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Novoletna voščila
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* .
Drage sodelavke in dragi sodelavci,

december je obdobje, v katerem pogledamo na prehojeno pot in opravljeno delo. Za prihodnost si postavimo nove cilje in zaželimo 
vse dobro.

V tem letu smo uspešno končali kar nekaj zastavljenih projektov. V naslednjem letu nadaljujemo z novimi projekti,  novimi vlaganji v 
znanje ter novimi cilji. Na razmere, v katerih delujemo, naj bo naše delo obogateno z znanjem, izkušnjami in z zmožnostjo 
prilagajanja na ljudi. Spoštujmo drug drugega, spoštujmo ljudi, s katerimi delamo in se z njimi srečujemo. Rezultati pridejo le, če 
izhajamo iz sebe in če vidimo svoj cilj.

Želim vam mirne in srečne božične praznike. V letu 2019 pa veliko veselih trenutkov, zasebnih in poslovnih uspehov ter veliko 
pozitivne energije.

Zdravko Skrbiš, delavski direktor
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Spoštovane sodelavke in spoštovani sodelavci,

ostalo nam je še nekaj delovnih dni, potem pa se bomo prepustili razmišljanju o dogajanju skozi leto, ki nas počasi zapušča. 
Nekateri dogodki bodo odšli mimo nas mimogrede, nekateri pa nam bodo ostali v lepem spominu. Skozi celo leto smo bili uspešni, a 
nam kljub temu nekaterih stvari še ni uspelo uresničiti, zato bo potrebno v prihajajočem letu zavihati rokave in delati naprej. Naj 
postanejo to prvi cilji v prihajajočem letu.
 
Potrebno se je zavedati, da smo skupaj močnejši, da vsak posameznik prispeva k dosegi ciljev po svojih najboljših močeh in da 
prav nihče v naši družbi ni nepomemben.

Drage sodelavke in dragi sodelavci, v letu 2019 vam želim veliko lepih trenutkov, veliko zdravja in veliko uspeha. Naj se zapisano 
voščilo v prihajajočem letu uresniči in naj napisane besede dobijo svoj pravi pomen. Besede lahko marsikaj spremenijo, a le, če jim 
sledijo dejanja. Srečno! 

Dušan Žičkar, direktor

*
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Energija kot vrednota
Standard ISO 50001

Besedilo in fotografije: Boris Koteski

Prinašamo veselo novico, da je naše podjetje v drugi polovici novembra pridobilo preverjeno in dokazano orodje za 
učinkovito obvladovanje stroškov energije in emisij toplogrednih plinov – standard ISO 50001. 

 

 

Priprave so intenzivno potekale zadnjega pol leta. V veliko po-
moč sta nam bila Prometni inštitut ter podjetje Solvera. Presoja 
je bila izvedena s strani podjetja Bureau Veritas Certification. 

Z energijo, kot stroškom, smo se tudi že do sedaj ukvarjali pri 
raznih investicijah, obnovah in izboljšavah. Ekonomski vidik 
ostaja kot glavni poudarek tudi v tem standardu. A je še veliko 
več. Standard  predstavlja transparenten način in sistematičen 
pristop k reševanju energetskega vprašanja, lahko bi rekli, da 
ureja problem globalnih razsežnosti. 

Živimo v obdobju fosilnih goriv in priča smo njihovim posledicam 
na okolje. Odvečne so besede o vplivu na klimatske spremem-
be. Časa nam zmanjkuje. Razvite države, predvsem evropske, 
sprejemajo zavezujoče ukrepe za zmanjševanje izpustov toplo-
grednih plinov. Napovedovalci dolgoročnih napovedi o rabi ener-
gije so optimistični. Uvedli bomo zelene, brezogljične tehnologije 
(na primer fuzija) in se rešili vsega zla. Vendar bo to predvidoma 
čez 50 let. Do takrat pa moramo ukrepati z uvedbo učinkovite 
rabe energije (URE) ter uvedbo obnovljivih virov energije (OVE). 
Trenutno in še kar nekaj časa bo tako, energije ni na pretek. 
Zato je neučinkovita raba energije pot nazaj, pot v siromaštvo.

Koristi uvedbe sistema 
Poleg prihranka energije, se korist kaže tudi kot okolju prijaznej-
ša raba energije, ki zaznamuje trajnostni razvoj  podjetja. Učin-
kovita raba energije tako vpliva na zmanjšanje emisij toplogre-
dnih plinov, kar dokazuje večjo skrb do naravnih virov in 
poveča konkurenčno prednost podjetja.

Poglejmo si primera dobre prakse. Danska kot energetsko revna 
država je že ob prvi energetski krizi leta 1973 uvedla ukrepe za 
racionalno rabo energije. Porabo je znižala in že 40 let ne 
narašča. Danes velja za eno od energetsko najbolj učinkovitih 
držav v Evropi. Zmanjšala je energetsko odvisnost. Poiskala je 
nove vire, predvsem v energiji vetra. Kljub zmanjšanju porabe  
energije je Danska imela v  tem času gospodarsko rast. Njihova 
podjetja imajo več kot 50% tržnih deležev za  proizvodnjo vetrnih 
elektrarn. Tako so v reševanju problema z energijo prepoznali 
priložnost in jo izkoristili.

V sosednji Avstriji so se že pred leti odločili, da za doseganje 
ciljev za zaščito podnebja uvedejo subvencije za energetsko 
učinkovito obnovo  stavb. Dosegli so, da lastniki stavb na ta 
način prihranijo energijo, podprli so domače gospodarstvo ter 
uresničili cilje za zaščito podnebja.  

Ni čudno, da je Dunaj proglašen za najbolj prijazno mesto na 
svetu za leto 2018. Ocenjevali so tudi urejenost javnega prometa 
ter socialno stanovanjsko politiko. Z ukrepi so zmanjšali število 
osebnih avtomobilov v mestu. Na Dunaju so že v osemdesetih 
ustanovili stanovanjski sklad, ki je odgovoren za gradnjo 
socialnih stanovanj, pripravo in razvoj projektov ter izvedbo 
ukrepov za prenovo, svetovanje in nadzor nad namensko porabo 
subvencij. V Avstriji se je dolgoletno vlaganje v URE obrestovalo. 
Z energijo ravnajo kot z vrednoto. Slovenija je začela od zadnje 
krize naprej posnemati nekatere od navedenih ukrepov, kar je 
dobro. EKO-sklad, ki sofinancira URE in OVE je letos praznoval 
25. obletnico. Glavni namen EKO sklada je spodbujati razvoj na 
področju varstva okolja, pri čemer upravlja s sredstvi, ki so mu 
dana s strani države. V zadnjih nekaj letih je EKO sklad prevzel 
naloge pri spodbujanju naložb v energetsko učinkovitost pri 
končnih odjemalcih energije. Lahko rečemo, da so tudi ti ukrepi 
vplivali na oživitev gospodarstva in na našo rast BDP-ja, ki je 
višji od evropskega povprečja. 

SŽ-VIT in ISO 50001 
Naša država se je z akcijskim načrtom zavezala da bo do leta 
2020: 
● za 20% povečala energetske učinkovitosti. Cilj je, da raba 
primarne energije v Sloveniji v letu 2020 ne bo presegla 7,125 
Mtoe (82,86TWh) kar pomeni, da se glede na izhodiščno leto 
2012 ne sme povečati za več kot 2 %,
● za 20% povečala delež energije iz obnovljivih virov,
● za 20% zmanjšala emisije ogljikovega dioksida v atmosfer.

Kaj lahko naredimo v našem podjetju?
ISO 50001 omogoča podjetju učinkovito prepoznavanje 
priložnosti za prihranke energije, ki se ugotovijo skozi proces 
monitoringa trenutnega stanja in rabe energetskih virov.

Prometni inštitut je zaposlil dva strokovnjaka s tega področja z 
namenom koordinacije dela med SŽ in ostalimi odvisnimi 
družbami v smislu standarda. 

V našem podjetju trenutno poteka energetski pregled za Center 
Ljubljana s strani podjetja Resalta. Končno poročilo bo podano 
do konca decembra in bo zajemalo podatke o porabi električne 
energije, energije stisnjenega zraka ter porabe vode, skupaj s 
predlogi in ukrepi za izboljšave. Primer poteka znižanja stroškov 
uvedbe energetskega managementa (EnME) po ISO 50001 je 
prikazan v diagramu. 

Na nivoju SŽ-ja smo si zadali, da bomo do leta 2022 zmanjšali 
stroške porabe energije za 3% glede na izhodiščno stanje 2014 
– 2016.

Prvi rezultati so že tukaj. Konec novembra bomo zamenjali stari 
kompresor (90kW) z novim (45kW), ki bo energetsko bolj 
učinkovit.

Zapirajmo
Priložnosti je veliko. Že prvi rezultati so nam pokazali, da v Cen-
tru Ljubljana za ogrevanje porabimo 60% sredstev od celotnega 
stroška za energijo. Ogrevanje delavnic je že dolgo izziv. Števil-
na okna in vrata skozi katera nam odteka veliko energije. V petih 
letih smo zamenjali 20 rolo-vrat, ki imajo izolirane segmente in 
vsaj trikrat večjo hitrost zapiranja v primerjavi s starimi. Z zame-
njavo bomo nadaljevali še v naslednjem letu. Potrebno pa je 
omeniti, da če teh vrat ne zapiramo za seboj npr. po opravljenem 
premiku ali ne izključimo ogrevanja, ko so vrata odprta, nam nič 
ne pomagajo tudi, če so nova. Brez sodelovanja ne bo šlo.
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SŽ – VIT na sejmu Innotrans 2018
Besedilo: Katja Kastelec
Fotografije: Samo Čamernik

SŽ – VIT se je tudi letos udeležil sejma Innotrans 2018 v Berlinu, ki je potekal od 18. do 21. septembra. Sejem Innotrans poteka 
vsake dve leti v Berlinu in predstavlja enega največjih sejmov za železniško transportno tehnologijo. Na razstavišču v Berlinu se je 
letošnjega sejma udeležilo več kot 3000 razstavljavcev, iz več kot 60 držav. Zasedenih je bilo 41 dvoran razstavnega prostora. 
Posebnost sejma, ki obiskovalcu prav gotovo ostane v spominu je zunanja predstavitev vagonskih cistern, hitrih vlakov, itd.
 
Ena izmed Vitovih ekip se je letos na pot podala v torek, 18. septembra in se vrnila v četrtek, 20. septembra. Ekipo smo sestavljali 
zaposleni iz različnih področjih – tehnologija, prodaja, nabava. Na pot smo se odpravili v poznih večernih urah in v Berlin prispeli v 
naslednji dan v dopoldanskih urah. Namestili smo se v hotelu in že odhiteli po Berlinu in na srečanje s predstavniki družbe Knorr – 
Bremse. Ob večerji smo prijetno poklepetali o dosedanjem sodelovanju in o prihodnjih načrtih ter ponovno potrdili prepričanje, da je 
osebni stik v poslovnem svetu še kako pomemben. Utrujeni od vožnje in dnevnega potepanja smo se vrnili v hotel in zaspali v 
pričakovanju obiska sejma naslednjega dne. Po zajtrku smo se odpeljali na prizorišče in pričeli z ogledom sejma. Hodili smo in 
hodili, od enega razstavljavca do drugega, malo poklepetali z njimi in ugotovili, da je razstavni prostor prevelik za ogled celotnega v 
enem dnevu. Med raziskovanjem smo srečali sodelavce iz VITa, sodelavce iz uprave Slovenskih železnic in sodelavce drugih 
hčerinskih družb Slovenskih železnic. Celodnevno potepanje po razstavnem prostoru smo zaključili v prijetni družbi našega 
poslovnega partnerja - Kovis. Naslednje jutro smo se odpravili proti domu in po celodnevni vožnji varno prispeli do svojih domov. 

 

Termovizijski posnetek primerjava starih in novih vrat. Bolj so 
svetle površine, večja je izguba toplote.

Ugašajmo
Ni naš namen, da bi delali v temi 
oz. pri pomanjkljivi razsvetljavi. 
Nasprotno. Nič pa ne bo narobe, 
če ugasnemo luči v prostoru, kjer 
ni nikogar ali če je v prostoru do-
volj dnevne svetlobe (sanitarni 
prostori, hodniki, itd.). Ugašajmo 
tudi porabnike, ki jih po delov-
nem času ne uporabljamo (grel-
niki vode, klima in prezračevalne 
naprave,…). Naprave nastavimo, če je mogoče, na »dnevno« in 
»nočno« regulacijo itd. Skeptiki bodo morda opomnili, da nam 
ena energetsko optimalna vožnja lokomotive prinese več pri-
hranka (to je pohvalno za dobro opravljeno delo strojevodje) ka-
kor naša skrb za razsvetljavo za celo leto. Res je pa vendarle je 
naša naloga, da začnemo pred svojim pragom. V nekem podje-
tju oz. organizaciji, naj se vsak na svoj način trudi z zagotavlja-
njem energetske učinkovitosti naprav in procesov. 

Za naprave, ki so v serijski proi-
zvodnji, bomo veliko storili, če se 
bomo odločili za varčne naprave. V 
naših delavnicah uporabljamo tudi 
specifične stroje, pri katerih nima-
mo veliko možnosti izbire glede 
energetske učinkovitosti. Pa ven-
dar naj bo pri izbiri strojev in na-
prav upoštevana tudi ta postavka. 

ISO 50001 – ISO14001
S prihrankom energije (posebej, če je fosilnega izvora) skrbimo 
neposredno tudi za naše okolje. Zahteve za sistem ravnanja z 
okoljem uravnava standard ISO14001. Torej standarda ISO 
50001 in ISO14001 se prepletata in med seboj dopolnjujeta. 
Trenutno potekajo aktivnosti, da bi v kratkem pridobili še ta stan-
dard. Kaj več o tem v naslednji številki.

Smo na začetku
Zmanjševanje porabe energije torej ne pomeni nujno, da se mo-
ramo odpovedati svojemu življenjskemu slogu. Na začetku zelo 
veliko naredimo že z organizacijskimi ukrepi ter ozaveščanjem. 

Kupimo energetsko bolj učinkovite naprave

URE – Učinkovita  raba energije
OVE – Obnovljivi viri energije
EnMS – Energetski management 

Mtoe (toe)  –  Tona ekvivalenta olja (toe) je enota 
energije, opredeljena kot količina energije, ki se sprosti 
s sežigom ene tone surovega olja. To je približno 42 
giga Joulov ali 11.630 kilovatnih ur. Čeprav imajo 
različna surova olja različne kalorične vrednosti, je 
natančna vrednost opredeljena s konvencijo.

Primarna energija  – Primarni  energijski viri nam 
dajejo delo in toploto. V tehničnih napravah uporabljamo 
vire primarne energije za pogon strojev, ki nam pogan-
jajo vozila in delovne stroje ter proizvajajo elektriko. 
Elektriko uporabljamo naprej za razsvetljavo in za 
pogon strojev in drugih naprav. Elektriko imenujemo 
obliko , ki smo jo dobili iz primarne energije. 



VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
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Osebna varovalna oprema
Besedilo: Aleš Kastelic

Osebna varovalna oprema (OVO) je vsaka oprema ali pripomoček, ki je bil načrtovan in izdelan zato, da ga posameznik nosi ali drži 
s ciljem varovanja pred eno ali več nevarnostmi za zdravje in varnost. Z uporabo osebne varovalne opreme se poskuša preprečiti ali 
zmanjšati tveganja na sprejemljivo raven. 

V organizaciji se skrb za varno in zdravo delovno okolje ter de-
lovne pogoje odraža kot pozitiven pristop vseh zaposlenih s ci-
ljem varovanja zdravja in varovanja pred poškodbami. Urejenost 
na področju zagotavljanja ustrezne osebne varovalne opreme se 
odraža kot prispevek k večjem zadovoljstvu zaposlenih in k skrbi 
za varovanje njihovega zdravja. Na podlagi tega se v daljšem 
časovnem obdobju ugotavlja vse več pozitivnih učinkov kot npr.:
● manj bolniških izostankov,
● manj nesreč pri delu,
● manj prekinitev zaradi nesreč pri delu,
● zadovoljstvo zaposlenih na delovnih mestih,
● občutek potrebnosti (občutek da so delavci 
subjekt in ne objekt v organizaciji),

● občutek varnosti (strah pred nezgodo, poklicno boleznijo ipd. 
lahko zelo negativno vpliva na uspešnost zaposlenega),
● pripadnost organizaciji (organizacija skrbi za mene, ni ji vsee-
no, kaj se dogaja z mano ipd., torej sem tudi jaz dolžan zvestobo 
njej) in podobno. 

V družbi SŽ-VIT d.o.o. v zadnjih letih namenjamo velik poudarek 
uporabi osebne varovalne opreme na vseh delovnih mestih. Na 
podlagi izkušenj smo zapisali zelo podrobne kriterije za delovna 
oblačila in delovne čevlje, ki so bili podlaga za izvedbo javnih 
razpisov. Vsa OVO, ki se v naši družbi uporablja mora ustrezati 
sodobnim evropskim standardom, ki se dokazujejo z zahtevani-
mi dokumenti. Nabor osebne varovalne opreme, ki jo naši zapo-
sleni lahko dobijo je zelo širok. Potrebno je razumeti, da mora ob 
določeni nevarnosti delavec dobiti osebno varovalno opremo na 
u

razpolago in jo tudi uporabljati. Neuporaba predstavlja hujšo krši-
tev delovnih obveznosti. Nadzor opravljajo vsi nadrejeni delavci 
in varnostni inženirji. Če se pri določenih delavcih katera izmed 
nevarnosti ne pojavlja, mu osebna varovalna oprema ni dodelje-
na in mu je tudi ni potrebno uporabljati.
Podlaga za dodeljevanje osebne varovalne opreme je Ocena 
tveganja, v katero je opredeljeno, katerim tveganjem je delavec 
pri delu izpostavljen in katero osebno varovalno opremo mu 
mora delodajalec zagotavljati.
Poleg ocene tveganja je trenutno v pripravi tudi nov Pravilnik o 
osebni varovalni opremi, kjer bodo določeni vsi kriteriji za prepi-
sovanje, dodeljevanje, zamenjavo in testiranje nove OVO. Prilo-
ga pravilnika bo tudi katalog osebne varovalne opreme, s kate-
rim boste vsi seznanjeni na rednih usposabljanjih iz varnost pri 
delu.

Aktivnosti pri določevanju, nabavi, uporabi in spremljanju porabe 
osebne varovalne opreme skušamo vzdrževati na visokem nivo-
ju. Trudimo se, da bomo vzpostavili sistem, da ne bo prihajalo do 
zamud pri dobavi in da bo kakovost osebne varovalne opreme 
na čim višjem nivoju. 

Pravilno predpisana in pravilno uporabljena osebna varovalna 
oprema omogoča zagotavljati večjo varnost in zdravje pri zapo-
slenih. Delodajalec se mora zavedati pomena vlaganja v preven-
tivo in varovanja zdravja delavcev na delovnih mestih v času nji-
hovega aktivnega dela s tem, da aktivno obvladuje in prevzame 
odgovornost tudi na področju osebne varovalne opreme. 

AKTUALNO

V Centru Ljubljana smo za potrebe Potniškega prometa pričeli s 
projektom prototipne izdelave izvlečne stopnice. Izvlečna stopni-
ca bo omogočala lažji izstop in vstop potnikom na postajah, na 
katerih je odmik perona od vlaka  prevelik, kar otežuje vstop ozi-
roma izstop. 
Stopnica se bo avtomatično pomaknila ven s pritiskom na tipko 
oziroma gumb za odpiranje vrat, in sicer: najprej se bo pomakni-
la stopnica za cca. 300 milimetrov in šele nato se bodo odprla 
vrata vlaka. Če bo stopnica pri pomikanju naletela na oviro, se 
bo avtomatično ustavila in pomaknila nazaj za 30 milimetrov. 
Pred izdelavo idejne zasnove smo opravili vrsto dejavnosti: ana-
lizirali smo ponudbo podobnih stopnic na tržišču, skrbno proučili 
standarde, ki so potrebni za optimalno izvedbo izdelka in preveri-
li možnosti dobave potrebnih komponent za izdelavo in vgradnjo 
izvlečnih stopnic na železniška vozila.
Izvlečne stopnice so izdelali v Centru Divača, kjer so jih tudi 
uspešno testirali na testni mizi.
Pred vgradnjo izvlečne stopnice je bilo potrebno izdelati tehnolo-
gijo predelave vozila, ki vključuje tehnologijo mehanske obdela-
ve, tehnologijo varjenja, tehnologijo montaže in tehnologijo pre-
izkušanja.
Prototipne izvlečne stopnice vgrajujemo na EMG 312-129/130 
med veliko revizijo. Elektromotorna garnitura bo predana v pro-
met meseca decembra. Ob predaji vozila v promet se bo pričelo 
tudi testno obdobje delovanja in ustreznosti izvlečne stopnice. 
Testno obdobje bo trajalo šest mesecev.

Vgradnja prototipne izvlečne stopnice na EMG 312
Besedilo in fotografije: Janez Ahčin

Vgradnja stopnice

Stopnica vgrajena na vlak



 

  

CEDEjČEK MESECA

Orodje za demontažo in montažo hladilnih 
celic na DMG 711, 713
Besedilo in avtor: Sašo Nahberger                                              Področje: vzdrževanje, Center Ljubljana
Fotografija: Slavko Hočevar         
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Izreži obrazec za prijavo cedejčka, ga 
izpolni in oddaj svojemu nadrejenemu. 
Vsaka koristna izboljšava je nagrajena, 
najbolj izvirne pa bodo ob vaši privolitvi 
predstavljene v VITražu. 

Prijavite CEDEjČKA!

?

 

Nova priprava

Problem: V strojništvu je zelo pomembna natančna in kakovo-
stna izdelava izdelka. V Ljubljani se tega zaveda tudi naš dela-
vec Sašo Nahberger. Pri mehanikih večkrat pride do težav z 
orodjem, saj za nekatere posamezne mehanske dele ne obstaja 
točno določenega orodja, s katerim bi si lahko pomagali. Ravno 
to je bil problem pri stranskih navojih za hladilne celice. Do sedaj 
so pri stranskih navojih za hladilne celice uporabljali izvijač. Na-
voji so se težko odvijali poleg tega pa je delo potekalo dolgo 
časa. Izguba časa in želja po olajšanju dela je Saša pripeljala do 
rešitve.

Rešitev: Sašo je izdelal pripravo, ki omogoča lažje in hitrejše vi-
jačenje tega vijaka. S tem bomo pridobili čas za drugo delo in 
lažjo ter hitrejšo menjavo vijakov. 

Še en primer, kako inovativnost posameznika pripomore k izboljšanju delovnih pogojev in povečanju zadovoljstva zaposlenih.
Nagrajencu čestitamo ob njegovem dosežku in upamo, da motivacija v letošnjem in naslednjem letu ne bo popustila.

K sodelovanju vabimo tudi ostale zaposlene, ki na različne načine izboljšujete procese proizvodnje. Pogumno izpolnite obrazec in 
se pustite nagraditi za svojo inovativnost. 
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so dnevi, ko je sijalo sonce ali padal dež, 
kljub tistim slabim dnevom pa se je med 
svojimi sodelavci in sodelavkami počutila 
lepo.
Bili so ekipa, znali so stopiti skupaj in 
zagristi v delo pa tudi kakšno ušpičiti.
Zdaj, ko je zapustila svojo redno službo, ji 
ne bo dolgčas saj ima kar nekaj hobijev. Z 
možem sta bila že nekajkrat nagrajena za 
lepo urejeno okolje, zato le-tega ne bosta 
zanemarila, saj imata oba rada cvetje. 
Vsak dan se sprehodita s psičkom, čas pa 
bosta imela tudi za svojo družino, 
prijatelje in raziskovanje Slovenije.
Iskrena hvala za vse prijazne besede, za 
tovarištvo in spoštovanje ter vse dobro na 
novi življenjski poti.

Roman Susman si je v otroških letih želel 
postati frizer, a ga je pot kasneje ponesla 
v druge vode. Po  osnovni šoli je šolanje 
nadaljeval na PŽEKŠ – Poklicna železni-
ška elektro kovinarska šola v Ljubljani, ki 
je trajala 3 leta. Leta 1981, po končani 
srednji šoli je kot strojevodski kandidat, do 
dopolnjenega 18. leta, delal na ASN 
napravah (avto-stop naprave) v Centralnih 
Delavnicah Moste. Ko je dopolnil 18 let, je 
opravil izpit za pomočnika strojevodje in 
kot pomočnik vozil na 311 (gomulka) vse 
do pričetka strojevodske šole. 
V letih 1982-1983 se je šolal v šoli za stro-
jevodje, jeseni leta 1983 pa je samostojno 
pričel voziti kot strojevodja. Dela ni 
opravljal dolgo, saj je v januarju leta 1984 
dobil poziv za služenje vojaškega roka, ki 
ga je končal marca 1985. Po odhodu iz 
JNA in ponovnem opravljanju izpita je 
pričel s samostojnim delom strojevodje. 
uu

KADRI

To delo je opravljal z veseljem. Od 
začetka dela na Slovenskih železnicah pa 
je bil tudi član Sindikata strojevodij. 
Leta 2007 je prenehal z opravljanjem dela 
strojevodje in pričel z novim delovnim 
mestom - preiskovalec izrednih dogodkov. 
To delo je opravljal večinoma v pisarni, 
omogočalo pa mu je tudi delo na terenu. 
Delo preiskovalca je bilo raznoliko in ga je 
opravljal z veseljem, v določenih trenutkih 
pa bi raje zamenjal in ponovno opravljal 
delo strojevodje.
V letu 2018 je tudi zanj prišel čas za 
upokojitev. Roman pravi: '' Veseli me, da 
bom lahko v tretjem življenjskem obdobju 
izkoristil veliko časa za vnuke, kot cerk-
veni ključar na Rakitni pa imam ogromno 
dela z župnijo, tako da mislim, da mi dolg-
čas ne bo.''  
S sodelavci se je razumel dobro, vsem 
želi uspešen čas do upokojitve in dobre 
medsebojne odnose. 

Srečno, sodelavci!
Vzdrževanje, Center Ljubljana

Tilka Kavšek, kot dijakinja 1. letnika 
administrativne šole, je bila leta 1975 
mlada štipendistka takrat še Jugoslovan-
skih železnic. Vsak mesec je morala 
osebno javiti pri štipenditorju v Mostah, 
kjer so takratne dinarje dobili izplačane v 
gotovini.
Po končanem šolanju leta 1979 se je 
javila v takratnem TOZD-u za vzdrževanje 
vozov in strojev Šiška, kjer jo je čakalo 
delovno mesto administratorke v mehani-
čnem oddelku. Zaposlenih je bilo preko 70 
fizičnih delavcev, kot so kovači, ključavni-
čarji, brusilci, strugarji, kalilci, ... Računalo 
in pisalo se je vse ročno, šteli so se boni 
za malico.
Čas je mineval in podjetje je kar nekajkrat 
spremenilo ime. Poročila se je in rodila tri 
otroke. Po zadnjem porodniškem dopustu 
je začela z delom v skladišču. 
Če strnemo vseh teh skoraj 40 let dela, je 
resnično lahko ponosna železničarka. Bili 
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Lokosi jesenski 
prvaki in bogatejši za 
kopico odličij in 
rekordov
Besedilo in fotografije: Borut Planinšič

ŠPORTNE NOVICE

Tekmovalna sezona 2017/18 je bila za kegljače KK Lokomotiva 
Maribor, ki ga od aprila lani vodi predsednik Milan Mikl, znova 
nadvse pestra in uspešna. Klub je sodeloval na 26 tekmovanjih 
(tudi sam jih je priredil šest) in zabeležil enajst uvrstitev med tri, 
prvo moštvo pa je zasedlo četrto mesto v tretji državni ligi. Erik 
Haložan je postal posamični podprvak OTS Maribor in se uvrstil 
na državno prvenstvo (kjer je kot petouvrščeni nastopil še Mirko 
Harc), v paru z Igorjem Skaza je bil prav tako drugi na območ-
nem prvenstvu v tandem dvojicah. Do srebrnih odličij so se do-
kopali še Leon Polše na veteranskem območnem prvenstvu, 
Željko Skrober na turnirju v Slovenj Gradcu in Borut Planinšič s 
soigralko Karmen Jurančič (KK Miklavž) na turnirju v tandem 
mixu v Rušah. Na turnirju ob 65. obletnici kluba je ekipa za Kon-
struktorjem in Željezničarjem iz Čakovca osvojila tretje mesto, 
takisto tudi na turnirju ESV Leoben v Avstriji. Bron je na veteran-
skem DP v Celju osvojil Oto Lorenčič, prav tako tudi Željko Skro-
ber in Leon Polše na območnem prvenstvu v tandem dvojicah, 
tretji mesti sta zasedla še Željko Skrober in Mirko Harc na turnir-
jih KK Krilato kolo oziroma KK Ceršak. 
Klubski prvak je še drugič zapored postal Mirko Harc pred Igor-
jem Skaza, ki je s 630 keglji postavil novi rekord kegljišča, med-
tem ko je klubsko prvenstvo v sprintu osvojil Erik Haložan. V 31. 
zaporedni sezoni klubske krožkovne lige je med 14 ekipami prvič 
zmagal Stinako, ki je v finalu končnice s 666 keglji dosegel novi 
rekord kegljišča, druga je bila ekipa SŽ Sindikata strojevodij in 
tretja ekipa DU Center, ta je predtem zmagala na novoletnem 
turnirju in na Memorialu Vinka Mandla. 

Napočil je čas za preskok v drugo ligo 

Novo tekmovalno sezono 2018/19 so kegljači Lokomotive začeli 
z že ustaljenimi višinskimi pripravami na Rogli. Z velikimi obeti o 
morebitnem napredovanju v drugo državno ligo. Kar je moštvo z 
nekaj odličnimi rezultati (med drugim tudi z rekordnimi 3384 
keglji na tekmi proti Rušam v dvorani Tabor) zelo nazorno tudi 
potrdilo in je s šestimi zmagami, z remijema in enim porazom po 
devetih prvenstvenih krogih s točko prednosti pred Brežicami 
osvojilo naslov jesenskega prvaka v 3. SLO ligi. Uspešno igrata 
tudi ostali dve Lokomotivni ekipi, druga je na tretjem mestu po 
jesenskem delu prvenstva v prvi regijski ligi, tretja ekipa zaseda 
mesto v sredini lestvice druge območne lige.

Na višku poletja je klub priredil mednarodni turnir Lokos Open s 
skupno 191 udeleženci iz Avstrije, Nemčije, Hrvaške in Slovenije. 
Na izjemno kakovostnem in uspelem tekmovanju so padali tudi 
rekordi. Najprej je večkratna svetovna prvakinja in rekorderka, 
Hrvatica  Ines Maričić (Victoria Bamberg) s 653 keglji zrušila 
ženski rekord kegljišča. Zatem je Ivo Kepic (Adergas) s 657 ke-
glji popravil še moški rekord kegljišča, ki pa je zdržal le tri dni, 
kajti Sandi Sajko (Konstruktor)  je 26. avgusta s 681 keglji posta-
vil rezultat, ki ga bo resnično težko izboljšati. 
V jesenski sezoni sta klubu pripadli novi posamični odličji, Borut 
Planinšič je zmagal na veteranskem turnirju v Slovenj Gradcu, 
Mirko Harc je bil tretji na turnirju v Slovenskih Konjicah, s čimer 
se je skupna Lokomotivina bera ekipnih in posamičnih uvrstitev 
med tri od leta 1991 povzpela na 143 (54 – 40 – 49). Prvo mo-
štvo je pred začetkom prvenstva odigralo še pregledno tekmo v 
Čakovcu proti tamkajšnjemu Železničarju, igralci pa so nastopali 
še na turnirjih v Leobnu, Slovenski Bistrici in v Slovenskih Konji-
cah. Žal pa je začetek avgusta minil v znamenju bridkega slove-
sa od nekdanjega predsednika Slavka Rosija (1929 – 2018), ta 
je bil med letoma 1966 in 1981 naslednik prvega predsednika in 
soustanovitelja kluba Rada Baumkircherja. 
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Moštvo KK Lokomotiva Maribor 2018/19



Leseni izdelki blagovne znamke          
         DAR iz podjetja SŽ - ŽIP              
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Zagotavljanje primernih delovnih mest za invalide, zahteva nenehno iskanje novih priložnosti in možnosti uvajanja novih programov, s ka-
terimi lahko našim kupcem vedno znova nudimo različne izdelke. Poleg razširjenega programa sveč in glinenih izdelkov blagovne znamke 
DAR vam tokrat predstavljamo lesni program, ki smo ga z razlogi vključili v program izdelkov.

Les je v zadnjem času postal zelo aktualen in ker smo okoljsko ozaveščeni, nas je prepričal s svojimi pozitivnimi lastnostmi. Je lep, ekolo-
ški, topel, prijeten in nima negativnih posledic za okolje. Kot obnovljiv vir, spodbuja proizvodnjo in s tem gospodarstvo. Pravzaprav je les 
popoln material za izdelke, ki so primerni tako za poslovna darila, za igračo ali darilo kar tako. Dober razlog za nakup je enostavna reci-
klaža, popravilo in predvsem vzdržljivost.

Vsi, ki bi želeli imeti lesene izdelke je to prava izbira za vas, saj so okolju prijazni, biološko razgradljivi in vemo kaj vsebujejo. V kolikor gre 
za igračo, spodbuja otrokovo domišljijo, ustvarjalnost in vizualizacijo. 

Vlak EKO Spomin les SŽ

Ura les SŽ Sestavljanka 24 delna

Vlakec SŽ črke 

Na naši spletni strani www.sz-zip.si je katalog, kjer si poleg lesnega programa ogledate tudi ostalo 
ponudbo. V kolikor se odločite za nakup, lahko svoje naročilo oddate na naslov: narocila@sz-zip.si.

Z NAKUPOM PRISPEVATE K RAZVOJU USTVARJALNE KARIERE DELAVCEV INVALIDOV.



1) Vozilo za prevažanje potnikov ali tovora po tirnicah
2) Vrsta kontrole
3) Del pogonskega stroja, ki se vrti
4) Delavnica za vzdrževanje električnih lokomotiv
5) Prostor, kjer si lahko ogledaš zbirke parnih lokomotiv in drugih železniških vozil
6) Storitev tehnično vagonske dejavnosti (_ _ _ _ _ _ _ _ _ vozil)
7) PANTOGRAF= _ _ _ _ _ _ _ _ toka
8) Proizvajalec električnih in dizelskih lokomotiv

RAZGIBAVANJE MOŽGANOV

VITka križanka

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.

                    

Če želite VITraž prejemati po elektronski pošti, pošljite 
sporočilo na: polona.repar@sz-vit.si 

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

UREDNIŠTVO
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Rešitev prejšnje VITke križanke je 
MODIFIKACIJA, nagrajenka pa ima 
izgleda veliko sreče, saj je s strani 
Matjaža Miklavčiča ponovno bila 
izžrebana KATJA KASTELEC.

Za vas in z vašim sodelovanjem VITraž ustvarjamo v Službi 
za prodajo in marketing.
Kontaktni podatki:
E-naslov: polona.repar@sz-vit.si

Telefon: 01 291 23 05

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

Med pravilnimi rešitvami bomo 
15. januarja 2019 izžrebali nagrajenca, 
ki prejme 2x povratna vozovnica 
Ljubljana – Trst z veljavnostjo do 
30.04.2018. 

Pravilne rešitve skupaj z vašim imenom, 
priimkom in lokacijo posredujte po e-pošti 
na: polona.repar@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 “. 




