh istih
strojevodij, katere zdaj blati vse povprek,
prve stavke sploh ne bi bilo … Izrojeno!
Da, vse to si je privoščila ozka elita enega
od sindikatov v sklopu Slovenskih železnic. Pa to niti ni pomembno. To je bilo pač
»izrojeno«. Vse akcije stila »Aufbiks« so
klavrno propadle, še vedno klavrno propadajo in Slovenske železnice so še vedno tu,
še vedno v službi potnikov in tovora. Tega
se zavedamo vsi zaposleni. Ne glede na
sindikalno pripadnost je naša prioriteta
servis potnikom in tovoru. Če je neka ozka
»izrojena« elita tam nekje menila, da je
nad tem in da brez njih ne gre … No ja,
tudi to je demokracija. Čudni časi, čudne
navade … »Izrojene …«
Kar me je morda v tem »izrojenem«
obdobju vsaj osebno rahlo zmotilo pa je
to, da se del zaposlenih ni niti poskušal informirati glede celotne situacije, ampak so
našega generalnega sekretarja pavšalno
obsojali zaradi »škandaloznega« načina
komuniciranja preko telefona. Nenadoma
ni bila pomembna vsebina pogovora, ampak način pogovora. Pa je bila vsebina še
kako pomembna, verjemite. In pogovarjala sta se dva funkcionarja (!) in ne »strašni«
Silvo in »ubogi zaposleni« Anton. V tem

pogovoru ni bilo podrejenosti in nadrejenosti. Ampak če občinstvo zaradi »izrojenih« dreves ne vidi gozda … Morda pa v
našem sistemu resnično potrebujemo zunanjo »trdo« roko, ki bo nekaterim »kritikom
vsega in vseh« na krut način pokazala, da
redna plača, spoštovanje kolektivne pogodbe, regres, božičnica in ostale pravice
niso padle z neba in niso same po sebi
razumljive. Samo zato ker jih dobijo …
Moje razmišljanje pač …
Tisto, kar pa me navdaja z veseljem
in upanjem je dejstvo, da so duša in srce
sindikatov ljudje. Bistvo so ljudje in ne
same vase zagledane elite, kot je v nebo
vpijoč primer v enem od sindikatov na
Slovenskih železnicah, kjer njihovi elitisti
»izrojeno« menijo, da sonce brez njih
zjutraj ne more na nebo. Ljudje so bistvo
vsega in ne »izrojeno« oklepanje privilegijev »bez ograničenja mandata«. Tudi
zato je ta izdaja našega glasila namenjena vam. Ljudem. Ne glede na to, iz katerega »gnezda« ste. Ljudem, ki ustvarjate
dodano vrednost našemu podjetju. Vašim
doživetjem, življenjskim izkušnjam, talentom, skratka, namenjena je Vam in govori
o Vas in za Vas. Pomembno besedo smo
dali ženskam. Da, prav ste prebrali. Čeprav je naš poklic bolj »macho« narave,
je prav da ženske spregovorijo, čeprav ne
vozijo vlakov (Manja oprosti, morda pa
kdaj rečeva tudi kakšno na to temo). Da
njihova topla in nežna energija umiri naše
»macho« karakterje, ki bi včasih vse rešili
s polno mero testosterona. Ostro na nož …
Preberite intervjuje z našo novo delavsko
direktorico Nino Avbelj Lekić in dvema
pomembnima udeleženkama »sindikalne
pomladi« na Slovenskih železnicah, Petro
Privšek in Hermino Šabanov. Vse tri so
nam lahko simbol in navdih, saj so s svojo
držo zgled vsem nam, deklariranim »machotom«.
Seveda pa preberite tudi intervjuje z
ostalimi našimi člani, njihova doživetja in
dosežke. Člani SSSLO smo namreč zelo
aktivni na vseh področjih, pa naj gre za
»pohajkovanje« po svetu ali pa športnem
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udejstvovanju. V kratkem smo bili prisotni
na več tekaških prireditvah širom naše lepe
domovine, naš moto pa je vedno bil –
jaz pa tečem in zasejem dobro voljo med
ljudi … Osvajali smo tudi Evropo tako ali
drugače. Skratka, prijetno in poučno branje vam želim …

demokratično misleče, ki se niso podredili
njihovi volji. Le zakaj bi se? Hvala Bogu
»izrojeni atentat« ni uspel, naj pa nas
ta črnina opominja, da v bodoče take in
podobne »izrojene egoistične« ekscese
prepoznamo pravočasno in takim skupinam odločno rečemo NE!

***

***

P.S. 1 – morda ste opazili, da je zunanjost glasila, ki ga držite v rokah obarvana
v črnino. Simbolični opomnik na dneve,
ko je pravični sindikalizem na Slovenskih
železnicah, ki poudarja pravice vseh zaposlenih, doživel atentat s strani »izrojene
elite« enega od sindikatov, ki je menila,
da so njihovi »elitistični« privilegiji pač
večni in nedotakljivi. In so napadli vse

P.S. 2 – morda nekoč v nekem drugem sindikalnem glasilu le dočakamo prispevke, ki bodo podpisani z imenom in
priimkom in ne s splošnim psevdonimom.
Asociacija na »Je suis Charlie …« je v vašem primeru »grobo izrojena« žalitev
spomina na žrtve napada na uredništvo
pariškega časopisa Charlie Hebdo. Žal …
A upanje vseeno ostaja. Upanje na imena
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in ne vzdevke. Pristno upanje, ne »izrojeno« … In za konec – naslov knjige Slavka
Kmetiča je »Stavka, ki je iztirila rdeči režim« in ne »Vlak, ki je iztiril rdeči režim«,
kot ste zapisali v glasilu nekega sindikata.
No, kakorkoli, vi že veste …
Robert Zakrajšek
Glavni urednik glasila Budnik
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BESEDA PREDSEDNIKA SSSLO

50 odtenkov …

Nikoli nisem pričakoval, da se bom
moral lotiti teme, ki se v svetu normalnega sindikalizma ne bi smela zgoditi niti v
sanjah, kaj šele v realnosti. Teme, ki bi v
nekem drugem poslovnem okolju pomenila, da bodo lastniki in vodilni menedžerji
v podjetju priredili zabavo. Soočeni smo
s tako imenovano krizo na sindikalnem
polju, potem, ko je bil eden od vodilnih
sindikalistov na Slovenskih železnicah, g.
Albert Pavlič, povsem legitimno in argumentirano razrešen s funkcije delavskega
direktorja. Elitni predstavniki njegovega
sindikata (Sindikat železničarjev Slovenije – v nadaljevanje (SŽS) so nato stopili
v za njih mnogo prevelike čevlje in želeli
uveljaviti voljo svojega vodje mimo volje
večine predstavnikov zaposlenih na Slovenskih železnicah. Kako uspešno, presodite sami. Zaradi njihovih brezglavih akcij
se moramo vsi zaposleni na Slovenskih
železnicah samo zahvaliti modrosti predstavnikov vseh ostalih sindikatov, ki pokrivajo mnogo več kot dve tretjini vseh članov
sindikatov na Slovenskih železnicah, da
delodajalec situacije ni izrabil za nižanje
pravic. Nasprotno, vsi ostali sindikati smo
se v tem času, ko je elita SŽS videla samo
sebe in ohranitev svojih osebnih privilegijev, pogajali za spremembe KPDŽP in
prvi sveženj sprememb uspeli uveljaviti s
podpisom dne 12. 6. 2018. Spremembe
vsekakor širijo nivo pravic, uvajajo gmotno
spodbudo za 40 let dela na železnici,

rešujejo statusni položaj invalidsko upokojenim, kateri so bili upokojeni zaradi
poškodb pri delu … Poudariti je treba, da
je bil na usklajevanja in podpis sprememb
KPDŽP vabljen tudi predstavnik SŽS, ki pa
je pogajanja zapustil in kljub vabilu ni bil
prisoten pri podpisu.
Dobro je, da poslovodstvo ni nasedlo
nekim namenoma sprovociranim »kalimerovskim« zgodbam, ki so jih elitni predstavniki SŽS širili po sistemu Slovenskih železnic s ciljem ohranitve statusa in privilegijev
svojega voditelja, ki pa naj bi bil (še ne
dolgo nazaj) v osnovi predstavnik vseh
zaposlenih na Slovenskih železnicah in ne
samo »svoje elite«. Še enkrat poudarjam,
da je bila to akcija ozke elite in ne širšega
članstva SŽS.
Kot veste, so elitni predstavniki SŽS –
potem, ko jim njihove namenoma lansirane zgodbe znotraj sistema nikakor niso
obrodile želenih sadov – vso zgodbo
»pomotoma« prenesli v slovensko javnost.
Zavestno in zelo nesramno so zmanipulirali slovenske državljanke in državljane ter
tudi s podporo predstavnikov sedme sile
zrežirali medijski pogrom nad predstavnikom Sindikata strojevodij Slovenije, Silvom
Berdajsom, ki je opozoril na nepravilnosti
glede nekaterih dogajanj v podjetju in je
predsedujoči organu, ki je razrešil g. Alberta Pavliča. Kam »pes v resnici taco moli«,
je elita SŽS pokazala v enem od množice
svojih nebuloznih poročil in zapisnikov, ko
so v nekem delu uporabili besedno zvezo
– … SSSLO in njihovih konfederalno
pridruženih sindikatov … – Takrat so
prestopili Rubikon. To, da z vsemi topovi
napadeš posameznika, ki je dejansko opozoril na nepravilnosti v našem podjetju in
je del rešitve, ne del problema, je resnično
obsojanja vredno dejanje. In da potem, ko
pač nisi sposoben drugega kot brbljanja
tja v tri dni in skrivanja za pravnimi razlagami, napadeš še zaposlene na Slovenskih železnicah, člane SSSLO, s katerimi si
do včeraj skupaj gradil standard varnosti
in pravic zaposlenih, je odkrito pokazalo,
kam je bila usmerjena vsa zgodba. V diskreditacijo SSSLO, v diskreditacijo Sindi-

kata strojevodij Slovenije. Zakaj? Ne vem.
Sem brez besed. SŽS – sindikat železničarjev Slovenije je iz naše strani vedno
zgledal verodostojen sindikalni partner. V
tej absurdni situaciji mi takšnega ravnanja
iz njihove strani nismo bili deležni, kar kaže
na stanje duha v njihovem kolektivu.
Svojo zgodbo so pa vodilni v SŽS očitno uspeli dobro pojasniti skoraj 16 let
upokojenemu nekdanjemu delavskemu direktorju Slavku Kmetiču. Zanimivo je, da se
Slavko nikoli v tem času ni poskušal pogovoriti, oziroma razčistiti dogajanja na SŽ
pri svojem Sindikatu strojevodij Slovenije,
kjer ima funkcijo častnega predsednika.
Žalosti me dejstvo, da je pozabil na svoj
način delovanja kot delavski direktor, da je
pozabil ali noče vedeti kako je deloval njegov naslednik, da je pomešal oziroma ne
pozna načina in odgovornosti odločanja
na Slovenskih železnicah, da zanemarja
oziroma daje v nič vse rezultate, ki smo
jih socialni partnerji dosegli za vse zaposlene v zadnjih letih. Raje se je postavil na
stran izkrivljanja resnice, postavljanja vrednostnih sodb posameznikov in sindikalnih
organizacij v raznih medijih in se dovolil
imenovati v stavkovni odbor SŽS, ki očitno
napoveduje stavke zaradi zaščite osebnih
interesov vodstva SŽS. To je bolno in izrojeno, to ni več normalno. Ne razumem dejstva, da časti vreden človek lahko stori kaj
takega. Pravijo, da ima vsaka stvar svojo
ceno, pri nekaterih se očitno da kupiti tudi
moralno etične vrednote.
Niti v sanjah se takšne stvari ne bi smele
dogajati. Vsi ostali sindikati, ki pokrivamo
mnogo več kot dve tretjini vseh članov sindikatov na Slovenskih železnicah, se bomo
v prihodnosti vsekakor raje posvetili spremembam KPDŽP, planu kadrov, sistematizaciji, prenovi plačnega sistema izboljšanju delovnih pogojev … To vse bomo
počeli izključno z namenom izboljšanja
socialno ekonomskega položaja vseh zaposlenih.
Zlatko Ratej
Predsednik Sindikata strojevodij Slovenije
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Napovedane Stavke SŽS? »Izrojeno« prilaščanje zas
Saj ni res, pa je. Potem, ko so vsi kredibilni socialni partnerji na Slovenskih železnicah s Poslovodstvom že podpisali in parafirali dogovore
o spremembi in dopolnitvi KPDŽP, so se oglasili predstavniki Sindikata
železničarjev Slovenije (SŽS) in napovedali opozorilne stavke, ki da jih
bodo izvedli, če »njihove« stavkovne zahteve ne bodo izpolnjene v roku,

6

ki so ga vehementno določili. No, spregledali so eno, morda drobno, a
vseeno pomembno podrobnost, da so bile »njihove« stavkovne zahteve
preprosto prepisane s spiska zadev, ki so jih kredibilni socialni partnerji
na Slovenskih železnicah že predhodno podpisali s Poslovodstvom SŽ in
so že potrjene.
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lug drugih in »izrojeno« kitenje s tujim perjem
Le zakaj bi potem stavkali? Morda zato, da si pripišejo zasluge za nekaj, kar so pred njimi že storili tisti, ki se še zavedajo, da je sindikalizem
trda borba argumentov in ne sindrom »Che Guevare«, kot si nekateri očitno
še vedno predstavljajo.

Pa pustimo ob strani »salonske revolucionarje« in si poglejmo dejstva.
Dejstva glede napovedanih dni »sindikalnega grmenja«. Dejstva pokažejo
drugo, realno plat medalje in nas opomnijo, da kjer je veliko grmenja je
malo dežja …
Dobrodošli v realnosti. Kaj boste iz nje potegnili, pa je na vas samih …
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Ko se sindikalizem izrodi v
boj za osebne privilegije
Ko kot državljan Republike Slovenije, zaposlen na Slovenskih železnicah spremljam medijsko in ostalo dogajanje, povezano s tako imenovano sindikalno krizo v našem podjetju, mi je z vsako besedo, z vsako
vrstico, z vsakim kadrom vse manj jasno. Kako nizko se lahko nekdo
spusti? Ko vse skupaj opazujem kot sindikalist, se v meni kuha jeza. Da,
jeza, ko vidim, kako nizko je stanje duha v naši družbi. Pa ne samo na
Slovenskih železnicah, ampak na splošno v naši slovenski družbi. Je res
vse kar imamo, podrejeno osebnemu pohlepu in interesom? So res nekateri v svojem prepričanju tako slepi, da vidijo samo sebe in edino sebe.
Vidijo se seveda na prestolu življenja kot nedotakljivi in nezamenljivi.
Prepričanje, ki izhaja iz lastne nemoči in nezaupanja v samega sebe.
Zgleda, da je najhujša bolezen v Sloveniji kompleks večvrednosti, skoraj
božanskosti. In ko taka oseba vidi, da je njena namišljena večvrednost
ogrožena, ne izbira sredstev za ohranitev. Pravzaprav sploh ne izbira
več, saj je za normalne demokratične postopke preprosto slepa. Jih ne
vidi, jih ne priznava. Razen seveda, ko je to v njeno korist.
Vse to smo in še lahko vidimo v aktualnem dogajanju v našem podjetju. Krčevit boj za povrnitev nekega odklonilnega stanja, ki ga agresivno
vodijo elitni predstavniki enega od sindikatov. Sredstev ne izbirajo, saj
preprosto menijo, da osnovna pravila igre za njih ne veljajo. Veljala so,
dokler so v prvi vrsti sebično srkali med in mleko. Ko je udarila realnost
pa v jok in na drevo …
Zato ne preseneča, da imajo med članstvom vse manj podpore.
Ljudje so začeli dvigovati glavo in imajo dovolj praznih besed in večnih
obljub. Začeli so se »dogajati«. Vse to pa seveda »starim silam« v krčevitem boju za osebne privilegije nikakor ne odgovarja. Sredstva, ki so jih
in jih še izbirajo za blatenje po medijih, širjenje neresnic, diskreditacijo in
podobne procese, so milo rečeno, najnižja stopnja duha, kar smo ga v
zadnjih letih lahko videli v Republiki Sloveniji. So preprosto dejanja obupa in nemoči nekaterih, ki so mogočno živeli v prepričanju, da so večni in
nenadomestljivi. V vsem tem povampirjenem boju za lasten privilegiran
obstoj gredo celo tako nizko in daleč, da v javnosti blatijo in ponižujejo
vse zaposlene na Slovenskih železnicah, ki ne priznavajo njihovega
enega in edinega »pravega nauka«. Ne priznavajo njihovega »ega«. In
si drznejo razmišljati s svojo glavo in po svoji vesti. To pa njim ruši »feng
shui« njihovega občutka večvrednosti. Zato resnično in iskreno želim,
da se stanje duha v naši družbi še bolj dvigne in še več ljudi pogumno
in pokončno dvigne glavo in reče – dovolj! Dovolj! Razmišljali bomo s
svojo glavo in sprejeli odločitve po svoji vesti! Med ljudmi, ki prisegajo
na razmišljanje s svojo glavo in po svoji vesti. Med ljudmi, ki so folkloro
in odnos do soljudi, ki izhaja iz nekih bivših mračnih časov, že davno
pustili daleč za sabo. Neizživete osebne frustracije, ki jih imajo nekateri,
pa naj rešujejo sami v tistem malem svetu, ki jim je še ostal.
Že Buda je dejal – Kdor ne ve, pa ne ve, da ne ve, je otrok – poučite
ga. Kdor ne ve, pa ve, da ne ve, je nevaren – ogibajte se ga. Kdor ve,
pa ve, da ve, je moder – sledite mu …
Prestopite k modremu …
Robert Zakrajšek
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Sindikalna pomlad 2018 na Slovenskih železnicah
V sklopu sindikalizma na Slovenskih železnicah smo v
letošnji prvi polovici leta doživeli pravo pomlad sindikalnega dogajanja, nastanek novih sindikatov ter odločen
NE zastarelim in škodljivim sindikalnim praksam, ki jih
nekateri »večni sindikalisti – elitisti« enega od sindikatov
na Slovenskih železnicah žal še vedno »furajo na polno«.
Skratka doživljali smo in še doživljamo pravo »dogajanje
zaposlenih«. Zakaj je do tega procesa prišlo je podrobno
opisano v ostalih prispevkih. Bi pa rad, in to z veseljem,
omenil pomembno dejstvo, da so pomemben delež k sindi-

Nina Avbelj Lekić, delavska
direktorica Slovenskih železnic

Gospa delavska direktorica, se nam lahko predstavite?
Moje ime je Nina Avbelj Lekić, rojena
sem v Trbovljah in vse do leta 2015 sem
živela v Hrastniku. Srednjo šolo sem obiskovala v Celju, in sicer Gimnazijo Celje-Center, študij pa sem nadaljevala v Mariboru
na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. V
času absolventskega staleža sem pol leta
preživela na Nizozemskem na Pravni fakulteti v Nijmegnu. Diplomirala sem konec leta
2006 in se nato v marcu 2007 zaposlila
na SŽ. Najbolj ponosna v mojem življenju
pa sem na mojo družino, moža, hčerko
in sina.

Skozi svojo bogato kariero ste delovne
izkušnje nabirali na več področjih stroke

kalni pomladi prispevale ženske. To do sedaj ni bilo ravno
v navadi in resnično me veseli dejstvo, da so ženske stopile
iz sence svojih moških kolegov in aktivno prevzele vajeti.
Zato vam danes z največjim spoštovanjem predstavljam
tri dame sindikalne pomladi, ki so prispevale pomembne
deleže k dogajanju. Spoznajte našo novo delavsko direktorico, gospo Nino Avbelj Lekić ter gospo Petro Privšek,
funkcionarko Sindikata železniških delavcev Slovenije in
gospo Hermino Šabanov, predsednico Sindikata delavcev
uprave Slovenskih železnic. Gospe, beseda je vaša …

in vodenja. Nam lahko zaupate svojo
karierno pot?
Marca 2007 sem se zaposlila na Slovenskih železnicah. Že celotno zaposlitveno dobo sem v stiku z dogajanjem na SŽ,
z vidika reševanja pravnih problemov in
kadrovskih težav.
Delo na delovno pravnem in socialnem
področju je moje veliko veselje in izziv že
skoraj 10 let. Prve pol leta sem opravljala
uvajanje v delo pravnika v takratnem Področju za pravne in kadrovske zadeve. Po
opravljenem uvajanju, sem delala v Področju za nepremičnine, kjer sem pripravljala
različne nepremičninske pogodbe in urejala pravni status nepremičnin.
Po enem letu dela v Področju za nepremičnine sem se zaposlila kot profesionalni
sindikalni delavec in opravljala delo pravnika v Sindikatu železničarjev Slovenije.
Od leta 2011 sem bila tudi Vodja pravne
službe v Sindikatu železničarjev Slovenije.
Moje delo je bilo predvsem pravna zašita
članov SŽS s področja delovno pravnih razmerij. Naše člane sem zastopala v postopkih ugotavljanja disciplinske odgovornosti
delavcev, zastopanje delavcev v postopkih
odpovedi pogodb o zaposlitvi, v imenu članov sem pisala zahteve za odpravo kršitev
delavcev, podajala različna pravna mnenja z delovno pravnega področja, mnenja
sindikata v postopku odpovedi pogodbe o
zaposlitvi delavcu, itd.
Od konec leta 2009 do junija 2010,
sem bila predsednica Zveze delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost, od leta 2010
dalje pa Izvršna sekretarka za pravne, ekonomske in socialne zadeve ZDSS-Solidarnost. Sodelovala sem v različnih delovnih

skupinah v okviru Ekonomsko socialnega
sveta RS (delovno pravna zakonodaja,
pokojninska zakonodaja, zdravstvena zakonodaja, …) Leta 2012 in 2013 sem sodelovala v delovni skupini, ki je pripravljala
nov Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1),
kar je bila pomembna strokovna izkušnja.
Leta 2017 sem bila tudi v skupini za pripravo sprememb nove pokojninske reforme na
podlagi Bele knjige o pokojninah, do katere pa ni prišlo. Tudi v ZDSS-Solidarnost sem
nudila pravno zaščito našim članom, torej
sem opravljala delo pravnika kot v SŽS.
Leta 2012 sem bila imenovana za profesionalnega člana sveta SD-Potniški promet,
d. o. o., leta 2015 pa za profesionalnega
člana SD-SŽ, d. o. o..
Leta 2014 sem v okviru ZDSS-Solidarnost predavala na posvetu v Termah Olimia
predsednikom sindikatov in sindikalnim zaupnikom na temo Vpliv ZDR-1 na kolektivne pogodbe, na katerem je predaval tudi
takratni Minister za delo, družine, socialne
zadeve in enake možnosti, mag. Andrej
Vizjak.
Leta 2017 sem predavala na temo Disciplinski postopek na SŽ in Bela knjiga o
pokojninah na posvetu v Termah Olimia,
katerega se je udeležil Svet SŽS in člani
SD- SŽ, d. o. o..
V okviru SD-KPD v koncernu slovenskih
železniških družb sem bila imenovana za
predsednico Odbora za spremljanje disciplinskih postopkov. Kot uspeh Odbora si
štejem, da je kaznovalna politika v okviru
vseh družb SŽ vedno bolj poenotena, ter
da opozarjamo na vse anomalije, ki se
pojavijo v obdobju spremljanja 3 mesečnih Poročil, ter da se te anomalije uspešno
odpravljajo.
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Zadnji dve leti sem bila na pobudo sindikatov tudi članica Komisije za razlago
Kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa, kar mi je predstavljalo tudi
velik strokovni izziv.
Leta 2017 sem pripomogla, da je ZDSSSolidarnost uspešno oddala prijavo na javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev. Aktivno sem sodelovala
pri pripravi vsebine prijave na javni razpis
in pojasnjevala kompetence ZDSS-Solidarnost, da lahko vodi takšen projekt. Naslov
projekta, s katerim je ZDSS-Solidarnost
pridobila nepovratna evropska sredstva, je
»Krepitev kompetenc socialnih partnerjev s
poudarkom na delovno pravni zakonodaji
in varnosti pri delu«. V fazi pridobivanja
projekta sem v celoti koordinirala delo projektne skupine.

Ko so dogodki v sindikalni sferi našega podjetja dosegli neko nesprejemljivo
stanje, je prišel čas, ko je bilo potrebno
nekaj korenito spremeniti v samem vrhu
sindikalizma. Prišlo je do menjave delavskega direktorja in Vas so predlagali na
to funkcijo. Kakšni so bili Vaši občutki ob
predlagani kandidaturi? Ste imeli kakšne
pomisleke?
Če bi rekla, da nisem imela pomislekov,
ne bi bila iskrena, po drugi strani pa je celotno dogajanje pripeljalo do te ravni, da
sem vedela, da je potrebno nekaj storiti in
da glede na podporo skoraj vseh predsednikov sindikatov na SŽ in veliko podporo
članov Sveta delavcev KPD in čalov SD SŽ,
d.o.o. je to pravilna odločitev.

Iz določenih krogov so prihajali očitki in
pomisleki, da se z menjavo na vodilnem
položaju dogaja razvrednotenje funkcije
delavskega direktorja. Osebno menim,
da je ta funkcija z Vami ogromno pridobila tako po strokovni kot po človeški
plati. Znano je namreč, da ste ženske
umirjene, a odločne voditeljice. Kakšen
je Vaš pogled na tako razmišljanje? Kaj
odgovarjate tistim, ki očitno menijo, da
ženska na položaju delavskega direktorja pomeni razvrednotenje funkcije?
Mislim, da ima vsak pravico do svojega mnenja! Živimo v družbi, kjer upam in
verjamem v temeljna načela demokracije.
Spoštujem različna mnenja! Seveda pa
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me žalostijo takšne izjave, saj glede na
dosedanje delo in glede na moja načela po katerih živim, dajem največji pomen
argumentom, znanju, spoštovanju vsakega
posameznika, poznavanju situacije ter seveda spoštovanju sogovornika! Nikakor
ne pristajam na delitev ljudi na podlagi
verske pripadnosti, narodnosti, izobrazbe,
spola itd … Trudila se bom, da bo funkcija
delavske direktorice v SŽ, d.o.o. postala
spoštovanja vredna, predvsem na podlagi
načel po katerih bom opravljala to funkcijo.

Delavski direktor, oz. direktorica v Vašem
primeru, mora imeti program delovanja
v podjetju, mora imeti vizijo dolgoročnega zagotavljanja pravic in zastopanja
interesov zaposlenih. Kakšen je Vaš program dela?
Delavski direktor torej zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj. V povezavi z
mojimi pristojnostmi, se bom pri svojem delu
seveda osredotočila na ta vprašanja.
Že nekaj časa se pripravljalo tudi spremembe in dopolnitve KPDŽP, predvsem v
smeri da se vsi dogovori med delodajalcem in socialnimi partnerji, ki so bili sprejeti
v času od 2008 dalje skušajo vključiti v
kolektivno pogodbo ter uskladitev KPDŽP
z ZDR-1. Prav tako menim, da bi morali
v doglednem času in po končani analizi
TransCare pristopiti v skupini SŽ k sprejetju
nove sistemizacije delovnih mest, saj so se v
času različnih preoblikovanj, centralizacije
itd … pojavile določene anomalije, predvsem v smislu, da delavci za enako delo ne
zasedajo enakih delovnih mest, posledično
imajo različne količnike delovnih mest, zaradi česar vlada med zaposlenimi nezadovoljstvo. Takšne anomalije bi bilo potrebno
odpraviti. Prav tako je prišlo v tem obdobju
do sprememb v procesih dela, tako da bi
bilo potrebno spremeniti opise del in nalog
delavcev na posameznih delovnih mestih in
le-te primerno ovrednotiti.
Menim, da bi bila celovita prenova tako
sistemizacije delovnih mest kot tudi plačnega sistema prava pot, ki se bi jo bilo potrebno lotiti v doglednem času seveda ob
sodelovanju socialnih partnerjev. Prav tako
menim, da je pot upokojevanja in PRPD ter
odpravnin prava pot, ki nudi tem delavcem
neko socilano varnost na stara leta. Veliko
pa menim, da bi bilo potrebno storiti, da v

naš sistem privabimo tudi mlade, sposobne
in nadobudne delavce! V tem kontekstu
menim, da je politika kadrovskih štipendij
prava pot. Moja glavna skrb pa bo seveda,
da bom varuh spoštovanja KPDŽP in ostale
delovnopravne zakonodaje.

Že do sedaj ste bili službeno kar pošteno
obremenjeni. Kako pa sedaj usklajujete
svoje družinsko življenje s funkcijo, ki jo
opravljate? Ali ste v družimi že navajeni,
da je »mami pomembna oseba, ki pomaga ljudem«, kot bi Vas verjetno opisali
Vaši otroci?
Kakor sem že prej povedala, mi družina
pomeni največ na svetu. Vsak prosti trenutek preživimo skupaj, sploh med vikendi.
Res je, da sem sedaj še več odsotna kot
prej, vendar mi ob strani stoji moja družina.

Kdo je Nina Avbelj Lekić, ko uspe za
trenutek izklopiti telefon in internetne
linije in je samo Nina, brez službenih
obveznosti?
Rada kuham in skrbim za naš dom, obožujem cvetje. Veliko prehodimo v okolici
našega doma, predvsem smo veliko okrog
jezera, ki se nahaja v naši bližini. Rada
berem otrokoma pravljice, kar je skoraj stalnica ob večerih. Rada imam tudi družbo
prijateljev, s katerimi radi pokramljamo in
se družimo ob piknikih.

Kakšna spodbudna misel na koncu za
naše bralce?
Za konec bi želela vse spomniti na zelo
star rek: »Sreča je na strani pogumnih!«
Velikokrat v življenju si želimo biti srečni, ko
pa za to pride priložnost, srečo zavržemo,
ker se bojimo tvegati in jo sprejeti. Bojimo
se stopiti naprej, ob enem pa se bojimo,
da bi še naprej stopicljali na mestu. Bojimo
se sprememb in neznanega, a hkrati se
bojimo tega, da bi ostali v isti rutini. Bojimo
se vsega kar bi lahko postali in bojimo se
tega kar si ne želimo ostati. Največja ironija
je, da se na tak način izogibamo svojemu
življenju – svoji sreči.
Drage železničarke in železničarji, bodite srečni in pogumni!
Intervju in fotografija: Robert Zakrajšek
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Petra Privšek, funkcionarka
Sindikata železniških delavcev
Slovenije

Petra, se nam lahko na kratko predstavite?
Promet me spremlja že od ranega otroštva, saj so bili moje priljubljene igrače avtomobilčki, tovornjaki, vlaki … Že v osnovni šoli sem obiskovala prometni krožek.
Ker sem se na tem področju našla, sem nadaljevala šolanje na Srednji frizerski tekstilni, strojni in prometni šoli v Celju, smer Prometni tehnik. Po končani srednji šoli sem
opravila pripravništvo na Slovenskih železnicah, na delovnem mestu Disponent ŽAP,
po uspešno opravljenem pripravniškem izpitu pa mi je bilo ponujeno delovno mesto
Prodajalec v PIC. Na tem delovnem mestu
sem kot prodajalka vozovnic v notranjem
in mednarodnem potniškem prometu, na
potniški blagajni v Ljubljani, ostala do marca 2008, ko sem napredovala na delovno mesto Strokovni sodelavec v Službi za
splošne in gospodarske naloge, kjer sem
dodobra spoznala analitiko in kontroling.
Ob redni zaposlitvi in dveh malih otrokih
sem leta 2009 uspešno zaključila študij na
Fakulteti za logistiko. Januarja 2013 sem
napredovala na delovno mesto Samostojni strokovni sodelavec v Sekretariatu, kjer
delam še danes.

Ustanovitev nove sindikalne enote ni zadeva, ki dozori od danes na jutri. Verjetno obstajajo tehtni razlogi za tako
potezo?

Seveda. V zadnjem času smo se soočali
z zavajajočimi in neutemeljenimi informacijami, ki jih širjo posamezniki iz vodstva enega od reprezentativnih sindikatov. Vsi smo
bili priče samovoljnim in nepooblaščenim
dejanjem posameznikov, ki močno rušijo
ugled celotne skupine SŽ. Kot članica Sveta delavcev SŽ-Potniški promet, d.o.o. sem
ostro obsodila samovoljna dejanja predsednika Sveta delavcev SŽ-Potniški promet,
d.o.o., ker je očitno izrabil svojo funkcijo za
uresničevanje sindikalnih namer. Zavedam
se, da me je za članico sveta delavcev
predlagal Sindikat železničarjev Slovenije
in vem, da je potrebno skladno s statutom
slediti nameram sindikata in se boriti za cilje
sindikata ter interese članstva, pa vendar je
treba, ko pride do situacije, ki ni dobra za
zaposlene niti za družbo, potegniti črto in
ločiti med interesi sindikata in interesi zaposlenih v družbi, katere zastopamo člani
SD. Zaradi drugačnega razmišljanja sem
konec februarja tudi izstopila iz članstva v
Sindikatu železničarjev Slovenije. Izkazalo
se je, da enako razmišlja veliko zaposlenih,
ne samo v naši družbi, pač pa tudi znotraj skupine SŽ. Ravno zaradi navedenega
sem se s somišljeniki odločila za ustanovitev
Sindikalne enote Potniški promet v okviru
novo ustanovljenega Sindikata železniških
delavcev Slovenije.

Pa ste bili ob ustanavljanju deležni kakšnih pritiskov s strani že obstoječih sindikatov, oz. tudi podpore?
Ker je bila odločitev o ustanovitvi sindikalne enote nenadna, vsi sindikati niso
bili seznanjeni o naši nameri dokler le-ta
ni bila izpeljana, tisti, ki pa so za to odločitev vedeli, pa so nam nudili vso potrebno
podporo, zato se ob tej priložnosti zahvaljujem predstavnikom Sindikata železniških
delavcev Slovenije, Sindikata strojevodij
Slovenije, Sindikata delavcev uprave SŽ
in delavski direktorici SŽ, d. o. o., ge. Nini
Avbelj Lekić.

lovnega razmerja, učinkovito zastopanje in
uveljavljanje interesov članov Sindikata železniških delavcev Slovenije in sodelovanje
z ostalimi reprezentativnimi sindikati. Svoje
naloge in cilje bomo uresničevali s solidarnostjo in podporo, ki temelji na načelu »Vsi
za enega, eden za vse«. Ob ustanovitvi
nas je gnala želja po enakopravnosti, enakih možnostih in priložnostih. Za vse člane
želimo enako. Želimo si, da ni strahu, da
imajo zaposleni alternativo. Delovali bomo
po načelu poštenosti in etničnem kodeksu podjetja. Naše vrednote temeljijo na
morali, nepristranskem svetovanju in preverjanju, na spoštovanju vseh posameznikov, družbeni in okoljski odgovornosti, na
trdem delu in zaščiti integritete zaposlenih. Na teh vrednotah bomo »tirili« našo
skupno pot.

Je odnos z vašo bivšo sindikalno sredino
korekten ali vas jemljejo kot »slabše«, ker
ste se pač osamosvojili?
Odnos z bivšo sindikalno sredino zaradi
posameznikov, ki ne sprejemajo drugačnih
mnenj od njihovih, žal še nekaj časa ne bo
korekten. Z njihove strani smo že bili deležni
posmehovanja, zaničevanja in podtikanj in
bomo verjetno tudi v prihodnje. Prav ta
njihova dejanja pa potrjujejo, da smo se
pravilno odločili in nas motivira, ter nam
daje še večji zagon in vnemo za delovanju
na sindikalem področju v naši družbi za
vse zaposlene.

Kakšna pozitivna sindikalna misel za
konec?
Mogoče bi zaključila z mislijo: »Delo
razglaša najboljše ljudi.« Želim si in
vem, da bo to veljalo za našo sindikalno
enoto.
Intervju in fotografija: Robert Zakrajšek

Kaj pa je vaš cilj oz. zadane naloge? Kaj
želite storiti za vaše sedanje člane in za
vse, ki se vam bodo še pridružili?
Namen sindikalne enote je varovanje in
izboljšanje družbenega, ekonomskega in
socialnega položaja ter varovanje pravic
članov na podlagi dela in iz dela ter de-
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Hermina Šabanov, predsednica
Sindikata delavcev Uprave SŽ

ustanovili smo sindikalno enoto Uprava
SŽ. Zaradi nedemokratičnega delovanja
sindikata SŽS, kateregu smo bili priča v
zadnjem obdobju in katero še kar traja, pa
smo v letošnjem letu ustanovili nov Sindikat
delavcev uprave SŽ.

Znani ste po tem, da ste vodstvu vašega
bivšega sindikata (SŽS) napisali ostro pismo, v katerem ste opozorili na marsikatero nepravilnost v delovanju in vodenju
sindikata. Kako je bilo to sprejeto?

Hermina, se nam lahko na kratko predstavite?
Sem Hermina Šabanov iz Loga pri Brezovici. Kot otrok sem živela v Črnučah in
sem praktično Ljubljančanka. Prva moja
služba je bila v podjetju Žito in nato v
podjetju Elma. Na železnici sem se zaposlila februarja 1979 v takratnem TOZD-u za
Transport v Ljubljani Moste, ko pa se je ustanovil Kontejnerski terminal sem odšla tja na
delovno mesto tajnice. Leta 1989 sem bila
premeščena na SŽ Ljubljana, Kolodvorska
11, kjer sem še danes.

Področje sindikalizma ni nekaj, kar bi
vam bilo tuje. Že kar nekaj časa ste v teh
vodah. Nam zaupate, kje vse ste se kalili?
Prvi koraki mojega srečanja z sindikalizmom so se pričeli že davnega leta 1978 v
tovarni Elma v Črnučah, kjer smo organizirali prvo stavko. Dosegli smo povišanje
plač. Nadaljevala sem s sindikatom na železnici in sicer na Kontejnerskem terminalu
Ljubljana, kjer sva bili z kolegico organizatorki otroške predstave in obdaritve otrok
»Dedek Mraz«. Tisti časi sindikalizma niso
bili tako izraziti kot sedaj. Spomnim se, da
je sindikat igral glavno vlogo pri nabavi
ozimnice in organizaciji izletov. Takratni režim drugega niti ni dovoljeval. Kasneje, ko
smo se osamosvojili, pa je sindikat prevzel
dejanske funkcije sindikalizma.
Ko sem se zaposlila v Upravni stabi SŽ
sem bila izvoljena v predsedstvo sindikata
SDSS, ki je deloval v okviru SDŽDS. Leta
2015 pa sem prestopila v sindikat SŽS in
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Ker pač nisem bila eden izmed predsednikov, ki je samo »glasovalni aparat«
in sem si drznila predlagati za delavsko
direktorico ga. Nino Avbelj Lekič, sem po
mnenju vodstva SŽS kršila statut. Še več,
predlog katerega sem podala, na seji niti ni
bil obravnavan, ker se predsedujoči z njim
preprosto ni strinjal, saj se je ustrašil, da
bo kandidatka, ki jo je predlagal g. Pavlič
dobila premalo glasov, zato je sejo prekinil
brez obrazložitve.
Ker sem si »drznila« razmišljati s svojo
glavo, na kar sem zelo ponosna, me je Svet
SŽS preprosto izključil. Zanimivo pri tem pa
je, da me ni izključilo članstvo SE Uprava
SŽ, pač pa svet SŽS. Stare trde preizkušene metode, ki se jih na veliko poslužujejo
ravno tisti, ki imajo največ povedati čez
»železne« čase. Sem pa vesela, da je do
tega prišlo, kajti dejstvo je, da je kompletno
delovanje sindikata SŽS vodeno z strani
ene in edine osebe in to me žalosti, ker to
že meji na »kult osebnosti«. Tudi sestanki,
ki smo jih imeli so mi delovali na način, »če
ne misliš in ne glasuješ tako kot jaz, si
proti meni!!!«. V taki vlogi se osebno ne
vidim. Nedemokratičen način vodenja mi
ne ustreza. In to sem v omenjenem pismu
odločno poudarila. »Demokratična nagrada« je seveda hitro sledila …

Torej ustanovitev novega sindikata ni
bila neka »kaprica«, ampak posledično
dejstvo. Kaj vas je pravzaprav spodbudilo k taki potezi?
Glede na mojo delovno dobo lahko
predvidevate, da se bom že kmalu »preselila« v stavbo poleg uprave Slovenskih železnic (beri SPIZ). Spodbuda za ustanovitev
novega sindikata je prišla od članov bivše
sindikalne enote. Sklenila sem, da jih ne
smem pustiti na cedilu. Zato smo ustanovili
nov Sindikat delavcev Uprave SŽ, v kateri
se vidi marsikateri član.

Pa ste ob ustavnavljanju doživeli kaj
»polen pod noge« s strani že obstoječih
sindikatov, oz. ste bili deležni podpore?
Hja, polen niti ne, vendar ta medijska
pozornost in pa grožnje kolegice, da me
bo tožila … No, ja … Morda mi je pa vse
to dalo še tisti dodatni zagon. Podpore pa
sem bila deležna s strani sodelavcev iz različnih poslovnih enot kot tudi s strani drugih
sindikatov, samo od SŽS ne.

Vaš cilj oz. zadane naloge? Kaj želite
storiti za vaše sedanje člane in za vse, ki
se vam bodo še pridružili?
Cilji so realno zastavljeni za razliko od
prejšnjih »revolucionarjev« bivše sindikalne
sredine, ki se še danes igrajo sindikaliste.
Izboljšanje pogojev dela, odprava nepravičnih razmer v plačnem sistemu, odprava
neskladja v plačah. Marsikaj se bi še dalo
napisati.Prvovodilopamije,dasindikatdeluje
demokratično in poskuša reševati probleme
v sodelovanju in dogovarjanju z delavci, z
drugim sindikati in seveda z upravo.

Kot sem vprašal že vašo »soborko«, je
odnos z vašo bivšo sindikalno sredino
korekten ali vas jemljejo kot »slabše«, ker
ste se pač osamosvojili?
Moram priznati, da so mi nekateri iz
bivše sindikalne sredine še celo čestitali
pri osamosvojitvi in me podprli pri mojem
pisanju ostrega pisma in se tudi povsem
strinjali z menoj. Obžalujejo stanje, da v
ključnih trenutkih, ko bi lahko kaj spremenili, samo povesijo pogled in vseeno kljub
vsemu »dvignejo« roko, ko se to od njih
pričakuje. Razmišljajo namreč podobno
kot jaz. Potrebujejo samo še nekaj časa in
zavest ter želja po resnično demokratičnem
sindikatu bo tudi v njih dozorela. In takrat
bo igra odprta …

Kakšna pozitivna sindikalna misel za
konec?
Ne omahujte pri razpravah, če se ne
strinjate s predlogi govornika. Izrazite svoje
mnenje, preučite argumente in zastopajte
zaposlene, ki so vas izvolili. Naj nikogar,
ki je predstavnik sindikata, ne bo strah, če
pove resnico. Sindikat so ljudje, mi smo le
njihovi predstavniki, njihov glas.
Intervju in fotografija: Robert Zakrajšek
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Sindikalna vojna na SŽ?
Prispevka pred vami sta bila poslana
na uredništvo Delovih prilog, Sobotne in
One kmalu po, s strani medijev, »umetelno« sproženem začetku sindikalne vojne. Moj namen je bil pojasniti, dodati in
podati pogled s perspektive zaposlenega
na SŽ, ter pokritizirati, večno enostransko,
podajanje resnice novinarjev, za katere je
vse bolj očitno, da delajo v prid nekoga,
ki s politiko »deli in vladaj«, želi razdeliti
in pograbiti vse kar je na železnici dobrega, ostalo pa prepustiti v breme davkoplačevalcev. Ker sta bila poslana na dva
različna naslova, ju namenoma puščam v
prvotni obliki, čeprav sta v nekaterih delih zelo podobna. V sporočilu bralcem si
uredništvo pridržuje pravico do objave ali
neobjave, krajšanja, povzemanja, ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov,
pač v skladu s svojo uredniško politiko in
prostorskimi zmožnostmi.
Prispevka nista bila objavljena. Zakaj
ne, ocenite sami.

1. Sindikalisti na okopih
V vesoljni Sloveniji se je zgodil Dogodek. Kaj tako pretresljivega se je zgodilo,
da sta v ozadje za nekaj dni poniknila celo
škis iz Bele hiše in mali bombolog s Korejskega polotoka? Tudi v Angliji zastrupljen
izdajalec naenkrat ni bil več aktualen, kajti
z izdajalci je tako, da veliki dobijo porcijo
strupa, mali pa kakšno pikro na svoj račun,
potem pa se na njih pozabi.
V našem prelepem podalpskem raju
je zgodilo mnogo več, kajti zgodil se je

na skrivaj posnet privatni telefonski pogovor, kjer si, kot se to v privatnih pogovorih rado zgodi, sogovornika izmenjata
nekaj pikantnih. Eden bolj kot drugi, kajti
drugi je vedel, da se zadeva snema. In
glej si ga no, kakšno srečno naključje, za
našo raziskovalno novinarsko srenjo, da
en grdogovorec ni bil nihče drug, kot sam
veliki boss Slovenskih železnic v senci, boter brez katerega privolitve se menda ne
zaposli niti snažilka, kaj šele direktor in se
ne premakne noben vlak. Menda, da na
SŽ tako je, ali pa tudi ne, komu mar, na
pladnju dostavljenima novici in Dogodku
se ne gleda v zobe. In zakaj ne bi malo
udrihali po podjetju, kjer so razmere precej dobro urejene, kjer zaposleni uživajo
pravice, ki jim pripadajo po zakonu in je
to tudi zasluga sindikalistov. ki so menda
za to plačani. Zakaj ne bi pljuvali po sindikatu, v katerega je včlanjenih več kot 90 %
zaposlenih, pa ne za to, ker bi se koga
bali, temveč zato ker temu sindikatu zaupajo in vedo, da jih ne bo pustil na cedilu.
Iz muhe je pač treba narediti slona in
javno mnenje je treba zmanipulirati na bizarni nivo, kjer naj bi prepir dveh sindikalistov vplival na varnost in urejenost železniškega prometa, ker so menda zaposleni
na SŽ čreda neprofesionalnih, s strani, teh
istih sindikalistov, kadriranih poslušnežev
in zategadelj med seboj na smrt sprti. Pa
ni čisto tako. Če pogledamo realno, na
SŽ, po milosti botrov, zaposleni kadri, delajo precej dobro, kar kažejo tudi rezultati poslovanja. In to kljub pastem, ki jih
na infrastrukturo vsakodnevno nastavljajo

»strokovnjaki« iz DRSI, AŽP in ministrstva
za promet. Zakaj se nihče ne vpraša kdo
kadruje njih?! Zakaj jih nihče ne vpraša
kaj so mislili, ko so naenkrat odprli pet
gradbišč na petdeset kilometrskem odseku med Laškim in Sl. Bistrico, kjer se dela
opravljajo več ali manj samo podnevi,
mimo gradbišč pa vlaki več mesecev vozijo z omejeno hitrostjo, saj dela potekajo
polžje počasi. Zakaj nihče ne zna vprašati
na kakšen način bodo vlaki po končanih
nadgradnjah premagovali razdaljo med
Mariborom in Ljubljano v uri in pol, če pa
obnovljeni tiri zaradi ostrih krivin ne bodo
omogočali višjih hitrosti. Zakaj ni junaka,
ki bi si upal priti v strojevodsko kabino, da
bi videl, kako se zaradi dotrajanosti infrastrukture vsakodnevno vpeljujejo počasne
vožnje mimo ali čez nevarna mesta na
celotnem železniškem omrežju. Je že tako,
da je najbolj enostavno verjeti bučam, ki
jih na tiskovkah prodajajo izvajalci »nadgradenj« infrastrukture in »nadgradnja«
izvajalcev železniških prevozov.
Senzacije lovečim, samozvanim raziskovalnim novinarjem je treba povedati,
da je njihovo berdajsovanje in pavličenje
čisti strel v prazno, Zaradi vsega naštetega
in zaradi tega, ker razni drugotirci, maketarji, referendumovalci in nadgrajevalci v
enem dnevu naredijo več škode, kot so jo

17

Ste na postaji - Strokovne teme

železniški sindikalisti naredili v vsej zgodovini SŽ. In občasno naj si preberejo cehovski kodeks. Škoditi jim ne more, mogoče
pa lahko koristi.

2. Majhni, manjši
Po poklicu in srcu sem strojevodja. Po
srcu zato, ker drugače tega poklica na
slovenskih tirih, polnih pasti (slabih trideset
kilometrov manj, ker še ni drugega tira!!!),
ne moreš opravljati. Majhen člen, tako
majhen, da se mojega glasu ne sliši. Kot
je v deželi podalpskega tigra v navadi,
da se malih ne sliši, dokler se ne združijo.

Pa čeprav v sindikat. In ni me strah grdo
govorečih sindikalistov. Ne glede na to,
kako »majhni« so v zasebnih pogovorih in
kako sprti so med seboj.
Strah me postane zaradi odnosa države do železnice. Vseh velikih in še večjih,
ki upravljajo, drugotirijo, referendumajo,
maketajo, nadgrajujejo in drugače vplivajo na to, da je slovenska železniška infrastruktura v katastrofalnem stanju. Strah me
je politikantskih kadrovalcev, ki odlagajo
zaslužno-odslužene kadre ne samo na SŽ,
temveč predvsem na ministrstvo za infrastrukturo in njima podložne DRSI in AŽP.
Roko na srce, koliko prometno-infrastruk-

turnih ministrov v samostojni Sloveniji bi si,
kar se železnice tiče, zaslužilo pozitivno
oceno?
In končno me je strah, ko vidim kako
novinarsko pavličenje in berdajsovanje
podcenjuje in zavaja konzumente njihovih
uslug. Kot tudi žali zaposlene na SŽ. Prosim, bodimo resni, kdo sploh verjame, da
prepir dveh sindikalistov lahko vpliva na
varnost železniškega prometa?!
Strah me je, ker poceni prodane buče,
zakrivajo grm v katerem tiči zajec. Pa tako
preprosto naj bi bilo vse skupaj …
Jure Krajnik

Intervju: Andrej Ponikvar
V prejšnji številki Budnika smo
se seznanili s tem kaj doživlja strojevodja v času izrednega dogodka. Danes bomo stopili stopničko
više. Seznanili se bomo s tem, kaj
strojevodja doživlja, ko gre vsa zadeva na sodišče. Kako to zgleda,
kaj se dogaja na sodišču, kako to
doživlja strojevodja, ki so ga nekateri že vnaprej določili za krivca, skratka, kako zgleda, ko gredo stvari »na nož«. Svojo izkušnjo
nam bo zaupal naš kolega Andrej
Ponikvar, ki je bil udeležen pri znanem izrednem dogodku na Jesenicah pred nekaj leti. Videli boste, ni
bilo lahko …
Andrej, na kratko, kdo si?
Sem Andrej Ponikvar prihajam iz vasi
Morsko v občini Kanal ob Soči, na SŽ sem
se zaposlil leta 2000 po spletu okoliščin.
V prejšnji številki smo se dotaknili
občutkov, ki jih strojevodja doživlja pri izrednem dogodku. Ti si
doživel še »stopnjo više«, namreč
sodne postopke, ki so posledično
izhajali iz izrednega dogodka.
Kakšen je bil občutek, ko si v roke
dobil prvi poziv na sodišče?
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Moram povedati, da sem prvi poziv
na pričanje dobil s strani policije šele decembra, to je dobre tri mesece po nesreči. Takrat pa sem imel tudi disciplinsko
obravnavo v službi, kjer nisem bil obtožen ničesar. Dogovorili smo se, da bom
delo opravljal v delavnici in kot operativni
strojevodja. Prvi poziv na predobravnavni
narok je prišel šele dobri dve leti po dogodku. Občutki ves čas niso bili prijetni,
kajti zavedal sem se kaj se je zgodilo in
česa so me obtoževali, čeprav sem bil
vedno prepričan, da za očitano dejanje
nisem bil odgovoren jaz.

Tvoj prvi prihod na sodišče? Kakšna klima, kakšen odnos sta te
pričakala s strani vseh akterjev
sodnega postopka? (mišljeno nasprotna stran, sodnik, odvetniki).
Kako so te obravnavali?
V letu 2014 se je začela prva sodna
obravnava. Zame zelo stresno, saj nisem vedel kaj pričakovati kljub temu, da
sem imel dobrega odvetnika. Kar se
tiče sodnice moram reči, da je bila zelo
korektna, kar pa zadeva tožilstvo je
pa njihova dolžnost, da poiščejo kriv-
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ca in v tem primeru so krivca videli v
meni.
In v nadaljevanju postopka? Si bil
enakopravna stranka v postopku,
si lahko podal svoje mnenje, ali si
bil preprosto »mali človek«, brez
možnosti zagovora po svoji vesti
in volji?
Na prvi obravnavi sem podal svoj zagovor, nato pa je celotno obrambo vodil
odvetnik, kateremu smo skupaj s predstavniki Sindikata strojevodij pomagali skozi vsa vprašanja, ki so se pojavljala na
obravnavah. Težava je namreč v tem, da
je sistem železnic kompleksna stvar katere
zunanji svet ne razume in to se je pokazalo
tudi v tem postopku. Tako je bilo potrebno
veliko truda, da se je stvari obrazložilo
tako, da so bile tudi sodišču razumljive.
Zagovor po svoji vesti – ja, kar nekajkrat
bi zelo rad kaj povedal, ampak potem
ne vem kakšen bi bil zaključek, kajti tu je
zelo pomembna interpretacija besed in če
kaj napačno izgovoriš si nakoplješ veliko
težav. Tu je še zavarovalnica, ki mi je začela pošiljati regresne zahtevke in se jih je
na koncu nabralo za kar 190.000 evrov.
Pa si kdaj imel občutek, da te želijo
na hitro »odpraviti« z obtožbo, da
bi potem lahko zaprli postopek in
s tem preventivno utišali morebitna neprijetna vprašanja in mnenja glede celostne slike izrednega
dogodka?
S strani sodnice nikoli, skozi celoten postopek je delovala zelo korektno. S strani
tožilstva in prič tožilstva pa večkrat. Ko
ti očitajo hudo malomarnost in neodgovornost in vztrajajo na tem ne glede na
resnico, takrat te to močno boli, saj veš, da
to govorijo tebi.
Na sodišču si bil kot strojevodja.
Kakšen je bil skozi celoten postopek odnos sodišča in odvetnikov
do tvojega (našega) poklica kot
takega? Bil si predstavnik našega
poklica z glavo na tnalu. Je bil odnos do poklica korekten?
Odvetnik je bil skozi celoten postopek
izjemno korekten in predan. O sodnici sem

že povedal, da je bila korektna do mene
in mojega poklica in kot sem omenil je bila
največja težava v razumevanju pojmov.
S strani tožilstva je pa zadeva v tem, da
je imelo tožilstvo priče iz vrst prometa, tu
pa vemo kakšen je odnos do strojevodij,
ko pride do izrednega dogodka. Ja, že
na začetku se je na žalost iskalo krivca v
strojevodji. Lahko tudi povem, da sem doživel zelo negativen odnos že na samem
izrednem dogodku, ko je glavni republiški preiskovalec nesreč dobesedno kričal
name, da kaj si mislim in kakšno sočutje da
naj ima do mene, saj sem spravil 34 ljudi
v bolnico in kaj da ne vidijo, da sem prevozil »rdečo« saj še vedno gori na signalu.
Danes se lahko upravičeno vprašam, kje
je bil tu profesionalni odnos, kakršnega
pričakujejo od nas.
In epilog? Kako si sprejel končno
odločitev sodišča v celi zadevi?
Kakšni občutki so te spreletavali v
tistem trenutku?
No, na koncu je prišel dan razsodbe in
to na dan nesreče pet let kasneje. Pred razsodbo so sledile še zaključne besede. Tu bi
spet rad povedal zagovor tožilstva in sicer
nisem bil več osumljen povzročitve nesreče
iz malomarnosti, ampak sem po njenem
mnenju namerno pritisnil tipko po nalogu
in zapeljal skozi rdečo. Trenutki pred razsodbo so bili zelo napeti in negotovi, kajti
tudi odvetnik ni bil prepričan, kako se bo
sodnica odločila, nad glavo pa mi je grozilo dve leti in pol zapora. Ko je sodnica
prebrala razsodbo pa sem začutil veliko
olajšanje in prvi občutek, da je še pravica
v tej državi. No, tu pa še ni bilo konec,
kajti tožilstvo se je na izrek sodbe pritožilo.
Višje sodišče je pritožbo obravnavalo v
začetku oktobra lanskega leta in teden dni
kasneje potrdilo sodbo prvostopenjskega
sodišča. Sodbo sem prejel po pošti in ker
je bila priporočena pošiljka sem jo dvignil
na pošti. Po pravici povedano nisem vedel
kaj pričakovati, ko pa sem videl razsodbo
se mi je odvalilo veliko breme, ki sem ga
nosil s seboj več kot šest let.
Načrti za prihodnost?

nisem bil sposoben delati nič, kajti nisem
se bil sposoben zbrati, zato sem si poiskal tudi strokovno pomoč. Potem pa sem
počasi začel delati in moram priznati, da
sem v delu in družini našel olajšanje in
sem lažje premagoval dan za dnem ter
vse obravnave in očitke, ki so leteli name.
Takoj po razsodbi prvo stopenjskega sodišča pa sem se odločil, da si izpolnim
mojo dolgoletno željo in opravim mojsterski izpit za avtomehanika, katerega sem
prejšnji mesec tudi uspešno zaključil. Tako
danes v službi opravljam delo namestnika
vodje delavnice in skrbim za operativne
zadeve v zvezi s premiki vozil in mi to
sedaj popolnoma ustreza. Na zasebnem
področju pa doma vodim svojo delavnico
in v domačem gasilskem društvu opravljam
funkcijo poveljnika ter na ravni gasilske
zveze funkcijo namestnika poveljnika. Preostanek časa pa posvetim svoji družini, ki
je velikokrat v tem obdobju trpela z menoj.
Trenutno nimam želje vrniti se v strojevodsko kabino, kajti izkusil sem kaj se lahko
pripeti, ni pa nikakršnega zagotovila, da
se to ne ponovi.
Bi za konec našim bralcem namenil
še kakšno zaključno misel?
Najprej bi se rad zahvalil vsem, ki so mi
kakor koli stali ob strani: Sindikatu strojevodij Slovenije, še posebej Zlatanu Ostrouški
in Dobrivoju Subiču, odvetnikoma Franciju
Matozu ter Francu Rojku, kateri je tudi
vodil vse obravnave, Tomažu Ramšaku, Lucianu Saksidi ter inštruktorjem strojevodij,
ki so izdatno pripomogli k razjasnitvi okoliščin dogodka. Vsem kolegom strojevodjem pa bi predlagal dosledno upoštevanje
predpisov in izpolnjevanje vseh predpisanih obrazcev, čeprav se zdijo brezveze
se na sodišču skozi postopek pokažejo še
kako pomembni in je na njih pomembna
vsaka vejica. Se je pa pokazala pomembnost Sindikata v primeru takih dogodkov,
kajti veš, da nisi sam prepuščen sodnim
mlinom, kjer imaš brez dobre pravne zaščite zelo malo možnosti dokazati svojo
nedolžnost.
Andrej Ponikvar in Robert Zakrajšek
Fotografije – arhiv Andreja Ponikvarja

Že pred nesrečo sem doma vodil avtomehanično delavnico in sem član gasilskega društva. Pol leta po nesreči enostavno
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TEKAČI ČLANI SSSLO
V SKLOPU EKIPE SLOVENSKIH ŽELEZNIC
NA ISTRSKEM MARATONU
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PAVLO ŠORLI, 42 km
NAŠ HEROJ
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Intervju: Igor Ličen
V prejšnji številki smo spoznali skrivnosti fotografiranja enega
od naših dobaviteljev fotografij za
Budnik, Aleša Jordana, danes pa
se nam bo predstavil še drugi redni
dobavitelj materiala, ki krasi naše
strani, to pa je vesel, vedno nasmejan Igor Ličen. Naredimo par
fotografij še z njim …
Igor, pozdravljen. Na kratko, kdo
si?
Sem Igor Ličen, živim na Obali, ustvarjen sem bil na Goriškem, kjer sem kot
»mulc« veliko časa preživel ob in z železnico. Postavljanje signalov, premikanje kretnic, ključevna odvisnost, saj poznate to:
prvo uvozni, potem prednji, pa »merendo«
sem nosil. Kar je nona skuhala sem nesel
prometniku na železniški, takrat še postaji
v Braniku … To je bil moj nono. Tudi če
tega takrat še nisem vedel, mi je železnica
počasi začela lesti pod kožo … In leta
1987 sem bil v prvem letniku ŽEKŠ-a, smer
Tehnik vleke.
Kaj te je pripeljalo do odločitve za
poklic strojevodje?
Od malega so mi bile všeč velike »mašine«. Tako sem hotel biti menda tudi šofer kamiona, kar mi, na srečo, mama ni
dovolila, zato sem si izbral še večji stroj,
to je vlak! Žal sem pripadal tistim petim
generacijam, katerih izobraževanje je bil
popoln polom, saj smo po končani srednji
šoli znali vse, razen »vozit« vlak! Zato pa
je bilo pripravništvo veliko bolj kvalitetno,
sploh v primerjavi s sedanjo prakso. Trajalo je natanko 2 leti, da sem septembra
1993 opravil praktični izpit za strojevodjo v Novi Gorici in dan po opravljenem
izpitu – za nagrado – dobil odpoved!!
Usoda, oziroma moja »frišna« žena sta
me po odsluženem vojnem roku pripeljala
na Obalo, v luko Koper, kjer so bili stroji še
večji, mogočnejši. Delo na dvigalih, razkladanje bark, ogromni deponijski stroji …
Vendar je nekaj manjkalo. Pogrešal sem
vrtenje koles, čudovito rjovenje »Regana«
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po Bohinjki, pogrešal sem železnico in življenje ob njej. Zato sem vsaj enkrat letno
pošiljal prošnje, tudi če ni bilo razpisa. In
upal … Februarja 1999 se mi je nasmehnila sreča.
Si zaprisežen fotograf. Si željo, da
dogajanje življenja ujameš na fotografijo začutil tako, nenadoma,
ali obstaja kakšen poseben povod
za to?

Z fotografijo sem se srečal že v osnovni
šoli, pri fotografskem krožku. Leon Hmeljak, odličen, predvsem/tudi železniški fotograf, moj sosed, takratni mentor, me je
popeljal v svet temnice … Takrat še po starem, ko je vsak »škljoc« stal en par dinarjev, razvijanje, najprej negativov, potem
slik, fiksir, razvijalec in ko se začne pred
očmi pojavljati slika, seveda v črnobeli
tehniki, je pustilo svoj pečat. Takrat je bil
fotoaparat, oziroma na koncu slika, precej
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velik strošek. Doma je bil eden družinski, pritiskanja naj so bila skrbo izbrana,
predvsem za družinske počitnice in rojstne
dneve, zato takrat ni bilo prilike za nadaljevanje fotohobija. Sledil je dolg preskok,
tako časovni, kot tehnični. Digitalizacija
je, tako kot večino, tudi mene potegnila
nazaj v fotografijo. Začeti je bilo potrebno
znova, s pomočjo knjig, spleta, prijateljev
in volje. Za vsakim novim posnetkom je bila
želja po naslednjem, boljšem …
Pa si pristaš tehnike »trenutka« ali skrbno načrtuješ vsako
fotografijo?
Trenutka. Vsaj pri železniški fotografiji
nimaš veliko možnosti ponovitve, tudi če
gre za hitrosti slovenskih vlakov, hahaha …

Na kaj pomisliš, ko ti oko ujame
popolno, skoraj idealno priložnost
za fotografijo, fotoaparat pa je
»svetlobna leta« oddaljen od tebe
in ga nimaš pri sebi?
Verjetno vsak pozna tak občutek, ko
mimo njega potuje unikatna priložnost,
kakršnakoli, pa jo zamudi. Enako je v fotografiji. En par sočnih skozi stisnjene zobe.
Na srečo je skoraj vedno v dosegu roke
gsm in prenekateri trenutek lahko uloviš
z njim.
Zagotovo obstaja fotografija, na
katero si najbolj ponosen, oz. ti je
najbolj pri srcu? Pa nam zaupaš
zakaj ima to posebno mesto?

Nimam. Velikokrat me kdo prosi za
kakšno fotografijo za objavo v reviji, v
koledarju, češ, »izberi 3–4 dobre slikce, ni
važno kaj«. Zame je to fajn naporna selekcija, v mapo stlačim kakih 50 slik. Potem jih
vseh 50 spet zbrišem in ponovi vajo. Kriterij za »lepo sliko« ni vedno samo ostrina,
svetloba …, ampak kako je le ta nastala,
naključni gledalec pa tega ne ve …
Kaj bi sporočil našim bralcem?
Nihče ne bo naredil našega dne, razen
nas samih. Delamo zato, da živimo in ne
živimo zato, da delamo!
Intervju vodil: Robert Zakrajšek
Izbor fotografije: arhiv Igorja Lična
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Slavnostna zadnja »tura« Dušana Pusta,
člana OO Novo Mesto

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so bile zaradi različnih razlogov in
interesov ukinjene uniforme za strojno osebje. Da ima uniforma globlji in širši pomen,
se dandanes zaveda čedalje več strojevodij na Slovenskih železnicah, med njimi
je tudi naš – zdaj že nekdanji sodelavec
Dušan Pust, ki si jo je slavnostno nadel
na prav poseben dan. »Dan D« njegove
kariere strojevodje na SŽ.
Dan, ki ga bo pomnil do konca življenja.
Zadnja »tura« kot ji rečemo železničarji …
23. maja 2018 je z vlakom 3220 iz
Kandije v Novo mesto Bršljin sklenil vožnjo
po železni cesti. Kot pravijo za rek »obleka
naredi človeka«, to še kako drži, kajti dejstvo je, da je z uniformo požel ogromno
zanimanja, navdušenja in radovednih pogledov potnikov, prav tako nas zaposlenih.
Dejstvo je tudi, da smo strojevodje »nekdo« na vlaku in prišel bo čas, ko bo tudi
ta zgodba imela svoj pomen, če želimo,
da poklic strojevodje v širšem kontekstu
ne zamre …
Dušan uživaj v pokoju, pa srečno!
Simon Judež
Predsednik OO Novo mesto SSSLO
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POTOPIS

Nekaj dni dopusta, FIP v žep pa na potep v
Krakow, Poljska
Otroci so se za nekaj dni razbežali vsak
na svoj konec. Končno spet nekaj časa
samo za naju, tako da sva tudi letos čas
izkoristila za potep. Pred dvema letoma
sva vandrala po Češki, tokrat je bila na
vrsti južna Poljska.
Na vlak 314 sva vstopila v Kranju in se
zapeljala do Beljaka, kjer sva prestopila
na Rail jet za Dunaj. Po udobni vožnji je
sledil prestop na EC za Varšavo in nadaljevanje poti do Katowic. Zelo prijetna
vožnja s klasičnimi, sodobnimi vagoni in
kupeji, ki so me presenetili s tem, da imajo
– sicer zelo skromen – info zaslon, vtičnice
220 V ob vsakem sedežu ter delujoč Wi-Fi
z omejitvami. Na čelu pa je bila najsodobnejša Češka lokomotiva Škoda, vse do
poljske meje, kjer jo je zamenjala lokomotiva poljske proizvodnje. Na tem delu, tako
čez Avstrijo, kot tudi čez Češko, so hitrosti,
vsaj za nas kar presenetljive. Med 140 do
160 km/h. Potovanje je priložnost za kratkočasenje tudi s pregledovanjem določenih aplikacij na naših pametnih napravah
(speed meter, ÖBB scoty za iskanje vlakov
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na določeni relaciji, z vsemi zvezami itd.).
Super zadeva za potovanja, za celotno
Evropo. Z njo sem si tudi sam določil traso

poti. Sledil je prihod v Katowice, kjer sva
presedla na lokalni potniški vlak najnovejše generacije njihovih potniških vlakov
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vrste Impuls, ki po notranjosti zelo spominjajo na naše Siemense, odstopajo le po
opremi. Imajo namreč najnovejši informacijski sistem z vsemi podatki, ki jih potnik
potrebuje. Tu je še Wi-Fi z omejitvami,
vtičnice ob vsakem sedežu 220 V+USB,
prostor za kolesa in zelo udobni sedeži, ki
naju niso utrudili na dolgi vožnji od Katowic do Krakowa. Zakaj dolgi, če pa razdalja ni velika? Ta odsek ima polno delovišč
in počasnih voženj, drugega tira praktično
ni in postaje so v fazi obnove. To bomo
zamujeni, sem si mislil. Pa ni bilo tako. Povsod smo bili, ne boste verjeli, predčasni,
tako da so postanki na marsikateri postaji
trajali tudi po 5 min. Vsak potnik je tako
na cepnih postajah ujel zvezo z drugim
vlakom. Njihova točnost me je presenetila,
čeprav ne trdim, da na Poljskem vlaki ne
zamujajo. Verjetno tudi, toda nama se to
ni zgodilo, nasprotno, ko sva se vračala iz
Varšave v Krakov skoraj brez postankov in
konstantno hitrostjo 160 km/h (pulmani z
kupeji ), se je vlak nenadoma ustavil. Še
deset minut pa smo na cilju, sem si rekel in
skupaj z ostalimi, čakajoč obsedel. Razen
nekaterih izjem, že pripravljenih na izstop.
Še enkrat pogledam skozi okno. Uf, pa mi
smo že tukaj! Nič čudnega, saj je po tirih
kar letelo.
Poljska ima zelo lepe železniške postaje. Morda na zunaj še ne tako kot znotraj,
nekatere celo spominjajo na cerkve brez
oltarjev. Urejenost, čistoča, majhne trgovinice, tudi knjižnica se kje najde, dobri
dostopi do peronov, veliki informacijski
panoji na primernih mestih. Krakowska
železniška postaja je po moji oceni ena
najlepših na Poljskem, saj je temeljito pre-

novljena. Vanjo je vključen velik trgovski
center, kjer je živahno 24 ur na dan, saj nekaj lokalov obratuje celo noč, na zgornjem
delu pa je ogromno parkirišče, s katerega
so speljana dvigala in tekoče stopnice na
vsak peron posebej. Vsi podhodi so ogre-

peklensko draga. Mučno čakanje in počasne blagajničarke, ki se jih še vedno drži
pridih socializma, te lahko prikrajšajo za
marsikateri potovalni užitek.
Pot nazaj naju je vodila vodila od Krakowa do Bielsko-Biale. Mučno, zaradi vožnje

vani, vključno z delom perona kjer pridejo
ven stopnice. Prijetno za čakajoče na vlak
v hladnih, februarskih dneh. Vendar, če
ste dobili občutek, da je na Poljskem vse
popolno, ste se zmotili. Blagajne ti znajo zagreniti ali celo preprečiti potovanje.
Najina izkušnja – prišla sva več kot pol
ure pred odhodom in zamudila vlak, pa
sva rabila samo obvezno rezervacijo, ki
je pri njih brezplačna ali pa za Pendolino

po zelo počasni in precej zastareli lokalni
progi in nostalgično, zaradi Gomulke, sicer novejše generacije, ampak ravno tako
ropotojoče. Od Bielsko- Biele do Pszczyna
pa je bil zopet malo bolj sodoben vlak, če
se ne motim, še en naslednik Gomulke. Od
tam naprej pa zopet EC do Dunaja, Railjet
do Beljaka in 315 do Kranja.
Cilj in obenem izhodišče najinega potepanja je bil Krakow, drugo največje mesto
na Poljskem z ohranjeno srednjeveško arhitekturo. Mesto, ki se ga res splača ogledati ni preveliko, je enostavno, nasploh pa
zelo, zelo lepo. Krakow je ravno pravšnji
za krajše potepe. Je mesto, ki na vsakem
koraku pove, da je tu bil do leta 1978 nadškof Karol Wojtiyla, ki je potem postal prvi
papež slovanskega porekla. Je prestolnica
Malopoljske, ima približno 800.000 prebivalcev in se ponaša z največjim trgom v
Evropi, na katerem te pričakajo razkošne
kočije, s katerimi se lahko zapelješ po mestu. Veliko grajsko obzidje je vidno že od
daleč, za njim pa mogočni dvorci in velika
katedrala, za ogled katerih ni vstopnine.

27

Ste na postaji - Naši clani so doživeli

Pod obzidjem pa mogočna Visla. Za nastanitev sva si izbrala prav na reki. To je
manjša ladjica, ki ima sedem kabin na
vsaki strani, vsaka je opremljena z manjšo
tuš kabino in WC -jem, na koncu hodnika
pa je jedilnica, kjer postrežejo zelo dober
zajtrk. Bivanje na malo drugačen način.
Prijetno sva bila presenečena na zadnji
dan bivanja, ko sva morala zgodaj na pot
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proti domu. Izrazil sem željo po » lunch
paketu« za na pot, pa tega niso imeli,
ponudili pa so zajtrk ob štirih zjutraj, pripravljen na mizi v jedilnici, res pohvalno.
Ta hotelček je bil odlična izhodiščna točka
za sprehode po mestu, ali pa za vožnjo s
tramvajem, za katerega stane celodnevna
karta, ki velja tudi za mestni avtobus, le
dobre 3 €.

Še nekaj življenjsko pomembnih informacij: kava 2–2,5 € slaba, pivo 2 €, seveda odlično, tradicionalne jedi, približno
7–10 €, zelo okusno.
Toliko za pokušino in skušnjavo, zato
FIP v žep in pot pod noge, pa na odkrivanje lepot Krakowa. Jih je kar nekaj.
Preverjeno!
Tekst in fotografije: Miro Dolinar
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Udeležba »tekaške lokomotive« članov SSSLO na
treh tekih širom Slovenije
Medtem, ko je nekaterim na Slovenskih železnicah prioritetni šport metanje polen pod kolena, borba za lastne
privilegije in povzročanje škode lastnemu podjetju, pa
strojevodje in ostali člani Sindikata strojevodij Slovenije
prisegamo na resnične športe, kjer sta pomembna srce in
timski duh. Redno se udeležujemo raznih športnih prireditev širom naše lepe domovine in pri tem zastopamo naš
sindikat in Slovenske železnice s ponosom in veseljem.
Člane SSSLO najdemo med kolesarji, med tekači, med
triatlonci, skratka, naše barve zastopamo v vseh disciplinah. Danes se bom ustavil pri tekačih, katerim pripadam
tudi sam, pa naj mi ostali ne zamerijo. Naslednjič rečemo
tudi kaj o kolesarjih in ostalih športnikih.

Torej, tekači, člani Sindikata strojevodij Slovenije smo
se udeležili treh tekov, ki v Sloveniji sodijo med pomembnejše in štejejo tudi za državna in regionalna prvenstva.
Tekli smo na Istrskem maratonu, po strmih Šmarskih bregih in v tradicionalnih Radencih. Na enem smo bili v malo
večji zasedbi, na drugem v malo manjši, na tretjem pa
ravno v pravi. Vedno pa nas je bilo dovolj za dobro voljo
in razpoznavnost. Člani SSSLO se vedno predstavimo v
pošteni drži in spoštujemo svoje sotekmovalce. To je bistvo športa. Bistvo poštene igre. To je Sindikat strojevodij
Slovenije …
Torej, spoštovane kolegice, cenjeni kolegi, naši trije
teki …

…»tekaška lokomotiva« SSSLO udari prvič na 5. Istrskem maratonu, 8. 4. 2018
Člani Sindikata strojevodij Slovenije
smo se kot del enotne tekaške ekipe Slovenskih železnic v velikem številu udeležili 5. Istrskega maratona, ki je potekal
8. 4. 2018 s startoma v Izoli (8.5 in 21
kilometrov) in Ankaranu (42 kilometrov).
Predstavnike smo imeli v vseh kategorijah,
saj je bil eden od dveh udeležencev ekipe
Slovenskih Železnic na trasi 42 kilometrov

tudi Šorli Pavlo, član SSSLO. Heroj, pa mu
je bil maraton v Izoli samo priprava na
ultra preizkušnje, ki se jih je udeležil kasneje. Moram poudariti, da smo poskrbeli
(seveda tudi z ostalimi udeleženci skupne
ekipe) za dobro voljo in predstavili naše
podjetje, mi pa seveda tudi naš sindikat v
dobri in pošteni luči, ker vedno in povsod
prisegamo na fair play. Člani SSSLO smo

prevzeli tudi logistično organizacijo, saj
je naš kolega Martin Vrašec že dan pred
tekom prevzel startne številke za celotno
ekipo Slovenskih železnic, pridružila se
mu je še moja malenkost in pa seveda
najini partnerki Valentina in Jolanda, ki sta
opravili res velik del logistike, razdeljevanja startnih številk, dajanja informacij vsem
tekačem Slovenskih železnic, poskrbeli za
fotografije, skratka, bili sta kot dve mali
marljivi mravljici. In zato jima poklon do
tal in vse pohvale. Seveda smo člani Sin-
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dikata strojevodij Slovenije dobri prijatelji
tudi zunaj tekaških tras, kjer se kolegijalno
vedno spodbujamo med sabo in si pomagamo. Po prihodih na cilj smo se v
večini odpravili na okusno raziskovanje
kulinaričnih skrivnosti Primorske. Tukaj bom
dejal samo eno – Valentina, hvala ti za
fantastičen izbor naše kulinarične destina-

cije. Nad mizo je manjkal samo še napis
– Prosimo, ne pojejte svojih prstov, saj
jih boste verjetno še kdaj potrebovali!
Smo jih pa obliznili do konca … In skupaj
smo tudi okusili dar sonca in zemlje, postreženega v sijočih kozarcih … Primorsko
rujno kapljico. Skupaj … Ker, kot pravijo
Italijani (če smo že tam blizu) – Chi beve

solo, crepa solo … Zato darove narave
vedno uživajte v družbi. Čudovit tekaški
pozdrav vsem.
Tekst: Robert Zakrajšek
Foto: Jolanda Gosak Zakrajšek in Valentina
Urašec

…»tekaška lokomotiva« SSSLO na teku po Šmarskih bregih, 12.maj 2018
Člani Sindikata strojevodij Slovenije
smo se udeležili tudi teka po Šmarskih
bregih, ki je potekal v Šmarju pri Jelšah.
Posebnost tega teka je v tem, da priredite-
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lji mislijo resno. Glede »bregov« namreč.
Kamorkoli si se obrnil je bilo gor, pa še
malo gor, pa spet gor … No, tako pretresljivo spet ni bilo in naša štiri članska

četica je pogumno premagala vse vzpone
in spuste. Sicer moramo priznati, da smo
imeli pravo protekcijo, saj je bil eden od
glavnih organizatorjev teka naš sodelavec
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Dejan Hribernik, član OO Celje, tako da
smo se že vnaprej seznanili z vsemi pastmi, ki so nas čakale na progi. Je pa sam
tek potekal po čudoviti okolici Šmarja pri
Jelšah, skozi grad Jelše, pa mimo kmetij
čez travnike in gozdove … Skratka, lepo.
Na koncu pa je za našo regeneracijo in
vrnitev med »žive« poskrbela še domača

pivovarna Lipnik iz Šmarja pri Jelšah, kjer
razumejo, kaj pomeni spopasti se s šmarskimi bregi in jih premagati. Res lepa gesta. Če boste kdaj na poti proti Podčetrtku
se le oglasite pri njih in se pustite razvajati.
Skratka, dan je bil z eno besedo čudovit.
Se pa vtisi še niso popolnoma umirili in
tudi noge so še rahlo »gorele« od šmar-

skih bregov, mi pa smo že bili na poti na
nov napad »tekaške lokomotive SSSLO«,
napad na Radence …
Tekst: Robert Zakrajšek
Foto: Jolanda Gosak Zakrajšek

… in na koncu maraton Radenci, 19. maj 2018
Tretja etapa našega osvajanja tekaških
prog so bili Radenci in tradicionalni radenski maraton. Tudi tu smo se zbrali v kar
lepem številu in duh Sindikata strojevodij
Slovenije je bil spet še kako živ. Podali
smo se na različne trase, od 10 do 21
kilometrov, smo pa imeli med nami tudi
heroja Andreja Polaka iz OO Celje (štartna številka 113 – ko »zagusti« ne kliči
Policije, kliči Polaka, hahahaha …), ki si je
za svoj 42 rojstni dan zaželel čisto skromno darilo – preteči veliki maraton, 42
kilometrov in nekaj drobiža. Željo si je tudi
skromno uresničil, tako da še enkrat čestitke z naše strani. Saj ne vem ali si vztrajen
ali nor, hahahaha … Tudi maraton v Radencih slovi po čudovitih trasah, ki seveda
niso »hribovske« (razen enega kratkega
odseka, ni omembe vredno), imajo pa
Radenci eno posebnost in sicer zna biti
na dan prireditve kar pošteno vroče. Tudi
letos se ta tradicija ni izneverila in ljubo
nam sonce si nas je kar pošteno privoščilo.
Ampak, ker se strojevodij ne da ustavi-

ti kar tako, smo progo zmogli vsi, brez
izjeme.
Seveda v nadaljevanju ni manjkalo raziskovanja kulinaričnih užitkov. Konec kon-

cev smo bili na Goričkem in v Prekmurju
in smrtni greh bi imeli, če bi kar tako odšli
domov. Ne, ne, pot nas je zanesla v Križevce, v priznano picerijo in gostilno Kučan,

kjer se je naš dan prijetno nadaljeval ob
dobrotah Prekmurja in izmenjavi vtisov s
teka. Bojan, še enkrat hvala za kulinarično
izkušnjo. Za ostale pa – toplo priporočeno, če boste kdaj vandrali tam mimo …
No, naša mala ekipa bo sedaj malo
počivala, sledijo priprave za »ljubljanca«
konec oktobra, nato pa spet beseda ali
dve. Lahko se nam pa tudi pridružite, saj
vsi člani SSSLO tečemo v sklopu tekaške
ekipe Slovenskih železnic, za udeležbo
na določenih tekih se pa dogovorimo tudi
sami.
Tekst: Robert Zakrajšek
Foto: Jolanda Gosak Zakrajšek
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28. srečanje Sindikata strojevodij Slovenije v
Šenčurju pri Kranju, 9. junij 2018
Člani SSSLO smo se spet v lepem številu udeležili tradicionalnega srečanja, ki
je letos potekalo v režiji OO Ljubljana.
Srečanje se je odvijalo v čudoviti kulisi
Kamniških Alp in v tem se je pokazala prava simbolika. Tako kot so trdne Kamniške
Alpe, tako je trdna sloga članic in članov
Sindikata strojevodij Slovenije. Slavnostni govorniki smo bili kratki, a odločni
in direktni. Poudarili smo, da se Sindikat
strojevodij Slovenije ne bo pustil ustrahovati in poniževati nikomur. Da ne bomo
dopustili, da kdorkoli, pa naj zase še tako
meni, da je nepogrešljiv za zgodovino,
blati delo našega sindikata, delo naših
predstavnikov in da poskuša zasluge za
vse odlično opravljeno delo v preteklosti
pripisati nekaterim osebam, ki z realnostjo sindikalizma nimajo več niti najmanjše veze in so povsem izgubile kompas,
ter jim je edina prioriteta skrb za lastne
položaje in žepe. Da ne bomo dopustili,
da nam ukazujejo ljudje, katerih moralna
drža je zelo vprašljiva. V Sindikatu strojevodij Slovenije imamo pojme v svojih
vrstah razčiščene. Enako naj storijo v nekem drugem sindikatu, sami dobro vedo v
katerem. Dela bodo imeli dovolj do konca
življenja. Ker imajo toliko masla na glavi,
da ga noben šampon ne opere. Sindikat
strojevodij Slovenije je in bo ostal enoten,
ne glede na streljanje s praznimi naboji, ki
neumorno poteka z nekih »izrojenih« nivojev. Bodi dovolj ukvarjanja z zablodelimi
dušami …
Srečanje je potekalo v prijetni atmosferi, ki sta ga popestrila glasbenik Dejan
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Vunjak in Brendijeve barabe ter kuharski
mojstri iz mesarije Čadež, ki so pričarali
pravo gurmansko izkušnjo. Organiziran
je bil ogled posestva Brdo pri Kranju in

letališča Jožeta Pučnika, kar so prisotni v
velikem številu izkoristili. Eni za občudovanje letalske tehnike, drugi za preprosto
uživanje v naravnem okolju pod Kamni-
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škimi Alpami. Dan je bil fantastičen, saj
smo članice in člani ter predstavniki ostalih
demokratičnih sindikatov, ki so bili prisotni,
vsem, ki se z demokracijo v sindikalizmu ne
strinjajo in menijo, da sindikalizem obstaja zaradi njih samih, pokazali, da imajo

opravka z enotnimi in povezanimi ljudmi,
ki ne bodo dopustili, da se sindikalizem
po meri ljudi spremeni v sindikalizem po
meri ozke elite in osebnih interesov. Morda
pa jim lahko predlagam izobraževanje na
področju slovenske proze in poezije. Naj

preberejo in potegnejo sporočilo iz pesmi
Srečka Kosovela – Odhajam …
Boštjan Grlica
Predsednik Območnega odbora
SSSLO Ljubljana
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IZLET OO LJUBLJANA NA AVSTRIJSKO KOROŠKO

Po Koroškem, po Kranjskem …
Res je lepo. Tako, počasi, brez dolgih
čakanj, brez nervoze, brez gneče … Tako,
počasi in z užitkom. Tako smo se podali
člani OO Ljubljana na naše raziskovanje
bližnje okolice tam preko Alp. Je tam res
senčna stran? Je trava res bolj zelena? Ima
Milka res drugačen okus? To in podobne
reči bi se spraševali, če bi bili obremenjeni
sami s sabo. Tako pa smo preprosto uživali
v vožnji in razgledu. Pa čeprav smo šli
samo proti Celovcu, tja čez malo povohat
avstrijski zrak.
Ker pa smo vseeno radovedna bitja,
smo morali najprej malo »pošnofati« po
gradu Ojstrovica. Postavljen tja nekam
gor, kot bi nekomu slučajno padel iz rok,
nas je mogočno pričakal na visoki vzpetini. Turki menda tja gor niso prišli nikoli, čeprav so neštetokrat poizkušali. Mi smo za
to rabili dobrih deset minut. Prava taktika
pač. Grad je znotraj seveda poln skrivnosti
in zanimivosti, ki pričajo o njegovem dolgem veku. Zapustili smo ga v istem stanju
in na vrsti je bil vojvodski kamen, ki stoji
na dežju in vetru tam nekje sredi Gosposvetskega polja. Tam so menda na vetru,
hladu in dežju pripadniki dežele »jodeli«
potrjevali svoje vojvode, potem ko so naš
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knežji kamen prestavili v Celovec. Prav jim
je, naj zmrzujejo … Nič posebnega …
Prihod v Celovec in ogled dvorane s
600 grbi iz vseh koncev in krajev. In na častnem mestu naš knežji kamen. Čisto pravi.
Original!!!! Lepo na varnem, na toplem,
pod streho. Tako kot se za simbol nekega naroda spodobi. In stoji čisto zraven
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dvorane deželnega parlamenta avstrijske
Koroške. Kot bi jim dal vedeti, da naj ne
pozabijo, kdo je bil prej tu. Pa še sami so
si ga postavili tja. Oni pa naj kar zmrzujejo
tam nekje sredi polja …
Zelo zanimiv je bil tudi mali možakar
Škrat, ki stoji na enem od trgov. Ta je
menda kriv za nastanek Vrbskega jezera. Ampak mislim, da so ga tukaj Avstrijci
malo peljali saj veste kam. Po legendi se
tisti čas ljudje niso ravno obnašali po božji
postavi in škrat jim je prišel to povedat.
Enkrat, dvakrat … Pa se jih ni prijelo. In
za kazen je tretjič odprl svoj sod in voda
je tekla, tekla in tekla, dokler niso Avstrijci
tukaj začeli turizma in vse skupaj drago
prodajajo. Sori Škrat, ampak nate …nili
so te. Avstrijci vseeno niso po »kisli župi«
priplavali..
Še ena zanimivost je zmaj, ki je menda
kradel device. Mislim, ali je kriv volk ali
zmaj ali … No, in potem stoji pred njim
nek možakar (menda Herkul, čeprav bi
pričakoval Švarcija – I’ll be back!!!) in z
zmajem »parlamentirata« okrog teh devic.
Model ima samo srečo, da je pred njim celovški zmaj. Če bi bilo to v Ljubljani, bi naš
zmaj hitro poskrbel, da bi od njega ostali
samo škornji. Ne bi dolgo »goflje vrtel«.
Ja, zmaji so tam čez malo čudni.
Naslednja postaja razgledni stolp Pyramidenkogel nad Vrbskim jezerom. Visok,
ampak v slabšem vremenu ne tako uporaben. Nas to ni motilo. Dol iz stolpa pa na
stol na okrepčitev. Čisto preprosto. Aja, je
pa v eno smer 480 stopnic. Lahko greste

peš če želite, samo vmes ni nobene gostilne.
Potepanje po Avstriji se je tako počasi
bližalo koncu. Še postanek za pozno kosilo, ki pa je bilo kosilo z veliko začetnico.
Dobesedno.
Me je pa v Avstriji, ki naj bi bila menda bolj evropska kot mi, presenetilo nekaj
stvari. Sam sicer nisem kadilec, ampak tam
imajo prosto izbiro in lastniki lokalov se
sami odločajo, ali bo lokal kadilski ali ne.
In ne kot pri nas, ko še za papeža pišemo omejitve, ker smo pač bolj papeški in
evropski od njega samega. In pa zelena
utripajoča luč na semaforju. Koliko nazaj
so nas že naši »strokovnjaki« pitali s tem,
da evropska zakonodaja tega ne dovoljuje in so to luč »črtali« iz naših semaforjev.
A glej zlomka, v Avstriji je tudi Evropa, pa
tam semaforji veselo »blinkajo« zeleno. Ja,
še ena »proevropska« izpod balkanskih
brda …
Moramo pa biti, ne glede na navdušenje nad Avstrijo, za trenutek tudi zgodovinsko objektivni. Bili so časi, ko se z njimi
nismo ravno lepo gledali. Imeli so pač
čudne poglede na slovenstvo in na naše
narodne pravice. No, bila so obdobja sonca in obdobja neviht. Pa smo tako eni in
drugi kot narod dozoreli in danes smo z
našimi ljubimi sosedi »tam preko« v dobrih
odnosih. Saj konec koncev pazijo na našo
zemljo, ne? Pa če jim je to prav ali pa ne.
Rož, Podjuna, Zila …
Robert Zakrajšek
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Pogled v preteklost: Žarko Zavrl
Žarko Zavrl, klen gospod pri 92 letih. Živahen, poln življenja, pri svojih letih še vedno vozi avtomobil, ne potrebuje očal ne za blizu, ne za
daleč, s skupino »Vandrovci« pešači po celi Sloveniji …, skratka, gospod
Žarko je pravi mladenič. Obenem je velik ljubitelj železnice, s katero
se je prvič srečal pred mnogimi, mnogimi leti. Žilica mi ni dala miru in z
gospodom Žarkom sva se zapletla v prav prijeten pogovor.
Gospod Žarko, pravite, da ste se z
železnico prvič srečal že pred mnogimi leti.
Seveda, to je bil takrat edini spodoben
javni prevoz, seveda ne v takem smislu,
kot ga poznamo danes. Sem pa železnico
pobliže spoznal, ko sem opravljal prakso
za elektroinženirja, kar je bil moj poklic in
to na postaji Matulji na Reški progi.
Kako ste »zašli« ravno na železnico?
To je bilo v tistih časih bolj preprosto kot
danes. Takrat sem imel možnost izbirati in
ker sem bil velik ljubitelj železnice izbira
ni bila težka. Stanoval sem ravno tako v
Matuljih, ki so bili v tistem času kar pomembna postaja. Ravno tako napajalna
postaja, ki je bila nameščena tam. Sicer so
bile v času druge svetovne vojne na reški
progi tri napajalne postaje, ena v Pivki,
druga v Ilirski Bistrici in tretja v Matuljih.
So pa tisto v Ilirski Bistrici Nemci še za
časa vojne odmontirali in prepeljali v Italijo, kjer je nadomestila napajalno postajo,
ki je bila bombardirana. V tistem času in v
času po vojni je to predstavljalo težavo, saj
je napetost zelo nihala. Posledično je na
odseku lahko vozil samo en vlak.
Verjetno ste imeli tudi kaj prostega
časa?
Seveda, in ravno to me je »potunkalo«
globje v železniške vode. Sčasoma sem se
spoprijateljil z osebjem, ki je službovalo na
postaji in ker so bili medčloveški odnosi v
tistih časih precej bolj sproščeni kot danes,
sem v sklopu svoje prakse lahko preizkusil
tudi ostala dela na postaji, kot so postavitve voznih poti vlakom, postavitve signalov
in podobno. Seveda vse to pod budnim
očesom mentorja.

36

Tako ste prišli tudi na lokomotivo?
Da. To me je vedno privlačilo. Ravno v
tistem času je bilo pri nas obdobje informbiroja in pripravljal se je velik kongres.
Kolega, s katerim sva skupaj opravljala
prakso je vedno bral tista dolga poročila
in govore, meni pa se je to zdelo rahlo trapasto. Iskal sem nekaj drugega in pod roke
mi je prišla knjiga o električni lokomotivi
361 »Breda«. Ko se je ponudila prva priložnost, sem jo zagrabil z obema rokama
in izkoristil vsako priložnost za vožnjo na
lokomotivi, ki sem jo v sklopu prakse pod
nadzorom strojevodje upravljal tudi sam.
Za vožnjo je bila lokomotiva 361 preprosta in nezahtevna, vsaj jaz sem jo videl
tako. Slabi adhezijski pogoji ji niso delali
težav, so pa že Italijani odsvetovali uporabo peska za preprečevanje »drsanja«,
saj se je pod kolesi zelo kadilo in prah
je vedno končal v strojnici, kar pa je bilo
zelo slabo za električne stroje, nameščene
v njej. Je pa bila zelo glasna, še posebej
se je to poznalo pri vožnji med postajama
Sežana in Pivka, kjer so bile takrat nameščene 9 metrske tirnice, ki niso bile varjene

Žarko Zavrl

med seboj. Lahko si predstavljaš, kaj je to
pomenilo med vožnjo. Bum, bum, bum,
bum, v nedogled.
No, kasneje sem zamenjal službeno
okolje, ljubezen do tirnih vozil pa je ostala. Tako sem se v takratni Ljubljani bližje
spoznaval tudi s tramvaji, ki so takrat vozili
po njej.
To je pa že stara zgodba. Ljubljanski tramvaj.
In škoda, ker se ni obdržal. Prvi tramvaji
v Ljubljani so bili stari dunajski tramvaji.
Bilo jih je 12, bili pa so odprtega tipa in
majhni. Voznik je bil dobesedno na odprtem prostoru. kasneje so šli v rezervo,
nadomestili pa so jih tramvaji, ki so prej
povezovali postajo Matulji z Opatijo. Da,
v Matuljih so imeli tudi tramvaj. Ti tramvaji
so bili že boljše konstrukcije, novejši so bili
izdelani v Slavonskem Brodu in so imeli
številke do 40. Številki 41 in 42 sta bila
uvedena kasneje, ko so tramvajsko progo
podaljšali do Šentvida v Ljubljani in je bil
pogoj za to nakup dveh garnitur s strani
občine. Sta pa imela mehko vzmetenje,
kar je velikokrat pripomoglo k iztirjenju.
Vsaj »mularija« je to hitro ugotovila in namenoma so zanihali zadnji konec, prednji
je preprosto izskočil iz tirnic. To je bila v
tistem času prava zabava. No, kasnejši
modeli (43 do 52) pa so bili že masivnejši
in narejeni v ljubljanski »remizi«.
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Pa to ni bil edini tramvaj pri nas.
Ne, kot zanimivost naj povem, da so
imeli tramvaj tudi v Piranu, kjer je povezoval Piran s Sečovljami. Imel je dvotirno
progo, obračal je na Tartinijevem trgu okoli spomenika in vozil do letališča. Trasa je
potekala ob morju.
Ker imate spoštljivo število let se
verjetno spominjate tudi prog, ki v
Sloveniji ne obstajajo več.
Seveda. Proge v Kranjsko Goro in naprej, kamor smo z vlakom hodili smučat in

pa na polete v Planico. V prvih letih smo
se peljali kar z tovornimi vagoni, kasneje
pa so nabavili potniške, tako da je bila
zadeva bolj na nivoju. Vozil sem se tudi
po progah proti Vrhniki in Tržiču ter po
ozkotirni progi Poljčane – Zreče, kjer je
bila posebnost ta, da je del proge zaradi
ozkega prostora potekal dobesedno po
cesti in je moral sprevodnik vedno najprej
ustaviti cestni promet (kolikor ga je pač
bilo takrat) in nato je vlak peljal naprej.
Se spominjate stare trase v Borovnici, ki je potekala po hribu nad
Borovnico?
Samega starega mostu ne, je pa ravno
zaradi tega manjkajočega mosta, ki je bil
podrt med svetovno vojno, trasa proge

med Verdom in Borovnico potekala zelo
zanimivo. Od postaje Verd se je kar med
hišami (nekaterim so celo odbili vogale)
strmo spustila v dolino in nato po ravnini
potekala naprej do Borovnice, kjer se ravno tako strmo dvignila nazaj na staro traso, ki je včasih potekala nad Borovnico. Je
pa bila vsa zadeva narejena zelo improvizirano in iztirjenja so bila vsakdanji pojav.
Zagotovo ste v času svoje prakse
na postavi Matulji doživeli marsikaj zanimivega.
O seveda. Velikokrat se je zgodilo, da

je vlak pripeljal iz smeri Šapjan s povsem
žarečimi kolesi. Vsaj lokomotiva. Takrat so
bili na vlakih še zavirači in dostikrat se je
zgodilo, da so, recimo temu, zadremali.
Posledično zavora seveda ni bila učinkovita. Je pa vlak na postaji Matulji uspel toliko
znižati hitrost, da je lahko postajno osebje
skočilo nanj in zavrlo dodatne potrebne
zavore. Je pa bil primer, ko jim to ni uspelo in je šel vlak s potniki vred naprej proti
Rijeki. Težave niti ne bi bilo, če ne bi bila
takrat na tem odseku vgrajena prava past
in sicer provizorično dodatno zgrajen nadvoz nad cesto, ker so Nemci med vojno
minirali teren. Nadvoz se je iz normalnega
zelo hitro prevesil v strm padec proti Rijeki.
In ravno to je bil vzrok katastrofe. Vlak
je že tako imel previsoko hitrost, ta strmi
padec pa je povzročil »skok« na nadvozu

in pravo tragedijo. Iztirjenje in vžig vlaka.
Še danes ni gotovo, koliko smrtnih žrtev
je bilo takrat. Je pa ta isti vgrajeni padec
pomenil hud vzpon iz postaje Rijeka takoj
po zadnji kretnici. Marsikateri vlak je tam
imel težave.
Druga zgodba je bolj vesele narave.
Takrat so k nam na dopust dostikrat prihajali turisti iz bivše vzhodne Evrope. In tako
je naneslo, da je k nam prišla velika sindikalna skupina Čehoslovaških letovalcev.
Proge in vagoni so bili v takratni Čehoslovaški veliko bolje vzdrževani kot pri nas in
tudi proge ravninske, za razliko od nas. Torej, vagon je bil lepo tehnično brezhiben,
ležaji na polno naoljeni, vse lepo in prav,
dokler niso prišli na padec od Šapjan proti
Rijeki. Vlak je zaviral, pretirano naoljenim
vagonom so se začele pregrevati zavore,
olje se je pregrelo in vlak se je spremenil z
dolgo zadimljeno kačo. Ljudje so kašljali,
vse je bilo v dimu, mislim da so jih v Rijeki
čakali celo gasilci. Vse skupaj ni bilo prav
nič nevarno, celo zabavno, no, verjamem
pa da Čehoslovaki stvari niso dojemali
tako.
Pa še ena strojevodska, ki pa jo vsem
lepo odsvetujem. Veš, kako je strojevodja
dvignil odjemnik toka na lokomotivi 361,
če ni bilo zraka? Na odjemnik je privezal
žico, na drug konec je privezal kamen
(dovolj težak) in ga vrgel čez vozni vod.
Seveda ga je moral pravočasno spustiti
(vsaj en primer je bil zabeležen, ko tega ni
storil in posledica je znana), kamen je žico
obesil čez vozni vod in s svojo težo dvignil
odjemnik. Ko je lokomotiva načrpala zrak,
se je nekajkrat premaknil naprej nazaj in
žica se je pretrgala. Kot rečeno, ne počnite
tega doma …
Ja, gospod Žarko je meni in vsem
nam resnično odprl okno v preteklost.
Za nekatere stvari sem vsaj jaz slišal
prvič. Tramvaj v Piranu? Noro. Me je
pa gospod Žarko popolnoma presenetil, ko sem mu hotel pomagati pri
vstopu in izstopu iz »Žive«. Na lokomotivo se je kljub častitljivi starosti
povzpel kot mladenič, z nje pa sestopil še hitreje. Tako da sem ostal brez
besed. Gospod Žarko je resnično živa
legenda v pravem pomenu besede.
Robert Zakrajšek
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NAREDIMO NEKAJ ZASE

Prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja
Večna tema, kjer je vedno težko izbrati žrtve, ki tako ali tako nima vpliva na doga- več, saj ugotovi, da je ujeta v začaran krog
pravo vsebino. Pravzaprav so vse prave, le janje. To situacijo je večina ljudi preizkusila vaših frustracij. In preprosto odide.
toliko jih je, da zna biti izbor prava preizku- vsaj enkrat v življenju. Ko je bilo tako lepo
Ste sedaj zadovoljni? Kdo bo sedaj dešnja. Ravno tako kot odločitve v življenju. pokazati na nekoga drugega in reči – ti si žurni krivec za vse vaše namišljene težaVse poti so prave, a ne za vsakogar. Vse kriv, da se sedaj jaz počutim tako in tako, ve? Marsikateri odnos se je že končal na
teme so prave, vse poti so prave, pravza- da nisem dobil tega in tega, če bi bil ti tak način. Vedeti morate nekaj – s takim
prav je vse, kar nas obdaja tisto pravo, le bolj uvideven se ne bi sporekla, skratka, če obnašanjem oddajate velik signal neodmi moramo najti svoj »prav« in prevzeti bi ti to, če bi ti ono, če bi ti ne vem kaj … govorne osebe. Takih oseb na načeloma
odgovornost za vse, kar se nam dogaja v Skratka, nekdo drug in ne mi.
nihče ne mara, ker so v osnovi karakterno
našem izbranem »prav«. In to naj bo daV tem primeru gre za preprosto otročje zelo težke. Še dodaten minus. Na že tako
našnja tema – prevzemanje odgovornosti obnašanje, ki ne pelje nikamor. Saj veste, pregret ogenj še dodatno olje.
za vse, kar povzročimo v našem izbranem kako otroci nikoli ne začnejo krega prvi, niKaj lahko storimo, da se iz tega lastne»prav«, za vse, kar se nam dogaja v našem koli ne udarijo prvi, nikoli niso krivi za nič, ga začaranega kroga potegnemo ven?
izbranem »prav«, skratka za vse.
skratka … Ljudje smo neverjetno kreativni Preprosto nehajmo biti tako prekleto poJe pa to seveda lažje reči kot storiti. v izumljanju vzrokov, zakaj je nekdo drug polni in nezmotljivi. Dovolimo si priznati,
Samo poglejte okrog. Kolida pa včasih le ne naredimo
ko ljudi pa poznate, da so
vsega prav. Da smo krvavi
dejansko vedno in povsod
pod kožo. Priznajmo svoje
sposobni prevzeti odgovornapake in prevzemimo odnost za svoja dejanja? Sami
govornost zanje. Bodimo
sodite med njih? Potem imastrog sodnik svojega življente ali neverjetno srečo ali pa
ja in stvari, ki jih počnemo.
imate dejansko razčiščene
Od začetka bo morda zapojme o tem, kaj je prava
deva težka, a ko vas bo
odgovornost. Kajti velika
okolica začela sprejemati
večina ljudi, ki sem jih srebolj odprto, potem boste
čal v življenju ima tisto najvedeli, da ste na pravi poti.
pogostejšo značilnost ljudi.
Svoje energije ne boste več
Nepriznavanje napak. Tudi Pripis k fotki: Enkrat si boste morali priznati, da naprej več ne gre …
metali stran za obtoževanja
sam včasih sodim mednje.
drugih, ampak boste nenaČe se le da, poskušam včasih za vse sla- kriv za naše težave. Zakaj ne bi namesto doma sijali v povsem drugi luči. Svetli, tobo v tistem trenutku okriviti koga drugega. tega poskušali enkrat pogledati vase in pli in sprejemljivi. Postali boste odgovorna
Ni važno koga. Prvega, ki pride mimo in reči – ja, morda sem pa le jaz tisti … Saj oseba, ki se zaveda da je za vse, kar se ji
»stopi na mino«. V službi, doma, v družbi, ne bo bolelo, verjemite.
v življenju dogaja, odgovorna sama. Ne
ni pomembno. Samo da nisem kriv jaz.
Ker, vedeti morate. Če igrate vlogo žr- boste več namršena »žrtev«, katere se vsi
No, hvala bogu so ti »svetli« trenutki pri tve, potem bo verjetno nasprotna »kriva« ogibajo, ker povsod naokoli trosi negativo,
meni redki, je pa pošteno da spregovorim stran najprej poskušala stvari popraviti. pa še sama ne ve zakaj. Tudi počutili se
tudi o sebi. Morda je pa to tisti prvi korak k Ker se bo morda resnično počutila krivo boste dosti lažji, kajti breme žrtve bo prepriznavanju, da sem pa vseeno jaz včasih za vaše stanje. Ampak zanimiv fenomen prosto izginilo z vašega hrbta.
tisti povod za slabo dogajanje. Kdo ve … je, da vi s trudom te osebe nikoli ne boste
In boste preprosto boljša verzija sameZakaj pa ljudje tako neradi priznava- zadovoljni. Nikoli ne bo naredila dovolj, ga sebe. Torej – odvrzimo dediščino žrtve
mo, da smo za svoje napake in za veči- nikoli prav, ne glede na ves svoj trud. Kaj- in postanimo sami odgovorni za vse, kar
no stvari, ki se nam dogajajo v življenju ti, če bi ta oseba uspela stvari popraviti, se dogaja v našem življenju. Tako bomo
pravzaprav krivi kar sami? Najpreprostejši potem ne bi več obstajali vzroki za vaš sam svoj gospodar, to pa je tisto, kar vsak
odgovor je da zato, ker bi s priznanjem večni »status žrtve« in bi nenadoma sami od nas želi v sebi.
prevzeli odgovornost zase in svoje postop- morali prevzeti odgovornost za dogajanje
Uspešno preobrazbo vam želim do nake. Odgovornost, ki bi marsikomu pome- okoli vas. To vam pa ne diši, saj ste tako slednjič.
nila težko breme, katerega bi zelo težko radi žrtev, ne? In seveda postavljate nove
Robert Zakrajšek
prenašali. Najlaže je s prstom pokazati na in nove pogoje, nasprotna stran se trudi
nekoga drugega in zaigrati vlogo dežurne in trudi. Do dne, ko se nenadoma ne trudi
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Lubi Slovenci!
Ljudstva, ktera iz preizkušnje v katastrofo, iz katastrofe v Sodomo inu iz Sodome v Gomoro drve inu se iz tega kaj nauče,
ojačala se bodo, ker so Bogu povšeči. Tista ktera pak vsako
preizkušnjo inu pokoro iz sklonjeno glavo koker eno božjo kazen
za dobro jemljejo inu kot ovce v zakol gredo, tista bodo kmalu
zlodeju satanskemu na repu pristala, de jih iz seboj v globine
večniga ognja zvleče.
Kaj li nam besede te pridige povedati
žele, vidim vas lubi Slovenci, de ste
se mnogteri v sebi ročno sprašvati začeli. Tukaj se mi prilika o
Mojzesu zdi prav priročna
dozdeva, ž njo vam precej
jasno bode. Njega dni je
Mojzes, kteri je izbrano
ljudstvo iz egiptovske sužnosti popeljal, zmantran
od kapric silne mu množice, dvomiti v božje obljube
začel inu si iz dvomlenjem
božji srd nadse nakopal. Srd
božji pak, lubi Slovenci, ni koker
jeza babja kadar se po bokalu ali
pak dveh iz varne hiše oštirjeve domu
primaješ, o ne. Baba te nalajala bode inu
morde kakšen focen okoli ušesa fašeš, zjutrej pak že
vsa sladka inu prijazna bode s teboj. Dobrotlivi inu milostni nam
Bog pa drugače na nepokoršno gleda. Drzni si zamero dobrimu
Bogu narediti, težke bodeš posledice nosil inu silna pokora ti bo
na pleča djana! Takisto se je Mojzesu pripetilo, de je zarad dvomov svojih pokoro dobil, štiri deset let ljudstvo svoje po pustoti vo-

diti, oblubleno deželo ugledati, vendar ne na grudo njeno stopiti.
V naši lubi deželi, v kteri mende zver, podalpski tiger imenovana, hara, se nam takisto dogaja. Ljudstvo ktero se med cesarsko
prestolnico v kteri ravbarkomanda sedež ima inu mestom koder
cesarsko kraljevi ajzenponarski agenti svoj prestol pod ritmi drže,
po železni cesti na pot ravna, nigdar vedeti ne more kdaj bo svoj
cilj doseglo. Popotovajne znabiti hudo pustolovšni
izbraniga ljudstva podobno, tako pak po
cajtu, koker takisto po pokoršnah, ktere jih na njihovem romanju čakajo.
A vendar ena v nebo vpijoča
razlika v oči bode. V stari zavezi je Mojzes iz svojim ljudstvom po pustoti vandral,
dan današni pak ljudstvo
samo okoli bega, kadar se
že zdavno Mojzesi svojih
stolic v obljubljenih deželah iz vsemi šterimi drže.
Merde bode zategadel takisto bilo, ker je bilo v biblijskih
cajtih ljudstvo izvoljeno, dan današni pak so le Mojzesi od ljudstva
izvolieni.
Lubi Slovenci! Tisto ljudstvo, kteremu je
takisto prav inu vedno zopet vse za dobrotlivo božjo kazen jemlje ter potiho koker drobnica v zakol gre, takistemu
ljudstvu se bodočnost prov nič svitla ne obeta.
Pa zdravi ostanite!
Po nareku Jurija Dalmatina, zapisal Jurij Krajnik

Evolucija malo za šalo, malo zares …
reklami –
Kako že pravijo v tisti
ugačen …
ko si lačen, si ful dr
erci –
Kako pravijo naši Štaj
ezvezen …
če si trezen, si ful br
jzenponu« –
Kako se pa reče na »a
esrečen …
če ni večen, je ful n

»Zloba«
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