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AKTUALNO

Novoletna voščila
Spoštovani sodelavci in sodelavke!

Ob izteku leta 2019 bi se vam rad zahvalil za vaš prispevek h uspešnemu zaključku poslovnega leta. Vsak od nas je prispeval svoj delček k skupnemu rezultatu, ki bo tudi letos dober.
To naj bo hkrati motivacija za naprej, da se bomo skupaj po najboljših močeh trudili za
uspeh našega VIT-a tako doma kot v tujini.
Decembrski čas je prežet z željami in pričakovanji – naj vam tudi jaz zaželim najprej zdravja
in sreče, pa tudi uspeha v službi in topline doma. Praznični čas izkoristite za druženje z
domačimi in ljudmi, ki jih imate radi – tako bo ta čas dobil svoj pravi smisel.
Lepo praznujte, po novem letu se pa spet vidimo na delu!

Dušan Žičkar, direktor

V letu 2020 si želim, da bi se v službi počutili, kot da je to vaš drugi dom – varno, toplo in
prijetno. Lepo praznovanje in srečno novo leto!

Zdravko Skrbiš, delavski direktor
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AKTUALNO

Izobraževanje inštruktorjev za nove potniške
garniture Stadler na Poljskem
Besedilo in fotografije: Kristijan Matko in Emil Lipovšek
V pričakovanju prihoda novih potniških garnitur in na začetku priprav na njihovo uspešno predajo v eksploatacijo smo se
inštruktorji strojevodij na povabilo Službe za vleko v novembru udeležili prvega usposabljanja, ki je potekalo v kraju Siedlce na
Poljskem. Izobraževanja smo se udeležili naslednji inštruktorji: Janez Sladič, Dejan Rkman, Emil Lipovšek, Jože Jazbec in
Kristijan Matko.

Podjetje Stadler izvaja šolanje osebja
vlečnih vozil modularno, v treh delih. Prvi
modul, ki je bil namenjen spoznavanju
dizel električne garniture, je potekal na
omenjeni lokaciji, drugi modul, ki je bil
namenjen usposabljanju za upravljanje
vozila, je potekal na testnem ringu v kraju
Žmigrod na Poljskem, tretji modul, ki bo
namenjen izvajanju preizkusov, seznanitvi
z vsemi postopki in opravili, ki se
nanašajo na vozilo, pa se bo zaključil v
Sloveniji po prihodu prve garniture.
Prvi modul je potekal pod vodstvom
inštruktorja Krzysztofa Czubaszeka in je
obsegal tridnevno predavanje o novi
garnituri. Krzysztof Czubaszek je pri
podjetju Stadler zadolžen za
izobraževanje različnih ciljnih skupin. Na
predavanjih smo iz dneva v dan
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spoznavali delček po delček garniture,
tako da smo si na koncu izobraževalnega
cikla že lahko sestavili njeno celotno sliko.
Predavanje je potekalo v dveh delih. Prvi,
teoretični del, se je izvajal v multimedijsko
sodobno opremljeni učilnici poslovnega
objekta, drugi del pa praktično v delavnici
na našem vozilu, ki počasi že dobiva
svojo končno podobo.

pa mlad kolektiv, ki z dobro organizacijo
dela, ob upoštevanju in uporabi vseh
varnostnih ukrepov, umirjeno sestavlja
vlečna vozila za različne naročnike.

Drugi ciklus izobraževanja je potekal v
testnem centru Bychowa, pri kraju
Žmigrod, nedaleč stran od mesta
Wroclaw, približno 350 kilometrov
jugozahodno od Varšave. V deževnem
Mesto Siedlce leži cca. 100 km vzhodno
jutru prvega dne se nas je pet
od Varšave. V mestu je moderen
inštruktorjev SŽ, polnih pričakovanj,
proizvodni center podjetja Stadler, ki je bil skupaj z inštruktorjem Krzysztofem
odprt leta 2007. Tu se sestavljajo motorne Czubaszekom, pripeljalo do testnega
potniške garniture za domači in tuji trg.
centra. Kot zanimivost navajamo, da je
Proizvodni center obsega približno 27.000 bila prva vožnja od hotela do lokacije zelo
m² proizvodnih in skladiščnih površin, v
raziskovalna tudi za domačine, saj je naš
njem pa dela skoraj 800 delavcev.
šofer kombija kar nekajkrat ubral napačno
Delavnico odlikujejo prostornost, svetlost, pot.
čistost, modularna urejenost, predvsem

AKTUALNO

Upravitelj testnega centra Waldemar
Szulc nas je po prihodu v center najprej
seznanil z vsemi tehničnimi parametri
testnega centra in testnega ringa in nam
podal celovite varnostne napotke pri
gibanju na območju centra. Testni center
spada pod okrilje železniškega inštituta
Warsawa. Za vse tiste, ki bi radi kaj več
izvedeli o centru, si lahko pogledate
njihovo spletno stran: http://www.ikolej.pl/
zaklady-laboratoria-i-osrodki/osrodekeksploatacji-toru-doswiadczalnego/. Po
pisni potrditvi, da smo seznanjeni z
varnostnimi ukrepi smo se skupaj z
inštruktorjem Krzysztofom napotili do
naše modre lepotice, ki se je tisti dan
skrivala za poljsko EMG proizvajalca
Pesa.
Notranjost dizel električne garniture je
osebje različnih strokovnih profilov za
potrebe testiranj popolnoma demoliralo.
Vsaka obloga, za katero se je skrivala
kakšna računalniška komponenta, je bila
odstranjena, kajti na testnem ringu se je
optimizirala programska oprema oziroma
so se optimizirale vse tiste zadeve,
katerih v samih razvojnih oddelkih ni
mogoče testirati ali pa še niso bile zajete
v različnih dinamičnih scenarijih. Poleg
tega je bil na mestu sedeža nameščen
balast za simulacijo vožnje s potniki
zasedene garniture, tako da njena
notranjost glede na prvo šolanje ni bila
preveč na zavidljivo lepem nivoju.

nabrati moči, saj sta nas čakali dve noči
testnih voženj. Po urniku testnih voženj so
bile namreč zaradi zasedenosti testnega
centra vse vožnje z DMG Flirt predvidene
izključno v nočnem času. Preostanek
dneva je tako potekal v prijetnem
pričakovanju prvih voženj z novim
motornikom.
Zvečer prvega dne je prvi zasedel
upravljalni pult naš Janez in kaj hitro smo
garnituro ljubkovalno poimenovali po
njegovem imenu: Janezek po slovensko
ali Januš po poljsko, odvisno od
sogovornika, ki se nam je pridružil v
kabini.
Na testnih vožnjah smo dosegali
maksimalno hitrost motornika, ki je 140
km/h, poleg tega pa smo testirali
delovanje in učinkovitost vseh vrst zavor
in njihovih možnih kombinacij. Vsako
zaviranje je prineslo nove rezultate. Na

motorniku se je namreč optimizirala
programska oprema zavorne opreme.
Tako nas je vseh pet inštruktorjev lahko v
praksi preizkusilo, kakšna je dinamika
vožnje in zaviranja motornika. Vsi smo bili
navdušeni nad rezultati pa tudi nad
udobnostjo, ki jo strojevodji pri upravljanju
nudi motornik. Po prvi neprespani noči je
sledila še druga, kjer smo nadaljevali s
podobnimi scenariji voženj prvega dne.
Zadnji dan smo se v zgodnjih jutranjih
urah s kombijem odpeljali iz hotela do 350
km oddaljenega letališča v Varšavi,
začuda v čisti tišini, kajti vsi, razen
šoferja, smo bili zaposleni bodisi s
spancem bodisi z zbiranjem prijetnih
vtisov s preizkusnih voženj.
Tretji, zadnji izobraževalni ciklus, bo
potekal v sredini januarja pri nas, ko bo
motornik končno prvič zapeljal po
slovenskih tirih.

Našo misijo prvega dne smo po
dobljenem certifikatu za gibanje po
testnem centru nadaljevali s prvim
pregledom DMG od strani, kjer nam je
inštruktor spet do potankosti podajal
informacije o prigrajenih elementih na
strani in v podvozju ter na čelu garniture.
Po nekajurnem raziskovanju motornika
smo se vrnili v hotel, kjer smo si morali
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Družba SŽ – VIT je uspešno opravila
recertifikacijski presoji na področju vlečnih in
vlečenih železniških vozil po uredbi EU 445/2011
Besedilo: mag. Janez Vidovič in Peter Župevc
Med 18. in 21. 11. 2019 se je v naši družbi izvajala štiridnevna recertifikacijska presoja, po kateri smo si z uspešnim zaključkom
zagotovili podaljšanje obstoječega certifikata za tovorna vozila in potrdila za vsa ostala vozila še za eno leto po sedanji uredbi EU
445/2011. Sama presoja je potekala v preverjanju zahtev in meril funkcije izvajanja vzdrževanja po prilogi III omenjene uredbe.
Naslednje leto nas čaka nov izziv, ker v
veljavo stopa nova uredba EU 2019/779,
ki bo nadomestila sedanjo ter združila vsa
železniška vozila pod enotnim
certifikatom. SŽ – VIT ima priložnost, da z
že do sedaj pridobljenimi in izpolnjenimi
pogoji o izpolnjevanju skladnosti procesov
s prihajajočo evropsko uredbo poenoti
procese in sledi začrtani poti, ki nam
omogoča kakovostno ponudbo storitev na
širšem evropskem trgu.
Letos je presojo v imenu švicarske
presojevalske hiše SconRail prvič vodil
novi presojevalec Bastian Fischer iz
Nemčije. Presojevalca so poleg splošnih
zahtev in meril predvsem zanimali
skladnost procesov na področju sprostitve
vozil v obratovanje, kompetentnost
zaposlenih, obvladovanje merilne
opreme, obvladovanje varnostnih ciljev,
status opreme in izpolnjevanje ostalih
kriterijev iz priloge III uredbe EU
445/2011.
Po planu smo v teku presoj letos obiskali
večino delavnic po celotni Sloveniji, tako
se je presoja izvajala na upravi družbe, v
centrih Ljubljana, Divača, Dobova, Ptuj in
Maribor, pa tudi na deloviščih Zalog,
Koper in Tezno. Velik napredek v
razumevanju zahtev ECM je bil viden v
vseh centrih, še posebej pa na deloviščih,
ki postajajo vse zanimivejša za tuje
kupce. Občuten napredek je zaznan v
primerjavi s prejšnjim letom na področju
obvladovanja procesov, kjer so bile
zasledene samo manjše pomanjkljivosti,
katere bomo s pomočjo izdanih priporočil
odpravili v za to dogovorjenih rokih.
SŽ – VIT so v imenu vodstva predstavljali:
mag. Janez Vidovič kot vodja Službe za
vzdrževanje, Matjaž Miklavčič, pomočnik
direktorja, Igor Debevec, vodja Službe za
načrtovanje in tehnologijo, na različnih
lokacijah pa koordinatorji Drago Fon,
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Drago Seizović, Jože Jurman, Andrej
Arnuga, Iztok Lončarič, Ludvik Pevec,
odgovoren za upravljanje s tveganji, in
Peter Župevc, interni presojevalec ECM,
ter drugi udeleženci.

Presojevalec je v zaključnih besedah
pohvalil urejenost delavnic in nam zaželel
še naprej uspešno delo pri izpolnjevanju
kriterijev ECM in uspešno izvajanje IV.
funkcije vzdrževanja v praksi.

CEDEjČEK MESECA

Izdelava varovala na ravnilu za rezanje surove gume
Besedilo in fotografija: Gaber Rudolf
Področje: rezervni deli, Center Maribor
Avtor: Janc Tomaž
Problem: V Centru Maribor imamo med
drugim tudi delavnico, kjer izdelujemo
rezervne dele iz gume, ki jo imenujemo
»gumarna«. V gumarni ustvarja Janc
Tomaž, ki se je že večkrat izkazal s svojo
inovativnostjo ter iznajdljivostjo. Tomaž si
pri vsakodnevnem opravljanju del in nalog
izdelave raznoraznih končnih izdelkov iz
gume oziroma izdelkov v kombinaciji
kovine in gume pripravlja tudi surovo
gumo po določenih tehnoloških postopkih.
Eno izmed opravil je tudi odrezovanje
surove gume na določeno mero, katero
nato vstavlja v kalup. Pri tem opravilu si
pomaga s pripomočki in orodji za
odrezovanje, ki so lahko tudi že pri mali
nepazljivosti nevarni za poškodbo. En tak
pripomoček je olfanož. Tomaž si s
pomočjo ravnila poravna surovo gumo in

nastavi kot vodilo, da nato z olfanožem
odreže. Večkrat se mu je zgodilo, da je pri
odrezovanju nož spodletel ali se je zlomilo
rezilo. Na srečo poškodbe ni bilo, ampak
kot inovativnemu fantu se mu je takrat
porajala ideja, da morebitno nesrečo
prepreči.
Rešitev: Tomaž je izdelal še eno vodilo
ustreznih mer in ga navaril na obstoječe
vodilo. S tem je izdelal ravnilo, ki ima
dvojno funkcijo – eno vodilo pripomore h
kakovostnemu in natančnemu
odrezovanju, drugo vodilo ga pa ščiti pred
morebitnimi poškodbami pri zdrsu ali lomu
rezila. S tem je Tomaž dosegel svoj
namen: večja natančnost, manjša
možnost poškodb pri izvajanju del in
nalog izdelave oz. priprave surovca za

nadaljnjo rabo. V tem primeru za
izdelovanje rezervnih delov za železniška
vozila, ki jih uspešno vzdržujemo v Centru
Maribor. V tem primeru je lepo prikazano,
kako lahko inovativnost posameznika
pripomore k izboljšanju delovnih pogojev
ter zmanjšanju poškodb na delovnem
mestu.

NOVOSTI IZ NAŠIH CENTROV

Center Ljubljana samostojno izvaja VR na
lokomotivah F4
Besedilo: Vlastimir Djurdjević
Fotografija: Helena Hostnik Simončič
Center Ljubljana se s koncem letošnjega
leta lahko pohvali z novo storitvijo, ki jo bo
od sedaj naprej opravljal povsem
samostojno. Novost je velika revizija koša
lokomotiv F4, ki jih v delavnico dobivamo
od tujih lastnikov. Ekipa, ki vzdržuje
električne lokomotive novejših vrst, je tako
okrepila svoje znanje in kompetence, kar
bo v prihodnje naša nova konkurenčna
prednost na področju vzdrževanja
električnih lokomotiv.
Da smo sedaj sposobni opravljati VR v
smislu celovite storitve, pri čemer ne
potrebujemo podizvajalcev, je bilo
potrebno še zadnje izobraževanje, in sicer
o delovanju zavore na omenjenih
lokomotivah. To je potekalo od 18. do 22.
novembra, obsegalo pa je 2 dni teorije in
3 dni kombinacije teorija-praksa. Na
koncu, po res intenzivnem »treningu«, je
sledil pisni in ustni izpit, ki so ga vsi
udeleženci uspešno opravili.

Udeležencem je predaval in tudi preveril
njihovo znanje Thomas Jahn iz podjetja
Knorr Bremse iz Nemčije.

tudi pomagal pri prevajanju pri praktičnem
delu, in pa predstavnik lastnika MRCE
Thomas Eckstein.

Izobraževanje so opravili 4 kolegi
vzdrževalci: Dejan Gostimirovič, Blaž
Poboljšaj, Marjan Petrovicki in Marjan
Ihanc. Sodelovala sta tudi naša
prevajalka za nemški jezik Andreja
Rozina in sodelavec Matej Kosmač, ki je

Hkrati s pridobivanjem novega znanja
smo v center dobili tudi prvo lokomotivo,
na kateri se izvaja VR koša vključno z
zavoro, tako da smo tako rekoč »ubili dve
muhi na en mah«. Za naslednje leto pa
imamo tudi že dogovorjene 4 revizije.
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NOVOSTI IZ NAŠIH CENTROV

Izobraževanje delavcev SŽ – VIT za vzdrževanje
zavorne opreme CFCB proizvajalca KnorrBremse GmbH na Madžarskem
Besedilo: Alojz Drnovšek
Fotografiji: internet
V sredini leta 2018 je bilo s strani podjetja SŽ – Tovorni promet kupljenih več kot sto novih vagonov tipa Sggrrs proizvajalca Innofreight GmbH. Vagoni so 2 x 4-osno sestavljeni ploščniki z nameščenimi specialnimi kontejnerji za prevoz železove rude. Opremljeni so z najnovejšo zavorno opremo tipa CFCB proizvajalca Knorr-Bremse GmbH.
Ker je za nas vse zgoraj našteto nekaj
novega, saj se z zavorno opremo CFCB v
Sloveniji še nismo srečali, smo se štirje
predstavniki podjetja SŽ – VIT udeležili
šolanja v Budimpešti. Teoretično in
praktično šolanje je potekalo od 24. do
27. septembra in je bilo razdeljeno glede
na proizvodne procese, ki se pojavljajo pri
vzdrževanju zavorne opreme CFCB.
Seznanjeni smo bili z razstavljanjem
zavornih elementov, njihovim čiščenjem,
kontrolo morebitnih še dobrih sestavnih
elementov in izločitvijo neuporabnih.
Največji poudarek je bil na montaži
zavornih elementov po končanem
servisiranju na zavorni modul.
Po končanem teoretičnem in praktičnem
delu smo pridobili ustrezna znanja in
certifikate, tako da bomo lahko, ko bomo
dobili tudi vsa potrebna specialna orodja,
izvajali redna in izredna vzdrževana dela
na omenjeni zavorni opremi.
Knorr-Bremse je največji proizvajalec
zavorne opreme za železniška vozila v
Evropi in drugi na svetu. Podjetju
proizvodnja zavorne opreme predstavlja
samo enega izmed segmentov v njegovi
široki ponudbi proizvodov. Korporacija je
trenutno delniška družba s sedežem v
Münchnu, ustanovil pa jo je Georg Knorr
leta 1909 v Berlinu. Podjetje ima v lasti
več proizvodnih obratov širom sveta,
največjega pa v Budimpešti.
Zavora CFCB (VPI 07 navaja oznako
zavora IBB) je najnovejša zavora za
tovorne vagone, ki se uporablja oz.
vgrajuje na novozgrajene tovorne vagone.
Omenjena zavora je popolnoma drugačna
od klasične zavorne opreme. Največje
razlike so v tem, da nova zavorna oprema
nima več zavornega drogovja, nima
klasičnih regulatorjev zavornega drogovja,
in da ima vsak podstavni voziček svoj
zavorni cilinder, ki pa je sedaj precej
VITraž // 8

manjši (8-colski). Tudi zavornjaki so
drugačni, in sicer kompozitni tipa K.
Posledično je zavorna oprema precej
lažja in modularno nameščena na
podstavni voziček s štirimi sorniki.

Zavorni modul CFCB

Izobraževanja smo se udeležili štirje
predstavniki SŽ – VIT-a: Emil Černelič,
Kukovičič Matjaž, Andreja Rozina in Alojz
Drnovšek.

NOVOSTI IZ NAŠIH CENTROV

Nova storitev vzdrževanja v Centru Ptuj –
kolesne dvojice z osnimi pogoni lokomotiv 541
Besedilo in fotografije: Andrej Arnuga
Zaradi približevanja izteku pogodbe z Siemensom za servisiranje ELOK 541 je vodja Službe za vzdrževanje mag. Janez Vidovič
11. 3. 2016 sklical prvi operativni sestanek na temo vzdrževanja osnih pogonov – kolesnih dvojic za vozila serije 541, na katerega
smo bili vabljeni Vlastimir Djurdjević (Služba za prodajo in marketing), Drago Fon (koordinator Centra Ljubljana), Miroslav Vukšić
(Center Ljubljana), Branko Fajfar (Center Ptuj) in Andrej Arnuga (koordinator Centra Ptuj).
Na osnovi dokumentacije, ki smo jo imeli
na razpolago za vzdrževanje kolesnih
dvojic, smo si razdelili naloge, ki smo jih
morali izvesti za sam začetek projekta
vzdrževanja osnih pogonov. Največji zalogaj in neznanko je predstavljala testna
miza za preizkus pogonov. Predlagali
smo, da se timu za izvedbo projekta pridruži tudi Boris Koteski iz Centra Ljubljana
za pomoč pri pripravi dokumentacije in
zagonu testne mize.
Ker smo se odločili, da bomo kolesne
dvojice 541 obnavljali v Centru Ptuj, smo
takoj po uvodnem sestanku pričeli z aktivnostmi za ureditev primernih prostorov za
obnovo. Vse skupaj nam je uspelo dokončati do julija 2019. V delavnici smo zgradili potrebno infrastrukturo, pregradili delavnico, vgradili dvižna vrata, uredili tlake,
vgradili 16-tonsko mostno dvigalo, postavili merilno mizo, nabavili transportne in
servisne podstavke in nekaj osnovnega
orodja.
Tesni zagon merilne mize in poučevanje
sta se pričela v avgustu 2019. Prva garnitura osnih pogonov za zamenjavo monoblok plošč je prispela v Center Ptuj 27. 9.
2019 za vozilo ELOK 541 - 011. Ker gre
pri obnovi osnih pogonov 541 za specifično delo in pristope, smo imeli kar nekaj
porodnih težav, ki smo jih z samoiniciativnostjo, iznajdljivostjo in zavzetostjo uspe-

Ekipa (z leve): Aleš Brus, Silvo Hauzer, Peter Strelec, čepita (z leve): Rok Čeh –
tehnolog, Branko Fajfar
šno prebrodili. Ekipa v sestavi Branko
Fajfar, Silvo Hauzer, Rok čeh in Andrej
Arnuga je z obnovo prvih pogonov –
zamenjavo monoblok plošč končala v
predvidenem roku.
S pripadnostjo družbi SŽ – VIT in zavzetostjo (delo pozno v noč, sobote in nedelje) smo posamezniki v centrih Ptuj in Ljubljana uspeli v predvidenem roku v promet predati ELOK 541-011 za potrebe
Tovornega prometa.

monobloki.
V prvi fazi smo v Centru Ptuj osvojili znanje za zamenjavo monoblokov na omenjenih osnih pogonih. Vsi skupaj se zavedamo, da to ni konec, saj bomo v bodoče
nadaljevali z izobraževanjem in opremljanjem delavnice do takšnega obsega, da
bomo na Ptuju obnovili osni pogon 541
kot celoto z vsemi komponentami
(elektromotor, reduktor, zavorna gred itd.)

Ker se bližamo koncu leta 2019, bi ob tej
11. 12. 2019 smo s Ptuja v Center Ljublja- priložnosti vsem zaposlenim v Centru Ptuj
na odposlali že drugo garnituro obnovlje- zaželel vesele božične praznike in srečno
nih osnih pogonov 541 z zamenjanimi
novo leto 2020!
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ZGODILO SE JE

ŠPORTNE NOVICE

Sestanek z oddelkom
za tehnično kakovost
tovornih vlakov (QMS)
pri prevozniku RCA

Lokomotiva prva!

Besedilo: Igor Recek
Fotografija: ÖBB produktion
Predstavniki Službe za TVD smo se v Beljaku 17. 10. 2019
sestali s predstavniki oddelka, zadolženega za tehnično
kakovost medsebojno izmenjanih vlakov med Rail Cargo
Austria AG in Slovenskimi železnicami pri RCA.
Služba za TVD je namreč s strani SŽ-TP zadolžena za
spremljanje in izvedbo tehnične kakovosti vlakov na tehnično
zaupanje in je tudi nosilka te dejavnosti. Vse tovrstne
dejavnosti potekajo po Sporazumu o predajnem tehničnem
pregledu tovornih vagonov – ATTI (Agreement on Freight
Train Transfer Inspections).
Cilj občasnih sestankov je izboljšati tehnično kakovost vlakov
in na tak način zmanjšati tveganja, ki vplivajo na urejenost in
varnost v prometu. Zato smo se na sestanku dogovorili o
ukrepih, ki jih bomo sprejeli za zagotovitev kakovosti vzorčnih
vagonov pod 1 %.
Spreminjanje tovornih vagonov po funkcionalnosti, izgradnji in
tehničnem stanju zahteva tudi tovrstno znanje pri
pregledovanju in upravljanju s strani preglednikov vagonov. S
strani RCA nam je bilo posebej predstavljeno njihovo
spremljanje kakovosti spremnih listin vlaka in dejanskega
stanja podatkov o vlakih. Omenjeni sporazum ATTI predvideva
namreč tudi kontrolo in nadzor nad podatki spremnih
dokumentov vlakov in njihovim dejanskim stanjem v vlaku.
Prav tako smo se na sestanku dogovorili o aktivnostih, ki bodo
potekale v času obnove tunela Karavanke, ki se prične
prihodnje leto. V zvezi s tem bodo vlaki namreč vozili po
obvozni poti, kar otežuje spremljanje in nadzor tehnične
kakovosti vlakov. V zvezi z navedenim nam je ostalo kar veliko
nalog za realizacijo in doseganje zadanih ciljev.
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Besedilo: Mario Ilić
Fotografija: Diko Ivanović
Ob izteku starega leta bi rad v imenu nogometne sekcije
Lokomotiva vsem zaposlenim na SŽ – VIT in njihovim
družinam voščil vesele božične praznike ter srečno in
uspešno prihajajoče leto 2020.
Ob tem bi se rad ozrl na iztekajoče se leto, ki je bilo za našo
sekcijo še posebej uspešno. Tako kot vsako leto smo se z
našo ekipo udeležili ljubljanske rekreativne lige, v kateri je
letos igralo 11 moštev. Z veseljem lahko sporočim, da smo
ravno na 45. obletnico delovanja sekcije tekmovanje zaključili
na prvem mestu in tako postali prvaki ljubljanske rekreativne
lige. V petnajstih krogih smo izgubili le enkrat, dosegli deset
zmag in zadeli 52 golov. Še posebej nas ta uspeh veseli, ker
nam je to prvič uspelo v pomlajeni zasedbi, ki je letos igrala
skupaj komaj tretje leto.
V imenu igralcev bi se rad zahvalil vodji ekipe Diku Ivanoviću,
ki nam je vse to omogočil, in vedno skrbel za dobro vzdušje v
naši ekipi. Prijateljske vezi, ki smo jih spletli na igrišču, smo
prenesli tudi v naše delovno okolje, kar se potem pozitivno
odraža tudi pri našem delu.

RAZGIBAVANJE MOŽGANOV

VITka križanka
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
1) Masno uravnoteženje
2) Fizikalna merilna priprava za merjenje tlaka
3) Najstarejši obdelovalni stroj, namenjen obdelovanju raznih kovin, plastike ...
4) Priprava, s katero se tesni
5) Žel. priprava za spenjanje tirnih vozil
6) Zgraditev, gradnja objektov, naprav za prenos in uporabo električne energije
7) Vitalni sklop v zračnem zavornem sistemu vozila, namenjen za krmiljenje delovanja zračne zavore
8) Vrsta zapore za uravnavanje (delno ali popolno zapiranje) pretoka tekočih snovi
9) Predmet z navoji za pritrjevanje, povezovanje
10) Vagon brez delujoče zračne zavore
11) Novost, prenovitev
12) Ugotavljanje skladnosti dejavnosti z določenimi pravili, predpisi
Pravilne rešitve skupaj z vašim imenom, Med pravilnimi rešitvami bomo 20.
priimkom in lokacijo posredujte
januarja 2020 izžrebali nagrajenca, ki
najkasneje do 20. 01. 2020 po e-pošti
prejme praktično nagrado.
na: helena.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“.

Rešitev prejšnje VITke križanke je
ZAVORNJAK, nagrajenec pa je Simon
Girandon.

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 februarja.
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 05

Če želite VITraž prejemati po elektronski pošti, pošljite
sporočilo na: helena.hostnik-simoncic@sz-vit.si

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

VITraž si lahko preberete tudi na naši spletni strani:
www.sz-vit.si.
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