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Cedejček kot nosilec malih izboljšav v delovnih
 procesih

Besedilo: Slavko Hočevar
Fotografija: Simona Hafner

Letos mineva že deset let, odkar je bil v našem podjetju uveden Cedejček. Ta predstavlja malo izboljšavo, ki delavcem olajša 
marsikatero delo, zmanjša tveganja za poškodbe ter skrajša potreben čas za izvedbo dela in tako doprinese k večji produktivnosti. 
Prijavi ga lahko vsak zaposleni, v vseh službah. Vsak realiziran Cedejček se tudi denarno nagradi, posebej pa se nagradijo še 
delavci, ki so v koledarskem letu predlagali in realizirali več kot 5 malih izboljšav. V letu 2017 je to uspelo Francu Arnušu iz Centra 
Maribor in v desetletnem obstoju Cedejčka, najbolj inovativnemu, Marku Hvaletu iz Centra Ljubljana. Podelitev nagrad je potekala v 
petek, 23. februarja, v Centru Maribor. Nagrado v vrednosti 100€ in simbolični ček jima je podelil vodja Službe za vzdrževanje, mag. 
Janez Vidovič.

G. Vidovič je nagrajenca pozdravil in jima čestital tudi v direktorjevem imenu ter v nagovoru vzpodbudil, da tudi v tekočem letu 
nadaljujeta z angažiranostjo pri iskanju novih malih izboljšav in posledično predlogov rešitev, ki omogočajo poenostavitev delovnih 
procesov, tehnološki napredek in večjo produktivnost. Pozval ju je, da skušata pozitivno energijo prenesti tudi na sodelavce, da 
bodo z malimi izboljšavami doprinesli k olajšanju izvedbe marsikaterega tehnološkega postopka. V nadaljevanju jima je nekaj besed 
zahvale za realizirane odlične ideje in širjenje duha inovativnega razmišljanja namenil tudi mag. Slavko Hočevar in jima ob okrogli 
obletnici Cedejčka podaril majhni darili. 

Število podanih in število uresni čenih predlogov po Centrih: 

 

Število podanih Število uresničenih Procent uresničenih

Center Divača 3 3 100%

Center Dobova 9 9 100%

Center Maribor 10 10 100%

Center Ljubljana 12 12 100%

Center Ptuj 5 5 100%

SKUPAJ 39 39 100%

Z veseljem ugotavljamo, da je bilo v letu 2017 podanih za 35% več predlogov kot v predhodnem letu. Medtem ko je bilo teh predlani 
25, jih je bilo prejšnje leto kar 39. Vsi podani predlogi so bili tudi realizirani. Največ jih je tudi letos prispeval Center Ljubljana, kjer so 
realizirali 12 predlogov malih izboljšav. Zelo aktivni so bili tudi v Mariboru, kjer so predlagali in realizirali 10 malih izboljšav in v 
Centru Dobova, kjer so jih realizirali 9. V primerjavi z lanskim letom sta napredovala tudi Centra Ptuj in Divača. Na Ptuju so iz 
lanskega enega prišli na pet realiziranih malih izboljšav, v Divači pa leta 2016 niso imeli nobenega, 2017 pa so realizirali tri. 

Predstavljeni podatki za leto 2017 so zelo spodbudni. Zagotovo pa je med zaposlenimi še več dobrih idej kot kažejo zgornje 
številke, zato naj vsi neposredno predpostavljeni, ki imajo vpliv na motiviranje delavcev, le te spodbujajo k njihovi uresničitvi.

  

Od leve proti desni: mag. Slavko Hočevar, mag. Janez 
Vidovič, Franc Arnuš in Marko Hvale
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AKTUALNO

4 inovacije na podro čju vzdrževanja v letu 2017

Besedilo (povzeto po poročilu komisije za inovacije): Simona Hafner
 

Komisija za inovacije SŽ – VIT je v letu 2017 obravnavala 4 inovacijske predloge in jih vse ovrednotila v skladu z veljavnim 
pravilnikom. V katalogu inovacij se nahajajo pod zaporednimi številkami od 215 do 218. 

Komisijo trenutno sestavljajo predsednik Jurij Krošelj in člani: Daniel Majcenovič, Andrej Arnuga, Bojan Metlika, Boris Koteski in 
Slavko Hočevar, še vedno pa nimamo predstavnikov vleke in TVD-ja.     

zap. št inovacija avtor

215 Konstrukcija in izdelava nosilcev merilnih celic mobilne 
tehtnice vagonov.

Roman Bogovič, Robert Savnik, Matic 
Krošelj

216 Rekonstrukcija in izdelava tesnilnih manšet dvižnih cilindrov 
Eamos vagonov.

Darko Novak, Peter Pinter, Matic Krošelj

217 Izdelava usmernika 400V/24V za zagon dizel motorja 
(813/814).

Drago Srša

218 Konstrukcija in izdelava vozička za samodejni naklad 
odrezkov na hidravličnih škarjah.

Darko Novak, Roman Bogovič, Martin 
Herakovič

V letu 2017 smo v primerjavi s prejšnjim letom zaznali zmanjšanje koristnih predlogov in tehničnih izboljšav. Tudi trenutno se odvija 
nekaj zanimivih projektov po delavnicah in vsi si želimo, da bi lahko uporabili čim več izboljšav in predlogov, zato Komisija za inovacije 
vabi vse, ki imate dobre ideje in ustrezno tehnično znanje, da to delite in se pustite nagraditi za svoje inovativno delo. Komisija za 
inovacije si želi tudi, da bi na seznam inovacij v naslednjem letu lahko uvrstili tudi kakšno na področju vleke in tehnično vagonske 
dejavnosti.   

 

 

 

 

 

 

 

                                         Mojih 5 minut za izboljšave 

1. 1. Vzemite si pet minut časa na dan in 
zapišite problem, predlog za rešitev in 
izboljšavo na ta obrazec. 

2.  
3. 2. Na vsak obrazec napišite samo eno 

izboljšavo.  
4.  
5. 3. Prejemnik preveri ustreznost 

predloga v okolju, na katerega se 
predlog nanaša. Problem lahko 
rešimo s še boljšo in dopolnjeno idejo. 

6.  
7. 4. Vsak dober predlog moramo 

izvesti. Le taki predlogi koristijo 
podjetju in bodo zato tudi nagrajeni.  

Št. predloga: 

Rok za izvedbo: 

Uvedeno  dne:  

Vodja:  

Plačilo: 

Odgovorni za uvedbo: 

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!
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Izobraževanje delavcev SŽ – VIT-a za 
vzdrževanje zavorne opreme po programu, ki 
ga predpisuje Pravilnik o vzdrževanju 
železniških vozil
Besedilo: Alojz Drnovšek
Fotografije: Simona Hafner

 VITraž // 4

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!

   

Tudi najmodrejši um se mora še česa naučiti.
(George Santayana)

Ker v našem podjetju vestno sledimo 
zgornji misli, hkrati pa nas v vseživljenjsko 
učenje sili tudi vedno hitreje se razvijajoča 
družba in tehnika, smo se na področju 
zavore odgovorni odločili, da bo znanje in 
vlaganje v znanje eno izmed naših 
temeljnih nalog. Prvo nalogo glede 
izobraževanja v letu 2018, ki smo si jo 
zadali, je bila organizacija tečaja o 
izobraževanju in usposabljanju osebja za 
vzdrževanje vitalnih sklopov in delov 
zavorne opreme. Tečaj je organiziran 
skladno s Pravilnikom o vzdrževanju 
železniških vozil (ULRS 70/2008 iz dne 
11.07.2008) in Pravilnikom o spremembah 

 

 

 

 

in dopolnitvah Pravilnika o vzdrževanju 
železniških vozil (št.: 007-18/2017/12). 
Nosilec tečaja je Izobraževalni center 
Slovenskih železnic d.o.o., predavatelji pa 
so izkušeni sodelavci iz podjetja SŽ-VIT 
d.o.o. Tečaj je zelo dobro obiskan, saj 
imamo prijavljenih 35 tečajnikov iz vseh 
delavnic podjetja SŽ-VIT d.o.o.

Teoretično šolanje poteka v Ljubljani in se 
je začelo januarja letošnjega leta, 
zaključilo pa se bo konec marca, 
natančneje 20.3.2018. Po končanem 
teoretičnem delu bomo imeli preverjanje 
znanja, potem pa bodo kandidati odšli na  

 

KADRI

praktično usposabljanje, ki se bo izvajalo 
po posameznih delavnicah, iz katerih 
kandidati tudi prihajajo.
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Konec januarja, natančneje 29.1.2018 je bilo v Centru Dobova 
izvedeno šolanje za vzdrževanje vagonov tipa Sggrrs izvedba 
TVP, ki so kombinacija ploščnika in nadgradnje s stranskim 
izsipom. Prednost pri tem je zamenljiva nadgradnja, če bi želeli 
vagon uporabljati za druge namene. 

Šolanja se je udeležilo 25 zaposlenih iz različnih delavnic 
podjetja SŽ – VIT, kot tudi preglednikov za tekoče vzdrževanje 
vagonov tega tipa, izvedel pa ga je predstavnik podjetja 
Innofreight Austria GmbH, g. Pascal Trimmel. V času šolanja so 
bili vagoni v najemu, sedaj pa so že v lasti SŽ – Tovorni promet. 
Na predavanjih so obdelali področja kolesnih dvojic, zavore, 
vlečnih in odbojnih naprav,  napisov na vagonu ter delovanja 
mehanizma nadgradnje. 

Pričetek vgradnje 
sistema za štetje 
potnikov na vlaku 
Desiro
Besedilo: Simona Hafner
Fotografija: Janez Ahčin

V današnjem času je na segmentu potniškega prometa vse 
večja konkurenca, zato je informacija o številu potnikov na 
vlaku in njihovi dinamiki eden izmed ključnih faktorjev za 
prilagoditev zahtevam trga. 

Tako je v Centru Ljubljana konec februarja iz VR (velike 
revizije) izstopil prvi EMG 312-111/112, ki ima vgrajen števec 
štetja potnikov. Montaža števca je v stropni konstrukciji, 
postavljen pa je na vsakih vhodno/izhodnih vratih. Ključna 
lastnost je štetje potnikov z veliko natančnostjo in prav zaradi 
tega ima števec dve stereoskopski kameri, ki zajemata sliko 
pod samo napravo. Pridobljene informacije se analizirajo glede 
na velikost, obliko in smer vsakega objekta znotraj območja 
zajemanja podatkov. Znotraj so nameščeni tudi infrardeči LED 
svetlobni viri, ki omogočajo napravi delovanje v vseh 
svetlobnih pogojih. Vsi števci se povežejo na skupno omrežje 
s strežnikom na vlaku, pri čemer se izvaja zajem podatkov iz 
števcev in se jih zapisuje v podatkovno bazo. 

Poleg zgoraj omenjenega EMG-ja so števci potnikov prisotni 
še na dveh, in sicer na 312-109/110 in 312-125/126. 
Posebnost EMG-ja 312-125/126 pa je tudi v tem, da ima poleg 
števca vgrajen tudi WI-FI. 

V Centru Dobova 
izvedeno šolanje za 
vagone Sggrrs
Besedilo in fotografije: Peter Župevc



VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
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Temeljni postopki oživljanja in uporaba 
defibrilatorja
Besedilo: Aleš Kastelic
Fotografije: Simona Hafner

V petek, 2.2.2018, je v prostorih SŽ-VIT d.o.o. - Center Ljubljana, potekalo usposabljanje zaposlenih za temeljne postopke oživljanja 
in uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED). Pred dvema letoma smo namreč v avlo upravne stavbe na Zaloški 217 v 
Ljubljani namestili AED, zato je koordinator g. Drago Fon predlagal, da usposabljanja za uporabo te naprave periodično pona- 
vljamo. Letošnjega usposabljanja se je udeležilo 25 zaposlenih, ki so želeli obnoviti znanje ali pa so se s temeljnimi postopki 
oživljanja srečali prvič. 

Prejeli so sledeče znanje: 
Nenadni srčni zastoj je vodilni vzrok smrti v Evropi. Vsako leto zaradi njega umre 35.0000 do 70.0000 ljudi. Bolniki z nenadnim 
srčnim zastojem imajo boljše možnosti za preživetje, če očividci takoj začnejo izvajati temeljne postopke oživljanja (zunanjo masažo 
srca in umetno dihanje), ki jim sledi hitra defibrilacija. Postopki, ki jih moramo izvajati pri takšnih bolnikih, so zbrani v štirih členih 
verige preživetja.

Veriga preživetja

Zgodnja prepoznava sr čnega zastoja , ki vključuje tudi prepoznavo srčnega izvora prsne bolečine. Po ugotovitvi srčnega zastoja 
moramo takoj poklicati številko 112 ali lokalno številko nujne medicinske pomoči.
Zgodnje oživljanje lahko za dva do trikrat izboljša preživetje bolnikov v srčnem zastoju. Laiki se na tečajih prve pomoči učijo 
zunanje masaže srca in umetnega dihanja. Seveda pa je oživljanje samo z zunanjo masažo srca veliko boljše od nikakršnega 
oživljanja. 
Zgodnja defibrilacija skupaj s temeljnimi postopki oživljanja v prvih 3 – 5 minutah po kolapsu lahko vodi v preživetje v približno 49 
– 75 % primerov. Vsaka minuta, ki jo zamudimo pri defibrilaciji, zmanjša možnost preživetja za 10 – 12 %.
Zgodnji dodatni postopki oživljanja in oskrba po ož ivljanju vplivajo na končni izid. 

Avtomatski zunanji defibrilator

V Sloveniji je povprečni pristopni čas poklicnih reševalcev s popolno medicinsko opremo 10 minut. Ker pristopni čas poklicnih 
reševalnih ekip težko zmanjšamo oz. je povezan z nesorazmerno velikimi finančnimi vložki, se je že pred leti pojavila ideja o širši 
dostopnosti avtomatičnih defibrilatorjev, ki jih lahko zaradi avtomatične prepoznave ritma in enostavne uporabe uporabljajo tudi laiki. 
Tako je v Sloveniji javno dostopnih avtomatskih defibrilatorjev že preko 500. Programi javno dostopne defibrilacije so v svoji prvi fazi 
spodbujali k njihovi namestitvi v trgovskih, kulturnih, zabaviščnih in drugih centrih z veliko gostoto obiskovalcev. Kasneje so prišli do 
spoznanja o koristnosti izobraževanja posameznih poklicnih skupin, npr. gasilci, policisti, varnostniki, vratarji, telefonisti itd. Njihovo 
aktivno vključevanje v verigo preživetja pa lahko občutno izboljša preživetje le ob predpostavki, da je njihov pristopni čas veliko 
krajši (pod 10 minut) od pristopnega časa poklicnih reševalcev. Kar 60 – 80 % nenadnih srčnih smrti se zgodi v domačem okolju. 
Zadnji napori so torej usmerjeni v nameščanje javno dostopnih avtomatskih defibrilatorjev v stanovanjske četrti ob hkratnem 
izobraževanju njihovih prebivalcev. Ob njihovi uporabi moramo takoj poklicati številko 112. Nekateri najnovejši aparati se ob 
aktivaciji avtomatsko povežejo z najbližjim regijskim centrom za obveščanje in mu sporočijo svojo lokacijo, kar še dodatno skrajša 
pristopni čas poklicnih reševalcev.

Po teoretičnem usposabljanju je imel vsak slušatelj možnost na lutki tudi preizkusiti izvajanje masaže srca, izvajanja vseh postopkov 
iz verige preživetja ter pravilne namestitve elektrod in aktiviranja defibrilatorja. Udeleženci so bili z izvedbo delavnice izredno 
zadovoljni. V kolikor bo interes zaposlenih dovolj velik, bomo tovrstne delavnice še ponovili.
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DRUŽABNA KRONIKA

KORANTI  DESTRNIK  in  KURENTI  JAKOBSKI  
DOL prišli pregnat zimo na  SŽ VIT v Ljubljano
Besedilo in fotografije: Miro Kokol
Fotografije: Simona Hafner

Takoj po svečnici, pa vse tja do pepelnice koranti- kurenti pričnemo s kurentovimi obhodi v domačih krajih, okoliških vaseh ter v 
mestih doma in v tujini. Poleg obhodov se udeležujemo tudi raznih prireditev, karnevalov in povork doma in v tujini, kjer s 
poskakovanjem in zvonjenjem zvoncev preganjamo zimo in v deželo privabljamo pomlad. Vse to pripelje do tega, da smo v pustnem 
času povsod. Letošnje leto nam je prineslo nekoliko krajši pustni čas, in sicer od 2.2. – 13.2.2018, bo pa zato drugo leto daljše, saj 
bo trajalo kar cel mesec. To bo napornih 31 dni preganjanja zime. 

Tako kot vsako leto, Koranti Destrnik in Kurenti Jakobski Dol, zbrani predvsem iz vrst železničarjev- strojevodij, tradicionalno 
organiziramo srečanje z zaposlenimi na sedežu uprave SŽ VIT, na Zaloški cesti 217 v Ljubljani. Po prihodu v Moste, kamor nas je 
pripeljala garnitura 312 iz Ljubljane smo naredili obhod po delavnici in upravi SŽ - VIT-a. Zatem smo se zbrali v šolskem razredu, 
kjer smo koranti- kurenti  vsem zaposlenim in njihovim bližnjim zaželeli vse dobro v tem letu. Sledilo je veselo druženje z 
zaposlenimi, nato pa smo se poslovili z željo in povabilom, da se naslednje leto ponovno vidimo. Poslanico kurentov smo izrekli tudi 
na poslovodstvu Slovenskih železnic in sedežu SSSLO v Ljubljani. Tudi tukaj je bilo nadvse veselo in pristno.

Korant je mogočen demonski lik, bajno in pravljično bitje, katerega osnovna naloga je odganjanje zime. Korant s svojim tekom, 
poskakovanjem in plesom preganja zle duhove in zimo, v deželo privablja pomlad, želi dobro letino na polju, zdravje pri ljudeh in 
živini itd. Biti Korant-Kurent ne pomeni zgolj nadeti si masko, biti Korant pomeni opravljati plemenito poslanstvo, katerega lahko 
opravlja le nekdo, ki je čistega srca in poln pozitivne energije ter mu ni poznana sebičnost in se je pripravljen razdajati za 
osrečevanje drugih. Verjeti in zaupati v mistično moč Korantovega obredja, ki prinaša novo, srečno in plodno življenje. Izrednega 
pomena je prenos tega plemenitega poslanstva na mlajše rodove, jih naučiti srčnosti in človečnosti ter dobrote in pomena 
etnografske nesnovne kulturne dediščine, ki nenadomestljivo zaznamuje okvirje prostora in časa, medgeneracijski odnos, ki 
nepretrgoma šepeta in govori zgodbo mističnega ter duhovnega poslanstva Kurenta–Koranta.

Korant ali Kurent naj ostane znanilec in pobudnik novega življenja, ki ga prinaša pomlad ter zavetnik neomejenega veselja, ki je 
čisto in brez madeža namenjeno vsem, ki verjamejo v čarobnost časa med svečnico in pepelnico.

Obhod po delavnici in odganjanje zime 
 s poskakovanjem in zvonjenjem 

Vodja službe za vleko, mag. Boštjan 
Miklavčič sprejema lepe želje za vse 
zaposlene SŽ - VIT

Skupinska slika zaposlenih SŽ – VIT s 
kurenti-koranti



Dekorativni izdelki blagovne znamke  
                 DAR iz SŽ - ŽIP                      
  

Poleg ostalih dejavnosti, ki so primerne invalidom, se v SŽ - ŽIP v invalidskih delavnicah ukvarjamo tudi z izdelavo unikatnih ročno 
izdelanih dekorativnih izdelkov . Izdelujemo glinene izdelke t. j. krožnike različnih oblik , velikosti in motivov, ogrlice, okraske, obeske, itd. 
V naboru izdelkov so še ročno izdelane dekorativne dišeče sveče različnih oblik in velikosti, namenjene za različne priložnosti. Izdelujemo 
naravna mila ter lesene izdelke, v našem programu je tudi proizvodnja kvalitetnih klasičnih nagrobnih sveč.

Vsi unikatni dekorativni izdelki so opremljeni z embalažo, ki je izdelana v celostni podobi lastne blagovne znamke »DAR«. Embalaža je 
okolju prijazna,saj je izdelana iz ekološko razgradljivih materialov.

Pri izbiri surovin za dekorativne izdelke sledimo zdravju ljudi, zato je na prodajnih policah vedno več naših dekorativnih sveč z naravnimi 
dišavami, t.j. eteričnimi olji, ki uporabniku ob najrazličnejših priložnostih pričarajo vonj po naravi. Naši keramični krožniki, sklede in posode 
so pridobili oznako za stik z živili, izdelka leseni vlak in lokomotiva, ki sta izdelana iz slovenskega bukovega lesa, brez barv in lakov, pa 
sta pridobila oznako CE za igrače po evropskih smernicah. 

Vključeni smo v sistem ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami , kar izkazujejo tudi naše sveče, ki nosijo etiketo z oznako« V sistemu 
recikliranja Interseroh«. Tako nagrobne sveče po uporabi niso  zgolj odpadek, ampak vir sekundarnih surovin. V preteklih letih smo prav 
zaradi tega pridobili okoljski certifikat » Certificate resources Saved« (Interseroh- Alba Group) za recikliranje plastične embalaže in 
mešanih kovin.

Dekorativni izdelki iz podjetja SŽ-ŽIP so pridobili oznako SQ-EOQ Slovenskega združenja za kakovost in odličnost. Prav tako smo za 
mnogo naših dekorativnih izdelkov od Obrtne zbornice Slovenije pridobili certifikat umetnostne obrti ART& Craft.
Udeležujemo se priložnostnih sejmov in prireditev širom Slovenije , v lanskem letu pa smo se pod okriljem GZS udeležili tudi 
mednarodnega sejma ročno izdelanih izdelkov v Milanu.

Lepo vabljeni k ogledu in nakupu v naše prodajalne Darilnice v Ljubljani na železniški postaji, poleg trafike 3DVA in na Fužinah, na Zaloški 
217a ter na železniški postaji v Mariboru v podhodu. Katalog dekorativnih izdelkov in nagrobnih sveč si lahko ogledate tudi na naši spletni 
strani www.sz-zip,si/-invalidske delavnice , kjer so tudi  vsi potrebni kontaktni podatki.  Izdelke lahko tudi naročite na spletnem naslovu 
narocila@sz-zip.si, kjer z nakupom naših izdelkov prispevate k razvoju ustvarjalne kariere delavcev invalidov.
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1) Toplo navlečenje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2) Delavnica, kjer vzdržujemo dizelske motorne garniture
3) Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga
4) Opravljanje dela na terenu
5) Listina, s katero se kaj potrjuje (potrdilo)
6) Proizvajalec varnostnih naprav
7) Prostor za barvanje in lakiranje tovornih vagonov in drugih železniških vozil ( Lakirna _ _ _ _ _ _)
8) Proizvajalec električnih lokomotiv
9) Kratica vlakov InterCity Slovenija 
10) Vrsta vzdrževanja
11) Del kolesne dvojice
12) Zamenjava kolesnih obročev 

  1)

  2)

  3)

4)

  5)

  7)

  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 maja.

                    

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

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

UREDNIŠTVO
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10)

Rešitev prejšnje VITke križanke je 
CERTIFIKAT, nagrajenka pa KATJA 
KASTELEC.

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

Telefon: 01 291 28 83

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

Med pravilnimi rešitvami bomo 
15. aprila 2018  izžrebali nagrajenca, 
ki bo prejel darilni bon za Darilnico 
(SŽ – ŽIP) v vrednosti 20 €. 

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

  5)

 6)

 8)

 11)

  12)




