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NOVOSTI IZ NAŠIH CENTROV 

Obnovljena streha na »vodnem poslopju« v 

Novem mestu 
Besedilo in fotografije: Ladislav Vesel 
V mesecu juniju v hudi poletni vročini je gradbeno obrtniško podjetje Potočar, d. o. o, iz Novega mesta izvedlo zamenjavo strešne 

kritine na tako imenovanem vodnem poslopju.  

Objekt je bil pokrit s salonitkami, ki so še vsebovale azbest. V 

preteklosti se je azbestna streha uporabljala zelo pogosto, saj je 

bila to lahka streha, ki je bila enostavna za izvedbo. Kasneje je 

bil azbest spoznan kot zdravju škodljiv material, azbestna streha 

pa zato kritina, ki jo je priporočljivo čim prej zamenjati.  

Odstranjevanje azbestne kritine lahko izvajajo samo izvajalci, ki 

imajo za to licenco. Za odstranjevanje takšne strehe mora 

izvajalec imeti posebno orodje in zaščito za varno odstranjevanje 

kritine. Prav tako je po odstranitvi potrebno kritino ustrezno 

pripraviti za transport, jo varno transportirati in skladiščiti na za to 

pripravljeni deponiji.  

Vodno poslopje je bilo zgrajeno v času gradnje proge Ljubljana–

Novo mesto leta 1893. Objekt je bil namenjen predvsem za 

potrebe takratne parne vleke, saj sta bila na podstrešju 

osnovnega objekta nameščena dva železna rezervoarja za vodo 

s skupnimi kapacitetami 60 m³. Tako se je objekta prijelo tudi 

ime »vodno poslopje«. Kasneje so k osnovnemu objektu 

dogradili še prizidka, ki sta služila za poslovne prostore in za 

skladišče. Namembnost skupnega objekta je tudi danes enaka. 

Vodo v rezervoarje črpamo iz reke Krke, ki jo uporabljamo kot 

sanitarno vodo in še vedno za potrebe parne lokomotive, ko na 

Dolenjsko pripelje muzejski vlak. 



NOVOSTI IZ NAŠIH CENTROV 

Nova čistilna naprava 
Besedilo: Maruša Lemut 

Fotografiji: Helena Hostnik Simončič 

V začetku julija, natančneje 3. 7. 2019, smo v Centru Ljubljana poleg obstoječe čistilne naprave v notranji pralnici prevzeli novo 

čistilno napravo tehnoloških odpadnih vod od zunanjega pranja lokomotiv in vagonov. 

Na zunanjem platoju za pranje izvajamo pranje lokomotiv, 

vagonov, podstavnih vozičkov in raznih delov vlakov. Pri pranju 

tako nastaja odpadna voda, katero je pred izpustom v interno 

kanalizacijo potrebno očistiti. V ta namen sta že izvedena dva 

lovilca olja, dogradili pa smo tudi novo čistilno napravo, preko 

katere se voda iz lovilca olja čisti po fizikalno-kemijskem 

postopku. Fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode poteka s 

postopki koagulacije, flokulacije in usedanja. Čistilna naprava je 

nameščena ob zunanjem platoju za pranje, v kontejnerju med tiri 

v bližini obstoječih lovilcev olja. 

Tehnološke odpadne vode kot rečeno nastajajo pri pranju 

lokomotiv, zato je odpadna voda onesnažena predvsem z 

odpadnimi olji in mastmi, ki lahko tvorijo emulzije, pogosto pa so 

prisotni tudi fini delci bakra. V odpadni vodi so seveda tudi 

ostanki pralnih sredstev, ki povzročajo alkalni pH odpadne vode. 

Povprečni dnevni pretok odpadne vode je 5 m³/dan, maksimalni 

urni pretok odpadne vode pa 1 m³/uro. 

Očiščena voda, ki izteka iz zasnovane čistilne naprave 

tehnoloških odpadnih vod od pranja tako ustreza zahtevam za 

izpust v javno kanalizacijo skladno z uredbo o emisiji snovi pri 

odvajanju odpadnih vod iz postaj za oskrbo motornih vozil z 

gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter 

pralnic za motorna vozila Ur. list RS 10/99,40/40 in 41/04. 

Kot podjetje se zavedamo problematike onesnaženosti vod, tako 

smo z novo pridobitvijo korak bližje čistejšemu okolju. 
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Na enem najbolj neugodnih krajev, da 

iztiri vlak, se je to prav zares zgodilo – v 

tunelu. V ozki luknji, kjer tema tesno 

objame vlak, je zaškrtalo. Vse se je 

ustavilo. In zazvonili so telefoni. Praktično 

celo Železnico je vrglo na noge. Iztiril je 

vagon cisterna, za njim pa še pet – še trije 

v tunelu in dva zunaj. Že tako nas vedno 

praktično vrže v zrak, ko se zgodi izredni 

dogodek, v tem primeru pa je bila situacija 

še toliko bolj resna, saj je vlak prevažal 

nevarno snov – kerozin. 

Kerozin je vnetljiva in hlapljiva tekočina, 

seveda zdravju škodljiva, zato je bila v tej 

intervenciji varnost na najvišjem nivoju. 

Gasilci, ki so bili ravno zaradi tega dejstva 

glavni pri reševanju nastale situacije, so 

ves čas merili prisotnost hlapov v zraku, 

še posebej je bilo to problematično v 

tunelu. Čim je koncentracija presegla 

mejno vrednost, so nas poslali iz tunela, 

zato je bila odprava izrednega dogodka 

precej zahtevna. V bistvu je bila to ena 

večjih železniških nesreč pri nas. 

Tovor je otežkočal tudi samo utirjanje 

iztirjenih vagonov, saj nismo smeli 

uporabljati nobenih orodij, kjer se iskri ali 

pa strojev, kjer se sprošča ogljikov 

dioksid, da ne bi prišlo do požara ali celo 

eksplozije. Tako smo si pomagali s 

hidravličnimi dvigalkami, da smo vagon 

po vagon utirjali, Infrastruktura in ŽGP pa 

ZGODILO SE JE 

Intervencija v eni od večjih železniških nesreč  

pri nas 
Besedilo: Slavko Pepelnjak 

Fotografije: Miško Kranjec 
Bil je praznični dan 25. junij. Nekateri na morju, drugi v hribih, spet tretji na pikniku za hišo … Vsi smo bili nekje v družbi, saj je le 

bil praznik, pa četudi skoraj sredi tedna, in vroče sončno vreme. Vlaki pa so vozili, tako potniški kot tovorni, saj v prometu ni 

prostih dni. In tako se je na pot proti Ljubljani odpravil tudi tovorni vlak iz Kopra, naša najnovejša lokomotiva je vlekla kompozicijo 

vagonov cistern polnih kerozina. Pot je tekla gladko, kolikor gladko se da po utrujeni infrastrukturi primorske proge. Dokler se ni 

zataknilo …  
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Začetni ogled kraja dogodka in dogovarjanje za potek reševanja situacije, prišla sta 

tudi direktor SŽ – VIT Dušan Žičkar in pomočnik direktorja Infrastrukture Zvone Ribič. 

Nalet vagonov na vhodu v tunel  

Uničena proga, potrgani pragovi, vagon je 

naslonjen na tunel, kjer se je zagozdil 



ZGODILO SE JE 

sta sproti gradila novo progo, da sta naši 

najmočnejši dizel lokomotivi vagone lahko 

enega po enega povlekli iz tunela in s 

poškodovane proge. Ta je bila praktično 

uničena, vendar bi kljub temu lahko hitro 

vzpostavili novo progo, če ne bi ena 

cisterna med nesrečo utrpela take 

poškodbe, da je začela puščati. Vagoni so 

vozili po 80–90 tisoč litrov kerozina in v 

tunelu jih je izteklo približno 10 tisoč. 

Gasilci so takoj posredovali z lovilci in 

prečrpavanjem, ampak tega niso mogli 

preprečiti. Zaradi tega je bilo potreben 

izkop materiala pod progo, kar je še 

podaljšalo sanacijo in močno ohromilo 

promet. Kerozin so iz poškodovane 

cisterne črpali cel dan.  

Na intervenciji smo bili od vpoklica 25. 6. 

okrog 14. ure pa vse do 28. 6. zjutraj. 

Skoraj dva dni, natančneje 30 ur smo 

utirjali vagone, previdno in kolikor hitro se 

je v danih razmerah dalo. Angažirali smo 

vse razpoložljive delavce intervencijske 

skupine, ves čas je bil prisoten tudi naš 

koordinator Drago Fon. Od intervencijskih 

vozil in pripomočkov smo uporabili 

omenjene hidravlične dvigalke, vozilo 

Unimog in intervencijski vagon, ki pa 

tokrat ni bil naš vagon (ta je v reviziji), 

ampak smo si morali pomagati kar z 

Easom. To je bila najdaljša intervencija v 

smislu neprekinjene prisotnosti na kraju 

dogodka. 

Ko smo v petek zaključili z delom, smo bili 

močno utrujeni, malce zaskrbljeni zaradi 

izteklega kerozina, a zadovoljni, da je bilo 

vse to za nami. Nismo dolgo »počivali«, 

saj smo kmalu morali spet na teren, tokrat 

v Rimske Toplice.  
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Priprava za dvig vagona 

Poškodovana cisterna, iz katere je iztekal kerozin Gasilci so škropili z vodo in peno, da bi preprečili iskrenje 
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VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 

Delo na višini 
Besedilo in fotografija: Aleš Kastelic 
Poškodbe zaradi padcev z višine zahtevajo zelo hude poškodbe delavcev. V SŽ – VIT smo v preteklosti že imeli nekaj padcev v 

globino s hujšimi posledicami, nekaj pa je bilo tudi padcev v globino z manjšimi posledicami ali celo brez njih.  

Zahteve za varno delo na višini so 

opredeljene v Uredbi o zagotavljanju 

varnosti in zdravja na začasnih in 

premičnih gradbiščih.  

Za dela, pri katerih obstaja možnost padca 

v globino in morajo biti zavarovana proti 

padcu, se smatrajo vsa tista dela, pri 

katerih dela delavec na višini več kot: 

- 1 m od tal na stopniščih, rampah 

in delovnih mestih ob strojih, 

- 2 m od tal na vseh drugih 

delovnih mestih. 

 

Delo na višini je dovoljeno izvajati z 

uporabo pomožnih odrov ali na lestvah, ki 

so lahko navadne ali dvokrake ter z 

uporabo varnostnih pasov, če se taka dela 

ne dajo izvajati brez nevarnosti za življenje 

delavcev. Zaželena pa je uporaba pravih 

odrov določenih višin z ograjenim 

delovnim podom in primernim dostopom. 

Pri delu na strehah se delavci zavarujejo 

pred padci z varnostnim pasom. V kolikor 

to ni mogoče, je potrebno namestiti 

ustrezne odre, ki služijo za delo ali pa 

imajo tudi funkcijo lovilnih odrov. Seveda 

pa morajo biti dovolj visoki, da delavci 

brez težav opravljajo delo.  

V zadnjih dveh letih smo v SŽ – VIT v 

Ljubljani naredili zelo velik korak naprej pri 

varovanju delavcev pred padcem v 

globino. Delavci imajo na razpolago 

pasove za privezovanje, kjer je to možno. 

Privezujejo se lahko na žico voznega voda 

ali pa na jeklenice, ki so nameščene pod 

stropom delavnic. V obratu III so bili 

nameščeni trije dvonivojski delovni odri, ki 

omogočajo dostop na streho vozila preko 

podesta. S tem se je zmanjšala možnost 

padcev z lokomotive na stojnih mestih, ki 

so opremljeni s tovrstnimi odri. Na stojnih 

mestih, kjer dvonivojski odri še niso 

nameščeni, smo namestili nove lestve s 

stopnicami, ki so bistveno varnejše, kot 

lestve s klini.  

Poseben izziv pa je predstavljalo 

zagotavljanje varnega dela na vagonih in 

spuščanja v cisterne v Zalogu. V 

letošnjem letu smo v ta namen pod strop 

delavnice v Zalogu namestili varovalno 

jeklenico s horizontalnim sistemom DBI-

SALA UNI 8. To je jeklenica, ki ima 

vgrajen drsni sistem privezovalnega 

obroča, na katerega se lahko priveže 

delavec in se brez prepenjanja giba po 

strehi vagonov in cistern. Za primer 

spuščanja v cisterno smo morali zagotoviti 

še varovanje delavca, če med delom pride 

do poškodbe ali izgube zavesti delavca v 

cisterni. Za tovrstno varovanje smo dodali 

škripec, preko katerega delavca lahko 

varuje sodelavec, ki se nahaja izven 

cisterne. V primeru, da delavec ne more 

sam zapustiti cisterne, ga lahko sodelavci 

preko škripca potegnejo iz cisterne. 

Seveda morajo vsi delavci, ki delajo na 

cisterni, uporabljati ustrezno varovalno 

opremo – čelado, varovalni pas in 

varovalno vrv. Priprava delavcev za 

tovrstno delo seveda zahteva nekaj časa, 

vendar je to zanemarljivo v primerjavi s 

tem, koliko časa bi lahko bil delavec 

odsoten zaradi poškodbe v primeru, da bi 

prišlo do padca z višine.  

Vso osebno varovalno opremo in 

varovalne sisteme za varovanje pred 

padci je potrebno dosledno uporabljati. 

Vsako novost je zelo težko sprejeti, zlasti 

če od nas zahteva spremembo načina 

dela. Sčasoma se novosti naučimo in nam 

postane samoumevna. Vsa vlaganja v 

varnost so namenjena zaposlenim, da 

preprečimo poškodbe in zdravstvene 

okvare delavcev. Naloga zaposlenih pa je, 

da te sisteme in opremo uporabljajo.  



RAZGIBAVANJE MOŽGANOV 

VITka križanka 
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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 oktobra. 

 
Za vas in z vašim sodelovanjem VITraž ustvarjamo 
v Službi za prodajo in marketing. 
Kontaktni podatki: 
E-naslov: helena.hostnik-simoncic@sz-vit.si 
Telefon: 01 291 23 05 
 
Uredništvo si pridržuje pravico do lektoriranja be-
sedil 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.  

 

Pravilne rešitve skupaj z vašim imenom, 

priimkom in lokacijo posredujte 

najkasneje do 27. 9. 2019 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 30. 

septembra 2019 izžrebali nagrajenca, 

ki prejme dve vozovnici Izletka. 

 

 

 

Rešitev prejšnje VITke križanke je 

PRETVORNIK, nagrajenka pa je Mateja 

Jančar. 

1) Krajša prekinitev vožnje navadno zaradi vstopanja, izstopanja potnikov. 

2) Kemični element, na katerem je osnovana tehnologija, ki zagotavlja prožno, brez emisij in potencialno stroškovno  

konkurenčno rešitev za zamenjavo dizelskih vlakov. 

3) Štiriosni vagon z ravnim podom ali brez njega. Namenjen je za prevoz: kontejnerjev, strojev, težkih vozil, pločevine v kolutih. 

4) Postopek obdelave, ki služi v glavnem za izdelavo valjastih teles.  

5) Prazen prostor, prostor brez molekul, atomov ali podatomskih delcev. 

6) Naprava, zasnovana za blažitev sunkov in dušenje nihanja. 

7) Lastnost vozila, naprave glede na največjo dovoljeno, mogočo težo, obremenitev. 

8) Zaprt prostor ali posoda za shranjevanje navadno večjih količin plina, tekočine. 
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3) 

4) 

5) 

6) 

7) 
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