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Modernizacija dela strojevodij
Besedilo in fotografiji: Tomaž Ramšak

Kupili smo tablične računalnike 
proizvajalca Samsung TAB A 2016, ki je 
bil izbran na razpisu. Tablični računalniki 
so za klasično uporabo in niso nič 
drugačni od običajnih tablic. Smo pa na 
razpisu zahtevali triletno garancijo in 
zamenjavo z nadomestnimi tabličnimi 
računalniki v treh dneh in s tem zagotovili 
boljše delovanje sistema. Operacijski 
sistem je Android, ki je tudi najbolj 
razširjen in prilagodljiv glede programske 
opreme. Kupili smo 1.000 tablic, 
strojevodje pa jih imajo v osebni uporabi.

Strojevodje bodo uporabljali aplikacijo 
podjetja BITIS, s katero bomo v več fazah 
zamenjali vse tiskane dokumente na 
lokomotivah, ki jih strojevodja potrebuje  

 

 

V letu 2015 je bila sprejeta odločitev za iskanje boljših rešitev glede tiskanega voznega reda, ko je pri menjavi tega prišlo do 
odstopanj in velike količine popravkov že pri uveljavitvi voznega reda. Tako smo se dogovorili, da bomo za zagotavljanje boljše 
preglednosti nabavili tablične računalnike, ki bodo nadomestili tiskane vozne rede. 

za svoje delo. V prvi fazi se uporablja 
samo prikaz voznega reda in obrazca P-
13, ki je bilo izdelano v naši Službi za 
informacijske tehnologije (Boris Žebalc). 
Tablice se bodo uporabljale tudi pri 
vožnjah vlakov v tujini, vendar trenutno še 
ni omogočeno gostovanje v tujih omrežjih. 
Podobne sisteme uporabljajo na 
avstrijskih in italijanskih železnicah ter 
prevoznik RCC pri nas.

Uporaba tabličnih računalnikov namesto 
tiskanih dokumentov za delo strojevodij 
pomeni enostavnejšo in hitrejšo uporabo 
in s tem večjo varnost v prometu. Za 
pravilno uporabo aplikacij smo izvedli 
izobraževanje strojevodij, ki se izvaja od 
začetka oktobra 2017 v redni šoli na vseh 

 

lokacijah vleke po Sloveniji.

Strojevodje v večini novost sprejemajo 
pozitivno, nekaj nezadovoljstva je le pri 
strojevodjih, ki v zasebnem življenju ne 
uporabljajo pametnih telefonov, vendar se 
bodo tudi ti hitro navadili na novo strojno 
opremo, ki jih bo morda prepričala, da si 
tudi sami nabavijo pametni telefon. 

Tablični računalniki bodo vplivali na 
kakovost storitev vleke tako v potniškem 
kot tovornem prometu, saj je namen 
projekta izboljšati storitve vleke in s tem 
zmanjšati stroške sedanjih tiskanih 
dokumentov ter s pravočasnimi in 
natančnimi podatki povečati varnost 
prometa.

 

AKTUALNO

 VITraž // 2

Jure Krajnik na vlaku za Koper V tunelu med Pivko in Divačo
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Uspešno opravljena presoja ECM
Besedilo: mag. Janez Vidovič
Fotografiji: Jože Jurman in Andrej Arnuga

AKTUALNO

 VITraž // 3

V omenjeni uredbi so opredeljene zahteve 
in merila za ocenjevanje organizacije, ki 
poda vlogo za pridobitev certifikata.  
Določene zahteve omenjene  uredbe so 
opredeljene v  uredbi (EU) 402/2013 
(metode in postopki ocenjevanja tveganj) 
in pa v uredbi (EU) 1078/2012 
(učinkovitost postopkov sistema 
upravljanja). 

Sistem vzdrževanja po uredbi (EU) 
445/2011 sestavljajo:
- funkcija upravljanja (ki nadzoruje, 
usklajuje in zagotavlja varno stanje 
tovornih vagonov v železniškem sistemu),
- funkcija razvoja vzdrževanja (skrbi za 
upravljanje dokumentacije o vzdrževanju 
in razvoju vzdrževanja),
- funkcija upravljanja vzdrževanja voznega 
parka (upravlja z odstranitvijo in vrnitvijo 
vagonov v in iz vzdrževanja),
- funkcija izvajanja vzdrževanja (izvaja 
potrebno tehnično vzdrževanje tovornih 
vagonov in njegovih komponent).

Sama presoja je potekala v preverjanju 
zahtev in meril funkcije izvajanja 
vzdrževanja po prilogi III omenjene 
uredbe.

 

 

Družba SŽ – VIT je med 25. in 28. 9. 2017 uspešno opravila recertifikacijsko presojo za ECM na področju vzdrževanja voznih 
sredstev v skladu z evropsko direktivo (EU) 445/2011. Presojo skladnosti procesov z evropsko direktivo je izvajala certifikacijska 
hiša SCONRAIL iz Švice.

Prvo presojo ECM smo v SŽ – VIT izvedli 
pred 4 leti kot ena od prvih delavnic v 
Evropi ter si tako začeli tlakovati pot do 
zahtevnih trgov EU. S pridobitvijo 
certifikata smo si pridobili zaupanje 
kupcev, da se lahko ti v vsakem trenutku  
obrnejo na SŽ – VIT po kakovostno 
opravljeno storitev.

Tokratna recertifikacijska presoja se je 
izvajala v centrih Dobova, Divača in Ptuj 
ter na sedežu družbe. Recertifikacijska 
presoja zajema preverjanje vseh ključnih 
področij obvladovanja procesov, ki jih 
izvaja družba SŽ – VIT  s poudarkom na  
prilogi III uredbe 445/2011. Poleg splošnih 
zahtev in meril je presojevalca predvsem 
zanimala skladnost procesov na področju 
sprostitve tovornih vagonov v obratovanje, 
kompetentnosti zaposlenih na poudarku 
izobraževanja in opredeljenosti varnostnih 
ciljev  v naši družbi s poudarkom na 
področju vzdrževanja.

S strani VIT-a  so pri presoji sodelovali: 
Janez Vidovič, kot vodja Službe za 
vzdrževanje, Slavko Hočevar kot višji 
strokovni sodelavec, Andrej Arnuga, Jože 
Jurman, Drago Seizovič kot koordinatorji
 

 

centrov Ptuj,  Dobova  in Divača, v 
povezavi z izvajanjem skladnosti procesov 
na omenjenih lokacijah, Ludvik Pevec v 
povezavi z upravljanjem tveganj, Peter 
Župevc kot interni presojevalec ECM v SŽ 
– VIT, Matjaž Miklavčič in Andreja Žganec 
pri obvladovanju procesa nabave.

Presojevalec s strani  Sconrail g. Bellon 
Christophe je ob zaključku izrazil 
zadovoljstvo z  videnim, s samo 
skladnostjo  procesov z zahtevami uredbe 
EU ter bil vidno zadovoljen z napredkom 
od zadnje  kontrolne presoje. 
Recertifikacijsko presojo smo zaključili 
brez neskladnosti, tako da pričakujemo 
izdajo novega certifikata do 30. 10. 2017 
kot potrditev, da imamo v družbi SŽ – VIT 
uveden sistem in procese dela skladne z 
evropsko direktivo.

Predstavnik certifikacijske hiše 
SCONRAIL nam je ob koncu presoje 
ponudil pomoč pri pridobitvi potrdila 
oziroma certifikata za vlečna vozila, za 
katera se predvideva izdaja evropske 
uredbe v sredini leta 2019.



NOVOSTI IZ NAŠIH CENTROV

Nova storitev v Centru Ptuj – osni pogoni serije 
713
Besedilo in fotografije: Andrej Arnuga

 VITraž // 4

Meseca aprila 2017 smo izvedli praktično 
izobraževanje obnove osnih pogonov 
serije 713 v Centru Ptuj, ki ga je vodil  
predstavnik firme Gmeinder Getriebe 
Servis GmbH Friedbert Hoffmann. Na 
izobraževanju so sodelovali: Stanko 
Munda, Branko Fajfar, Anej Tušak in Peter 
Ciglar, ter ga uspešno zaključili.

V času praktičnega usposabljanja sta se 
sestavljala in sestavila osna pogona tipa 
GGM170E 269D in GGM170EHA 310D. 
Veselje ob uspešnem zaključku 

 

 

Da je vzdrževanje osnih pogonov naša tržna priložnost, smo že spoznali pred leti in se v ta namen povezali s priznanim proizvajalcem in 
vzdrževalcem osnih pogonov Gmeinder Getriebe Gmbh, ki nam nudi vse potrebno znanje in tehnično pomoč za opravljanje te storitve.  
V letu 2013 smo izvedli prvo izobraževanje na sedežu firme v Nemčiji, kjer so delavci pridobili ustrezne certifikate za vzdrževanje osnih 
pogonov. Žal je sledilo leto 2014 in požar obrata, v katerem smo imeli predvideno servisiranje omenjenih pogonov, zato se je storitev 
obnove prestavila vse do letošnjega leta, ko smo ponovno vzpostavili pogoje za delo. V času obnove prostorov aktivnosti na tem 
področju niso zastale, saj smo v tem obdobju uspešno pripravili in zaključili javni razpis ter dobavili vse rezervne dele za osne pogone.   

Fotografija ob samostojni sestavitvi prvega pogona: čepijo z leve 
proti desni: Miran Topolovec, Branko Fajfar, stojijo z leve proti 
desni: Milan Rajh, Radovan Čukić, Peter Ciglar in Anej Tušak.

Ponosni in veseli smo, da nam je uspel 
zagon še ene nove storitve, s katero 
bomo zagotavljali celovito rešitev obnove 
kolesnih dvojic serije 713/715. V procesu 
vzdrževanja železniških vozil se vedno 
pokaže kakšna nova priložnost za 
izboljšave in napredek, ki obogati naše 
znanje in nam povečuje vrednost storitev. 
Te priložnosti uspešno prepoznavamo in 
se trudimo, da stalno nadgrajujemo svojo 
ponudbo ter tako našim kupcem nudimo 
vedno boljšo podporo pri vzdrževanju 
njihovih vozil. 

usposabljanja je moč razbrati iz 
fotografije, kjer se vidi zadovoljstvo vseh 
sodelujočih in rezultat dela pred njimi – 
sestavljen osni pogon.

Po odhodu predstavnika firme GGS pa je 
sledil ognjeni krst za novopečene 
udeležence usposabljanja, saj je bil pred 
njimi prvi izziv sestave osnega pogona 
brez zunanje pomoči. Prvo samostojno 
obnovo osnega pogona smo končali 12. 
5. 2017, kar štejemo za začetek dela na 
osnih pogonih v Centru Ptuj. 



 VITraž // 5

NOVOSTI IZ NAŠIH CENTROV

Obnova potniškega vagona avtovlaka
Besedilo in fotografije: Matjaž Vidovič

Poleg del iz opisa revizijskega popravila 
smo na vagonu uredili tudi notranjost v 
celoti, kjer smo zamenjali pod, talno 
oblogo in sedežno opremo. Predelali smo 
ročno zavoro po sistemu EC in ogrevanje 
za uporabo naftnih zračnih grelcev ter 
vgradili rolo vrata. V celoti smo 
demontirali en WC in umivalnico ter ju 
preuredili v prostor za kolesa.  Vso 
obstoječo razsvetljavo smo zamenjali z 
LED-svetili, v kupeje pa smo vgradili tudi 
 

 

 

V sklopu revizijskega popravila smo v Centru Ptuj uredili vagon za potrebe soške proge, za tako imenovani avtovlak.   

vtičnice z omejitvijo porabe 1A za 
polnjenje telefonov ali prenosnih 
računalnikov. Zunanjost vagona smo 
popleskali v novo podobo.

Vagon smo v novi podobi lastniku predali 
maja, tako da je maksimalno služil za 
potrebe avtovlaka, ki je ravno v poletnih 
mesecih najbolj obremenjen. Po besedah 
naročnika, Potniškega prometa, so  

 

uporabniki vagona zadovoljni tako z 
njegovo funkcionalnostjo kot novo 
podobo. Potovanje v tem vagonu je 
namreč zanimivo tudi za tiste, ki jih 
slikovita pokrajina ne pritegne najbolj in si 
med potjo raje ogledajo razstavo npr. To je 
na tem vagonu možno, saj je Gorenjski 
muzej v notranjosti vagona uredil potujočo 
razstavo, posvečeno inženirju Maksu 
Klodiču.    



KADRI

Izvedba prakti čnega 
dela izobraževanja na 
ELL-ovih lokomotivah 
Vectron
Besedilo: Simona Hafner
Fotografija: Andreja Rozina

Pod vodstvom Siemensovega strokovnjaka smo pred približno 
enim letom v SŽ – VIT že izvedli teoretični del usposabljanja, 
konec letošnjega avgusta pa je, prav tako pod vodstvom 
Siemensovega strokovnjaka za tovrstne preglede, pri nas 
potekal še praktični del. Usposabljanja, ki je potekalo dva dni, so 
se udeležili vsi, ki so bili prisotni tudi na šolanju N30. 

V Centru Ljubljana to vrsto vozil vzdržujemo za operaterje, ki 
vozijo po Sloveniji in tudi Hrvaški. Po končanem  šolanju smo 
pridobili vse potrebne certifikate za kontrolne preglede I1 
(prevoženih  150.000 km) in I2 (prevoženih 300.000 km), že pet 
dni po opravljenem praktičnem usposabljanju pa smo na eni 
izmed lokomotiv že opravili prvi pregled I2.  

 
 

Konec lanskega leta smo v Centru Ljubljana začeli z 
vzdrževanjem električnih lokomotiv Vectron. Na lokomotivah, ki 
so v lasti nemškega podjetja ELL, izvajamo kontrolne preglede 
N30 oz. bolj poznane kot P1 in imamo za njih pridobljene vse 
potrebne certifikate. 

 

 VITraž // 6

Novi premika či na 
industrijskem tiru v 
Centru Diva ča 
Besedilo in fotografiji: Drago Seizović

Zaradi zaslužene upokojitve nekaterih naših sodelavcev ter 
vedno večjega obsega dela v delavnicah za popravilo vagonov v 
Kopru in Divači smo v Centru Divača organizirali teoretično in 
praktično usposabljanje šestih vzdrževalcev železniških vozil za 
delovno mesto premikač na industrijskem tiru.

Po uspešno opravljenem teoretičnem in praktičnem 
usposabljanju je sledil še praktični izpit pod budnim očesom 
tričlanske strokovne komisije.

Vseh šest kandidatov je uspešno opravilo svojo nalogo in so že 
na razpolago svojim nadrejenim za opravljanje premikalnih del.

  

 
 



  

 VITraž // 7

ZGODILO SE JE

Sanacija nastale škode po požaru v Centru Ptuj
Besedilo in fotografije: Andrej Arnuga

V požaru je bila v celoti uničena 
proizvodna hala tlorisne površine 1.576 
m2, in sicer tapetniška in mizarska 
delavnica, delavnica za preoblikovanje 
pločevin, delavnica za vstopno kontrolo 
kolesnih dvojic, kurilnica in skladiščni 
prostori. V celoti so uničeni obdelovalni 
stroji mizarske delavnice (krožne žage, 
skobeljni in rezkalni stroj, formatne žage, 
debelinka, vrtalni in brusilni stroji, 
stiskalnica za lepljenje lesa …), tapetniške 
delavnice (šivalni stroji, pralni in sušilni 
stroji, šablone in ostalo orodje), v 
delavnici za preoblikovanje pločevine ter 
izdelavo rezervnih delov pa so v celoti 
uničeni: plazma, škarje za rezanje in stroji 
za upogibanje pločevine, varilni aparati, 
tračna žaga ter drugi stroji za 
preoblikovanje, traktor Tomo Vinkovič, 
viličar, računalniška oprema in merilni listi 
za cca. 1.300 kolesnih dvojic, razno 
merilno in namensko orodje ter priprave. 

Velika škoda je nastala tudi zaradi 
uničenega materiala, ki je bil skladiščen v 
proizvodnem prostoru (les, lesene obloge, 
sedežna oprema potniških vagonov, 
blago, pene za sedeže in sestavni deli 

 

 

Komaj smo na Ptuju pozabili na nesrečo, sanirali škodo ter začeli s proizvodnjo v obnovljenih delavniških prostorih po požaru iz začetka 
leta 2014, se je žalostna zgodba ponovila v noči na 17. junij 2017, ko je varnostnik opazil dim v tapetniški delavnici. Regijski center za 
obveščanje Ptuj in vodstvo Centra Ptuj je bilo obveščeno o nastali situaciji ob 2. uri zjutraj.   

Kljub temu, da nam je požar v celoti uničil 
delovne prostore, smo uspeli zagotoviti 
delo zaposlenih v neposredni bližini naše 
proizvodnje v prostorih mizarske in 
tapetniške delavnice ter delavnice za 
preoblikovanje pločevine, v katerih 
zagotavljamo rezervne dele za nemoteno 
proizvodnjo. Res je, da imamo določene 
logistične težave, ki pa jih v skupnem 
sodelovanju in razumevanju sodelavcev 
zaenkrat uspešno premagujemo. 

Samo sanacijo oz. čiščenje požarišča 
(odstranjevanje ostrešja in kritine) ter 
demontažo uničenih strojev in naprav smo 
opravili v mesecu juliju, ko smo odpravili 
vse nevarnosti za poškodbe in 
zagotavljanje nemotenega železniškega 
prometa na tirih ob delavnici. 

Glede na nastalo in ocenjeno škodo, 
obseg in površino uničenih prostorov, 
strojev in naprav bomo za sanacijo po 
požaru potrebovali kar nekaj časa. Kljub 
vsemu pa pričakujemo, da bomo lahko v 
obnovljenih prostorih začeli z delom že v 
drugi polovici leta 2018 in nadaljevali z 
dejavnostjo, ki se na Ptuju odvija že od 
leta 1884.  

kolesnih dvojic (ležaji, labirintni obroči, 
ležajna ohišja ...).  

Lesene obloge, sedežne pene in blago za 
potniške vagone se namensko izdelujejo, 
dobavni roki pa so zelo dolgi, od 4 do 6 
mesecev. Uničeno je tudi električno, 
baterijsko in ostalo orodje delavcev.  V 
glavnem je bilo uničeno vse, kar se je v 
trenutku nastanka požara nahajalo v 
proizvodnih prostorih.

V intervenciji je sodelovalo 154 gasilcev iz 
20 prostovoljnih gasilskih društev z 38 
vozili. Posebna zahvala gre tudi našim 
gasilcem iz Centra Ptuj, ki so vključeni v 
Prostovoljno gasilsko društvo železničar, 
saj so za samo intervencijo, gasilsko 
stražo ter čiščenje orodja in opreme 
opravili preko 200 prostovoljnih ur.

Za razliko od požara iz leta 2014, ko je ta 
zajel proizvodne prostore obnove kolesnih 
dvojic, ki so opremljeni z bandaži, je ta 
prizadel proizvodne prostore, ki so 
vitalnega dela za obnovo in izdelavo 
rezervnih delov za potniška, muzejska in 
ostala železniška vozila, ki jih obnavljamo  
in vzdržujemo v Centru Ptuj. 



 VITraž // 8

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. 

Prijavi CEDEj ČKA!

ZGODILO SE JE 

Intervencija na Verdu
Besedilo in fotografija: Slavko Pepelnjak

17. septembra je intervencijska skupina ob 21. uri dobila vpoklic na intervencijo zaradi železniške nesreče. Na železniški postaji na 
Verdu se je iztiril zadnji vagon v kompoziciji, ki je bila na poti iz Kopra. 

Vagon, ki se je iztiril, je močno poškodoval 
progo in vozno mrežo. Eno prečno 
konzolo na drogovih je popolnoma podrlo, 
druga pa se je naslonila na drogove. 
Intervencijska skupina ju je kmalu po 
nesreči lahko odstranila s pomočjo 
avtodvigala, ostalo delo pa je moralo 
počakati, da sta svoje delo opravili policija 
in skupina za preiskovanje železniških 
nesreč. Tako smo do naslednjega dne  

 
 

skrbeli samo za varovanje kraja nesreče.

Iztirjeni vagon smo začeli odstranjevati 
naslednji dan okrog 13. ure. To nam je 
uspelo s pomočjo dvigala EDK 500 in 
Unimog. Intervencija je bila zelo zahtevna 
zaradi položaja vagona, ki se je postavil 
prečno, poleg tega pa se je še nagnil s 
proge, saj se je vlak ustavil na mostu. Pod

 

mostom je železniška telekomunikacijska 
napeljava, zato je bilo treba pri 
odstranjevanju vagona zelo paziti, da ta 
ne bi padel na napeljavo. 

Tovor, ki se je prevažal, je bil sulfat, ki se 
je večinoma že sam stresel iz vagona in 
so ga drugi izvajalci odstranili. Proga je 
bila zaprta en dan.



 

  

CEDEjČEK MESECA

Izdelava priprave za vpetje obdelovanca
Besedilo in fotografiji: Rudolf Gaber                                                   Področje: rezervni deli, Center Maribor

           Avtor: Janez Ozmec

Problem: V Centru Maribor je kar nekaj zaposlenih, ki jim 
inovativnost ni tuja. Eden izmed njih je tudi Janez Ozmec, ki si je 
zadal cilj izboljšati delovne pogoje v delovnem procesu rezkanja 
plošče vlečne naprave DLOK 642/643.

V strojništvu je eden od poglavitnih pogojev za kakovostno 
izdelavo izdelka natančnost. V večini primerov je obdelovalni 
stroj izdelan točno po namenu uporabe. Zgodi pa se tudi, da ne 
zadostuje potrebam in takrat je še kako pomembno, da se 
operater stroja domisli, kako bo nadomestil te pomanjkljivosti s 
svojo iznajdljivostjo. Enako se je lotil problema tudi Janez, ki je 
moral obdelovanca z vso spretnostjo vpenjati na mizo 
rezkalnega stroja s kar nekaj vijaki in pritrdilnimi ploščicami, kar 
mu je vzelo ogromno časa in potrpljenja. Po obdelavi 
obdelovanca z ene strani je postopek ponovil z druge strani, saj 
tehnološki postopek navaja obdelavo z obeh strani.

 

 

Vpetje obdelovanca na stari način
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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 CEDEj ČKA!

?  
Rešitev: Janez Ozmec si je omislil idealno rešitev, in ker je 
mojster za vse, je kar sam izdelal pripravo, ki omogoča 
enostavno vpetje obdelovanca – ploščo vlečne naprave. Sedaj 
Janez pritrdi pripravo na mizo rezkalnega stroja, obdelovanca na 
pripravo, ki je enostavno pritrjena z dvema ustreznima vijakoma, 
in proces obdelave se lahko začne.

S tem je Janez dosegel svoj cilj: večja natančnost, manjši napor, 
primerna drža in manjša možnost poškodb pri izvajanju del in 
nalog pri izdelavi oz. rezkanju rezervnih delov za železniška 
vozila, ki jih uspešno vzdržujemo v Centru Maribor.  

Kot lahko vidimo, je to še en lep primer, kako lahko inovativnost 
posameznika pripomore k izboljšanju delovnih pogojev in 
povečanju zadovoljstva zaposlenih. 

 

 

Vpetje s pomočjo priprave



DRUŽABNA KRONIKA 

Podelitev priznanj jubilantom
Besedilo: Andrej Zorman
Fotografije: Miško Kranjec

Letos je bila prireditev del tridnevnega 
dogajanja ob železničarskem prazniku, ki 
so ga Slovenske železnice organizirale 
skupaj z Občino Divača. Osrednje 
dogajanje je potekalo v petek, ko se je z 
muzejskim vlakom v Divačo pripeljal sam 
cesar Franc Jožef s svojim spremstvom. 
Letos je namreč minilo 160 let od 
dograditve Južne železnice med Dunajem 
in Trstom. Počastili pa smo tudi 50 let 1. 
tira med Divačo in Koprom.   

Osrednji govorec na prireditvi je bil 
minister za infrastrukturo Peter Gašperšič, 
ki je poudaril, da je posodobitev 
železniške infrastrukture eden 
pomembnejših državnih projektov. Pri tem 
se bo lahko izkoristilo precej evropskih 
sredstev. Prav tako ni pozabil omeniti 
povezanosti Divače kot kraja osrednje 
letošnje prireditve z železnico in kot 

 
 

V skladu z lepo železničarsko tradicijo je v začetku junija potekala tradicionalna podelitev plaket in spominskih ur železničarjem in 
železničarkam, ki so že 30 let zvesti svojemu podjetju.

izhodišča za največji državni projekt v 
vlaganju v železniško infrastrukturo. Da je 
Divača že dolgo življenjsko povezana z 
železnico je poudarila tudi županja Alenka 
Štrucl Dovgan.

Potrebo po takojšnji izgradnji drugega tira 
je posebej naglasil tudi direktor 
Slovenskih železnic Dušan Mes, ki je 
govor popestril s kar nekaj statistike, ki pa 
nikakor ni bila suhoparna, ampak zelo 
zanimiva. Omenil je tudi problem političnih 
igric okrog izgradnje II. tira, ki nikakor ne 
bodo pripeljale do uspešnega dokončanja 
projekta.  

S svojimi nastopi so prireditev popestrili 
Kulturno društvo kraški šopek, folklorna 
skupina ŽKUD Tine Rožanc, Godba 
Slovenskih železnic, pevka Kataya in 

 

učenci divaške šole. Posebne pozornosti 
in občudovanja so bili deležni člani 
akrobatske skupine Dunking Devils, ki so 
svoje vragolije prikazali na železniških 
vozilih.

V naši družbi je v letošnjem letu okrogli 
jubilej doseglo kar 140 zaposlenih. Vsem 
jubilantom je spominske ure in zlate 
spominske plakete ob pomoči vodij služb 
podelil direktor Dušan Žičkar ter jim pri 
tem stisnil roko in se jim iskreno zahvalil 
za dolgoletno zvestobo podjetju in njihov 
prispevek k razvoju družbe. 

Po svečani podelitvi je v prijetni senci za 
vse udeležence sledilo družabno 
srečanje. Ob dobrotah z žara so se med 
seboj pomešali vsi udeleženci podelitve in 
obujali spomine na preteklih 30 let.
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ŠPORTNE NOVICE

Lokosi dostojno proslavili 65. rojstni dan
Besedilo: Borut Planinšič
Fotografija: Sašo Hrnčič

Ta je pričakovano tudi prepričljivo zmagal  
pred Čakovcem in gostitelji turnirja, med 
posamezniki je bil s 611 podrtimi keglji 
najboljši reprezentant Matej Lepej, ki je v 
minulem prestopnem roku okrepil 
Konstruktorjeve vrste. Na turnirju v 
borbenih igrah je na Lokomotivinem 
kegljišču nastopilo njenih 20 krožkov, 
zmagal je Avtoprevoz, z 11 naslovi 
najuspešnejša ekipa v krožkovni ligi (ta 
prav letos slavi 30. obletnico). Najboljši 
posameznik je bil član zmagovalne ekipe 
in nekdanji reprezentant Franc Kirbiš. Po 

2. Željezničar Čakovec: 3289, 
3. Lokomotiva Maribor: 3173, 
4. Lokomotiva Ljubljana: 3093, 
5. Krilato kolo Maribor: 3089,
6. Leoben: 2997. 

Rezultati turnirja v borbenih igrah (2 x 3 
nizi): 
1. Avtoprevoz: 318, 
2. Stinako: 301, 
3. DU Center: 287, 
4. SŽ Sindikat strojevodij: 264, 
5. Lokomotiva Maribor: 260 itd. 

tekmovanju, ki sta ga na vmesni 
svečanosti odprla predsednik KK 
Lokomotiva Milan Mikl in predsednik 
organizacijskega odbora David Brečko, se 
je prek tristo udeležencev zbralo in 
zabavalo na družabnem srečanju, ki se je 
ob prijetnem vzdušju zavleklo pozno v 
noč. 

Rezultati mednarodnega turnirja (6 x 120 
lučajev): 
1. Konstruktor Maribor: 3481 podrtih 
kegljev, 

Predsednik KK Lokomotiva Milan Mikl predaja zmagovalni pokal Robertu Pinteriču 
(Konstruktor). 
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Kegljači KK Lokomotiva Maribor, ustanovljenega 24. 9. 1952, so 65. obletnico delovanja pred nedavnim obeležili z organizacijo 
mednarodnega pozivnega turnirja (6 x 120 lučajev) in memorialnega tekmovanja v borbenih igrah v spomin na klubsko legendo 
Vinka Mandla. Na kegljišču v dvorani Tabor je tekmovalo pet klubov z železničarskim predznakom in kot poseben gost Konstruktor, 
z 12 naslovi državnega prvaka najtrofejnejši slovenski kegljaški klub. 



1) _ _ _ _ _ _ _ _ kompresorska naprava
2) Francoski proizvajalec železniških vozil
3) Naprava v strojevodski kabini, ki skrbi za zbranost strojevodje
4) Del parne lokomotive, kjer se proizvaja energija za vožnjo
5) Železniško kolo, ki je izdelano iz enega kosa
6) Vitalni sklop v zračnem zavornem sistemu vozila, namenjen za krmiljenje delovanja zavore
7) Neporušitvene preiskave
8) Združenje imetnikov tovornih vagonov s sedežem v Hamburgu
9) Ko se nekaj pokvari
10) Agencija za železniški promet

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

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 decembra .

                    

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

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

UREDNIŠTVO
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10)

Rešitev prve VITke križanke je PANTOGRAF, 
nagrajenka pa Špela Drnovšek.

Za vas in z vašim sodelovanjem VITraž ustvarjamo v Službi 
za prodajo in marketing.
Kontaktni podatki:
E-naslov: 
helena.hostnik-simoncic@sz-vit.si
simona.hafner@sz-vit.si

Telefon: 01 291 23 59 
             01 291 28 83

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

Pravilne rešitve skupaj z vašim imenom, 
priimkom in lokacijo posredujte po e-pošti 
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“. 
Med pravilnimi rešitvami bomo 15. 
novembra 2017  izžrebali nagrajenca, ki 
bo dobil 2 povratni vozovnici za 
katerikoli izbrani vlak s pravlji čnimi 
vilami v pravlji čno deželo Celje.  

Pravlji čne vile  vas bodo ves december 
spremljale na vlakih v Pravlji čno deželo  
v Celju. V središču knežjega mesta bodo 
vile ustvarjale brezplačno pravljično 
deželo doživetij vse do silvestrovega. Več 
kot deset pravljičnih vlakov, na katerih 
bodo potnike razveseljevale pravljične 
vile, bo vozilo do Celja iz različnih krajev. 
Več o ponudbi izveste na spletni strani 
www.slo-zeleznice.si in na vseh potniških 
prodajnih mestih Slovenskih železnic.


