
Vabilo na srečanje železničarjev 

in upokojencev 2022

Spoštovane sodelavke in sodelavci, 
spoštovani upokojenci!

Železnica simbolizira napredek, povezovanje in tradicijo. Nesporno 
je, da je njena pomembna vloga ene gonilnih sil razvoja globoko 
usidrana v našo kolektivno zavest. Slovenske železnice so po skoraj 
dveh stoletjih še vedno tesno prepletene s širšo družbo in dihajo z 
lokalnimi skupnostmi po vsej domovini.

V bogati slovenski železniški zgodovini smo železničarji večkrat 
dokazali, da s konkretnimi dejanji še vedno čutimo homogenost in 
pripadnost podjetju. Ob tem pa z vztrajnim delom dokazujemo, da 
s skupnimi močmi ustvarjamo podjetje, ki kljubuje gospodarskim 
izzivom sodobnega časa in se pospešeno razvija.

Zaradi velikega, po vsej Sloveniji razpršenega kolektiva, so tesnejši 
stiki med sodelavci velikokrat oteženi. Prav tako nam različne 
obveznosti onemogočajo, da bi se srečevali s tistimi, ki ste se 
že upokojili, pa smo skupaj še pred kratkim dejavno ustvarjali 
velikopotezne železniške projekte.

V našem podjetju dajemo tradiciji in pripadnosti velik poudarek. 
Močno se zavedamo, da moramo uspehe, ki smo jih skupaj ustvarjali, 

tudi skupaj praznovati.

Zato vas vljudno vabim, da se udeležite srečanja 

železničarjev in upokojencev, ki bo v četrtek, 

22. decembra, ob 17. uri 

na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Veselim se srečanja z vami!

Dušan Mes
generalni direktor



Veselimo se 
srečanja z vami! 

Prijavnica na srečanje železničarjev 

in upokojencev 2022

Srečanje železničarjev in upokojencev, ki ga organizirajo 
Slovenske železnice, d. o. o., se bo v četrtek, 22. decembra, 
začelo ob 17. uri. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo, izvrstno 
glasbo ter veselo razpoloženje. Na srečanje se bo mogoče 
brezplačno  pripeljati  tudi  z  vlakom.  

Več  informacij o prireditvi  lahko  dobite na telefonski številki 
01 29 14 327 

ali na e-pošti 
janez.krivec@sz.si

Vljudno vas prosimo, da se na srečanje prijavite, in sicer 
prijavnico oddate v tajništvu svojega oddelka, najpozneje do 
15. novembra 2022. Prijavite se lahko tudi po spletnem obrazcu na  
https://szprijava.si, ali tako, da skenirate QR kodo in v obrazec 
vpišete podatke.  

Na srečanje bom potoval (obkrožite)

• Z vlakom

• Prevoz si bom organiziral sam

S prijavo na prireditev dajem organizatorju tudi privolitev za obdelavo mojih osebnih 
podatkov iz prijave za obveščanje, organizacijo in izvedbo prireditve. Obveščen sem, 
da se lahko do 30. 11. 2022 odjavim in se prireditve ne udeležim, posledično pa se 
moji osebni podatki več ne bodo obdelovali za ta namen. Prav tako sem obveščen, 
da lahko več informacij o obdelavi mojih osebnih podatkov pridobim na povezavi: 
https://szprijava.si/pravno-obvestilo-dogodek/.
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