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Merjenje zadovoljstva kupcev 

 

 

 

Besedilo: Helena Hostnik Simončič 

 

Letošnje merjenje zadovoljstva kupcev je, tako kot vse aktivnosti letos, zaznamovala epidemija koronavirusa. Kmalu po novem letu 
smo našim kupcem poslali vabilo k sodelovanju v spletni anketi, ki smo jo letos pripravili prvič. Sodoben način zbiranja podatkov smo 
uvedli, da bi kupcem olajšali izpolnjevanje vprašalnika in jih tako še več pridobili k sodelovanju. Ampak marca se je povsod po Evropi 
javno življenje ustavilo in tudi anketiranje je praktično stalo vse do poletja. Takrat smo naše kupce še enkrat povabili h sodelovanju in 
odzvalo se jih je še nekaj.  

Vzorčni okvir za izvedbo merjenja 
zadovoljstva kupcev v letu 2019 
predstavlja baza vseh domačih in tujih 
kupcev v letu 2019. K sodelovanju v 
merjenju zadovoljstva kupcev pa smo 
povabili 28 domačih in 61 tujih kupcev,. 
Velikost vzorca za analizo določa število 
vrnjenih popolno izpolnjenih vprašalnikov – 
teh je bilo 34 (29 za dejavnost vzdrževanja, 
1 za vleko in 4 za TVD). Odziv na merjenje 
je bil 32,38 %, kar je pod pričakovanjem. 
Verjetno je tak odziv posledica ukrepov 
spomladi, ki so bili podobni na domačem in 
na tujem trgu. Velikost vzorca ne dopušča 
posploševanja rezultatov na vse kupce. 
 

V letu 2019 smo za največ analiziranih 
podjetij opravili storitve v segmentih 
vzdrževanja kolesnih dvojic in tovornih 
vagonov. Kolesnim dvojicam in tovornim 
vagonom v manjšem deležu sledijo dizel 
lokomotive. 33 % domačih anketirancev je 
navedlo SŽ – VIT kot enega večjih 
partnerjev, med tujimi pa nihče (na to 
vprašanje niso odgovorili vsi). 
 

Največji pomen pri izbiri poslovnih 
partnerjev imajo kakovost in zanesljivost 
storitev in proizvodov, odzivnost in 
strokovnost osebja, komunikacija in 
medsebojni odnos. 
 

Zadovoljstvo partnerjev s SŽ – VIT 

Naši poslovni partnerji so poslovno 
sodelovanje s SŽ – VIT na splošno ocenili 
malenkost slabše kot v letu 2018. 
Povprečna ocena sodelovanja v celoti  

znaša 4,29. Vendar pa smo pri kar 12 od 
16  elementov ugotovili povečanje 
zadovoljstva, pri 4 pa se je zadovoljstvo 
minimalno zmanjšalo. Tudi pri doseganju 
ciljev smo bili tokrat bolj uspešni kot leta 
2018, saj smo cilj dosegli in ga presegli pri 
kar desetih elementih, najbolj pri hitrosti 
opravljanja storitev, hitrosti reševanja 
problemov v primeru reklamacije, 
konkurenčnosti , asortimanu in celovitosti 
storitev ter fleksibilnosti..  
 

Povprečna ocena vseh elementov skupaj 
znaša 4,26, kar pomeni, da so v tem 
primeru naši partnerji malenkost bolj 
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 izvedba 
storitev, ponudba storitev in proizvodov ter 
ponakupne aktivnosti. Najmanj so 
zadovoljni s ceno, vendar približno enako 
kot prejšnje merjenje. Vsi ostali elementi so 
bili ocenjeni s povprečno oceno višjo od 4.  
 

Najbolj so se ocene v primerjavi s prejšnjim 
letom izboljšale pri: asortimanu in 
celovitosti izdelkov in storitev, garancijskih 
in jamstvenih pogojih, konkurenčnosti, 
hitrosti opravljanja storitev in reševanju 
reklamacij ter fleksibilnosti. 
 

Več kot polovica vprašanih je zagotovo 
prepričana o nadaljnjem sodelovanju, 
slaba tretjina jih je navedla, da bodo 
verjetno še sodelovali z nami. 27 od 34 

partnerjev bi SŽ – VIT 
priporočilo poslovnemu 
partnerju. 
 

Primerjava s konkurenco 

Stanje v primerjavi s 
konkurenco je podobno 
tistemu iz prejšnjega 
merjenja, saj so vsi elementi 
ocenjeni boljše od 
konkurence. Pri tem moramo 
upoštevati, da niso vsi 
odgovorili na vprašanja, kjer 
se VIT primerja s konkurenti. 
 

Tržno komuniciranje 

Povprečna ocena tržnega 
komuniciranja SŽ – VIT v letu 
2019 znaša 4,15 in je za 0,14 
ocene boljša od leta 2018. Pri 
vseh orodjih tržnega 
komuniciranja se je ocena 

izboljšala, razen pri tržni prepoznavnosti v 
okviru SŽ in nastopu prodajnega osebja, 
kjer je ostala enaka. Anketirani poslovni 
partnerji so najbolje ocenili nastop 
prodajnega osebja in reference, sledi 
predstavitev na internetu. Najslabše so 
ocenili oglaševanje v medijih.  
 

Kaj pa nezadovoljstvo? 

Med 34 partnerji, ki so sodelovali v 
merjenju zadovoljstva kupcev v letu 2019, 
sta se dva v istem letu pritožila zaradi 
nezadovoljstva s storitvijo ali izdelkom. Pri 
tem sta oba partnerja podala razloge 
nezadovoljstva. Pritožila sta se eden 
domači in eden tuji partner (oba na 
področju vzdrževanja). Pri reševanju 
reklamacij, ki so nam jih vključeni v MZK 
zaupali, smo bili polovično uspešni. Eno 
reklamacijo smo obravnavali posebej in se 
je izkazala za neupravičeno, druga pa je 
bolj splošna pritožba in se ji bomo posvetili 
individualno. 
 

Tokrat nismo bili niti enkrat ocenjeni z 
ocenama 1 (zelo nezadovoljen) in 2 
(nezadovoljen), vse ocene so bile 3 (niti 
nezadovoljen niti zadovoljen) in več. To je 
seveda rezultat, ki bi si ga vedno želeli.  
 

Ob tako dobrih rezultatih smo lahko tudi mi 
zadovoljni, vendar se moramo zavedati,  
da so to ugotovitve, ki temeljijo na tretjini 
naših kupcev. Naslednje merjenje bo 
kmalu na vrsti in želimo si boljšega odziva, 
ki bo prinesel bolj zanesljive rezultate.  
 



AKTUALNO 

Vtisi s tirov z novim vlakom 

 

 

 

Besedilo in fotografiji: Kristijan Matko 

 

Potniki v železniškem potniškem prometu po Sloveniji nestrpno pričakujejo vožnje z novimi vlaki, ki ne da so samo lepi 
na videz in udobni za vožnjo, ampak pomenijo tudi razbremenitev trenutnih kapacitet, ki pokajo po šivih, kar je v času 
epidemije še posebej zahteven izziv.  

Testne vožnje novih vlakov so bile v načrtu 
takoj po prihodu garnitur v Slovenijo, pa se 
je vse skupaj zavleklo ravno zaradi 
koronavirusa. Ustavitev potniškega 
prometa spomladi je onemogočila tudi 
testiranje vlakov, zato smo to začeli poleti. 
Testne vožnje še potekajo, v Sloveniji je 
trenutno šest motornih garnitur – pet DMG 
610 (001/002, 003/004, 005/006, 007/008 
in 009/010) in ena EMG (510-005/006). Z 
DMG 610 in EMG 510 je bilo opravljenih že 
veliko testnih voženj, trenutno se opravljajo 
vožnje z EMG 510. Na relaciji Pragersko–

Ptuj se testira odjemnik toka za sistem 3 
kV. Test odjemnika toka se opravlja pri 
hitrosti 160 km/h. Na sami vožnji je 
prisotno osebje s strani proizvajalca in 
sistemski tehniki, ki opravljajo meritve 
odjemnika pri različnih pogojih in z izvedbo 
manjših predelav na samem odjemniku.  
 

Vožnje se opravljajo skoraj na celotni javni 
železniški infrastrukturi. Testne vožnje se 
bodo izvajale za potrebe pridobivanja 
dovoljenja za vse tri vrste garnitur DMG 
Flirt 3, EMG Flirt 3 in EMG Kiss. Pred 
vstopom posamezne garniture v redni 
promet se bo vozilo opremilo z dodatno 
opremo in opravila se bo dodatna testna 
vožnja. 
 

Vožnjo na testnih vožnjah opravljamo 
inštruktorji strojevodij, ki smo imeli pred 
tem usposabljanje za DMG in EMG na 
Poljskem in v Sloveniji. S strani 
proizvajalca Stadler smo prejeli potrdila o 
opravljenem usposabljanju. Na testni vožnji 
so prisotni predstavniki lastnika, 

predstavniki Stadlerja, tehnično osebje 
proizvajalca, tehnično osebje VIT-a, 
predstavniki infrastrukture in predstavnik 
priglašenega organa. 
 

Na testnih vožnjah smo ugotovili, da vozilo 
nima negativnih vplivov na infrastrukturne 
varnostne naprave. Razlika voženj na 
poligonu na poljskem in voženj po JŽI pri 
nas je v tem, da na poligonu ni mogoče 
vedno zagotoviti različnih momentov, ki 
lahko pozitivno ali negativno vplivajo na 
delovanje motornika. Dosedanje izkušnje 
kažejo na to, da bo vlak dobro služil 
svojemu namenu. V nadaljevanju pa bo 
razpoložljivost in zanesljivost garnitur 
odvisna od odnosa lastnika in kakovosti 
vzdrževanja.  
 

Naši prvi vtisi na vožnji z novo motorno 
garnituro so dosegli pričakovanja. 
Garnitura ponuja veliko udobja 
uporabnikom, strojevodji pa nova dodatna 
spoznanja o železniških vozilih in sodobni 
interier strojevodske kabine. 
 

Prvo vozilo z ETCS pri nas 

Posebnost novih vlakov pri zagotavljanju 
varnosti vožnje je ETCS. Stadlerjevi vlaki 
so prvi v lasti SŽ, ki imajo na vlaku 
nameščen ta sistem za nadzor vlakov, ki je 
del ERTMS. ERTMS je kratica za evropski 
sistem upravljanja železniškega prometa 
(European Rail Traffic Management 
System). V tehničnem smislu ERTMS 
sestavljata dva sistema, in sicer ETCS in 
GSM-R (brezžični komunikacijski sistem na 
osnovi javnega GSM s funkcionalnostmi za 

železniške potrebe). Pobuda za novi 
sistem je prišla s strani Evropske komisije. 
Cilj je bil izdelati enoten sistem za 
upravljanje prometa kot izhodišče za 
zagotavljanje tehnične interoperabilnosti na 
transevropskih (TEN) koridorjih in v 
nadaljevanju tudi po ostalih železnicah. 
Glavna tehnična zahteva Evropske 
komisije za uvedbo ERTMS je doseganje 
interoperabilnosti. 
 

Cilj ERTMS je zmanjšati tehnična tveganja, 
povezana z veliko množico kabinske 
signalizacije in signalno-varnostnih 
sistemov na progi. Sistem se nanaša 
predvsem na prenos podatkov med progo 
in vozilom. Prenos podatkov preko 
komponent ETCS je mogoč tudi od 
obstoječih sistemov vodenja prometa, ki so 
povezani z opremo ETCS. 
 
Osnovna oprema ETCS v strojevodski 
kabini je monitor, iz katerega strojevodja 
prejema vse podatke in sprejete ukrepe 
sistema ERTMS. Monitor je navadno 
poimenovan Driver Machine Interface 
(DMI). DMI je lahko izveden bodisi z gumbi  
»soft-touch« ali »touch-screen« 
tehnologijo. Strojevodja preko DMI vnese 
podatke o vlaku, ki so potrebni za zagon 
opreme ETCS na vozilu ali podatke o 
spremembi statusa med vožnjo. 
Strojevodja ima preko DMI prikazano 
kabinsko signalizacijo. Sam sistem 
kontinuirano nadzira največjo dovoljeno 
hitrost na odseku proge in tako zmanjšuje 
vpliv človeškega dejavnika na varnost v  
prometu. 
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AKTUALNO 

Pripravljamo se na nov mejnik v slovenskem železniškem 
potniškem prometu 

 

 

 

Besedilo: Helena Hostnik Simončič 

Fotografije: Emil Lipovšek, Helena Hostnik Simončič 

 

Jutro je. V Centru Ljubljana se po prenosnici živahno prevažajo lokomotive, ki so prispele na popravilo – kontrolni pregled, morda 
kakšen »kozmetični popravek«, revizijo, vgradnjo kakšne naprave, menjavo koles, struženje  … Na drugi strani velike hale »piki« 
globoko ropota, saj mora razporediti potniške vlake in vagone. Na tej, drugi strani je vhod v drugi obrat, kjer se vzdržuje električne 
potniške vlake. In tam ponoči »spijo« najnovejši vlaki Slovenskih železnic – dizelske in električne garniture proizvajalca Stadler.  

Tiri drugega obrata so zjutraj polno 
zasedeni, vendar se vlaki zvrstijo vsak na 
svoje mesto za opravilo, ki je tisti dan 
namenjeno. Novi vlaki se običajno 
zapeljejo pred halo, saj se na njih trenutno 
izvajajo številna izobraževanja in 
usposabljanja. Na prve vožnje se namreč 
pripravljajo tako strojevodje kot 
vzdrževalci. Kako to poteka, sta nam 
zaupala inštruktor strojevodji Jože Jazbec 
in vodja vzdrževalnega obrata za EMG 
Janez Ahčin. 
 

S septembrom se je pričelo izobraževanje 
strojevodij kot temelj za začetek 
obratovanja novih vlakov. Izobraževanje 
poteka po načrtu in v skladu s pravilnikom, 
sestavljata ga teoretični in praktični del, pri 
čemer se teoretični del, ki traja 40 ur, 
opravlja najprej v obliki predavanja, sledi 

prikaz podanega znanja na vlaku. Praktični 
del predstavljajo vožnje, ali, kot to 
imenujejo strojevodje »vežbanje«, ki 
obsega 60 ur in poteka pod nadzorom 
mentorja.  
 

Teoretično in praktično usposabljanje 
izvajajo inštruktorji strojevodij, ki imajo že 
izdano spričevalo za upravljanje z vozilom 
te serije. Prva skupina 8 strojevodij se je 
najprej v Novem mestu, potem pa še v 
Ljubljani spoznala z dizelskim motornim 
vlakom DMU 610. Teoretični del 
usposabljanja druge skupine za isto serijo 
je zaključilo 12 strojevodij, prav tako je 
teoretični del zaključila tretja skupina, v 
kateri so 4 strojevodje in 2 strojevodji na 
industrijskem tiru iz Centra Ljubljana. Vsi 
strojevodje po zaključku šolanja opravijo 
tako teoretični kot praktični del izpita. 

Znanje preverja strokovna komisija, in sicer 
najprej znanje teorije, potem pa še 
praktično poznavanje in manipulacijo z 
vozilom med izpitno vožnjo. Do sedaj ima 
spričevalo za DMU 610 5 inštruktorjev in 8 
strojevodij iz novomeške enote.  
 

V naslednjih mesecih skladno s prihodi 
novih vlakov v Slovenijo sledijo nadaljnja 
izobraževanja strojevodij, seveda v skladu 
z možnostjo zagotavljanja voženj rednih 
vlakov. Zaradi pomanjkanja osebja se 
tečaja ne more udeležiti večje število 
strojevodij naenkrat, saj je prioritetno 
potrebno zagotoviti ustrezno število 
strojevodij za izvajanje voznega reda. 
Potrebno pa bo usposobiti kar največ ljudi, 
ki bodo upravljali z novim voznim parkom 
pri nas. 
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Ko bodo vlaki začeli voziti, bo potrebno 
tudi njihovo vzdrževanje, da bodo kar 
najbolje služili svojemu namenu. V ta 
namen potekajo izobraževanja 
vzdrževalcev, ki so se z novimi vozili začeli 
spoznavati sredi avgusta, samo 
izobraževanje pa je potekalo cel mesec. 
Bodoče vzdrževalce stadlerjev smo najprej 
usposobili za delo na DMG 610. Na EMG 
je precej sklopov enakih, tako da bo 
pridobljeno znanje uporabno tudi na teh 
vozilih.  
 

Tako kot pri strojevodjih se tudi pri 
vzdrževalcih šolanje za vzdrževanje novih 
vlakov deli na teoretični in praktični del. 
Teoretični del se izvaja v učilnici v obliki 
predavanja, praktični pa v delavnici v obliki 
ogleda posameznega sklopa na vlaku. Prvi 
del izobraževanja (za DMG) je izvedel 
predstavnik Stadlerja Krzystof Czubaszek, 
udeležili pa so se ga tehnolog, ki je bil 
prisoten ves čas, in vzdrževalci po 
področjih, ki jih obvladujejo.  

Prva skupina strojevodji na izobraževanju z inštruktorjema Janezom Sladičem in  
Dejanom Rkmanom  



AKTUALNO 

Na izobraževanju so vzdrževalci pridobili 
znanje, ki je specifično za Stadlerjeve 
garniture. Ti vlaki imajo skoraj vse sklope 
na strehi vozila, za kar je nujno potrebna 
ustrezna oprema delavnice, kot so odri.  
 

Nadaljnje izobraževanje oziroma 
pridobivanje znanja s področja vzdrževanja 
sledi v naslednjih mesecih, veliko se bodo 

naši vzdrževalci učili prek izvajanja 
kontrolnih pregledov skupaj s predstavniki 
proizvajalca, s katerimi ves čas sodelujejo.  
 

Vzdrževanje novih vlakov bo nekoliko 
drugačno od poznanega pri starejših 
vozilih. Po navodilih proizvajalca so 
časovni intervali nekoliko daljši glede na 
ostale EMG in DMG, ki jih vzdržujemo 

sedaj. Osnovno znanje imamo, veliko 
izkušenj imamo z ostalimi vozili, na 
začetku bomo imeli tudi podporo 
Stadlerjevih tehnikov, zato ne pričakujemo 
težav. Prve kontrolne preglede bomo začeli 
izvajati, ko bodo vozila dobila obratovalno 
dovoljenje. Pričakujemo, da bo to kmalu.  

   IMAM  

   IZBOLJŠAVO 

Avtor: 

Skupina: 

Za: 

Obstoječe stanje: 

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

Izboljšava: 

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

Datum: Podpis: 

Izreži obrazec za CEDEj-
ČKA, ga izpolni in oddaj 
svojemu nadrejenemu. Vsa-
ka koristna izboljšava je na-
grajena.  

Tretja skupina na izobraževanju z inštruktorjem strojevodij Jožetom Jazbecem 
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CEDEjČEK MESECA 

Stojalo za folije  
 

 

 

 

Avtor: Darjan Rošker 
Področje: skladiščno poslovanje 

 

 

 

 

Problem: Pozitivno skladiščno poslovanje ni samo namenjeno 
knjižnemu delu, ampak sem spada tudi urejenost skladišča oziro-
ma, da so material in rezervni deli pravilno shranjeni, kar omogo-
ča čim lažje posluževanje. Z različnimi folijami, gumami v roli itn. 
smo imeli stalno velike težave, kako čim lažje skladiščiti in s tem 
tudi posluževati.  
 

Rešitev: Idejo, ki sem jo tudi posredoval dalje vodji MO Damirju 
Miholiču, sem dobil slučajno v trgovini. Damir je z ekipo (Milan 
Trantura in Danijel Hutinski) izdelal stojalo za folije, ki že opravlja 
svoje »naloge«. Enostavno ga je prestavljati, pripravljati razne 
folije. Upam in željo imam realizirati še nekaj podobnih stojal za 
enostavno skladiščno posluževanje.  

 
Mojih 5 minut za izboljšave 

1. Vzemite si pet minut časa na dan in zapi-
šite problem, predlog za rešitev in izboljša-
vo na ta obrazec. 

2. Na vsak obrazec napišite samo eno iz-
boljšavo. 

3. Prejemnik preveri ustreznost predloga v 
okolju, na katerega se predlog nanaša. Pro-
blem lahko rešimo s še boljšo in dopolnjeno 
idejo. 

4. Vsak dober predlog moramo izvesti. Le 
taki predlogi koristijo podjetju in bodo zato 
tudi nagrajeni. 

Št. predloga: 

Odgovorni za uvedbo: 

Rok za izvedbo: 

Uvedeno dne: 

Vodja: 

Plačilo: 

Izreži obrazec za CEDEj-
ČKA, ga izpolni in oddaj 
svojemu nadrejenemu. Vsa-
ka koristna izboljšava je na-
grajena.  
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NOVOSTI IZ NAŠIH CENTROV 

Usposabljanje za vzdrževanje premikalnih lokomotiv  
EffiShunter 
 

 

 

Besedilo: Helena Hostnik Simončič 

Fotografije: Igor Ličen 

 

Po prevzemu novih premikalnih lokomotiv EffiShunter so se naši vzdrževalci začeli pospešeno usposabljati za njihovo vzdrževanje. 
Prvo izobraževanje za vzdrževalce je potekalo v četrtek, 8. 10., v Divači, za začetek za kontrolni pregled z oznako L1.  Ko bodo loko-
motive začele redno obratovati v prometu, bomo namreč začeli tudi mi skladno s tem izvajati prve kontrolne preglede.  

Tečaj je obsegal tako teoretični kot praktič-
ni del, udeležili so se ga dve strojevodji, 
inštruktor strojevodij in dva vzdrževalca. 
Izobraževanje opravlja osebje CZ Loko, za 
samo vzdrževanje je v Divači potekalo en 
dan, prav tako se je usposabljala tudi inter-
vencijska skupina v Ljubljani. V naslednjih 
mesecih so predvidena še dodatna uspo-
sabljanja dodatnega kadra. Udeleženci 
izobraževanja so v pomoč prejeli priročnike 
za uporabo lokomotive, ki so jih prej teme-
ljito pregledali naši inštruktorji strojevodij, ki 
so udeleženi pri projektu.  
 

Ker ima SŽ v lasti relativno stare premikal-
ne lokomotive, so naši vzdrževalci soočeni 

z velikimi tehnološkimi razlikami med stari-
mi in novimi, tako da se praktično učijo na 
novo.  Lokomotive imajo večjo moč, lažje 
se jih uporablja, potrebujejo tudi manj vzdr-
ževanja (servisni intervali so manjši), zato 
se pričakuje manj izrednih popravil.  
 

Lokomotive bodo poleg premika na obmo-
čju luke Koper namenjene tudi za premik v 
Sežani in pokrivanje delovnih vlakov na 
primorskem območju. Manjše servisne 
preglede bodo opravljali v Kopru, vzdrže-
vanje večjega obsega pa v Divači. V ob-
dobju garancije proizvajalca, to je dve leti, 
bodo pri vzdrževanju pomagali in vzdrže-
valce usposabljali predstavniki proizvajalca 

CZ Loko. Zaradi novih potreb po vzdrževa-
nju dodatnih lokomotiv, ki so novost, bo 
potrebno nekoliko okrepiti našo ekipo vzdr-
ževalcev na tem področju.  
 

Nadaljnja usposabljanja bodo sledila v 
naslednjih mesecih, sama organizacija pa 
bo odvisna od splošne situacije v zvezi z 
epidemijo.  Tako kot na vseh področjih 
moramo tudi pri izobraževanju zaposlenih 
upoštevati vse ukrepe za preprečevanje 
širjenja okužb.  
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OKOLJE 

Kdor ne maže, ta ne vozi 
 

 

 

Besedilo: mag. Ludvik Pevec 

 

 

Železnice so bile od svojih začetkov gibalo razvoja v družbi in tudi tehnično-tehnološkega razvoja v transportu, in tako je vse do 
danes. Pomemben element, ki omogoča nemoteno in ekološko sprejemljivo delovanje železniških vozil, so maziva, ki so se razvijala 
skladno s potrebami v transportu, kjer je večina vozil gnanih z motorji na notranje izgorevanje. Tudi pri drugih pogonskih agregatih in 
energijskih alternativah je potrebno mazanje gibajočih sklopov in delov za normalno delovanje vozil. Mazalno olje je torej zelo 
pomemben faktor za brezhibno delovanje transportnih sredstev, tudi v železniškem transportu. Star slovenski pregovor: kdor ne 
maže, ta ne vozi, torej še kako velja tudi danes.  

Železniška dizelska vlečna vozila rabijo za 
mazanje, zaradi velikosti in moči 
agregatov, tudi večje količine mazalnega 
olja. Rekorderka z največjo količino 
mazalnega olja v dizelskem motorju je 
serija 664/644 s 760 litri, na seriji 642/643 
potrebuje dizelski motor za mazanje 140 
litrov mazalnega olja, na seriji 711/713 pa 
60 litrov in na seriji 813 le 25 litrov. Nov 
dizelski motorni vlak Stadler pa 100 litrov 
(oba agregata). Kot je razbrati, so količine 
mazalnega olja v dizelskih vlečnih vozilih 
relativno velike, zato menjava motornega 
olja ne poteka, kot je to običajno pri cestnih 
vozilih – po prevoženih kilometrih, 
obratovalnih urah, ali časovnih omejitvah – 
temveč se ugotavlja izrabljenost motornega 
olja. Na servisnih kontrolnih pregledih se 
jemljejo vzorci mazalnega olja in v 
kemičnem laboratoriju se opravi osnovna 
kemična analiza, na podlagi katere se 
motorno olje menja.  
 

V SŽ – VIT imamo laboratorija v Ljubljani in 
Mariboru, kjer se opravljajo osnovne 
analize, s pomočjo katerih se ugotavljajo 
plamenišče motornega olja (vsebnost 
goriva v olju), viskoznost in vsebnost 
nečistoč (hladilna tekočina, trdi delci). Za 

natančnejše in širše analize se pošlje 
vzorec motornega olja v certificiran 
laboratorij naftne družbe Petrol. Te analize 
služijo tudi za ugotavljanje napak na 
dizelskih motorjih. 
 

Surova nafta je bazična surovina za 
pridobivanje mazalnih olj, iz katere se s 
kemičnimi postopki pridobi bazna olja. 
Vsako motorno olje je sestavljeno iz 
baznega olja in  dodatkov. Z različnimi 
kemičnimi postopki in mešanjem dodatkov 
(aditivov) k baznemu olju se tvorijo olja 
ustrezne kvalitete in specifike za 
posamezne tipe pogonskih agregatov. 
Navadno je baznega olja nekje od 75 do 95 
%, ostalo pa so različni dodatki in 
modifikatorji, ki izboljšujejo lastnosti olja. 
 

Primarna funkcija mazalnih olj je 
zagotavljanje nepretrganega tekočega 
mazalnega filma, ki zmanjša trenje in 
doseže se lažje gibanje delov. Druga 
pomembna funkcija mazalnih olj je 
odvajanje in prenos toplote na motorni 
hladilni sistem. 
 

Razvrščanje mazalnih olj 
Razvrščanje mazalnih olj je pomembno, saj 
na tržišču danes obstaja zelo pestra 
ponudba najrazličnejših olj različne 

kakovosti, za 
različne namene in 
seveda širokega 
cenovnega razpona. 
Inženirske svetovne 
institucije so se 
odločile razvrstiti 
motorna olja glede 
na njihovo 

viskoznost in kakovost. Njihove oznake so 
običajno na vseh pakiranjih motornih oljih 
in tako lahko kupec preverja ustreznost 
motornega olja za svoje vozilo. Tako dobi 
uporabnik olj jasnejšo sliko o oljih in se 
laže odloči za tisto, ki odgovarja potrebam 
njegovega vozila.  
 

Viskoznost motornih olj najpogosteje 
opisujemo z razredi SAE (ameriška 
klasifikacija) in opredeljujejo viskoznost olja 
pri različnih temperaturah in s tem tudi 
njegov namen uporabe.  

 

Razvrščanje motornih olj po kakovosti 
urejajo priznane svetovne inštitucije na 
področju avtomobilizma: najpogostejša API 
(ameriška klasifikacija):  

• za bencinska motorna so olja označena 
s črko S, sledijo zaporedne črke (po 
abecednem vrstnem redu, npr. SA ... SJ, 
SL, SM, SN ...); vsaka naslednja 
zaporedna črka za črko S pomeni olje 
višje kakovosti, oznaka LL (long life) 
podaljšan interval menjave motornega 
olja; 

• za dizelske motorje (visokotlačne) so 
označena s črko C, kateri sledijo 
zaporedne črke (abecedni vrstni red), 
nato pa številka. Vsaka naslednja 
zaporedna črka za črko C (npr. oznake: 
CF, CF-4, CG-4, CH) in višja številka 
označujeta, da je olje bolj kakovostno; 
oznaka LL (long life) pomeni podaljšan 
interval menjave motornega olja. 

 

 

 

Uporabnost motornih olj glede na oznako 
SAE: 

Če vas zanima več o motornih oljih, si 
lahko preberete v posebnem članku, do 
katerega dostopate prek te QR-kode. 
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ŠPORTNE NOVICE 

Prvi motoristični izlet motoristov SŽ – VIT  
 

 

 

Besedilo: mag. Ludvik Pevec 

Fotografija: Jernej Pevec 
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Lokomotiva ponovila uspeh iz leta 2019 

 

 

Besedilo: Mario Ilić 

Fotografija: arhiv kluba 

 

 

Koronavirus je letos globoko posegel v naša življenja in 
tako je bilo tudi na športno-rekreativnem področju. 
Vendar pa je kljub vsem omejitvam, tako kot vsako leto, v 
Ljubljani potekala rekreativna liga v malem nogometu. 
Tudi naši nogometaši so ponovno zastopali barve naše 
NK Lokomotive in to zelo uspešno. Branili so naslov 
prvaka iz lanskega leta, kar jim je pod budnim vodstvom 
vodij ekipe Dike Ivanovića in Maria Ilića v končnici lige 
tudi uspelo.  
 

Igrala sta se redni del tekmovanja in zaključni turnir. Po 
rednem delu tekmovanja je NK Lokomotiva, kljub 
največjem številu doseženih golov, najboljši razliki v golih 
in samo dvema porazoma, končala na drugem mestu. 
Vendar smo v končnici turnirja strnili vrste in s tremi 
zmagami ponovno osvojili ljubljansko rekreativno ligo. V 
finalni tekmi smo bili uspešnejši od ekipe Litostroja z 
rezultatom 5:2.  
 

Najbolj pomembno je, da smo v teh časih ostali aktivni, 
zdravi in ob prijetni družbi vsaj malo pozabili na vse 
težave, ki jih prinaša že prej omenjeni virus. 

Motoristi SŽ – VIT iz Ljubljane smo 15. 9. 2020 opravili 
prvi dogovorjen motoristični izlet. Pot nas je vodila iz 
Ljubljane do Kranjske Gore, nato v Italijo mimo Trbiža na 
prelaze  Sella Nevea–Monte Zoncolan–Passo di monte 
Croce Carnico–Nassfeldpass in nazaj do Ljubljane. 
Opravili smo dobrih 400 km prijetne vožnje. Ostali bodo 
lepi spomini na dobro družbo in uživanje v vožnji z 
motorjem. 



ŠPORTNE NOVICE 

Stoklas in Verboletova klasi na Lokos Openu 

 

 

 

Besedilo: Borut Planinšič 

Fotografije: arhiv kluba 

 

 

Mariborski KK Lokomotiva je bil od 18. avgusta do 6. septembra prireditelj 5. mednarodnega kegljaškega turnirja Lokos Open na 120 
lučajev s tekmovalci in tekmovalkami iz Slovenije in Avstrije (ESV Leoben). Skupno sta bila na tritedenskem tekmovanju opravljena 
202 nastopa. Bilo bi jih gotovo še več, če udeležbe hrvaških tekmovalcev ne bi preprečili zaostreni ukrepi zoper koronavirus. Turnir, 
na katerem so bili doseženi številni vrhunski rezultati, med njimi 16 šeststotic, je uspešno izvedel organizacijski odbor v sestavi David 
Brečko (predsednik), Milan Mikl, Erik Haložan, Borut Planinšič in Igor Skaza, kot donatorji pa so ga znova podprli Lunos, Energetika 
Maribor in Slovenske železnice.   

 

Med moškimi je zmagal Uroš Stoklas, 
državni reprezentant, nekdanji dvakratni 
svetovni posamični pokalni prvak in s 723 
keglji absolutni slovenski rekorder, je na 
turnirju nastopil pod sponzorskim okriljem 
Remoplasta iz Radelj ob Dravi, sicer pa je 
član nemškega SKC Staffelstein. S 689 
keglji je postavil drugi najboljši rezultat 
tega turnirja vseh časov. Lanskoletni 
zmagovalec in aktualni rekorder turnirja 
Franc Kirbiš (706) je denimo letos za 
svojim lanskim podvigom zaostal za 
okroglih sto kegljev in je bil to pot šele 
deseti. Drugo in tretje mesto je pripadlo 
kegljačema mariborskega Konstruktorja, 
Alešu Blažu (675) in Boštjanu Zveziču 
(638), pred trinajstimi leti zmagovalcu 
prvega turnirja.  
Najboljša kegljačica je bila Majda Verbole 
(KK Miklavž), ki je podrla 610 kegljev, 
drugo mesto je zasedla Dragica Durič 
(Remoplast Radlje) in tretje še drugič po 
letu 2012 Petra Pečovnik iz Impola (588), 
lanska zmagovalka Maja Plavčak je s 571 
keglji pristala na petem mestu. Med 
rekreativci je še drugič zapored zmagal 

Franjo Kure iz Ruš (563) pred Boštjanom 
Goričanom (562) in Janezom Žumerjem 
(561). Tudi med rekreativkami je Rušanka 
Anita Kure ponovila lansko zmago  (565). 
Pokal za drugo mesto  je tako kot lani 
osvojila Ljubljančanka Nežka Beras (549), 
sicer predlanska zmagovalka, tretja je bila 
Karmen Strmčnik iz Radelj ob Dravi (498). 
 

Lokosi zmagujejo tudi med drugoligaši 
Kegljači Lokomotive, ki so po dolgih letih 
nastopanja v tretji državni ligi napredovali 
med drugoligaše, so dokaj uspešno začeli 
tekmovati tudi med drugoligaši. V prvih 
petih krogih so doma ugnali Konjice in 
Pivovarno Laško ter izgubili pa s 
Šoštanjem, v gosteh pa so premagali 
Dravograd (s 3437 keglji so postavili svoj 
tretji najboljši ekipni rezultat) in klonili proti 
Brežicam. S šestimi osvojenimi točkami 
na petih tekmah so zasedali četrto mesto, 
do konca jesenskega dela prvenstva pa 
jih čakata še gostovanji na Koroškem, na 
Prevaljah proti Špediciji RCM iz Črne in 
Slovenj Gradcu, v dvorani Tabor pa bodo 
gostili Ceršak in Miklavž.  
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Nagrajenci na turnirju Lokos Open 

Uroš Stoklas 

Majda Verbole 



RAZGIBAVANJE MOŽGANOV  

 

VITka križanka 

     1             

   2               

    3              

     4             

      5            

    6              

       7           

      8            

     9             

1. Temperatura, pri kateri se hlapi nad tekočino ob stiku s plamenom vnamejo  
2. Metoda zbiranja podatkov na podlagi vzorca enot 
3. Pogonski agregat 
4. Kdor poučuje zven šole 

5. Dodatek 

6. Mesto na Primorskem ob meji z Italijo 

7. Plastična embalaža 

8. Kdor zmaga 

9. Sredstvo za čiščenje kože, tekstila 

Pravilne rešitve skupaj z vašim imenom, 
priimkom in lokacijo posredujte najkasne-
je do 15. 12. 2020 po e-pošti na: hele-
na.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 16. 12. 
2020 izžrebali nagrajenca, ki bo dobil 
darilni set podjetja SŽ—ŽIP.  

 

 

Rešitev prejšnje križanke je RAZKUŽILO, 
nagrajenec pa Simon Girandon. 

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 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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Zašči�mo sebe in druge z  

zaščitno masko, razkužilom in milom. 

 

Oglejte si naše izdelke lastne blagovne znamke DAR na: 

www.sz-zip.si. 


