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Uvod  
 
Prijedlog radnog programa Saveza za željeznicu (SZŽ) u 2009. godini zasniva se na nastavku 
aktivnosti koje smo započeli u 2008. godini imajući u vidu događanja u željezničkom sektoru i na 
gospodarskoj sceni kako u Republici Hrvatskoj tako i u svijetu. Želja nam je osigurati kontinuitet 
provođenja uspješnih projekata iz 2008. godine te osmisliti dodatne projekte koji će nametnuti 
željeznički sektor kao bitni čimbenika u ublažavanju gospodarske krize. Da bi se u tome uspjelo 
bit će potrebno produbiti svijest poduzeća u željezničkom sektoru o još većoj i boljoj međusobnoj 
suradnji pogotovo na područjima od zajedničkog interesa. Projekti koje ćemo osmisliti i provoditi 
unutar Saveza za željeznicu bit će pravi odgovor na pitanje da li smo u tome i uspjeli. Imajući u 
vidu potrebu zadržavanja kontinuiteta te misiju i viziju SZŽ jasno je da program rada za 2009. 
godinu mora predstavljati kontinuitet ''Radnog programa Savezu za željeznicu 2008.-2009.'' 
 
Radni program za razdoblje 2009-2010. 

 
Statutarne obaveze 
 
Temeljem Statuta SZŽ u 2009, godini potrebno je  bar jednom održati skupštinu SZŽ te sjednicu 
Kruga za potporu. Predsjedništvo i upravni odbor sastaju se po potrebi. Radi jačanja međusobne 
povezanosti te što bolje razmjene informacija sjednice Kruga za potporu i dalje će se sazivati 
zajedno sa sjednicama predsjedništva. U 2009. održat će se dvije zajednička sjednica Kruga za 
potporu i predsjedništva i to u  prvom i posljednjem tromjesečju, te jedna Sjednica Skupštine u 
ožujku 2009. 1 Do kraja 2009. godine potrebno je završiti imenovanja članova znanstvenog vijeće 
što zbog objektivnih okolnosti nije bilo moguće u 2008. godini.  
 
Nastavak projekata iz 2008. godine 

 
U 2009. godini nastavit će se rad na slijedećim započetim projektima: 

• povećanje sigurnosti na željezničko –cestovnim prijelazima2. U tu svrhu zajedno sa 
HAK-om organizirat će se stručni skup o ŽCP-ima za koji je podloga rasprava vođena na 
okruglom stolu ''Stani!Vlak!'' te stručna analiza sačinjena od strane HAK-a uz tehničku 
pomoć poslovodstva SZŽ. Na temelju zaključaka donesenih na stručnom skupu SZŽ će 
pristupiti izradi brošure o ŽCP-ima koja će biti namijenjena svima onima koji na bilo koji 
način mogu pridonijeti povećanju sigurnosti na ŽCP-ima. SZŽ će zajedno sa HAK-om 
nastaviti suradnju na realizaciji zaključaka donesenih na stručnom skupu. 

• dodjela nagrada za natječaj   ''Željeznicom kroz 21 stoljeće''.3 Budući da natječaj koji 
smo zajedno sa našim partnerima raspisali u studenom 2008. godine završava  krajem 
travnja 2009. godine bit će potrebno sastaviti ocjenjivački sud za ocjenu prispjelih 
nagrada te krajem godine dodijeliti nagrade pobjednicima natječaja. U cilju dobivanja što 
većeg broja kvalitetnih radova potreban je angažman ne samo partnera u natječaju već i 
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svih ostali članova SZŽ. Svi pristigli radovi bit će objavljeni u zajedničkom zborniku te 
prezentirani svima zainteresiranima. Nadamo se da će pristigli radovi pomoći u podizanju 
kvalitete željezničkog sektora u cjelini. 

• izrada ''Vodiča za buduće operatere''. Kao zaključak sa tribine ''CROCARGO'' sa 
resornim ministarstvom planiramo započeti izradu brošure pod radnim nazivom''Vodič za 
buduće operatere''. ''Vodičem'' bi se na jednom mjestu obuhvatile sve potrebne 
informacije o potrebnim uvjetima koje moraju ispunjavati operateri u željezničkom 
prometu u RH. 

• formiranje radne grupe i rad na projektu ''ACT4RAIL'' 4( projekt o jačanju i prijenosu 
znanja iz područja energetske učinkovitosti željeznice). Tijekom 2008. godine potpisano 
je pismo namjere za sudjelovanje u pripremi projekta ''ACT4RAIL'' zajedno sa našom 
partnerskom organizacijom Alianz pro Schine(ApS). Planirana vrijednost projekta je 
1200000 EUR iz sredstava EU fonda i ApS, a na pripremi samog projekta radi još 12 
partnera iz 11 zemalja EU. Raspisivanje natječaja očekuje se sredinom 2009.. U cilju što 
bolje pripreme cjelokupnog projekta i što većeg udjela SZŽ u ukupnom iznosu sredstava 
potrebno je angažirati i dodatne suradnike na projektu koji će svojim referencama pomoći 
u realizaciji tog cilja.  

• Provođenje ankete među saborskim zastupnicima o njihovom mišljenju o 
željeznici. Tekst ankete i anketiranje saborskih zastupnika započelo je u listopadu 2008. 
godine. Zbog teškog pristupa saborskim zastupnicima ista još nije dovršena. Istu je 
potrebno dovršiti do kraja lipnja 2009. godine.  

U ovu grupu projekata spadaju i projekti koji su planirani u 2008. godini, a nisu zbog objektivnih 
razloga bili započeti:  

• posjet njemačkih gospodarstvenika Hrvatskoj.5 U cilju razmjene iskustva iz područja 
projektiranja i radova na željezničkoj infrastrukturi SZŽ, Klaster proizvođača u 
željezničkoj infrastrukturi RH i ApS uz pomoć HGK organiziraju posjet članica ApS koji se 
bave projektiranjem i radovima na željezničkoj infrastrukturi. Cilj sastanka je pored 
razmjene iskustva i možebitne zajedničke suradnje na zajedničkim projektima promocija 
udruga koje organiziraju susret. 

• izrada studije o industrijskim kolosijecima.6 U programu rada za 2008. godinu 
planirano je održavanje okruglog stola na temu industrijskih kolosijeka u RH. Zbog 
nedovoljno vremena za stručnu pripremu samog okruglog stola tijekom 2008. godine, a 
budući da je tema još uvijek aktualna potrebno je pristupiti pripremi i realizaciji istog. U tu 
svrhu Poslovodstvo SZŽ treba oformiti radnu grupu koja će pripremiti analizu postojećeg 
stanja u gospodarenju i izgradnji industrijskih kolosijeka te predložiti konkretne mjere za 
poboljšanje postojećeg stanja. Zaključci analize trebaju poslužiti za što konkretniju 
raspravu na okruglom stolu kojeg treba održati do kraja lipnja 2009. U rad na cijelom 
projektu potrebno je uključiti i Hrvatsku gospodarsku komoru čime bi se mogao postići 
bolji pristup gospodarskim subjektima (npr. anketa o zainteresiranosti poduzeća za 
prijevoz željeznicom) te pokriti dio troškova. 

 
SZŽ-ovo pozicioniranje i zadobivanje prostora u medijima 
 
 U dokumentu  ''Radni programa Savezu za željeznicu 2008.-2009.'' konstatirali smo slijedeće: 
''Pozicioniranje SZŽ-a kao nezaobilaznoga čimbenika kada god se raspravlja i odlučuje o 
željezničkoj problematici ostvarit će se prije svega tako da oko SZŽ-a okupi što veći broj 
organizacija koje će usklađeno djelovati preko njega.''. Taj cilj još uvijek nije u potpunosti ostvaren 
te je potrebno nastaviti  s jedne strane lobirati potencijalne članova, a s druge strane posvetiti 
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maksimum pažnje svakom članu  SZŽ te voditi brigu o njegovim očekivanjima i prijedlozima za 
daljnji rad. Lobiranje potencijalnih članova osim čelnih ljudi SZŽ i poslovodstva SZŽ treba biti 
zadaća i svakog člana SZŽ. Razgovori o interesima članova moraju biti dvosmjerni i odvijati se 
kako na relaciji  poslovodstvo- članovi tako i na relaciji članovi – poslovodstvo. U cilju promidžbe 
rada i ideja SZŽ potrebno je sačiniti dodatne promotivne materijale i obnoviti postojeće7. Prije 
svega potrebno je dovršiti rad na web stranici SZŽ koja mora pružiti sve potrebne informacije o 
SZŽ. Radi što boljeg pozicioniranja SZŽ i mogućnosti plasiranja informacija što široj javnosti 
potrebno je nastaviti razvijati nove ideje kako bi se to i ostvarilo. Posebno je potrebno razmotriti 
mogućnost formiranje zajedničke redakcije unutar SZŽ s ciljem prikupljanja postojećih informacija 
koje ''proizvode'' članica SZŽ i njihovog daljnjeg plasmana na specijalizirane web seitove te 
možebitno i u specijalizirane publikacije. Za provedbu je zaduženo poslovodstvo SZŽ. Za 
promidžbu Saveza treba koristiti i potencijale neprofitnih udruga članica Saveza. Tako treba u 
zajedničkom interesu iskoristiti potencijale likovne udruge ''Plavo svijetlo'' i kulturno umjetničkog 
društva i to kroz stalnu aukciju slika slikara spomenute likovne udruge te organiziranjem koncerta 
KUD-a. Koncert se treba organizirati u dvorani ''Bajsić'' Hrvatskog radija kako bi se snimio 
promotivni CD koji bi koristio i Savezu i KUD-u.8 
 
Novi projekti u 2009. godini 
 
Pored prije navedenih projekata  u 2009. godini veoma je važno otvoriti pitanje financiranja 
željezničkog sektora, a prije svega financiranja željezničke infrastrukture i  vučnih i vučenih 
sredstava željeznice. Proračunsko financiranje željezničkog sektora umnogome će ovisiti o 
pristupnim pregovorima RH-EU, a sam način potpora bit će razrađen u suradnji resornog 
ministarstva, društva HŽ-Holdinga i odabranog konzultanta. Savez za željeznicu treba se okrenuti 
pronalaženju načina van proračunskog financiranja sektora te analizi realizacije postojećih 
planova financiranja s ciljem osiguranje što većih sredstava za unapređivanje željezničkog 
sektora. Pored važnosti pronalaska izvora sredstava za financiranje sektora važno je ukazati i na 
energetsku prednosti željeznice nad cestovnim prijevozom te na taj način promovirati željeznicu 
kao prijevozno sredstvo koje može u mnogome pomoći prevladavanju gospodarske krize. 
U vezi s tim pokrenut će se projekti: 

• financiranje investicija u željezničkom sektoru.9 U prvom tromjesečju formirat će se 
radna grupa sa zadaćom da sačini konkretne prijedloge van proračunskog financiranja 
željezničkog sektora. Zaključci radne grupe prezentirat će se na završnoj tribini koja se 
treba planirati za studeni 2009 godine. Pored prijedloga financiranja na tribini bi se 
raspravljalo i o realizaciji Nacionalnog programa ulaganja u željezničku infrastrukturu. 

• izrada studije i  brošure o energetskoj učinkovitosti  željezničkog 
sektora.10Poslovodstvo će prateći razvoj projekta ''ACT4RAIL'' donijeti odluku dali će se 
izrada studije i brošure o energetskoj učinkovitosti realizirati kroz taj projekt tijekom 2010. 
ili će se projekt moći realizirati iz vlastitih sredstava tokom 2009. godine. 

SZŽ će tijekom 2009. godini i dalje pratiti i razrađivati sva tematska područja navedena u Statutu 
SZŽ : prometna sigurnost, očuvanje okoliša i energetska učinkovitost, pristup Europskoj uniji, 
željeznička infrastruktura, tehnologija željezničkoga prometa,vuča vlakova ,putnički prijevoz  
teretni prijevoz,komunikacije i marketing. 
 
SZŽ-ovo financiranje 
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Realizaciju ovog programa rada ovisit će prije svega o financijama koje će se pored sredstava od 
članarine uspjeti prikupiti za financiranje projekata. U prilogu ovog Programa nalazi se financijski 
plan i potreban proračun za  planirane projekte. Financijski plan rađen je na osnovu pretpostavke 
financiranja samo od sredstava članarine te uz pretpostavku da se putem donacija i ostalih vrsta 
prihoda uspije zatvoriti financijska konstrukcija za cjelokupan program.  Kako je u našim uvjetima 
teško planirati pritok sredstava za godinu dana unaprijed zadužuje se poslovodstvo SZŽ da 
zajedno sa predsjedništvom i upravnim odborom kruga za potporu određuje prioritete unutar 
programa. 
 
U Zagrebu,   


