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Iskrene čestitke za dan 

žena in materinski dan 
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Zahvalim soncu se za cvet, 
a tebi, ker ves moj si svet!  

8. in 25. marec 
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NOVOSTI IZ NAŠIH CENTROV 

Nova preizkuševalnica in prostor za pregledovanje 

varnostnih ventilov v Centru Dobova 
Besedilo: David Ločičnik  

Fotografije: Janez Knez  
Zaradi povečanega obsega dela in zamud pri dobavi varnostnih ventilov iz testiranj smo dobili idejo, da bi naredili 

preizkuševalnico varnostnih ventilov kar v Centru Dobova. Najprej je bilo potrebno ugotoviti, kakšno preizkuševalnico sploh 

potrebujemo.  

Kontrolni organ ima že akreditiran 

postopek preizkušanja varnostnih ventilov 

in preizkuševalnico v Ljubljani. Tam smo 

si ogledali sistem in se soočili s problemi. 

Prav tako smo si ogledali sistem, ki ga 

ima podjetje qTechna. Iz vseh teh 

poizvedb smo si zamislili, kako bi vse 

skupaj izboljšali in uskladili z zahtevami 

RID/ADR. Vsem zadevam, ki smo jih 

videli v Ljubljani in v qTechni, pa smo 

dodali še eno zelo pomembno funkcijo, in 

sicer obračalno mizo. S tem smo si 

zagotovili, da lahko pregledujemo 

praktično vse varnostne ventile. Vse 

skupaj smo zmodelirali v programu 

Autodesk Inventor.  

Nato se je po načrtih iz 3D-modela začela 

izdelava preizkuševalnice. Najprej smo 

naredili osnovno ploščo za pritrjevanje 

varnostnega ventila. V strugarni smo 

izdelali celotno mizo, pritrdilne vijake in 

priključke. Sledila so varilska dela na stezi 

in stojalu.  

Ko smo imeli izdelane vse priključke, 

mizo, stezo, se je začelo sestavljanje in 

montaža sestavnih delov. Potrebna so 

bila še električna dela in pa označitev 

priključkov. Nabavila sta se merilnik 

Hydac HMG 2500 in temperaturni senzor 

ETS 4148-H (- 25 … + 100 °C) ter tlačni 

senzor HDA 4748-H (- 1 … + 9 bar).  

Sledil je preizkus, na katerem se je 

zadeva obnesla odlično. Po izdelavi pa 

smo potrebovali še primeren prostor, ki bi 

izpolnjeval pogoje iz navodila za 

pregledovanje varnostnih ventilov.  

Izbrali smo prostor, kjer je bilo v 

preteklosti manjše skladišče. Najprej se je 

prekrila streha in namestila so se okna. 

Zunanje stene, pregradna stena in strop 

se je obleklo v izolacijske panele, na novo 

se je z ometom poravnalo zidane stene. 

Prostor se ogreva z IR-paneli, ki so 

nameščeni na stropu.  

Model preizkuševalnice v Autodesk Inventorju 



NOVOSTI IZ NAŠIH CENTROV 

Center Ljubljana vse bolj pisan 
Besedilo: Vlastimir Djurdjević 

Fotografija: Miško Kranjec  
Center Ljubljana zadnja leta postaja vse 

bolj zanimiv za tuje kupce, predvsem 

lastnike električnih, pa tudi dizel 

lokomotiv, ki iščejo storitve vzdrževanja 

blizu omrežja, kjer njihove lokomotive 

vozijo. Poleg bližine naše delavnice 

odlikujeta tudi kakovostna izvedba in 

dostopna cena. 

Približno 5 % prihodkov od prodaje 

ustvarimo za zunanji trg, ta delež pa se 

bo po pričakovanjih in naših načrtih v 

naslednjih letih počasi povečeval. 

Konkurenčni smo namreč tako pri 

sprotnem vzdrževanju kot pri revizijah. Na 

slednje nekateri lastniki svoja vozila vozijo 

k nam kljub temu, da ne vozijo po 

Sloveniji. Na pisani paleti kupcev najdemo 

podjetja iz Avstrije, Nemčije, Češke, 

Hrvaške, Anglije … 

Sprotno vzdrževanje opravimo na 

praktično vseh vrstah električnih 

lokomotiv, tudi na takšnih, ki jih SŽ nima v 

lasti (npr. Helga, Vectron). Manjša 

popravila in vzdrževanje opravimo tudi na 

dizel lokomotivah Siemens Hercules. 

Revizije opravljamo trenutno na 

lokomotivah ES64F4, to so lokomotive, ki 

so pri nas vozile pred nakupom Siemens 

Taurusov. Na teh lokomotivah smo na 

začetku delali samo sprotne preglede, 

danes pa kupcu nudimo popolno podporo 

vzdrževanja z revizijami, ki jih opravljamo 

samostojno.  

Dobro sodelovanje prinaša vse večji 

obseg vzdrževanja. Z osvojitvijo menjave 

koles na lokomotivah 541 (Siemens 

Taurus) se nam odpirajo možnosti 

izvajanja kompletnega vzdrževanja tako 

omenjenih lokomotiv kot sorodnih serij. 

Novi kupci pomenijo novo delo, nova 

znanja, nove priložnosti. Naša primarna 

naloga je vzdrževanje celotnega voznega 

parka Slovenskih železnic. Kljub temu 

najdemo prostor za nove izzive, kar pa ni 

vedno lahko. Zavedamo se, da moramo 

slediti potrebam trga, zato se vsi skupaj, 

od vodstva do delavcev, trudimo za rast 

našega podjetja. 

VITraž // 4 

Obnova kolesnih dvojic tovornih vagonov z ležaji 

CTBU 
Besedilo: Andrej Arnuga in Joži Vidovič  
V Centru Ptuj smo v letu 2019 uspešno opravili presojo s strani VTG za obnovo kolesnih dvojic tovornih vagonov, opremljenih z 

osnimi ležaji CTBU. Certifikat, ki nam ga je izdal lastnik vagonov, smo pridobili že prej, vendar je potekel, zato je bila potrebna 

ponovna tehnična presoja.  

CTBU – Compact Tapered Bearing Unit 

(kompaktna enota stožčastega ležaja) je 

zatesnjeni ležaj, sestavljen iz labirintnega 

in plastičnega obroča (imenovanega »p-

spacer«) ter stožčastih valjčnih elemen-

tov, in ustrezno namazan. Ležaji prenese-

jo višje obremenitve, imajo daljšo življenj-

sko dobo in manjšo obrabo. Posebna 

oblika tesnil preprečuje vdor vode v ležaj 

in tako preprečuje korozijo, prav tako pa 

so odporni na ekstremne pogoje obrato-

vanja, predvsem nizke temperature. 

V železniškem prometu se uporabljajo na 

lokomotivskih kolesnih dvojicah ter pri 

tovornih vagonih, ki so namenjeni preva-

žanju težkega blaga, kot so razsuti tovor 

in jeklene konstrukcije. 

Ker so ležaji CTBU zaprti, na njih ob revi-

zijskem popravilu koles ni dovoljeno 

opravljati nobenih vzdrževalnih del, am-

pak se morajo ob demontaži ustrezno 

skladiščiti in odposlati v specializirane 

delavnice na pregled. 

Ob samem certificiranju Centra Ptuj je bil 

poudarek na poznavanju postopkov de-

montaže in montaže s posebnimi special-

nimi orodji ter ustrezni sledljivosti oz. 

označevanju ležajev. Delavci, ki demonti-

rajo in montirajo ležaje CTBU so ustrezno 

poučeni glede rokovanja z njimi ter upo-

rabljajo posebno orodje in priprave. Po-

sebna pozornost ob demontaži in montaži 

je na natančnosti in doslednosti, da ne 

pride do poškodb ležaja. 



V zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu smo si za leto 2019 zastavili nekaj ciljev, in sicer, da število poškodb pri delu ne bo 

preseglo 60 in da število dni odsotnosti zaradi poškodb ne bo preseglo 1.500. Žal ni šlo vse po načrtih. Res je, da se poškodbe ne 

dajo načrtovati, vendar se glede na število zaposlenih in glede na tveganja, ki so ocenjena, lahko upravičeno poda neko 

statistično določeno pričakovanje. 
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VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 

Poškodbe pri delu v letu 2019 
Besedilo: Aleš Kastelic 

Število poškodb se je v letu 2019 precej 

povišalo v primerjavi z letom prej, kar 

pomeni, da se število poškodb v zadnjih 

petih letih vztrajno povečuje. Poškodovalo 

se je 78 delavcev, to pomeni 13 več kot 

leta 2018. Poleg tega smo evidentirali še 

11 poškodb agencijskih delavcev, sicer 7 

manj kot v letu 2018. Skupaj je bilo vseh 

poškodb torej 89, v letu 2018 pa 83.  

Število poškodb se je v primerjavi z letom 

2018 močno zvišalo v Službi za 

vzdrževanje (za 11 poškodb), v Službi za 

TVD in v Službi za Vleko pa je število 

poškodb približno enako kot leto prej. Pri 

povečanju števila poškodb imata največji 

delež centra Dobova in Ptuj.   

Nekoliko bolj spodbuden je podatek, da 

se je resnost poškodb v primerjavi z 

lanskim letom zmanjšala in je nekje v 

desetletnem povprečju. Delavci so bili 

namreč zaradi poškodb pri delu 

povprečno odsotni 21 dni.  

Vzrok za poškodbe je še vedno 

največkrat neprevidnost delavcev, in sicer 

v večini primerov. 20 delavcev se je 

poškodovalo zaradi zdrsov in padcev, 

velik delež od tega pri sestopu z vozila in 

pri hoji po gramozni gredi.  

Devet delavcev je prijavilo poškodbo, ker 

so začutili bolečino v določenem delu 

telesa. Tovrstnih poškodb je iz leta v leto 

več, po definiciji iz zakonodaje pa bi jih 

težko smatrali kot poškodbo pri delu, saj 

če nekdo nenadoma začuti bolečino, ni 

ravno poškodba pri delu, ampak je lahko 

posledica neke bolezni ali drugih težav, ki 

so nastale predhodno. 

Pet delavcev si je poškodovalo oči zaradi 

letečih delcev. To je nekoliko več kot 

prejšnja leta, kar pomeni, da delavci 

zaščitnih očal ne uporabljajo dovolj 

dosledno. Težjih in smrtnih poškodb v letu 

2019 nismo zabeležili.  

Najkrajša odsotnost delavca v letu 2019 

je bila dva dni, najdaljša pa 82 dni. 

Povprečno odsotnost delavcev 

prikazujemo z indeksom resnosti poškodb 

pri delu, ki nam pove, koliko časa so bili 

delavci povprečno odsotni zaradi 

poškodbe. Kar 19 delavcev je bilo 

odsotnih več kot 30 dni, od tega devet 

delavcev več kot 50 dni. Od teh devetih 

delavcev z najdaljšo odsotnostjo so bili 

kar štirje iz Centra Ptuj. 

V letu 2019 so bile najhujše poškodbe 

prstov in dlani z zapestjem, zaradi katerih 

so bili delavci odsotni 30 dni/poškodbo. 

Tukaj so bile najhujše poškodbe prstov pri 

zapiranju vrat lokomotiv, udarci ob zdrsu 

orodja, v enem primeru pa je prišlo do 

poškodbe prstov na poravnalnem stroju. 

Zaradi poškodb nog so bili delavci odsotni 

povprečno 28 dni/poškodbo, zaradi 

poškodb gležnja pa 14 dni/poškodbo. 

Tovrstne poškodbe so bile nekoliko 

milejše kot v letu 2018, saj so bile 

odsotnosti bistveno krajše. Poškodbe nog 

in gležnjev so nastale v glavnem pri 

zdrsih in padcih pri sestopu z vozil.  

Spremljamo tudi število poškodb po 

lokacijah nastopa dela. Največ poškodb 

so prijavili delavci iz Službe za 

vzdrževanje v Centru Dobova, kjer se je 

poškodovalo kar 16 delavcev –  to pomeni 

10 več kot leta 2018. Dvanajst poškodb 

so prijavili delavci iz Službe za 

vzdrževanje v Centru Ptuj in iz Službe za 

vleko v Centru Maribor – sta pa to lokaciji, 

kjer je bilo tudi prejšnja leta največ 

prijavljenih poškodb. Največjo resnost 

poškodb so imeli v Službi za TVD, Center 

Ljubljana (29 dni/poškodbo), sledita pa 

Služba za vzdrževanje Centra Ptuj (28 

dni/poškodbo) in Služba za vleko Centra 

Maribor (26 dni/poškodbo). 

V letu 2019 je bilo na novo zaposlenih več 

mladih delavcev, ki so običajno bolj 

nagnjeni k poškodbam. Največ poškodb 

je bilo sicer med delavci med 51. in 60. 

letom starosti, saj je tudi delež zaposlenih 

v tem starostnem obdobju največji. Za 

izboljšanje delovnih pogojev je bilo v letu 

2019 vloženih veliko sredstev, zlasti na 

področju dvižne opreme in dela na višini. 

Tudi na področju osebne varovalne 

opreme so bila porabljena sredstva višja 

kot v prejšnjih letih. Usposabljanj iz 

varnosti in zdravja pri delu se je udeležilo 

1.160 delavcev. Opravljali smo notranje 

kontrole na področju varnosti in zdravja 

pri delu, pregledanih je bilo 895 strojev in 

naprav. Kljub vsemu trudu smo leto 

zaključili slabše od zastavljenih ciljev.  

Načrt za leto 2020 

Ukrepi za leto 2020 morajo biti usmerjeni 

v izboljšanje varnosti zlasti v službah, kjer 

je poškodb največ. To so Služba za 

vzdrževanje Centra Dobova in Centra Ptuj 

ter Služba za vleko Centra Maribor. 

Poostriti bo potrebno kontrolo nad 

uporabo osebne varovalne opreme in nad 

upoštevanjem predpisov iz varstva pri 

delu. Po vsaki poškodbi bo potrebno 

narediti podrobno raziskavo, da se 

ugotovijo dejanski vzroki poškodb. Še 

vedno je predlog stroke, da morajo tudi 

strojevodje uporabljati čevlje z grobim 

gumijastim podplatom, da bi se izognili 

poškodbam, ki nastajajo pri sestopu z 

lokomotive in pri hoji po gramozni gredi.  

Naš cilj prenašamo v leto 2020, torej se to 

leto ne sme poškodovati več kot 60 

delavcev in odsotnost zaradi poškodb pri 

delu ne sme preseči 1.500 dni.  



KADRI 
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15 zaposlenih iz Centra Maribor zaključilo svojo 

službeno pot 
Besedilo in fotografija: Kaja Klužer 
Decembra 2019 je v Centru Maribor svojo 

službeno pot končalo kar 15 delavcev.  

 

BOMBEK Franc 

Svojo pot na železnicah je začel 7. 7. 

1982 v centralnih delavnicah na Ptuju. 

Delo je največkrat opravljal na podstavnih 

vozičkih.  

 

KRULEC Stanislav 

Vse od začetka zaposlitve na SŽ je 

Stanislav svoje delo opravljal v Celju. 

Izvajal je vsa možna popravila, ki so bila 

potrebna na DMG. 

 

LUKIĆ Petar 

Od leta 1985 je Petar svoje delo najprej 

opravljal kot varilec v orodjarni, kasneje 

pa tudi delo kurjača. V svojem prostem 

času se je rad ukvarjal z nogometom.  

 

MAUČEC Bojan 

3. 12. 1985 je svojo pot na SŽ začel 

Bojan. Zaposlil se je kot ključavničar, 

svoje delo pa je opravljal na vodnem 

sistemu tako na dizel lokomotivah kot na 

DMG. 

 

OZMEC Janez 

Od junija 1985 pa do upokojitve 31. 12. 

2019 je Janez kot rezkar uspešno reševal 

različne probleme, ki so se pojavili na 

lokomotivah.  

 

PERKO Miran 

Se je zaposlil 10. 3. 1983 v CD Maribor 

kot strugar. Z zavzetim delom je v času 

zaposlitve napredoval do delovodje II. in 

kot strugar opravljal različna strugarska 

dela. Je strasten kolesar in svojemu 

hobiju bo sedaj lahko posvetil še več 

časa. 

 

PETEK Marija 

Je bila zaposlena na SŽ kot tajnica. Na 

železnici se je zaposlila davnega 1. 8. 

1978. Vso delovno dobo je delala za 

proizvodnjo Maribor, bila je marljiva, 

vestna in svoje delo vedno opravljala s 

srcem. 

 

PUPAHER Zlatko 

Kot varilec je Zlatko svojo pot na SŽ začel 

4. 10. 1982. Čez čas je odšel v orodjarno, 

svojo pot na SŽ pa končal v gumarni. Je 

ribič in gobar. 

 

RAKUŠA Janez 

Se je zaposlil pri SŽ 10. 3. 1983 kot 

mehanik dizel vozil. Celotno delovno dobo 

je pridno delal, s tem napredoval in postal 

delovodja. Prosti čas pa je vedno 

posvečal svoji domači kmetiji in 

vinogradu.  

 

RITONJA Stanislav 

V času dela na SŽ od leta 1985 do 2019 

je Stanislav od ključavničarja napredoval 

do delovodje. Bil je skupinovodja 

orodjarne in tako skrbel, da je delo v 

orodjarni potekalo nemoteno.  

 

RUBIN Bojan 

Kot poklicni orodjar se je Bojan na SŽ 

zaposlil 7. 1. 1980. Delo je naprej 

opravljal kot livar, kasneje odšel v 

orodjarno na izdajo orodja in to delo 

opravljal vse do upokojitve. Svoj prosti 

čas posveča zbiranjem starin, zato ga 

lahko vsako nedeljo dopoldne srečamo na 

bolšjem sejmu.  

 

SABOTI Milan 

Od 3. 6. 1981 pa vse do upokojitve 31. 

12. 2019 je Milan opravljal kleparska dela 

na lokomotivah in drugih objektih. V 

prostem času rad zahaja v hribe.  

 

ŠENEKAR Jože 

Zaposlil se je kot mehanik za dizelska 

vozila 1. 3. 1982 v Proizvodnji Maribor, 

pot na SŽ pa je končal kot vzdrževalec 

železniških naprav in tirnih vozil II. Med 

časom zaposlitve je prav tako opravljal 

premik na industrijskem območju. 

 

ŠTUHEC Anton 

Je začel svojo pot na železnicah kot 

pleskar, s svojo pridnostjo in zagnanostjo 

pa je napredoval in na koncu delal kot 

delovodja v ličarski delavnici. 

 

ŽNIDAR Egidij 

Egidij se je pri SŽ zaposlil 24. 11. 1981 

kot mehanik. V času zaposlitve je 

napredoval in postal tehnik vzdrževanja. 

Opravljal je meritve na dizel motorjih. Prav 

tako je bil strojevodja na industrijskem 

tiru. 

 

Januarja 2020 so v Centru Maribor svojo 

službeno pot končali trije delavci. 

 

JUG Igor 

Je začel delati pri TVD Maribor kot 

vozovni preglednik, pot na železnicah pa 

končal 31. 1. 2020 v Centru Maribor kot 

tehnični vzdrževalec v železniški operativi. 

 

 



13. februarja so nas tradicionalno obiskali 

kurenti. Vsako leto nas namreč obiščeta 

skupini iz Jakobskega Dola in Destrnika, v 

katerih je kar 7 naših sodelavcev. Na 

obisk so se ta dan odpravili na upravo SŽ 

– VIT-a in Slovenskih železnic.  

V VIT-u smo jih imeli priložnost videti, 

predvsem pa slišati njihov pohod po 

upravi, ko so pošteno pretresli hodnike. 

Na kratko so se zadržali v delavnici, kjer 

so veselje naredili našim delavcem, 

potem pa odhrumeli proti centru Ljubljane.  

Zimo so očitno odgnali, saj je ta dan po 

meglenem jutru posijalo sonce.  

VITraž // 7 
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Srečno, sodelavca! 
Besedilo: Igor Rojc 

Fotografija: Drago Seizović  
V ponedeljek, 17. februarja, sta vrste 

delovnega kolektiva Centra Divača 

zapustila spoštovana sodelavca Dušan 

Ivančič in Rudi Svetina. 

Dušan, po poklicu ekonomski tehnik, je 

nastopil službo poleti 1980. leta v 

tedanjem TOZD-u za vleko vlakov Divača. 

Skoraj vso delovno dobo je služboval v 

materialni službi, zadnja leta pa je delal v 

centralnem skladišču. Delavcem izvršilne 

službe je izdajal zaščitna sredstva, skrbel 

za pravilno razporeditev rezervnih delov 

ter vodil postopke za nabavo in izdajo 

posameznih materialov. 

Rudi, po poklicu elektrikar, se je zaposlil v 

tedanjem TOZD-u CD leta 1990. 

Zaposlen je bil kot obratni delavniški 

vzdrževalec električnih naprav. 

Oba sta bila zadovoljna z delom in 

sodelavci. Bilo nam je v veliko 

zadovoljstvo sodelovati z njima, saj sta 

slovela kot vestna in odgovorna fanta, ki 

strokovno opravljata svoje naloge. Skozi 

vso delovno dobo smo gojili korekten in 

spoštljiv odnos in ga ohranili do zadnjega 

dne.  

Zato je bilo na zadnji dan 

njunega  druženja z nami vzdušje precej 

ganljivo. Pripravila sta nam pravo 

presenečenje s pogostitvijo, kjer ni 

zmanjkalo smeha ter obujanja veselih in 

zabavnih pripetljajev iz preteklih let. Ob 

misli na zadnje skupno druženje se je 

marsikomu orosilo oko. Temu primerno 

smo prešerno nazdravili z željo, da nas še 

kdaj obiščeta, saj nam je bilo lepo. 

Fanta, prava sta, zelo bosta manjkala v 

naših vrstah, kljub vsemu pa: ŽELIMO 

ČIM VEČ ZDRAVJA, ZADOVOLJSTVA 

IN SREČNO V TRETJEM ŽIVLJENSKEM 

OBDOBJU. 

ZGODILO SE JE 

Kurenti na obisku v Ljubljani 
Besedilo in fotografija: Verica Abutovič  

ARNUŠ Franc 

je svojo pot na SŽ začel 15. 3. 1983 kot 

mehanik. Mehanična dela je celotno 

delovno dobo opravljal tako na dizel 

lokomotivah kot na DMG.  

 

 

MERNIK Drago 

Začel je kot pomožni delavec 10. 2. 1984. 

Svojo celotno delovno dobo je opravljal 

delo varilca in s svojo pridnostjo 

napredoval do vzdrževalca I. Svoj prosti 

čas najraje posveti ribolovu, saj je 

strasten ribič. 

Februarja 2020 je delo na SŽ končal 

KRUMPAK Pavel, ki se je zaposlil pri 

SŽ – VIT kot elektromehanik. Svoje delo 

je opravljal v Celju, skozi čas napredoval 

do delovodje in tako poskrbel, da tudi v 

Celju dela potekajo nemoteno. 



OKOLJE 

Upravna stavba z novo streho 
Besedilo in fotografiji: Boris Koteski   

Zamenjava kritine pri visokih stavbah je 

zahtevno delo, še posebej, če kritina 

vsebuje azbest. Odstranjevanje terja 

posebne ukrepe izvajalca del v smislu 

varstva pri delu in varstva okolja. Sanacijo 

strehe, ki presega 300 m² lahko opravlja 

izvajalec, ki ima za odstranjevanje 

azbesta okoljevarstveno dovoljenje (OVD) 

ministrstva, pristojnega za okolje.  

Po njihovi evidenci je za tako delo v 

Sloveniji pooblaščenih 154 podjetji – 

podatek je iz leta 2019 (okoljevarstveno 

dovoljenje po 6. členu Uredbe Ur. l. RS, 

št. 60/06). 

Azbestno-cementna kritna 

Azbest je bil do prepovedi prav gotovo 

eden najbolj zaželenih materialov, ki se je 

zaradi svojih izjemnih kemičnih in 

fizikalnih lastnosti pogosto uporabljal v 

industriji in širše. Azbestno-cementna 

kritina je bila namreč v letih od 1970 do 

1990 najpogostejša izbira lastnikov hiš ne 

samo v Sloveniji, ampak tudi širše. Torej 

je bilo obdobje, ko je azbest bil »the 

best«.  

 

Leta 1996 je bila z zakonom prepovedana 

proizvodnja in dajanje v promet azbestnih 

izdelkov (Uradni list RS, št. 56/1996). 

Ocenjeno je, da se je od druge svetovne 

vojne do leta prepovedi proizvodnje iz 

azbesta v Salonitu Anhovo proizvedlo 

približno 7,5 milijonov ton salonitnih plošč. 

Uporaba azbesta je v Sloveniji v celoti 

prepovedana od leta 2003, a to ne 

pomeni, da tega zdravju zelo škodljivega 

materiala ni več v naši bližini. Nasprotno, 

še vedno ga vsebuje veliko izdelkov. 

Večina teh proizvodov ima življenjsko 

dobo 35–45 let, kar pomeni, da so že ali 

bodo kmalu potrebni ustrezne zamenjave. 

Po nekaterih ocenah je še vedno 20–25 

odstotkov vseh stavb v Sloveniji pokritih z 

azbestno-cementno kritino. 

Cementni izdelki, ki vsebujejo azbest, 

sami po sebi niso nevarni, če so stabilni, 

nepoškodovani.  V primeru, da je izdelek 

dotrajan ali se z njim neprimerno ravna, 

se iz njega začnejo azbestna vlakna 

sproščati v zrak in s tem ogrožati zdravje 

ljudi. Nevarni so torej predvsem tisti 

izdelki, ki se drobijo ali spreminjajo v prah, 

ko jih uporabljamo, kar velja tudi za 

kritino. 

Pogost primer iz podeželja je, da že 

odpisano kritino uporabljamo za pomožne 

objekte v smislu »za hišo ni dobra, za 

lopo ali uto bo pa v redu« – narobe. 

Poškodovana azbestna kritina je nevarna. 

Odsvetujemo kakršno koli uporabo starih 

(in preperelih) azbestnih izdelkov, 

oziroma je ta sploh prepovedana.  

EKO-sklad – Ugodni krediti za 

zamenjavo strehe 

Kot spodbudo je EKO-sklad od decembra 

2019 izdal javni razpis za ugodne kredite 

za zamenjavo kritine, cevi ali oblog, ki 

vsebujejo azbestna vlakna. Pogoji veljajo 

tako za fizične kot pravne osebe. 

Kaj več na: https://ekosklad.si/javni-

sektor/pridobite-spodbudo/seznam-

spodbud/zamenjava-strenih-kritin-cevi-ali-

oblog-ki-vsebujejo-azbestna-vlakna. 

Kritina – strešni paneli  

Kot nadomestek za zloglasne »salonitke« 

je bil za upravno stavbo izbran strešni 

trapezni panel. Izdelan je iz pločevine 0,5 

mm s polnilom iz poliuretana in z 

aluminijasto folijo na spodnji strani.  

Prednosti nove kritine so poleg 

ekološkega vidika še: 

 enostavna in hitra montaža (velika 

pokrivna površina, »klip-klap« spoj in 

nizka specifična teža omogočajo hitro 

montažo), 

 izredne toplotne in protihrupne 

lastnosti (debelina izolacije je 

minimalna – 30 mm, vendar dovolj, da 

V drugi polovici decembra je bila končana obnova strehe na upravni stavbi v Centru Ljubljana. Stara streha je bila dotrajana. 

Formirana je bila iz azbestno-cementnih plošč ali »salonitk« po domače.  Nadomestili so jo s trapeznimi ploščami iz pločevine. 

Skupna površina strehe je 1.450 m².  Dela so bila zaupana družinskemu podjetju Gradbeništvo Hočevar iz Visokega pri Kranju. 
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zmanjša učinek kondenzacije; 

toplotne zgube: 0,71 W/m²·K oziroma: 

0,61 kcal/m²·h·°C), 

 pohodnost (paneli s trapeznim 

profilom omogočajo pohodnost brez 

strahu, da bi se kritina poškodovala), 

 postavitev na strehe z majhnim 

naklonom (dolžina panela max. 13,4 

m omogoča zanesljivost tudi na bolj 

položnih strehah, min 7 %), 

 plošče so od slemena do žleba v 

enem kosu. 

Torej, z zamenjavo takšne strehe 

poskrbimo na eni strani za zaščito ljudi in 

okolja ter na drugi strani za prihranek 

energije. 

Viri: 

 Azbest nikoli dokončana zgodba: 

Erika Korcut, Maja Južnič Sotlar in 

Marko Vudrag, UKC Ljubljana in 

Nacionalni inštitut za zdravje, 2015  

 https://metrapan.si/wp-content/

uploads/2017/01/metrapan-katalog-

2017-tisk-a4.pdf 

 https://www.dnevnik.si/1042876573 

 https://deloindom.delo.si/

enostanovanjske-hise/kritine-azbestne

-ne-smemo-odstranjevati-sami  

Stisnjen zrak je energent, ki ga zaradi 

dobrih lastnosti uporablja domala vsako 

proizvodno podjetje in igra zato 

pomembno vlogo v proizvodnih procesih. 

Prednosti stisnjenega zraka so: 

enostavna uporaba in distribucija, 

varnost, majhno onesnaževanje, 

neobčutljivost in fleksibilnost. Slabost 

stisnjenega zraka pa je, da je najdražji vir 

energije v industriji. Cena proizvodnje 

stisnjenega zraka je lahko do 8-krat 

dražja od električne energije. 

 

Poraba stisnjenega zraka v podjetju SŽ – 

VIT je relativno velika. Zrak je prisoten na 

vseh deloviščih. Področja uporabe 

stisnjenega zraka pri nas: 

 

 za opravljanje preizkusov zavor 

železniških vozil, 

 za preizkus zavornih elementov in 

sklopov, 

 za izpihovanje (čiščenje), 

 za pnevmatsko orodje, 

 za stroje in naprave, 

 za peskanje, 

 za barvanje. 

 

Proizvodnja in priprava stisnjenega zraka 

poteka v kompresorski postaji, iz katere je 

potrebno stisnjen zrak dovesti do 

porabnikov. Distribucija zraka se izvaja 

preko razvodnega omrežja. Poleg 

kompresorja sistem stisnjenega zraka 

sestavljajo še: sušilnik, tlačna posoda, 

cevi, pripravne enote zraka, filtri, ventili in 

Ocena izgub moči kompresorja in stroškov zaradi puščanja pri 4.500 ur/leto in povprečni ceni 
električne energije 100 €/MWh (vir: Marko Pečkaj, Stisnjen zrak, Inštitut Jožef Štefan, 2019). 

UČINKOVITA RABA ENERGIJE 

Stisnjen zrak 
Besedilo in fotografiji: Primož Franci Godec 
V našem podjetju se v zadnjem obdobju veliko posvečamo učinkoviti rabi energije. V okviru energetskih pregledov so bili 

ugotovljeni sistemi, kjer je možna optimizacija. Eden izmed sistemov, ki ima velik potencial učinkovite rabe energije in zmanjšanja 

stroškov, je stisnjen zrak. 

Premer luknje 
(mm) 

Uhajanje zraka 
pri 8 barih 
(m3/min) 

Izguba 
energije 

(kW) 

Izguba 
denarja 
(€/leto) 

1 0,075 0,6 270 

1,5 0,15 1,3 585 

2 0,26 2,0 900 

3 0,6 4,4 1.980 

4 1,1 8,8 3.960 

5 1,7 13,2 5.940 



VITraž // 10 

posoda za odvajanje kondenzata. 

 

Omrežje stisnjenega zraka mora 

izpolnjevati naslednja merila: 

 

 vsakemu uporabniku zagotavljati 

zadosten prostorninski pretok in 

delovni tlak, 

 uporabnike oskrbovati s stisnjenim 

zrakom zahtevane kakovosti, 

 zagotavljati nizke padce tlaka in 

visoko zanesljivost. 

 

Puščanje stisnjenega zraka 

Sistem stisnjenega zraka zahteva redno 

vzdrževanje. Če tega ni, se kmalu pojavi 

puščanje sistema in posledično 

povečanje obratovalnih stroškov samega 

kompresorja. 

 

Pri večjih sistemih se ne moremo v celoti 

izogniti puščanju, vendar se pri dobro 

vzdrževanih sistemih lahko približamo 

puščanju do 10 %. 

 

V tabeli je ocena izgub kompresorja in 

stroškov puščanja razvodnega omrežja 

stisnjenega zraka. Kot vidimo iz tabele, so 

stroški puščanja ogromni in v večini 

primerov nepotrebni, kajti z rednim 

vzdrževanjem jih lahko v veliki meri 

odpravimo. 

 

Prvi korak pri odpravljanju puščanja 

stisnjenega zraka je identifikacija mest in 

ugotavljanje intenzivnosti puščanja. 

Identifikacija mest puščanja je 

najprimernejša z uporabo ultrazvočnega 

detektorja. Večje netesnosti lahko 

odkrijemo že s sluhom (ko proizvodnja ne 

obratuje), milnico ali sprejem za 

preverjanje tesnosti.  

 

V naših delavnicah je največ puščanja na 

hitrih spojnih elementih, pripravnih 

enotah, pnevmatskih ventilih, gumijastih 

ceveh in pištolah za izpihovanje. Zaznati 

je tudi nekaj neprimernih in neučinkovitih 

rešitev odpravljanja puščanja.  

 

Stanje sestavnih delov razvoda omrežja 

stisnjenega zraka se lahko dnevno 

spreminja. Porabniki zraka, naprave, 

obrabljenost in dotrajanost materialov 

vplivajo na puščanje, zato je potrebno 

razvodni sistem spremljati in kontrolirati z 

organizacijskimi ukrepi, ki za odpravo 

mest puščanja predvidevajo in vključujejo 

naslednje: 

 

 ozaveščanje zaposlenih o energetski 

učinkovitosti pri stisnjenem zraku, 

 določitev odgovornosti za kontrolo 

sistema stisnjenega zraka, 

 redni kontrolni pregledi razvoda 

omrežja in porabnikov stisnjenega 

zraka ter odprava vseh mest 

puščanja, 

 upravljanje zapisnikov o kontrolnih 

pregledih in odkritih mestih puščanja, 

 sodelovanje in komunikacija med 

porabniki, odgovornimi osebami in 

vzdrževalnim osebjem stisnjenega 

zraka, 

 izobraževanje vzdrževalnega osebja, 

 pregled tesnosti z ultrazvočno 

napravo razvoda omrežja stisnjenega 

zraka, 

 zapiranje posameznih linij, kjer ni 

potrebe po stisnjenem zraku, 

 zamenjava dotrajanih pripravnih enot, 

spojk, gumijastih cevi in pištol za 

izpihovanje. 

 

Z izvajanjem naštetih ukrepov in z 

manjšimi investicijskimi stroški je mogoče 

zagotavljati tesnost sistema stisnjenega 

zraka. Vse napake, poškodbe, ki se 

pojavijo, ali nepravilno delovanje sistema 

je potrebno nemudoma javiti 

vzdrževalnemu osebju ali nadrejenemu. S 

tem, ko bomo sproti odpravljali napake in 

redno vzdrževali sistem, bo ta učinkovit in 

funkcionalen. 

 

Vsak od zaposlenih v našem podjetju 

lahko vpliva na učinkovito rabo energije z 

odgovornim in racionalnim ravnanjem ter 

zavedanjem, da energije ni v neomejenih 

količinah in da njena proizvodnja 

povzroča tudi stranske učinke, ki so 

škodljivi za okolje in ljudi. 

Najpogostejša mesta puščanja (spojke, gumijaste cevi in pištole za izpihovanje) 

Neustrezna rešitev odpravljanja puščanja stisnjenega zraka 

UČINKOVITA RABA ENERGIJE 



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 aprila. 

 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.  
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Pravilne rešitve skupaj z vašim imenom, 

priimkom in lokacijo posredujte 

najkasneje do 20. 03. 2020 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 20. marca 

2020 izžrebali nagrajenca, ki prejme 40-

dnevno karto Središča Vitalis, s katero 

bo 2 x tedensko obiskoval skupinsko 

vadbo po izbiri. 

 

Rešitev prejšnje VITke križanke je 

BOŽIČKOV VLAK, nagrajenec pa je 

Simon Girandon. 

RAZGIBAVANJE MOŽGANOV 

VITka križanka 

 

1) Varovalni strojni element, ki služi za gibljive zveze 

2) Blažilnik 

3) Kontrola, ki jo omogočamo/izvajamo (UT) 

4) Ozek pas po katerem potekajo prometne povezave 

5) Glavni sestavni del batnega stroja 

6) Zbiralnik tekočin 

7) Listina, s katero se kaj potrjuje 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 




