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AKTUALNO 

Direktorjeva beseda ob koncu leta 
 
 
 
Spoštovani sodelavci in sodelavke! 

Poslavlja se leto, ki nam ni prizanašalo na mnogih področjih. Kljub temu upam, da se vam je v letu 2020 vseeno zgodilo kaj lepega in 

se ga boste lahko spominjali po tem.  

Leto 2020 je zaznamoval virus, ki je globoko zarezal v vse pore naših življenj. Ukrepi, ki se jih držimo z namenom upočasnjevanja 

širjenja virusa, so močno spremenili naš vsakdan tako doma kot v službi. Pri tem se moram zahvaliti vsem zaposlenim, ki upoštevate 

navodila in tako pazite nase in na svoje sodelavce. Po mojem mnenju se z vašo pomočjo uspešno borimo proti širjenju virusa, prosim 

pa vas, da pri tem vztrajamo skupaj še nekaj časa, toliko, da se razmere izboljšajo  – upam, da ne bo trajalo več dolgo. Vsi si želimo 

starega življenja nazaj, saj je nova realnost za vse stresna. Tudi v poslovnem svetu si želimo nazaj klasičnih sestankov, stiskov rok in 

pristnega človeškega stika, ki ga žal vsa tehnologija ne more nadomestiti. 

SŽ – VIT je poslovno utrpel nekaj posledic pandemije. Naši prihodki iz dejavnosti so bili na ta račun predvsem v prvi polovici leta 

nekoliko nižji, vendar smo situacijo premostili tudi s pomočjo države. V drugi polovici leta dokaj normalno delamo in ob zagotavljanju 

ustrezne razpoložljivosti železniških vozil ne pričakujemo prevelikega izpada prihodkov. Hvala vam še enkrat, da ob spremenjenem 

načinu dela s čim manj stiki, uporabi zaščitne opreme in spoštovanju zaščitnih ukrepov omogočate nemoteno poslovanje podjetja. 

2020 bo za marsikoga od vas leto, ko boste končali svojo poklicno kariero in se posvetili radostim tretjega življenjskega obdobja. 

Veliko vas je takih. Na tem mestu bi se vam rad zahvalil za vaš doprinos k dobremu poslovanju podjetja. Pogrešali vas bomo, hkrati 

pa vam želimo kar najlepše obdobje po desetletjih dela.  

Smo tik pred prazniki, ki bi morali biti radostni in polni upanja. Ne glede na situacijo naj ne zmanjka ne enega ne drugega. V tem letu 

smo se zagotovo naučili, da je zdravje vse. Zato vam za naslednje leto želim samo in le zdravja. Med prazniki bodite veseli in polni 

upanja na boljše čase, pazite nase in svoje družine. Srečno! 

direktor Dušan Žičkar  
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NOVOSTI IZ NAŠIH CENTROV 

Nabava novih dvigalk za vlake Stadler 
 
 
 

Besedilo: mag. Slavko Hočevar 
Fotografija: Helena Hostnik Simončič 
 
Kot je znano, so Slovenske železnice s podjetjem Stadler podpisale pogodbo za nakup novih vlakov. Naročeni so trije tipi vozi l, in 
sicer: elektromotorni vlaki FLIRT, dizelski motorni vlaki FLIRT in dvonadstropni elektromotorni vlaki KISS.  

Družba SŽ – VIT si je postavila cilj, da bo 
kot vodilni vzdrževalec železniških vozil v 
regiji zagotavljala tudi vzdrževanje teh 
novih vlakov. Za uresničevanje tega cilja 
pa je potrebno zagotoviti tudi ustrezno 
opremo in  dvigalke so gotovo ena od 
ključnih stvari, ki jih potrebujemo za 
vzdrževanje železniških vozil. Omogočajo 
namreč dvig koša vozila in s tem dostop do 
podstavnih vozičkov in vseh ostalih delov, 
ki se nahajajo na podvozju oz. spodnjem 
delu koša. Potrebne so pri zamenjavi in 
večini popravil na podstavnih vozičkih, pri  
popravilu inštalacij, ki se nahajajo na 
podvozju, pri vzdrževalnih delih na zavori 
(npr. zamenjava zavornih cilindrov), pri 
podlaganju po struženju koles, itd. Poleg 
tega je dvig vozila potreben tudi zaradi 
preverjanja stanja posameznih elementov 
in sklopov pri vseh popravilih večjega 
obsega in po izrednih dogodkih, kot so 
naleti na vozila, naleti na skale, razna 
povoženja in podobno. 
 
V delavnici v Ljubljani smo bili opremljeni z 
dvanajstimi 16-tonskimi Windhoffovimi 
dvigalkami, ki so bile nabavljene ob 
prihodu elektromotornih vlakov serije 310 
(pendolino) in so omogočale tudi 
vzdrževanje vseh ostalih dvo- in tričlenskih 
potniških vlakov.  
 
Novi Stadlerjevi dizelski motorni vlaki 
FLIRT so sestavljeni iz štirih vagonov, ki so 
postavljeni na Jakobsove podstavne 
vozičke. Za dvig celotnega vlaka je torej 
potrebnih 16 dvigalk.  
 
Glede na to, da so bile obstoječe dvigalke 
narejene po naročilu, saj jih je bilo 
potrebno prilagoditi obstoječemu prostoru, 
je bila prvotna ideja, da se te obdržijo in se 
dokupi štiri popolnoma enake dvigalke. Žal 
se je izkazalo, da so tehnične zahteve 
glede dviga novih vlakov bistveno večje in 
jih z obstoječimi dvigalkami ne bi bilo 
mogoče izpolniti.  
 
Novi vlaki imajo namreč dvižne točke zelo 
nizko in za razliko od vseh dosedanjih 
vlakov še zamaknjene proti sredini vlaka 
za 25 cm. Z obstoječimi dvigalkami teh 
točk ne bi bilo mogoče doseči, zato je bila 
sprejeta odločitev, da se kupi šestnajstih 
novih. 
 
Ta naloga je bila zaupana meni in 
postavljen sem bili pred velik izziv, kako 
definirati tehnične zahteve za dvigalke, ki 

bodo omogočale dvig vseh treh tipov novih 
vlakov, istočasno pa omogočale tudi dvig 
vseh ostalih serij vozil. Upoštevati je bilo 
potrebno še vse omejitve glede prostora, 
razpoložljive električne moči in vse druge 
potrebne parametre. Glede na to, da o 
dvigalkah prej nisem vedel skoraj nič, sem 
se moral najprej seznaniti s tem 
področjem. Pri tem se moram zahvaliti 
Janezu Ahčinu in Romanu Gorišku, ki sta 
zagotovila veliko koristnih informacij, ki 
izhajajo iz prakse in tudi kasneje aktivno 
sodelovala pri tem projektu. Sledilo je 
zbiranje številnih podatkov o vseh vozilih, 
ki naj bi jih s temi dvigalkami dvigali, in 
podatkov o merah razpoložljivega prostora, 
kjer naj bi dvigalke stale. V iskanje možnih 
rešitev in definiranje posameznih zahtev je 
bilo vloženega res veliko truda in lahko 
rečem, da tudi marsikatera neprespana 
ura.  
 
Dvigalke morajo omogočati najnižji delovni 
položaj 26 cm, maksimalni razpoložljivi tok 
je 125 A, ojačana in povečana je morala 
biti naležna 
površina dvigalk, 
vozički, ki so 
nameščeni na 
vsako dvigalko in 
so namenjeni za 
njen premik, so 
morali biti izdelani 
in nameščeni tako, 
da je omogočen 
njihov bočni 
premik. Klasičnih 
dvigalk zaradi 
bližine stene ne bi 
bilo mogoče 
premikati oz. 
postaviti ob tir. 
Vsako vozilo ima 
namreč dvižne 
točke na različnih 
pozicijah, zato je 
potrebno za vsako 
vozilo dvigalke 
premakniti na 
druga mesta itd.  
 
Po določitvi vseh 
tehničnih 
specifikacij  je 
končno sledilo tudi 
javno naročilo in 
izbor dobavitelja. 
Kot najugodnejši 
je bil izbran 

ponudnik Autolift, s katerim je bila 
podpisana pogodba za dobavo šestnajstih 
16-tonskih dvigalk. 
 
Kljub vsem omejitvam, ki smo jim bili priča 
v zvezi z ukrepi za zajezitev vsem dobro 
znanega virusa, se je dobavitelj potrudil in 
dvigalke izdelal in dostavil v predvidenem 
roku. Pri razpakiranju in končni postavitvi 
se je pokazalo, da sprememba položaja 
dvigalk iz horizontalnega v vertikalni ni 
ravno preprosto dejanje. Z združenimi 
močmi predstavnikov dobavitelja in naših 
dveh Romanov, Goriška in Debeljaka, pa 
smo tudi to uspešno izvedli in dvigalke 
brez večjih težav postavili na predvidena 
mesta.  
 
Končno je prišel tudi težko pričakovani 
dan, ko smo prvič uspešno dvignili sedaj 
že naš DMV 610-005/006. Polni adrenalina 
in z nekim posebnim občutkom 
zadovoljstva smo vsi prisotni spremljali, 
kako se je skoraj 130 ton težek lepotec 
odlepil od tirnic. 
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NOVOSTI IZ NAŠIH CENTROV 

Letos septembra smo dočakali težko 
pričakovano obnovo lakirne komore. 
Remont je obsegal večje vzdrževalne 
posege. Spodnji zračni kanali, v katerih  
se je zadrževala večja količina odpadnega 
materiala, so bili temeljito očiščeni. Prav 
tako so bili zamenjani tudi vsi spodnji in 
zgornji stropni filtri, stene lakirne komore 
pa so se očistile in prebarvale v belo barvo. 

Novo prebarvane stene so se zaščitile z 
prozorno folijo, ki omogoča zaščito sten 
pred barvo.  
 
V lakirni komori, so bile zamenjane tudi vse 
luči, saj stare po večini niso več svetile. 
Večja vidljivost v komori pomeni bolj 
kakovostno delo. Prav tako so bile 
opravljene meritve emisij snovi v zrak iz 

različnih izpustov, filtrski sistem pa 
zagotavlja kakovostno čiščenje in s tem 
minimalno emisijo trdih delcev v okolje.  
 
Lakirna komora je prostor, kjer 
zagotavljamo pogoje za optimalen nanos 
barve skladno z zakonodajo in potrebami 
tehnologije.  

   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.  
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Posodobitev lakirne komore 
 
 
 

Besedilo in fotografiji: Jože Kozinc 
 
Zaradi vedno večjih okoljevarstvenih zahtev in izrabljene opreme v lakirnici smo bili v Centru Dobova primorani razmišljati o 
posodobitvi lakirnice. Kakovost naših storitev in zadovoljstvo naših kupcev sta na prvem mestu, kar nam potrjujejo certifikati 
pristojnih uglednih organov.  



CEDEjČEK MESECA 

Ključ za filter goriva pri lokomotivi Vossloh G6 
 
 
 
 
Avtor: Dejan Mingot 
Področje: vzdrževanje DLOK Vossloh G6 
 
 

 

 

Problem: pred izdelavo ključa je bilo precej nerodno in zamudno 
odvijanje in privijanje čepa na vrhu posode gorivnega filtra ter s 

tem možnost, da pride do poškodbe čepa ali posode filtra, ker je 
posoda na manj dostopnem mestu. 
 
 

Rešitev: čep posode za gorivo se zelo enostavno odvije in po 
zamenjavi filtra tudi privije. Tako zmanjšamo možnost poškodb 
posode in čepa, delo pa se opravi veliko hitreje in z manj truda. 
Pri izdelavi ključa sem si delo olajšal z uporabo programa za 3D-
modeliranje in laserskega razreza.  

?

 
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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KADRI 

Nasvidenje, hvala in srečno 
 
 
 
Besedilo: Helena Hostnik Simončič 
Fotografije: Helena Hostnik Simončič in osebni arhiv 
 
Deset, dvajset, trideset – in že smo blizu 40. Let namreč. Tistih, delovnih, ko, z izjemo dopusta, in če imamo srečo, da smo zdravi, 
zgodaj vstanemo in se odpravimo v službo. Potem pa pridejo leta, ko smo čedalje bližje zadnjemu delovnemu dnevu. Počasi se 
delajo načrti za tako imenovano tretje življenjsko obdobje in, kot bi mignil, je ta dan tukaj.  
 

Zadnji delovni dan v svoji karieri je 
decembra nastopil za veliko naših 

sodelavcev, med drugim za koordinatorja 
Centra Ljubljana Draga Fona ter sodelavki 
v knjigovodstvu – Marto Čuk in Dragico 

Šuštar.  
 
Drago Fon 
Drago Fon zapušča VIT na delovnem 
mestu koordinatorja centra, na železnici je 
pa začel delati pred 39 leti. Poklicno mu je 
blizu elektrika, saj je najprej končal 
izobraževanje za električarja. Potem je 
izobraževanje nadaljeval ob delu. Najprej 
je opravil maturo kot elektrotehnik, potem 
pa še diplomiral na višji strokovni šoli v 
Ljubljani. Mlad je bil zaljubljen v šport, igral 
je rokomet. Med šolanjem je bil aktiven tudi 
na literarnem področju, pisal je pesmi in 
zgodbe, bil je v uredništvu šolskega glasila. 
V mladosti je bil tudi udarnik na petih 
delovnih brigadah.  
 
Železnica je bila njegova prva in edina 
zaposlitev. Delati je začel v delavnici TOZD 
Moste, na revizijah serij 342 in 362 ter na 
vzdrževanju hitrostnih merilnikov. Po 5 letih 
je odšel v Ljubljano v vleko v servisno 
službo za vzdrževanje železniških vozil. 
Nekaj let je delal tudi v tehnični operativi, 
kjer se je ukvarjal tudi s škodnimi dogodki 
na vlečnih vozil in vozni mreži. Bil je tudi 
intervencijski delavec, nekaj let tudi kot 
delovodja tako intervencijske kot servisne 
skupine.  
 
Leta 2006 je bila na Železnicah sprejeta 
odločitev, da vsa vzdrževanja vlečnih in 
vlečenih vozil, ki so se izvajala tudi izven 
območja Centralnih delavnic v drugih 
službah, prevzamejo Centralne delavnice. 
Vleka je imela delavnico v Zidanem 
mostu,  v Novem mestu ter mobilni servis, 
TVD je imela delovišče za vzdrževanje 
potniških vagonov v Ljubljani in Mariboru, 
Infrastruktura je imela intervencijsko 
skupino, ki izvaja dejavnost za odpravo 
posledic izrednih dogodkov in propustnost 
proge v zimskem času. Tako se je 
ustanovil obrat VI, katerega je Drago 
prevzel kot obratovodja. Pravi, da je bil to 
zanj velik izziv in z veliko truda in s 
podporo takratnega vodstva so ta obrat 
uspešno implementirali v takratno 
Proizvodnjo Ljubljana.  
 
Drago Fon je sodeloval pri več »premikih« 
v delavnici. Prva večja optimizacija 
proizvodnje v Ljubljani je bila združitev 6 

obratov v 3. Drago je 
prevzel obrat II, ki je bil 
združen z obratom VI. S 
popolno prenovo 
tehnoloških postopkov 
so uspešno izvedli 
projekt prvih revizij 
serije 312. Kot pravi, je 
bilo še mnogo uspešno 
izvedenih nalog, 
predvsem po zaslugi 
vestnih in požrtvovalnih 
sodelavcev. S prihodom 
šefa proizvodnje 
Marjanom Kozmusom 
so dobili nov zagon in 
željo po izboljšanju dela 
in poslovanja 
Proizvodnje Ljubljana. Z 
novim sodelavcem je z  
zadovoljstvom kot vodja 
oddelka sodeloval tudi 
Drago, zadolžen je bil 
za tehnologijo in razvoj 
proizvodnje. 
Decembra 2012, ko 
smo se združili 
Centralne delavnice, 
Vleka in Tehnično 
vagonska dejavnost in 
je nastala nova odvisna družba SŽ – VIT s 
5 centri, je Drago prevzel Center Ljubljana 
kot koordinator. Glede nove funkcije je 
povedal: »Moram priznati, da je bil začetek 
kar zahteven, vendar s podporo in dobrim 
sodelovanjem poslovodstva, uprave 
podjetja, socialnimi partnerji in, kar je 
najpomembneje, s sodelavci v proizvodnji, 
vleki in tehnično vagonski dejavnosti, 
uspešno poslujemo.« 
 
Zdaj je že preteklo 8 let vodenja centra. V 
tem času je morala biti ekipa Centra 
Ljubljana kos mnogim izzivom. Poleg 
našega osnovnega poslanstva, 
vzdrževanja železniških vozil, odprave 
posledic izrednih dogodkov, izvajanja vleke 
vlakov in tehnične vagonske dejavnosti, so 
izvajali investicije v objekte in naprave, 
pridobivali pomembne certifikate s 
področja kakovosti, okoljevarstva in 
energetike, najpomembnejše pa je  
obratovalno dovoljenje za vzdrževanje 
železniških vozil ECM. 
 
Nadrejeni in sodelavci o Dragu vedo 
povedati, da je dober vodja in človek, 
prepričan, da vsak posameznik lahko 
naredi veliko. »Drago je železnico 

dobesedno spoznal z vseh zornih kotov, ob 
tem znal ločiti pomembne stvari od 
nepomembnih in za pomembne stvari 
vedno našel enostavne in učinkovite 
rešitve,« je povedal pomočnik direktorja 
Matjaž Miklavčič.  
 
Drago je ob svojem odhodu iz SŽ – VIT 
povedal: »Če pogledam nazaj, je bila moja 
poklicna pot kar pestra. Trudil sem se, 
da sem delo opravljal vestno in da sem 
upravičil zaupanje vodstva podjetja. 
Marsikdaj je bilo izredno naporno, vendar 
smo s pomočjo spoštovanih sodelavk in 
sodelavcev večino izzivov uspešno 
premagali. Zato sem vsem in vsakemu 
posebej iskreno hvaležen! Pred vami, ki 
boste še naprej aktivno sodelovali v našem 
uspešnem podjetju, so novi izzivi, ki se jih 
ne bojte. Imate mnogo znanja in izkušenj, 
ste zelo povezani med seboj. Ohranite 
medsebojno sodelovanje in spoštovanje in 
bodite ponosni na svoje podjetje. Ja, nič, 
jaz pa grem. Srečno!« 
 
Srečno tudi vam, Drago! Želimo vam 
zdravja in odpočijte si malo, čeprav imate 
že polno načrtov.  
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Marta Čuk 
Marta je tista prijazna svetlolasa gospa iz 
knjigovodstva, ki je znala vsako težavo 
rešiti s prijaznim pristopom. Glede na njen 
značaj ni prav nič čudnega, da je po 
poklicu razredna učiteljica. Ampak nikoli ni 
delala v svojem poklicu.  
 
V Železnicah je od leta 1984, njena prva 
zaposlitev pa je bla v gradbenem podjetju. 
Potem je vsa leta do zdaj delala na 
železnici. Ves čas je delala v stroškovnem 
knjigovodstvu. Najprej v šiški, sedaj pa 18 
let v Mostah.  
 
Marta ima lepe spomine na službo, ker se 
je dobro počutila med sodelavkami in 
sodelavci. Delo je ni obremenjevalo in ga je 
rada opravljala. Pravi, da je v teh letih dela 
na železnici doživela veliko lepih trenutkov.   
Ko bo v penziji, ji ne bo dolgčas, ker se bo 
lahko bolj posvetila vnukom in vnukinjam. 
Sedaj se bo našel tudi čas za stvari, ki jih 
do zdaj ni mogla opravljati. 
 
Marta, želimo vam lepo tretje življenjsko 
obdobje in ostanite vedre narave. 

 
 
 
 
 
 

Dragica Šuštar 
Proti penziji odhaja tudi naša zgovorna 
sodelavka Dragica. Kdor jo je na njeni 
karierni poti na železnici srečal, ni mogel 
mimo njenih kužkov, za katere bo sedaj 
zagotovo dovolj časa. Dragica je namreč 
zelo aktivna članica društva Tačke 
pomagačke, ki pomaga otrokom s 
težavami v razvoju in drugim 
posameznikom, ki jim dobro dene terapija s 
psi. Njena komunikativnost ji pri tem delu 
še posebej pride prav.  
 
Dragica je po poklicu ekonomski tehnik. 
Poleg šole se je vseskozi izobraževala na 
raznih predavanjih, tečajih, delavnicah. Na 
Železnicah se je zaposlila 1. 9. 1981 in to 
je bila njena prva in edina zaposlitev. 
Izhaja pa iz železniške družine, saj je bil 
njen oče najprej strojevodja potem pa 
instruktor strojevodij. 
 
Na železnici je najprej delala v TOZD-u za 
vleko vlakov s sedežem na Vilharjevi. Po 
večkratnih preoblikovanjih podjetja je tam 
delala do avgusta 2011, ko se je skupaj s 
sodelavci preselila v Moste  in postala del 
VIT-a . Začela je kot referent na obračunu 
plač, kmalu postala referent za stroškovno 
knjigovodstvo,  tehnični referent, referent 
za plan in analizo, zadnja leta pa kot 
strokovni sodelavec pomagala 
potrjevalcem pri potrjevanju računov in jim 
bila v pomoč pri strokovnih vprašanjih. 

Na službo jo vežejo lepi spomini. Kolektiv 
je bil prijazen, pripravljen si pomagati med 
seboj. V spominu ji bodo ostala tudi 
prijetna druženja izven službenega časa.   
Za tretje življenjsko obdobje ima ogromno 
načrtov, upa, da se jih vsaj nekaj izpolni. 
Razvajati želi svoja dva vnučka, Manco in 
Izaka, s psičko Haiti v društvu Tačke 
pomagačke še naprej delati kot 
prostovoljka terapevtskega  dela v  DSO-
jih, šolah, knjižnicah in bolnicah, URI Soča. 
Kot aktivna pohodnica želi osvojiti še 
kakšen malo večji hrib v okolici. Mogoče si 
bo kupila še kakšno psičko in nadaljevala z 
vzrejo psov.  
 
Ob odhodu je povedala: »Načrtov je veliko, 
trenutno je na prioritetnem seznamu samo 
želja, da ta virus čim prej premagamo, se 
vrnemo v normalno življenje in zdravi 
gremo novim zmagam naproti. Mojim 
sodelavcem in sodelavkam pa želim vse 
dobro.« 
 
Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš, 
ta svet je lep, če nekoga rad imaš, 
če stisneš roko komu, ki ga kaj boli. 
Ta svet je lep, če si človek do ljudi. 
(Tone Pavček) 
 
Dragica, tudi vam želimo vse dobro, in da 
bi bila še dolga leta aktivna prostovoljka.  

Dragica Šuštar Marta Čuk 



Upokojitev naj bo  

 
 
Besedilo: Boris Koteski 
 
 
Naši delavci iz Centra Ljubljana, ki se ob koncu leta resno pripravljajo na pokoj so: Rajko Ljubič, Milan Kete, Vladimir Ostanek, 
Milorad Popović, Alojz Žajdela, Mile Nunić, Stojan Ivanić, Šimo Barukčić, Dušan Cerjak, Konrad Šepec, Nedeljko Špirić, Rado 
Plaznik, Stanislav Žganec, Bojan Dovč, Dragan Šutilović, Sretko Savić, Igor Berčan, Edvard Seme, Bogomir Stopar, Jože Hočevar, 
Đuro Ćosić, Slavko Krevs, Stanislav Juvan, Franc Seljak, Viktor Laznik.    

Vsem njim in vsakemu posebej gre zahvala 
za delo in prizadevnost, da naša ladja 
uspešno jadra. Bili so lepi dnevi s pravim 
vetrom, a bile so tudi nevihte. Običajno v 
spominu ostanejo lepi trenutki skupnega 
življenja. 
 
Kakšna so razmišljanja ob odhodu v pokoj? 
Vsi smo nadomestljivi. Moč naše civilizacije 
je, da znanje uspešno prenašamo na 
mlade. Mladi bodo prevzeli odgovornost, a 
mi bomo šli v zasluženi pokoj. Ta 
sprememba je tudi  prehod v neznano, ki 
ga lahko vsakdo doživlja na svoj način. Je 
prelomnica, ki prinaša soočenje z 
življenjsko bilanco.  
 
Iz delovnega okolja, polnega izzivov, 
delovnih nalog in stresa se lahko zbudimo 

v jutro brez vsega tega. Ta nekdanji urnik 
moramo zamenjati za naša zanimanja in 
hobije ter energijo vložiti v obnovitev 
prijateljstev ali navezati nova, ki nam bodo 
bogatila prihajajoča leta.  
 
Končno je napočil čas, ko lahko »moram« 
dejansko spremenimo v »želim«, kar v 
resnici ni tako preprosto. Morda bo zvenelo 
neverjetno, vendar je lažje živeti z 
»moram«.  
 
Spomnimo se, po čem smo hrepeneli, ko 
sta nas omejevala delovnik in skrb za 
družino. Morda lahko prenovimo 
stanovanje in si naredimo bolj prijeten dom. 
Odprimo vrata vsem, ki so nam dragi. 
Preživimo dragocene trenutke z vnuki. 
Pričnimo risati, slikati ali pisati spomine. 

Vključimo se v prostovoljno delo. Pričnimo 
vrtnariti. Občudujmo naravo. Ali se 
preprosto ulezimo v travo, poslušajmo ptice 
in opazujmo nebo. 
 
Karkoli bomo počeli, vodilo naj nam bodo 
svoboda, veselje in naše srce. Torej 
upokojitev od dela – da in ne – upokojitev 
od življenja. 
 
Veliko zdravja! 
 
Skupinska fotografija je odpadla zaradi 
znanih razlogov. Tudi, če bi bila, bi bila 
nenavadna, tako kot je nenavadno leto 
2020.  
 
 
 

KADRI 

VITraž    9 

Hvala, sodelavci! 

 
 
Besedilo: Andrej Arnuga 
 
 
V četrtek,  31. 12. 2020, svojo delovno pot zaključuje 7 sodelavcev, zaposlenih v Centru Ptuj, in se tako pridružuje ostalim petim, ki so 
svojo delovno obveznost zaključili v letošnjem letu. 
 

V letu 2020 so se iz Centra Ptuj že 
upokojili: Slavko Petrovič, Branko Fajfar, 
Bogša Franc, Irgl Marija in Kolarič Slavko, 
v decembru pa se jim pridružujejo še: Jožef 
Ivančič, Srečko Horvat, Aldo Nendl, Franc 
Meško, Stanko Bosilj, Branko Ožinger in 
Helena Ciglar. 
 
Sama področja in lokacije dela 
posameznikov so se čez delovno dobo 
spreminjala glede na osnovna znanja in 
znanja, ki so si jih pridobili z izkušnjami. 
Kar nekaj delavcev je začelo svojo karierno 

pot ustvarjati pri popravilu tovornih vagonih 
na delovišču Tezno. Svojo pot so 
nadaljevali na Ptuju v procesu obnove 
potniških vagonov in DMG ter procesu 
obnove kolesnih dvojic. Glede na 
poznavanje vas kot posameznikov vem, da 
ste se v času, ko vam je zdravje še to 
dopuščalo, maksimalno zavzemali za 
dobre odnose znotraj podjetja in za 
doprinos podjetju in družbi kot celoti.  
 
Zavedamo se, da je mogoče določena 
znanja pridobiti le z delom in izkušnjami, in 

vsak posameznik v podjetju predstavlja 
delček mozaika delovnega okolja. Za vse 
opravljeno delo se vam, sodelavci Centra 
Ptuj, zahvaljujemo in si vsi skupaj želimo, 
da ostanete zdravi in čili še vrsto let. Ob 
tem vas vabimo, da se še kdaj oglasite v 
našem (in vašem) podjetju. 
 
Ob tej priložnosti vsem zaposlenim želim 
vesele božične praznike in srečno novo 
leto 2021. 
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Bodoči upokojenci Centra Maribor 
 
 
 
Besedilo: Kaja Klužer 
 
 
Decembra 2020 bo v Centru Maribor na področju vzdrževanja svojo službeno pot končalo 9 delavcev.  

 

BEZGET Branko  
Leta 1984 se je na Slovenskih železnicah 
zaposlil Branko. Začel je kot tehnolog II., s 
svojo pridnostjo in zagnanostjo je 
napredoval in tako postal dolgoletni 
obratovodja investicijskega oddelka.  
 
FRAS Miran   
je vse od 1. 6. 1983 skrbel za vzdrževanje 
varilne opreme in izdeloval rezervne dele 
(tesnila). Vzdrževal je tudi stebrne stroje za 
brušenje. 
 
HABJANIČ Franc  
Franc se je na Železnicah zaposlil leta 
1981. Njegova naloga je bila v času 
zaposlitve predvsem vzdrževanje 
manometrov in brzinomerjev. Opravljal pa 
je tudi vsa druga vzdrževalna dela elektro 
smeri. 
 

HAMERŠAK Marjan 
Na Železnicah je začel svojo pot leta 1984. 
Leta 2009 je bil razporejen na delovišče 
Tezno, kjer je svoje delo strokovno 
opravljal do odhoda v pokoj. 
 
KERMAVC Bogdan 
2. 2. 1981 je svojo pot na SŽ začel 
Bogdan. Zaposlil se je kot elektrikar, svoje 
delo je opravljal na pripravi in vzdrževanju 
električnih komponent za serijo vlečnih 
vozil 813. 
 
KRAJNC Bojan 
Pot je začel v stroškovnem knjigovodstvu 
leta 1981. Kasneje je delal v finančnem 
knjigovodstvu, potem pa ob združitvi leta 
1995 začel kot nabavni referent. Od 2005 
do upokojitve je delal kot strokovni 
sodelavec v službi za nabavo. 
 

PAHOR Igor 
Igor se je na SŽ zaposlil 7. 10. 1985 kot 
tehnolog II. Skozi vso delovno dobo se je 
pridno izobraževal in s tem pridobil vrsto 
strokovnih usposobljenosti. 
 
TEŽAK Franc 
Na SŽ se je zaposlil kot vzdrževalec III. 
leta 2018. Pred tem je v Centru Maribor že 
delal, in sicer preko posrednika. Ves čas 
dela je opravljal vsa ključavničarska dela 
kot tudi montažo zrakotlačne zavore. 
 
VLAŠIČ Miran 
Kot strojevodja za premik je svojo pot na 
Železnicah začel leta 1984. Napredoval je 
do strojevodje, kasneje je bil zaradi 
zdravstvenih težav premeščen v Službo za 
vzdrževanje v Mariboru, kjer je vse do 
upokojitve pomagal pri pomožnih delih. 
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Ljubljanski TVD zapuščata Pero in Sabadin 
 
 
 
Besedilo in fotografija: Bojan Djurdjević 
 

Pero Obrenović, zaposlen v SŽ – 
VIT  na delovnem mestu vozovni 
preglednik, je svojo pot na 
Železnicah začel na nagovor 
prijatelja 18. 9. 1979, prvotno kot 
kandidat za vozovnega preglednika 
na vzdrževanju potniških vagonov. 
Takoj po odsluženju vojaškega roka 
pa se je izšolal za vozovnega 
preglednika in z delom pričel na 
postaji Ljubljana Zalog. Čez čas je 
svojo pot nadaljeval na 
pregledovalnem mestu Ljubljana 
Moste, kjer se je veliko dela opravilo 
na avtovlakih. Tu je ostal do 
upokojitve.  
 
Pero, »kralju«, želimo ti veliko sreče 
in zdravja v pokoju, ohranili te bomo 
v spominu kot zelo zabavnega in 
pozitivnega sodelavca.   
 
Z zadnjim dnem letošnjega leta 
2020 bo vrste v delovnem kolektivu 
Službe za TVD Centra Ljubljana 
zapustil spoštovani sodelavec 
Sabadin Mešić, zaposlen na 
delovnem mestu tehnik vzdrževanja 

v železniški operativi. Sabadin je 
nastopil službo 5. 5. 1983 kot 
kandidat za vozovnega preglednika 
v ŽG Ljubljana, vleka in TVD. Šolo 
za vozovnega preglednika je končal 
junija 1984. 
 
Kot vozovni preglednik je pričel z 
delom avgusta 1984 v Zalogu, kjer 
je delal do avgusta leta 2000. Od 
avgusta 2000 do upokojitve je delal 
kot strokovni sodelavec v Ljubljani 
in Polju. Bilo nam je veliko 
zadovoljstvo sodelovati z njim, saj je 
slovel kot zelo vesten in odgovoren 
človek, ki je svoje delo opravljal zelo 
strokovno in umirjeno. Izdeloval je 
razporede del za posamezna 
pregledovalna mesta ter obračun ur 
za vozovne preglednike, med 
zaposlenimi je bil zelo priljubljen, 
aktiven je bil tudi v sindikatu 
vozovnih preglednikov kot blagajnik.  
 
Sabadin, želimo ti čim več zdravja, 
zadovoljstva in srečno v tretjem 
življenjskem obdobju. 

Sabadin Mešić 



RAZGIBAVANJE MOŽGANOV  

 

VITka križanka 

    1              

  2                

    3              

       4           

    5              

6                  

        7          

                  

                  

1. Vrsta podstavnih vozičkov, ki jih imajo vgrajene novi vlaki Stadler 

2. Besedilo, s katerim se vošči 

3. Dejavnost, ki naprave, vozila, objekte ohranja v ustreznem stanju 

4. Novi dvonadstropni elektromotorni vlak Stadler 

5. Priprava za privijanje in odvijanje  

6. Zaključek poklicne kariere 

7. Prostor za barvanje/lakiranje vozil 

 

Pravilne rešitve skupaj z vašim imenom, 

priimkom in lokacijo posredujte najkasne-

je do 10. 2. 2021 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 15. 2. 

2021 izžrebali nagrajenca, ki bo dobil 

praktično darilo.  

 

 

Rešitev prejšnje križanke je  
MARTINOVANJE, nagrajenec pa Nada 
Mesarič. 

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 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 

VITraž    11 




