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Beseda o koronavirusu 

VITraž    2 

Spoštovani sodelavci in sodelavke! 

Za nami je več mesecev negotovosti in skrbi za lastno zdravje in zdravje naših najbližjih, prijateljev, sodelavcev. To je bilo težko 

obdobje, ki nam je dalo vedeti in občutiti, kako pomembna vrednota je zdravje.  

Slovenske železnice so se po mojem mnenju učinkovito odzvale na nastale razmere. Ustanovljena je bila krizna skupina, v kateri 

je po en predstavnik iz vsakega podjetja skupine SŽ. Našo družbo zastopa moj pomočnik Vladimir Bezjak, ki dnevno spremlja in 

se udeležuje koordinacij za obvladovanje širjenja koronavirusa. Z implementacijo priporočil NIJZ za delo na varni medsebojni 

razdalji oz. brez nepotrebnih stikov ter zagotovitvijo ustrezne zaščitne opreme poskušamo zaposlenim zagotavljati varno delovno 

okolje. 

Z izboljšanjem epidemiološke slike in s sprostitvijo javnega potniškega prometa so se tudi procesi v naši družbi počasi začeli vra-

čati v normalo. Postopoma in v skladu s potrebami delovnega procesa se odpravljajo tudi ukrepi subvencioniranega čakanja na 

delo in dela od doma, s katerimi smo ob pomoči države uspešno ublažili posledice gospodarske krize, ki jo je povzročil virus.  

Ob tem se vsem zaposlenim, tako tistimi, ki ste morali delati, kot tistimi, ki ste čakali na delo doma, v imenu vodstva zahvaljujem 

za profesionalen odnos, potrpežljivost in korektnost.  

Glede na izkušnje, ki smo jih pridobili v boju z epidemijo v preteklih mesecih lažje pričakujemo morebitni drugi val. Čeprav upamo 

na umiritev širjenja virusa tako doma kot po svetu vse zaposlene pozivam k previdnosti in doslednem spoštovanju ukrepov za 

preprečevanje širjenja virusa. 

Vsak izmed nas je v boju proti širjenju okužb pomemben člen. Dokazujemo, da skupaj zmoremo. 

direktor Dušan Žičkar 



AKTUALNO 

Poslovni rezultat 2019 
 
 
 
Besedilo: Marko Vode 
Fotografija: Miško Kranjec 
 
Družba je leta 2019 ustvarila poslovne prihodke  v višini 123.157 tisoč  evrov in poslovne odhodke v višini 122.780 tisoč evrov ter 
dosegla pozitiven rezultat iz poslovanja v višini 377 tisoč evrov. Iz naslova financiranja je bila ustvarjena izguba v višini -377 tisoč 
evrov. Družba tako izkazuje čisti poslovni izid  0 evrov. 

V letu 2019 je družba ustvarila 119.620 
tisoč evrov čistih prihodkov od prodaje 
(od tega 105.565 tisoč evrov v okviru sku-
pine SŽ, ostalo so prihodki od poslovanja 
z drugimi kupci). Na domačem trgu smo 
ustvarili 108.463 tisoč evrov prihodkov, na 
tujem pa 11.157, kar predstavlja 9,33 % 
čistih prihodkov od prodaje. Praktično vse 
prihodke od prodaje na tujih trgih družba 
ustvari s prodajo storitev vzdrževanja. 
Prodaja kupcem na tuje trge predstavlja 
20,21 % celotnih prihodkov od prodaje 
storitev vzdrževanja. Pri tem so najpo-

membnejši produkt kolesne dvojice.  

Na dan 31. 12. 2019 je bilo v družbi zapo-
slenih 1.947 delavcev, kar je 81 manj kot 
na začetku leta, povprečno pa je bilo v 
letu 2019 zaposlenih 1.986 delavcev.  

Za investicijska vlaganja v objekte in na-
kup nove opreme smo leta 2019 namenili 
1.849 tisoč evrov. V letu 2019 smo izvedli 
pomembne tehnološke posodobitve za 
zagotavljanje ustreznih pogojev za vzdr-
ževanje novih vlakov in začeli z izvaja-
njem novih visokotehnoloških storitev. 

Poleg tega smo v zaključni fazi posodab-
ljanja informacijskega sistema, kjer si 
prizadevamo za uvajanje sodobnih in 
stroškovno učinkovitih informacijskih reši-
tev. 

Družba je lastnikom železniških vozil v 
skupini SŽ skozi celo leto uspešno zago-
tavljala zahtevano njihovo razpoložljivost, 
našima največjima partnerjema v skupini, 
SŽ – Tovorni promet,  d. o. o., in SŽ – 
Potniški promet,  d. o. o., pa tudi  storitve 
vleke in tehnično vagonske dejavnosti.  

VITraž    3 



VITraž    4 

AKTUALNO 

Intervencijska skupina prva usposobljena za delo z novim 
vlakom 
 

 
 
Besedilo: Janez Ahčin 

Fotografije: Matej Kosmač 
 
Preden nov vlak začne voziti potnike, je potrebnih veliko priprav. Testne vožnje so tiste, ki nam dajo informacije o obnašanju vozi-
la med obratovanjem, vendar pa se je treba še prej usposobiti za primer, če gre med samo vožnjo kaj narobe. Prva skupina de-
lavcev na področju vzdrževanja, ki se je usposobila za delo z novim Stadlerjevim vlakom, je intervencijska skupina.  

Med 8. in 11. junijem so delavci inter-
vencijske skupine, nekaj vzdrževalcev 
in inštruktorji strojevodij imeli poučeva-
nje za utirjanje DMG in prevoz s po-
možnimi vozički. Takšno posredovanje 
bi bilo potrebno v primeru iztirjenja vla-
ka ali zablokirane osi. Udeleženci so se 
seznanili s celotnim postopkom pred 
utirjanjem, ki zajema zavarovanje vozi-
la, izklop vozila, zračnega vzmetenja, 
zavor in odstranljivih delov ter nato utir-
janje z žerjavom, dvigalkami in namesti-
tvijo pomožnega vozička. Poučevanje je 
obsegalo en dan teorije in dva dneva 
praktičnega usposabljanja, ko smo vlak 
tudi dvignili z opremo, ki je v intervencij-
skem vagonu.  

Nadaljnje izobraževanje vzdrževalcev 
novih vlakov sledi v avgustu in septem-
bru, ko izvajamo prvo večje poučevanje 
pri nas na področju vzdrževanja vlakov 
proizvajalca Stadler. 



NOVOSTI IZ NAŠIH CENTROV 

Nove premikalne lokomotive za Koper 
 
 
 
Besedilo: Darjo Kocjančič 
Fotografije: Igor Ličen  
 
3. junija sta v Slovenijo prispeli prvi dve od štirih novih premikalnih lokomotiv z oznako EffiShunter 1000, ki jih je pri češkem proiz-
vajalcu CZ LOKO naročil Tovorni promet. 

Gre za 4-osne dizel-električne lokomotive 
z močjo dizel motorja 895 kW. Lokomoti-
ve so grajene po najnovejših evropskih 
standardih in izpolnjujejo emisijske norme 
EU Stage III B. Opremljene so z vlakovno 
varnostno napravo Indusi Altpro RAS 
8385IS. 

Lokomotive bodo namenjene za opravlja-
nje premika na tovorni postaji in v luki 
Koper.  

Na lokomotivah so bile s strani proizvajal-
ca na lokaciji Divača opravljene nastavi-

tve programske opreme ter vlakovne var-
nostne naprave. Od 16. pa do 19. 6. pa 
smo z inštruktorjem strojevodij in tehnič-
nim osebjem proizvajalca opravili prvi 
tečaj za inštruktorje strojevodij in vzdrže-
valno osebje Centra Divača ter s tem 
pridobili certifikate za upravljanje z loko-
motivo.  

Z  lokomotivo 646-001 smo v času od 22. 
do 23. 7. opravili preizkusne vožnje na 
relaciji Koper– Sevnica–Divača, kjer smo 
ugotavljali  vplive vozila na delovanje sig-

nalno-varnostnih naprav. Preizkušali smo 
delovanje varnostnih naprav, naprave 
GSM-R, učinek zavornih naprav ter opra-
vili pregled in ovrednotenje zapisovalnika 
podatkov o vožnji. Pridobljeni podatki so 
podlaga za pridobitev trajnega obratoval-
nega dovoljenja. 
 
Prvi vtisi glede lokomotive so zelo pozitiv-
ni in upamo, da nam bodo v prihodnosti 
dobro služile. 
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NOVOSTI IZ NAŠIH CENTROV 

Prodaja DLOK serije 732 podjetju Količevo Karton 
 
 
 
Besedilo in fotografija: Bojan Bela 
 
V letu 2019 smo imeli v Centru Maribor v revizijskem popravilu (SR) lokomotivo serije 732 podjetja Količevo Karton. Obseg del je 
bil prilagojen, vsekakor pa smo lastnika uspeli prepričati, da se opravi celoten oplesk lokomotive in da se zamenjajo stare luči z 
novimi svetili LED. 

Ker imajo v podjetju dnevni premik vsaj 5 
do 7 ur, si ne morejo privoščiti, da bi ostali 
brez premikalne lokomotive. V uporabi so 
imeli za rezervo lokomotivo DHL 300, na 
kateri bi morali opraviti revizijsko popravi-
lo, vendar je kljub temu zaradi precej 
manjše moči premik trajal dlje kot bi lah-
ko. 

Na osnovi poznanih razmer smo jim pre-
dlagali, da od nas kupijo enako lokomoti-
vo serije 732, kot jo že imajo v lasti. Po-
nudili smo jim lokomotivo serije 732, ki 
smo jo pred leti dobili od Železarne Jese-
nice. Na lokomotivi smo opravili veliko 
revizijo (VR) s prilagojenim obsegom del. 

Opravljena so bila naslednja večja dela: 

 zamenjava starega batnega kompresor-
ja z novim vijačnim, 

 obnova dizel motorja, 

 vgradnja sušilnika zraka, 

 zamenjava starih zračnih posod z novi-
mi (stare so bile starejše kot 40 let), 

 zamenjava starega budnika z lastnim 
BCDM 661, 

 vgradnja novih luči LED, 

 vgradnja novih akumulatorskih baterij, 

 barvanje lokomotive. 

Lokomotiva z oznako DHL 732- 2 je bila 
končana in predana kupcu konec decem-
bra 2019. Po prejetih informacijah s strani 
podjetja Količevo Karton obe lokomotivi 
izmenično obratujeta. Redne mesečne 
servise opravljajo sami, večje preglede, 
katerih ne morejo opraviti sami zaradi 
posebnih pooblastil, pa jim bomo izvedli v 
Centru Maribor. 

Pričakujemo, da bomo v naslednjih letih 
na obeh lokomotivah zamenjali obstoječi 
dizel motor z modernejšim, po zahtevah, 
katere bodo takrat v veljavi. 

VITraž    6 



ZGODILO SE JE 

Ko trčita potniška vlaka 

 
 
 
Besedilo: Slavko Pepelnjak 
Fotografije: Miško Kranjec 
 
Če trčita potniška vlaka, najprej pomislimo na potnike. Teh 4. junija, ko sta trčila siemens desiro in đurica, k sreči ni bilo ne v EMG 
niti na vagonih, ki jih je đurica vlekla. Neljubemu dogodku so bili priča mimoidoči na ljubljanski železniški postaji in stanovalci sta-
novanjskega kompleksa, saj se je zgodilo skoraj na dvorišču. 

Med premikom potniških vlakov EMG 312
-121 in potniških vagonov na postaji proti 
izvozu za Zidani Most sta na kretnici 104 
malo pred 8. uro zjutraj trčili obe vlečni 
vozili. Prišlo je do iztirjenja potniške garni-
ture 312 in premikalne lokomotive 643-
038. Takoj po dogodku je bila vpoklicana 
intervencijska skupina SŽ – VIT. 
 
Na kretnici je premikalna lokomotiva trčila 
v EMG in ga v celoti iztirila, s prvo osjo pa 
je iztirila tudi sama. Ko so preiskovalci 
železniških nesreč opravili svoje delo, 
smo prišli na vrsto delavci intervencije. 
Najprej smo morali odstraniti potniške 
vagone, kar smo opravili hitro, saj je iztiril 
samo prvi s prvo osjo. Vse vagone je dru-
ga premikalka odpeljala na varno mesto. 
Potem smo začeli z utirjanjem đurice. S 
pomočjo dizel lokomotive 664 smo jo po-
vlekli nazaj in utirili oba podstavna vozič-
ka. Lokomotiva je bila tako umaknjena na 

drug tir, da smo lahko začeli z utirjanjem 
garniture 312, ki je bila v celoti pogreznje-
na v gramoz.  Premikalna lokomotiva je 
bila zaradi trka blago poškodovana – 
stopnice, drogovi – odpeljali smo jo v de-
lavnico na popravilo. 
 
Utirjanje EMG 312 je bilo večji zalogaj, saj 
so iztirili vsi podstavni vozički. Pri tem 
delu smo morali uporabiti 2 mostova, zato 
smo vpoklicali še eno intervencijsko sku-
pino, da smo hitreje lahko odpravili posle-
dice nesreče. Vlak smo po tem, ko smo 
ga uspešno postavili nazaj na tire, odvle-
kli v delavnico na popravilo. Poškodovala 
so se okna, ki so na 1. in 2. členu popo-
kala, poškodovan je koš, pa tudi vrata na 
1. členu.  
 
312-121 je poškodovana na obeh stra-
neh. Iz ene strani je utrpela trk, z drugo 
stranjo pa se je ob trku naslonila na drog 

vozne mreže. Tega je premaknila, snelo 
pa se je tudi nekaj uteži, zato je bilo po-
trebno tudi popravilo vozne mreže. To so 
opravili vzdrževalci infrastrukture, ki so 
morali vozno žico zavarovati, da se ni 
snela.  
 
Intervencija je bila zahtevna, in sicer zato, 
ker so iztirili vsi podstavni vozički EMG, 
poleg tega pa je bila garnitura prestavlje-
na za več kot eno širino tira. Pri utirjanju 
smo morali paziti zaradi napetosti med 
členi (bili so trije), ki jo je povzročil premik 
vlaka za celo širino. Pri tem sta se ravno 
zaradi te napetosti poškodovali dve dvi-
galki, saj se je vlak kar sam prestavljal. 
Kljub temu smo intervencijo uspešno 

opravili. 
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KADRI 

Srečno, sodelavca! 

 
 
 
Besedilo: kolektiv Centra Ptuj 
Fotografije: arhiv Centra Ptuj 
 
V torek, 30. 6. 2020, je svojo delovno pot v Centru Ptuj zaključil Slavko Petrovič, v petek 31. 7. 2020, pa Branko Fajfar. 
 

Slavko se je izšolal za poklic strojnega 
ključavničarja na kovinarski šoli v Ptuju. V 
času izobraževanja je imel kadrovsko 
štipendijo, zato se je takoj po šolanju za-
poslil kot strojni ključavničar v železniških 
delavnicah. Vajeništva takrat ni bilo po-
trebno opravljati, je pa moral na odsluže-
nje vojaškega roka. Po vrnitvi nazaj v 
službo je nadaljeval kot strojni ključavni-
čar. Nadrejeni so ga spoznali za vestnega 
in marljivega delavca, zato so ga leta 
1986 premestili na delovno mesto skupi-
novodje, na katerem je ostal vse do upo-
kojitve. Zraven delovnih obveznosti se je 
leta 2002 podal v sindikalne vode in bil 

izvoljen za predsednika območnega sindi-
kata na Ptuju, katerega je vodil vse do 
leta 2019. Kot človek kompromisov in 
naprednih idej je postal tudi podpredse-
dnik SVŽVSS, član nadzornega sveta, 
član sveta delavcev v SŽ – CD, kasneje v 
SŽ – VIT, ter član KPD SŽ. Kot pravi, je 
bil v času dela najbolj ponosen, da je bil 
član kolektiva na Ptuju in VIT-a, pa tudi 
skupine Slovenskih železnic. Sedaj, ko ne 
bo več delovnih obveznosti, bo poskušal 
nameniti več časa svoji družini in uživati s 
sinom in hčerko ter vnuki in vnukinjami. 
Preostanek časa bo še naprej namenjal 
delu z mladimi v nogometnem klubu. 

 
 

Prav tako kot Slavko je tudi svojo de-
lovno pot na železnici končal Branko 
Fajfar, ki pa se je takoj po osnovni šoli 
zaposlil v TVT Boris Kidrič v Mariboru 
v oddelku za obnovo kolesnih dvojic, 
opremljenih z bandaži. Po končanem 
služenju vojaškega roka se je za kra-
tek čas zaposli kot vzdrževalec na 
tovorni ladji. Po šestih mesecih je 
ugotovil, da to delo ni zanj, zato se je 
vrnil med sodelavce v TVT, v oddelek 
obnove kolesnih dvojic. Ker si je želel 
nekaj več, se je vpisal v šolo ob delu v 
Železniški  Izobraževalni center TVT 
Maribor in leta 1984 uspešno zaključil 
izobraževanje ter si pridobil poklic 
obdelovalca kovin. V TVT Maribor je 
bil zaposlen vse do stečaja leta 2008. 
Po stečaju se je istega leta skupaj s 
štirimi sodelavci zaposlil v SŽ – CD 
Ljubljana, Proizvodnji Ptuj, kjer je sku-
paj s sodelavci SŽ – CD na novo 
vzpostavil linijo za vzdrževanje kole-
snih dvojic, opremljenih z bandaži. V 
letu 2019 je sodeloval pri vzpostavitvi 
linije za obnovo osnih pogonov 541. 
Ponosen je, da je lahko bil član kolek-
tiva SŽ – VIT, Centra Ptuj in se za-
hvaljuje vsem sodelavcem za korekt-
no sodelovanje. 
 
Vsem zaposlenim nam je v čast, da 
smo lahko sodelovali z vama, saj sta 
bila vestna in odgovorna sodelavca, ki 
sta odgovorno in strokovno opravljala 
zadane naloge. Vsi skupaj vama želi-
mo čim več zdravja v tretjem življenj-
skem obdobju. 

Slavko Petrovič 

Branko Fajfar 
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CEDEjČEK MESECA 

Centrirna podloga in držalo sodčkastega ležaja  
 
 
 
 
Avtor: Joži Vidovič 
Področje: vzdrževanje kolesnih dvojic 

Problem: Pri kolesnih dvojicah, opremljenih s 
sodčkastimi ležaji, je montaža ohišja zaradi sa-
me konstrukcije sodčkastih ležajev (premikajoči 
se zunanji obroč in kotalni elementi) zelo za-
htevna. Pri sami montaži lahko pride do poškod-
be ležaja. 

 

Rešitev: V ta namen smo izdelali držalo sodčka-
stega ležaja in centrirno pušo v enem. Držalo se 
pritrdi z vijakom na čelo osi in drži ležaj pri miru, 
ob enem pa služi tudi kot centrirna puša za 
montažo ohišij. Delavcu, ki montira ohišja, to 
držalo omogoča lažjo montažo in ob enem 
zmanjša verjetnost poškodb ležajev. 

?

   IMAM  
   IZBOLJŠAVO 

Avtor: 

Skupina: 

Za: 

Obstoječe stanje: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

Izboljšava: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

Datum: Podpis: 

Izreži obrazec za CEDEj-
ČKA, ga izpolni in oddaj 
svojemu nadrejenemu. Vsa-
ka koristna izboljšava je na-
grajena.  

VITraž    9 



 
Mojih 5 minut za izboljšave 

1. Vzemite si pet minut časa na dan in zapi-

šite problem, predlog za rešitev in izboljša-

vo na ta obrazec. 

2. Na vsak obrazec napišite samo eno iz-

boljšavo. 

3. Prejemnik preveri ustreznost predloga v 

okolju, na katerega se predlog nanaša. Pro-

blem lahko rešimo s še boljšo in dopolnjeno 

idejo. 

4. Vsak dober predlog moramo izvesti. Le 

taki predlogi koristijo podjetju in bodo zato 

tudi nagrajeni. 

Št. predloga: 

Odgovorni za uvedbo: 

Rok za izvedbo: 

Uvedeno dne: 

Vodja: 

Plačilo: 

Izreži obrazec za CEDEj-
ČKA, ga izpolni in oddaj 
svojemu nadrejenemu. Vsa-
ka koristna izboljšava je na-
grajena.  
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ŠPORTNE NOVICE 

Krona po koroni 

 
 
 
Besedilo: Borut Planinšič 
Fotografije: arhiv kluba 
 
Kegljači mariborskega KK Lokomotiva so naposled uresničili skorajda 24 let trajajoče želje po uvrstitvi v drugo državno ligo. S 
šestimi zaporednimi zmagami v finišu 29. prvenstva v samostojni Sloveniji so osvojili naslov prvakov vzhodne skupine tretje l ige, 
in to prav v 20., jubilejni sezoni nastopanja med tretjeligaši (pred tem in vmes so nekaj sezon prebili tudi v regijski ligi) . Za njimi je 
od leta 1996 skupno 360 tekem in krepko čez milijon podrtih kegljev, pri čemer so ob letošnji zmagi bili še trikrat podprvaki tega 
tekmovanja. 

V sezoni, ki jo je za tri mesece prekinil 
zahrbtni koronavirus, so večino časa za-
sedali vodilno mesto na lestvici, na koncu 
so s prednostjo štirih točk za seboj pustili 
Slovenj Gradec in Brežice. Po osvojenih 
zmagah (13) in točkah (28) rekordna se-

zona, po podrtih 
kegljih druga 
najuspešnejša. 
Zmagovalno 
moštvo je v 
sezoni 
2019/2020 po-
stavilo tudi dva 
najboljša ekipna 
rezultata, 3457 
kegljev je padlo 
v uvodnem kro-
gu v Brežicah, 
3440 v 11. kro-
gu v Slovenj 
Gradcu. Vse 
tekme sta odi-
grala Mirko 
Harc, ki je ob 
najboljšem pov-
prečju v ekipi 
(551,2) dobil 

tudi največ dvobojev (14) in Željko Skro-
ber. 
 
Za Lokomotivo so v sezoni 2019/20 na-
stopali: Mirko Harc (14 zmag) in Željko 
Skrober (12 zmag) na po 18. tekmah, Igor 

Skaza (9 zmag) 17 tekem, Erik Haložan 
(9 zmag) 16 tekem, Dalibor Katavić (11 
zmag) 15 tekem, David Petek (6 zmag) 
13 tekem, Mirko Zorman (5 zmag) 12 
tekem, Leon Polše (1 zmaga) 4 tekme, 
Branko Trglavčnik (1 zmaga) 3 tekme, 
Peter Korpar 1 tekma.  
 
Mirko Harc tretjič klubski prvak  
Po končanem ligaškem tekmovanju je 
sledilo še 26. klubsko posamično prven-
stvo (4 x 120 lučajev). Še tretjič je zmagal 
Mirko Harc, ki je v finalu podrl 628 
kegljev, medtem ko se branilec naslova 
Dalibor Katavić ni uspel uvrstiti v končni-
co, kjer je nastopila najboljša osmerica iz 
treh predtekmovalnih krogov. Tam je Igor 
Skaza s 643 keglji postavil novi rekord 
klubskih prvenstev, vendar je v finalu za-
sedel šele sedmo mesto. Pokal za drugo 
mesto je osvojil Leon Polše (603), tretji je 
bil Željko Skrober (593).  
V juliju bo klub, ki se je v času epidemije 
izkazal s humanitarno akcijo zbiranja 
sredstev za civilno zaščito, izvedel še 
prvenstvo v sprintu (2 x 20 lučajev), avgu-
sta in septembra pa 5. mednarodni turnir 
Lokos Open.  



RAZGIBAVANJE MOŽGANOV  

 

VITka križanka 
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1. Lokomotiva, namenjena premiku 

2. Vrsta ležaja 

3. Izid 

4. Češki proizvajalec železniških vozil 

5. Lokomotiva 643 

6. Del stabilnih naprav električne vleke 

7. Nova premikalna lokomotiva, ki jo je kupil Tovorni promet 

8. Naprava, namenjena dvigovanju težkih bremen 

9. Kamenje za nasipanje na progi 

Pravilne rešitve skupaj z vašim imenom, 

priimkom in lokacijo posredujte najkasne-

je do 30. 9. 2020 po e-pošti na: hele-

na.hostnik-simoncic@sz-vit.si ali pa jih 

pošljite po pošti na naslov: SŽ—Vleka in 

tehnika, d. o. o., Zaloška cesta 217, 1000 

Ljubljana s pripisom »za VITraž«. 

Med pravilnimi rešitvami bomo 1. 10. 

2020 izžrebali nagrajenca, ki bo dobil bon 

za organizirano vadbo v Središču Vita-

lis.  

 

 

Rešitev prejšnje križanke je STADLER, 

nagrajenca pa zaradi  ukrepov v zvezi s 

koronavirusom nismo izžrebali. Tisti, ki so 

rešitve vseeno poslali, bodo sodelovali v 

žrebu pri tokratni križanki. 

UREDNIŠTVO 

Vaše prispevke in predloge za interni informator VITraž sprejemamo po elektronski pošti. Na elektronski naslov nas obveščajte 

tudi o dogodkih v SŽ—VIT, da se jih bomo lahko udeležili in utrinke objavili v informatorju. Naslednja številka bo predvidoma 

izšla oktobra. 

 

Za vas in z vašim sodelovanjem VITraž ustvarjamo v Službi za prodajo in marketing. 

Kontaktni podatki:  

E-naslov: helena.hostnik-simoncic@sz-vit.si 

Telefon: 01 291 23 59 

 

Uredništvo si pridržuje pravico do lektoriranja besedil in do tiskarskih napak. 

Če želite VITraž prejemati po elektronski 

pošti, pošljite sporočilo na:  

helena.hostnik-simoncic@sz-vit.si. 

 

VITraž si lahko preberete tudi na naši 

spletni strani: www.sz-vit.si 
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