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AKTUALNO 

Kupci so najbolj zadovoljni z osebjem 
Besedilo: Helena Hostnik Simončič 
V trženju je že dolgo znano dejstvo, da je veliko držaje in težje pridobiti nove kupce, kot skrbeti za obstoječe. Te smo že prepričali 

z našimi storitvami, vendar moramo paziti, da ohranjamo njihovo zadovoljstvo in ga še izboljšamo. Paziti moramo predvsem na 

ključne partnerje, ki predstavljajo znaten delež prihodkov. Pa tudi tisti mali niso nič manj pomembni, saj močno prispevajo k 

polnjenju naših kapacitet, zato moramo prisluhniti njihovim željam. Sistematično to v našem podjetju delamo z letnim merjenjem 

zadovoljstva kupcev, ko s pomočjo vprašalnikov statistično ugotavljamo njihovo zadovoljstvo. Na dnevni ravni pa s kupci 

komuniciramo osebno in sproti rešujemo njihove želje in zahteve ter morebitne probleme, ki se tudi pojavijo. 

K sodelovanju v merjenju zadovoljstva 

kupcev smo povabili 21 domačih in 65 

tujih kupcev, skupaj 86 podjetij. Velikost 

vzorca za analizo določa število vrnjenih 

popolno izpolnjenih vprašalnikov – teh je 

bilo 47 (40 za dejavnost vzdrževanja, 1 za 

vleko in 6 za TVD). Odziv na merjenje je 

bil 47,67 %. Razmerje med domačimi in 

tujimi partnerji, sodelujočimi v merjenju je: 

domači (39,02 %) : tuji (60,98 %). 

V letu 2018 smo za največ analiziranih 

podjetij opravili storitve na segmentih 

vzdrževanja kolesnih dvojic in tovornih 

vagonov. V manjšem deležu sledijo dizel 

lokomotive in dodatne storitve. 12 

anketirancev je navedlo SŽ – VIT kot 

enega večjih partnerjev. Največji pomen 

pri izbiri poslovnih partnerjev imajo 

kakovost in zanesljivost storitev in 

proizvodov, odzivnost in strokovnost 

osebja, komunikacija in medsebojni odnos 

ter pridobljeni certifikati, garancijski in 

jamstveni pogoji. 

Tokratno merjenje ne ponuja večjih 

premikov v zadovoljstvu, kupci so z nami 

na splošno zadovoljni. Izpostaviti velja le 

področja, ki predstavljajo potencialno 

grožnjo dobrim odnosom. Vsa leta 

ugotavljamo, da kupci niso najbolj 

zadovoljni s ceno storitev, vendar je to po 

pričakovanjih. Kar lahko izboljšamo in 

bomo tudi morali storiti, je hitrost 

opravljanja storitev in reševanja 

reklamacij. S tem sicer naši kupci niso 

nezadovoljni, lahko pa bi bili bolj 

zadovoljni, kot so. Področji sta izključno v 

naši domeni in lahko naredimo kaj v tej 

smeri, da hitreje opravimo storitve oziroma 

hitreje rešimo težave, do katerih pride, ko 

so vozila že prevzeta.  

Naši poslovni partnerji so poslovno 

sodelovanje s SŽ – VIT v celoti ocenili 

boljše kot v letu 2017. Povprečna ocena 

sodelovanja v celoti je minimalno višja in 

znaša 4,38. Pri nekaj elementih smo 

ugotovili rahlo povečanje zadovoljstva, pri 

9 od 16 je zadovoljstvo ostalo praktično na 

enaki ravni kot leto prej, zmanjšalo pa se 

je le pri treh elementih, pa še to za malo. 

Tokrat smo bili pri doseganju cilja manj 

uspešni kot leta 2017, saj smo cilj dosegli 

in ga presegli pri treh elementih: kakovosti 

in zanesljivosti ter razvoju storitev in 

proizvodov, kakovosti ponakupnega 

servisa ter pri izvedbi storitev nasploh.  

Povprečna ocena vseh elementov, ki so 

jih ocenjevali (glej graf), skupaj znaša 

4,13, kar pomeni, da so naši partnerji 

približno enako zadovoljni z našim 

sodelovanjem kot v prejšnjem letu. Na 

splošno ugotavljamo, da so naši partnerji 

še vedno najbolj zadovoljni z osebjem 

(ocena je spet višja od predhodnega leta). 

Sledi razvoj storitev, sledenje potrebam 

kupcev in trgov, garancijski in jamstveni 

pogoji, kakovost storitev in proizvodov, 

logistika in distribucija, tehnično 

svetovanje in dokumentacija, fleksibilnost 

ter kakovost ponakupnega servisa. Med 

elementi z nižjo stopnjo zadovoljstva 

(poleg cene) so še:  konkurenčnost, hitrost 

opravljenih storitev in hitrost reševanja 

reklamacij. Stanje v primerjavi s 

konkurenco je podobno tistemu iz 
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prejšnjega merjenja, saj so vsi elementi 

ocenjeni boljše od konkurence. 

Zanimive so ugotovitve glede tržnega 

komuniciranja, saj so naši kupci vse 

elemente, razen referenc in predstavitve 

na internetu, ocenili slabše. Spletno stran 

smo prenovili in rezultat je zadovoljiv, 

bomo pa morali delati na oglaševanju v 

medijih in predstavitvah na sejmih.  

Relativno malo sodelujočih se je pritožilo 

na naše delo. Razlogi so večinoma zaradi 

počasne izvedbe storitev. Ena pritožba je 

bila tudi zaradi zavore in ena zaradi 

dokumentacije. Kar je zaskrbljujoče, je 

zadovoljstvo z rešitvijo reklamacij – 

srednje so zadovoljni. 

Zadovoljstvo s SŽ – VIT se  kaže tudi po 

tem, da bi nas 41 od 47 priporočilo 

poslovnemu partnerju, pa tudi več kot 

polovica jih bo z nami zagotovo 

sodelovala, skoraj tretjina pa verjetno. 

Samo eden zagotovo ne bo več sodeloval 

z nami – ugotoviti bo potrebno, zakaj. V 

obliki komentarjev so nam zaupali, da so 

predvsem zadovoljni s komunikacijo in 

kontaktnimi osebami, da se je mogoče 

vse dogovoriti, da smo prilagodljivi in 

kakovostno opravljamo storitve.  

Kupci so nam tudi zaupali, kaj jih moti pri 

nas in kaj predlagajo. Te predloge bomo 

individualno reševali, si pa naši kupci iz 

tujine želijo krepitve sodelovanja z nami v 

smislu povečanja količin.  

V naslednji fazi vodenja zadovoljstva 

kupcev bomo na podlagi analize 

nezadovoljstva nadgradili korektivne 

ukrepe na področjih, ki so bila slabše 

ocenjena. 

AKTUALNO 

Prijavite CEDEjČKA! 

IMAM IZBOLJŠAVO 

Za: 

Obstoječe stanje: 

 

 

Izboljšava: 

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. 

Avtor: 

Skupina: 

Podpis: 

Datum: 



CEDEjČEK MESECA 
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Izdelava vozička za transport indukcijske 

naprave za snemanje notranjih ležajnih obročev 

in labirintov  
Besedilo in fotografija: Matic Krošelj 

 

Področje: vzdrževanje kolesnih dvojic 

Avtor: Roman Bogovič  
Problem: V delavnici Centra Dobova smo 

pridobili nov induktivni grelec za 

demontažo notranjih ležajnih obročev in 

labirintov. Naprava ima štiri različne 

tuljave z indukcijskim navitjem  za gretje in 

snemanje tesnilnih obročev in tuljavi za 

segrevanje in snemanje notranjih ležajnih 

obročev. Nova naprava je bistveno 

skrajšala proces demontaže, saj je čas 

segrevanja bistveno krajši od  prejšnje 

naprave. Ob tem pa omogoča tudi zelo 

natančno nastavitev zahtevanih 

temperatur, predpisanih v navodilih. Za 

labirint 200 °C in v kolikor se omenjena 

temperatura preseže, pride do 

spremembe mehanskih lastnosti izdelkov, 

in takšni izdelki so neuporabni za 

nadaljnjo uporabo.  

Rešitev: Ker uporabljamo našo novo 

pridobitev občasno tudi izven oddelka za 

demontažo ležajev, je bilo potrebno 

izdelati ustrezen voziček za transport 

grelnika na mesto demontaže. Voziček je 

skonstruiral in izdelal delovodja Roman 

Bogovič z svojimi sodelavci. Gre za 

posebno prilagojen voziček, narejen 

izključno za omenjeni grelnik. Voziček ima 

na spodnjem delu nameščena velika 

transportna kolesa, odložišča za grelne 

glave,  prostor za orodje, zaščitna 

sredstva, skratka vse, kar je potrebno za 

varno in učinkovito delo. Voziček ima 

pripravljena tudi ušesa za navijanje 

električnega kabla, tako da po končanem 

delu lahko napravo preprosto odklopimo, 

pospravimo grelne glave in voziček skupaj 

z napravo pospravimo na varno.  

Sedaj lahko izvajamo demontažo notranjih 

ležajnih obročev in labirintov kjerkoli 

znotraj podjetja, z novo pridobitvijo pa je 

bistveno skrajšan postopek demontaže 

ležajnih obročev in labirintnih tesnil.  

Mojih 5 minut za izboljšave 

Prijavite CEDEjČKA! 

1. Vzemite si pet minut časa na dan in zapišite 

problem, predlog za rešitev in izboljšavo na ta 

obrazec. 

2. Na vsak obrazec napišite samo eno izboljšavo. 

3. Prejemnik preveri ustreznost predloga v okolju, 

na katerega se predlog nanaša. Problem lahko 

rešimo s še boljšo in dopolnjeno idejo. 

4. Vsak dober predlog moramo izvesti. Le taki 

predlogi koristijo podjetju in bodo zato nagrajeni. 

Št. predloga: 

Odgovorni za uvedbo: 

Rok za izvedbo: 

Uvedeno dne: 

Vodja: 

Plačilo: 



ZGODILO SE JE 

Knorr-Bremse na našem parkirišču  
Besedilo: Helena Hostnik Simončič 

Fotografije: Nuša Ahčin  
11. in 12. septembra smo del parkirišča 

pred Centrom Ljubljana posodili 

promocijskemu tovornjaku Knorr-Bremse, 

ki je k nam prišel predstavljat novosti in 

inženirske rešitve za železniška vozila. 

Knorr je v železniški industriji uveljavljeno 

ime in ga pri nas poznamo predvsem na 

področju zavore, vendar pa pokrivajo širši 

portfelj izdelkov – od sistemov za 

zapiranje vrat do klime, pomožnih 

pretvornikov, brisalcev, detektorjev za 

iztirjenje, komponent za nadzor in rešitev 

za digitalizacijo. To in razvoj njihovih 

izdelkov so nam želeli predstaviti  na 

poseben, inovativen način – kar v 

tovornjaku, ki so ga zasnovali kot 

razstavni prostor s svojimi izdelki. 

Predstavitev pametnih avtomatskih vrat   Primer neobnovljenih zavornih čeljusti 

(levo) in obnovljenih (desno)  

Predstavitveni tovornjak  
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NOVOSTI IZ NAŠIH CENTROV 

Aktivnosti na lokomotivah za kupce izven 

sistema SŽ 
Besedilo in fotografije: Bojan Bela  
V Centru Maribor je bilo kar pestro, kar 

zadeva delo za kupce izven sistema 

Slovenskih železnic. Aprila je v revizijo z 

zmanjšanim prilagojenim obsegom del – 

VR vstopila v delavnico lokomotiva serije 

732 od podjetja Rail&Sea.  

Navedena lokomotiva je bila kar nekaj 

mesecev na Hrvaškem v podjetju TŽV 

Janko Gredelj iz Zagreba. Ker je bila ena 

od zahtev kupca zatesnitev osnih 

prenosov proizvajalca Maybach, je 

podjetje iz Zagreba odstopilo od izvedbe 

revizije na omenjenem vozilu. 

Tudi v Mariboru nismo imeli izkušenj s 

takšnimi osnimi prenosi, kajti vsa vozila te 

serije na Slovenskih železnicah imajo 

osne prenose proizvajalca Voith. Tudi 

zadnje vozilo v obratovanju serije 732 ima 

Voithove osne prenose.  

V Centru Maribor smo te prenose 

razstavili, trdo kromali gredi na mestih, 

kjer so nameščeni semeringi in namestili 

nove semeringe. Po poskusni vožnji 

lokomotive ni bilo opaziti iztekanja olja na 

izstopnih gredeh.  

Na lokomotivo smo vgradili nove zračne 

posode, razsvetljavo LED in MESA 23 

DUAL MODE zaradi obratovanja 

lokomotive na Hrvaškem. Seveda smo 

uredili zavoro in varnostne naprave po 

zakonskih zahtevah. 

Prav tako so v mesecu aprilu vstopile v 

delavnico tri lokomotive od slovenskih 

podjetij, in sicer: SIJ ACRONI (srednja 

revizija SR – prilagojen obseg del na seriji 

642), Talum Kidričevo (srednja revizija SR 

– prilagojen obseg del na seriji 642),  

Količevo Karton (srednja revizija SR – 

prilagojen obseg del na seriji 732). Za 

obseg del smo se dogovorili glede na 

stanje lokomotiv in glede na zakonske 

zahteve. 

Na vseh teh lokomotivah smo morali 

zamenjati tlačne posode zaradi starosti. 

Posode so bile starejše od 40 let. Na 

lokomotivi od podjetja SIJ Acroni smo 

morali zamenjati tudi kolesa. Vse 

lokomotive so bile predane kupcu v 

dogovorjenih dobavnih rokih. 

V tem letu moramo še opraviti srednjo 

revizijo (SR) na dvopotnem vozilu Zephir 

od podjetja SIJ Acroni, za podjetje Metal 

Ravne moramo na obeh njihovih vozilih 

DHL 180 in DHL 200 opraviti pregled 

RZ1, opraviti moramo pa tudi srednjo 

revizijo (SR) na lokomotivi 732 za podjetje 

Količevo Karton. Omenjeno podjetje se je 

odločilo, da bo imelo v svojem voznem 

parku dve lokomotivi serije 732, zato bo 

drugo lokomotivo kupilo od nas. 

Kljub starejšemu voznemu parku, 

katerega lastniki so slovenska podjetja, 

lahko rečemo, da še vedno skrbimo za 

njihovo varno in nemoteno delovanje. 

Lokomotiva 732 od Rail&Sea   Osni prenosi Maybach Rail&Sea  

DLOK od kupca Količevo Karton  



KADRI 

Srečno v tretjem življenjskem obdobju! 
Besedilo in fotografije: Helena Hostnik Simončič, Ksenija Zupan 
To jesen v tretje življenjsko obdobje vstopa kar nekaj zaposlenih v SŽ – VIT. Center Ljubljana je zadnja postaja v karieri Nenada 

Janjilovića, Danila Rekarja, Branka Lazića, Žarka Bogičevića, Srečka Nemečka, Center Maribor pa za Antona Javornika, Vlada 

Brumca, Borisa Perka, Slavka Pečenka, Zvonimirja Dobiča, Bernardo Majer, Ivana Juršiča, Mihaela Zabavnika, Erharda Volfa in 

Kamila Klenovška. 

Danilo Rekar  

Danilo Rekar se je v letih 1975-1978 na 

Centru strokovnih šol Ljubljana šolal za 

poklic avtoelektričarja, ki ga je vestno 

opravljal do danes. Po opravljenem 

šolanju je imel željo nadaljevati šolanje, 

zato je opravil diferencialni izpit za 

Fakulteto za elektrotehniko, vendar 

šolanja na fakulteti ni nadaljeval, saj je bil 

takrat njegova prioriteta nogomet. Igral je 

v klubih Slovan in Ilirija. Te odločitve ni 

obžaloval, bi se pa vpisal na Fakulteto za 

šport, če bi bil spet v tistih letih. Svoj poklic 

je kljub temu opravljal z vsem srcem in 

vnemo, športnega duha pa hranil s 

treniranjem velikega nogometa v prostem 

času – najprej kot igralec, potem pa kot 

trener mlajših kategorij, vse do leta 2015.  

Danilo je bil štipendist podjetja Gral avto 

obnova (danes Autocommerce), takratno 

šolanje pa je bilo razdeljeno na pol leta 

pouka in pol leta prakse. Na praksi je 

popravljal tovornjake, po zaključenem 

šolanju pa se je zaposlil v IMP-ju, kjer je 

delal na servisu dvigala. To delo ni bilo 

čisto v njegovi domeni, zato je zamenjal 

službo in se zaposlil pri Tovornem 

prometu, kjer je na tovorni postaji 

vzdrževal tovornjake od železnic. Leta 

1984 se je prijavil na razpis delavnic v 

Šiški, službo dobil in tukaj ostal celih 35 

let. Vso železniško kariero je vzdrževal 

električne naprave na tirnih vozilih in 

delovnih strojih, ki jih lastniki uporabljajo 

za vzdrževanje železniške proge. Delo je 

rad opravljal, saj nikoli ni bilo monotono. 

Največ pa mu pomeni to, da se je vedno 

dobro počutil v svojem kolektivu.  

Sedaj, ko bo imel ves čas samo zase in za 

svojo družino, bo užival na vikendu na 

morju, vrtnaril in kolesaril.  

Nenad Janjilović  

Nenad Janjilović železniške delavnice 

zapušča po 40 letih dela izključno na 

železnici. Lahko bi rekli, da se je rodil kot 

železničar, saj sta bila tako njegov oče kot 

dedek železničarja. Zato niti ni bilo 

presenečenje, da se je odločil šolati na 

Železniški srednji šoli v Šiški. V širokem 

naboru poklicev znotraj železnice se je 

odločil za mehanika železniških vozil in 

postal tudi štipendist CD Moste. Vsako 

leto je bil v delavnicah 2–3 tedne vajenec, 

da je utrdil znanje, ki ga je nabral med 

šolskim letom. 

V srednjo šolo je hodil med leti 1975 in 

1978 in na ta leta ima samo lepe spomine. 

Stanoval je v dijaškem domu in tam so 

imeli vse, kar si je kot mlad in vedoželjen 

fant želel: dobro namestitev, dobro hrano, 

razne tečaje, krožke (jezik esperanto, 

ljudska tehnika, foto krožek, izdelava slik, 

razvijanje filmov), zelo dobro telovadnico 

blizu internata. 

Poleg šole je bil njegova velika strast 

šport. Posvetil se je streljanju z zračno 

puško in tekmoval v regijski ligi. 

Rekreacijsko pa je igral tudi nogomet, 

košarko, blizu sta mu tudi atletika in 

namizni tenis.   

Takoj po končanem tretjem letniku šolanja 

(junija 1978) se je redno zaposlil v 

Mostah. Septembra 1979 je šel služit 

vojaški rok, potem pa nadaljeval s službo, 

delal je najprej na dizel lokomotivah, 

premikalkah Jembach, potem pa v 

administraciji. Vse do 17. 10. 2019 je ostal 

zvest delavnicam v Mostah. Na ta dan je 

izpolnil točno 40 let delovne dobe.  

V službi se je dobro počutil, s sodelavci se 

je dobro razumel. Najbolj mu je ostalo v 

spominu, da je bil denarno nagrajen za 

dobro opravljeno delo, in da je rad 

tekmoval na vsakoletnih srečanjih delavnic 

»cedejadah«. 

Po 40 letih dela je čas za hobije in 

domače. Njegovo življenje bo razpeto med 

Ljubljano, kjer se bo posvečal vnukom, 

strelstvu, kolesarjenju, fotografiji in 

snemanju ter sprehodom po bližnjih hribih, 

rojstnim krajem v Bosni, med Banjaluko in 

Dobojem ter Pulo, kjer bo užival na morju. 

Žarko Bogičević 

Žarko Bogičević, ki ga poznamo kot 

vestnega vzdrževalca pogonskih delov 

lokomotiv, se je za svoj poklic izobraževal 

še na rodnem Kosovu, kjer je obiskoval 

tehnično šolo. Ko je prišel v Slovenijo, je 

opravil pripravniško šolo in se zaposlil v 

Mostah, kjer je ostal do danes, torej celo 

delovno dobo.  

Ves čas je delal v 3. obratu na 

vzdrževanju električnih lokomotiv, 

natančneje na vzdrževanju motorjev, 

električnih motorjev, podstavnih vozičkov, 

menjalnikov, ležajev. Obvlada predvsem 

brižite in mopede.  

V službi je bil ves čas zelo zadovoljen z 

delom, ki ga je opravljal in s sodelavci, ki 
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jih bo tudi najbolj pogrešal. V penziji se bo 

posvečal predvsem vnukom, za zdravje pa 

po skrbel s hojo.  

Branko Lazić 

Branko Lazić je celo življenje delal na 

zavori železniških vozil, predvsem tovornih 

vagonov in lokomotiv. Šolal se je za 

avtomehanika v Tesliću v rodni Bosni. 

Takoj po šolanju je odslužil vojaški rok, 

potem pa se je v Slovenijo odpravil po 

službo. In jo je dobil – na železnici, v 

delavnici v Šiški. Pred nastopom dela je 

moral opraviti še pripravništvo, kjer je 

dokazal, da je iz pravega testa za 

vzdrževalca. 

Začel in končal je kot vzdrževalec zavor, 

razporednik ima v malem prstu. Svoje 

znanje je pilil tudi zunaj naših delavnic, na 

izobraževanjih v TŽV Gredelj in v Skopju. 

Spozna se na zavoro tovornih vagonov in 

lokomotiv, predvsem proizvajalca 

Oerlikon, to so zavore, ki so vgrajene v 

lokomotive Alstom.  

Branko je bil v službi zadovoljen, vedno 

nasmejan. Tako z delom kot s sodelavci ni 

imel težav. V prostem času se je rad 

udeleževal turnirjev v malem nogometu. 

Po 40 letih dela odhaja domov v Čečavo, 

kjer ga čakata družina in veliko dela okrog 

hiše. 

Srečko Nemeček 

Po 39 letih na Železnici se bo upokojil tudi 

Srečko Nemeček, ki je zadnjih sedem let 

delal v intervencijski skupini. Srečko je 

obiskoval Železarsko-izobraževalni center 

na Jesenicah, kjer se je izšolal za 

elektromehanika. Leta 1981 se je za 

kratek čas zaposlil v Železarni na 

Jesenicah, potem pa se je javil kot 

kandidat za vozovnega preglednika. Ker 

zdravstveno ni ustrezal pogojem za to 

delovno mesto, se je zaposlil kot 

elektromehanik v TVD, delal pa je na 

potniških vagonih. Do leta 2006 na 

Jesenicah, potem pa na glavni železniški 

postaji v Ljubljani. Leta 2012 se je pridružil 

intervencijski skupini.  

Po 40 letih dela si bo vzel čas zase in 

priljubljene športe: tek na smučeh, alpsko 

smučanje in kolesarjenje. Že, ko je bil 

mlajši, je bil poleg službe predan športu in 

aktivnostim na svežem zraku. Kot nekdanji 

športnik (med 11. in 17. letom je treniral 

tek na smučeh) je vedno ostal v gibanju. 

Bil je tudi pripravnik pri Gorski reševalni 

službi, naredil je tečaj za vodnika, bil je 

tudi vaditelj smučanja. Športno aktiven je 

bil tudi v okviru službe, predvsem na 

železniškem tekmovanju v veleslalomu, ki 

so ga prirejali včasih.  

Železnice zapušča z lepimi spomini, saj je 

bil rad železničar in nikoli ni iskal druge 

službe. Bil je navajen terena, turnusa in 

vseh vremenskih pogojev. Če je bilo kdaj 

zaradi tega težko, sta dober kolektiv in 

kolegialnost med sodelavci poskrbela, da 

ni bilo slabe volje.  

Ivan Juršič  

Ivan se je davnega julija 1983 zaposlil pri 

SŽ. V času zaposlitve se je tudi 

izobraževal in pridobil srednješolsko 

izobrazbo. Kot vozovni preglednik je 

prepotoval in ''oddelal'' vsa pregledovalna 

mesta, Čakovec pa je celo zaprl, saj je bil 

zadnji preglednik, ki je delo opravljal na 

hrvaški strani meje. S starostno 

upokojitvijo pa se bo posvetil svojim 

hobijem, katerih ima kar nekaj. 

Mihael Zabavnik 

Že konec meseca februarja se je starostno 

upokojil Mihael – nadzornik vozovnih 

preglednikov na pregledovalnem mestu 

Maribor Tezno. Na SŽ je prišel 9. 9. 1985  

in med leti 1986 do 2001 opravljal delo 

vozovnega preglednika, kasneje do 

upokojitve pa je kot nadzornik prenašal 

znanje na mlajše generacije. V 

zasluženem pokoju  se bo lahko še bolj 

posvetil svojemu hobiju – obdelovanju 

svojega vinograda. 

Erhard Volf  

Ko si nekje zaslišal kakšno »galamo«, 

potem je bil Erhard Volf nekje v bližini. 

KADRI 
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Zaposlil se je v Sekciji za transport že leta 

1988, potem pa se prijavil na tečaj za 

vozovnega preglednika in ga leta 1996 

tudi uspešno zaključil. Vse do poklicne 

upokojitve julija je večino časa prebil na 

postajah Maribor Tezno in Maribor, sedaj 

pa bo lahko negoval svojo hiško. 

Kamilo Klenovšek  

Širok nasmeh in brki – to je naš Kamilo. 

Od leta 1984, ko je prišel kot kandidat za 

vozovnega preglednika in po zaključku 

šolanja, je opravljal delo vozovnega 

preglednika največ v Špilju, pa tudi 

Maribor in Maribor Tezno mu nista 

neznana. Septembra, ko se je starostno 

upokojil, si je zadal plan, da od sedaj 

naprej samo potuje in planinari. 

Anton Javornik 

Pri SŽ se je zaposlil 15. 4. 1985, kot 

vzdrževalec vozil in naprav je v Službi za 

tehnično vozovno dejavnost – Enota Celje 

delal vse do leta 2011, ko je bil po 

prenosu dejavnosti razporejen v 

Centralne delavnice Maribor, prav tako v 

enoti Celje. 

Vlado Brumec  

Vlado Brumec se je zaposlil pri SŽ – 

Centralnih delavnicah 5. 11. 1981. V 40 

letih dela je od pomožnega kovinarskega 

delavca s svojo pridnostjo in zagnanostjo 

napredoval vse do vzdrževalca 

železniških naprav in tirnih vozil I. 

Posebej se je usposobil za spodnji ustroj 

na lokomotivah 642/643 in 731/732. Ko 

mu je le dopuščal čas, je rad pobegnil na 

morje, to svoje zadovoljstvo pa bo sedaj 

lahko še bolj izkoristil. 

Slavko Pečenko  

Slavko Pečenko je skupaj s sodelavcem 

Perko Borisom na klasični stružnici 

opravljal delo več kot 30 let. Od leta 1986 

pa do zaključka svoje kariere pri SŽ – CD 

Maribor je kot strugar ob stružnici veselo 

popeval, potem pa skočil na kolo in 

odkolesaril proti domu. V orodjarni je po 

njegovem odhodu nastala velika praznina, 

saj je bil vedno nasmejan in dobre volje. 

Boris Perko  

Boris Perko se je zaposlil 1. 3. 1985 v CD

- Maribor kot PKV strugar. Z zavzetim in 

pridnim delom je v času zaposlitve 

napredoval do vzdrževalca železniških 

naprav I. in kot strugar opravljal vsa dela 

na klasični stružnici. Je strasten kolesar in 

svojemu hobiju bo sedaj lahko posvetil še 

več časa. 

Bernarda Majer 

Kar je bilo za analizo, je pač v laboratoriju 

pristalo pri Bernardi. Z veseljem je vse 

uredila, tako mimogrede pa okarala še 

kakšnega sodelavca, posebej če se ni 

vedel primerno. Končala je srednjo 

kemijsko šolo in od 24. 10. 1979 

opravljala dela, povezana z laboratorijem 

polnih 40 let. V službo se je velikokrat 

pripeljala s kolesom, tej aktivnost in 

sprehodom/pohodom pa bo sedaj lahko 

posvetila še več časa. 

Dobič Zvonimir  

Od avgusta 1984 pa do upokojitve 31. 10. 

2019 je Dobič Zvonimir kot mravljica 

opravljal vsa dela pri pripravi materiala za 

vgradnjo na lokomotive in dizelske 

motorne vlake. Pa ne le to, po zaključku 

dela je še vse pospravil in očistil.  

KADRI 
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Vendar je za osrednji, pravzaprav 

zgodovinski, dogodek in zmago na turnirju 

poskrbel nekdanji slovenski reprezentant 

in nosilec številnih medalj z največjih 

svetovnih ekipnih in posamičnih 

tekmovanj Franc Kirbiš, ta je s sijajnimi 

706 podrtimi keglji (441 + 265) postavil 

novi rekord kegljišča. Za kako imeniten 

dosežek gre, pove podatek, da je 

magično sedemstotico doslej presegla le 

osmerica slovenskih kegljačev, in sicer 

Uroš Stoklas (723, 719, 705, 703), Primož 

Pintarič (716, 707), Klemen Mahkovic 

(711), Mitja Gornik (710), Franc Kirbiš 

(706, 704), Mark Bortek (704), Timi 

Jurančič (702) in Vojko Šeško (701).  

Kirbiš je s tem postal premočni 

zmagovalec turnirja, saj je denimo 

drugouvrščenega Branislava 

Bogdanovića, aktualnega svetovnega 

rekorderja na 200 lučajev, prekosil za kar 

65 kegljev. Lanski zmagovalec in 

dosedanji rekorder (681) Sandi Sajko je 

bil letos s 601 kegljem šele štiriindvajseti.  

Rezultati – moški:  

1. Franc Kirbiš (Konjice) 706 

2. Branislav Bogdanović (Zaprešić) 641 

3. Timi Jurančič (Konstruktor) 635  

4. Luka Bolanča (Zaprešić) 632 

5. Mirko Harc (Lokomotiva) 630 

6. Bojan Vlakevski (Zaprešić) 626 

7. Željko Skrober (Lokomotiva) 624 

--------------------------------------------------- 

15. Borut Planinšič 608 

18. Mirko Zorman (oba Lokomotiva) 602 

23. Drago Pahernik (Krilato kolo) 596 

28. Erik Haložan (Lokomotiva) 590 

 

Ženske:  

1. Maja Plavčak (Impol) 635 

2. Eva Sajko (Neunkirchen) 621 

3. Karmen Jurančič (Miklavž) 591 

 

Rekreativci: 1. Franjo Kure (Ruše) 583 

Rekreativke: 1. Anita Kure (Ruše) 578 

 

Premiera z rekordom 

Da bodo po treh zaporednih neuspelih 

poizkusih naposled le premagali urok in 

da je v novi, 29. tekmovalni sezoni pod 

okriljem KZS napočil čas za uvrstitev me 

drugoligaše, so kegljači mariborske 

Lokomotive več kot zgovorno napovedali 

z odličnim rezultatom v uvodnem krogu 

prvenstva v 3. državni ligi – vzhod 

2019/20. Aktualni podprvaki so v gosteh s 

5:3 premagali Brežice, in to z novim, 

obilno preseženim klubskim ekipnim 

rekordom, podrli so namreč 3.457 kegljev 

(povprečje 576,2); dotedanji, dosežen 

lanskega oktobra, je znašal 3.384 kegljev. 

Kegljali so: Dalibor Katavić (524), Erik 

Haložan (586), Igor Skaza (588), Mirko 

Zorman (573), Željko Skrober (587) in 

Mirko Harc (599).  

ŠPORTNE NOVICE 

Tudi kegljišče Lokomotive krasi sedemstotica  
Besedilo: Borut Planinšič 

Fotografiji: Borut Planinšič in arhiv KK Lokomotiva  
Kegljaški klub Lokomotiva Maribor, ki je 24. septembra praznoval 67. obletnico ustanovitve, je konec poletja na domačem 

kegljišču priredil 4. mednarodni turnir Lokos Open 2019. Na tritedenskem tekmovanju na 120 lučajev je bilo opravljenih 192 

nastopov, med udeleženci so bili številni vrhunski kegljači in reprezentanti, tudi iz vrst hrvaškega KK Zaprešić, aktualnega 

zmagovalca lige prvakov in svetovnega pokala, torej trenutno najboljše klubske ekipe na svetu.  
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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 decembra. 

 
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. 11. 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 27. 

novembra 2019 izžrebali nagrajenca, 

ki prejme set steklenice s kozarcem SŽ-

ŽIP. 

 

 

Rešitev prejšnje VITke križanke je 

KOLEKTOR, nagrajenec pa je Boris 

Koteski. 

1) Prožno telo, ki lahko shrani mehansko energijo 

2) Narediti, da kaj (znova) dobi zahtevane, želene lastnosti, popraviti, izboljšati 

3) Utrditev oz. okrepitev 

4) Električna naprava iz železnega jedra in navitja za spreminjanje izmenične napetosti 

5) Ogrodje vlaka 

6) Tehnologija transporta 

7) Redna prometna povezava med določenimi kraji, proga  

8) Vlak na magnetni blazini 

9) Zaprt prostor v potniškem vagonu 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 




