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Merjenje zadovoljstva kupcev  
Besedilo: Simona Hafner

V letošnjem letu je sodelovalo 31 domačih 
in tujih podjetij, kar predstavlja 62 % odziv 
celotne ciljne skupine. Med sodelujočimi 
so zajeti naročniki vseh naših storitev, 
največ pa je partnerjev iz segmentov 
tovornih vagonov in kolesnih dvojic. Naši 
poslovni partnerji so poslovno 
sodelovanje s SŽ – VIT v celoti ocenili 
malenkost slabše kot v prejšnjem 
merjenju, vendar še vedno z visoko 
povprečno oceno sodelovanja 4,2. Vse 
elemente, s pomočjo katerih smo merili 
zadovoljstvo, so dobro ocenili, pri dveh 
smo dosegli tudi cilj. Povprečna ocena 
vseh elementov skupaj znaša 4,05, kar je 
boljše od prejšnjega leta in pomeni, da so 
poslovni partnerji z nami zadovoljni. 

Na splošno so naši partnerji najbolj 
zadovoljni z osebjem, sledijo ponakupne
 

 

Letos spomladi je potekalo letno merjenje zadovoljstva kupcev, ki ga vsako leto izvajamo v okviru širšega spremljanja zadovoljstva 
naših poslovnih partnerjev. Namen merjenja je ugotoviti kakovost poslovnih odnosov s stopnjo zadovoljstva naših kupcev, odkriti 
področja, kjer smo konkurenčni in tista, ki jih moramo še izboljšati. Poleg tega ugotavljamo tudi možnosti za nadaljnje sodelovanje in 
strateško partnerstvo z domačimi in evropskimi kupci. 

aktivnosti, izvedba ter ponudba storitev. 
Za odtenek manj so zadovoljni s hitrostjo 
opravljene storitve, asortimanom in 
celovitostjo storitev ter konkurenčnostjo in 
ceno.
 
Pri primerjavi s konkurenco ugotavljamo, 
da je stanje v primerjavi s konkurenti 
boljše od prejšnjega, saj v letu 2016 niti 
en element ni bil ocenjen slabše.

Povprečna ocena tržnega komuniciranja 
SŽ – VIT v letu 2016 je za 1,6 odstotne 
točke boljša od leta 2015 in znaša 3,84. 
Anketirani poslovni partnerji so najbolje 
ocenili reference. 

Dobra polovica vprašanih je zagotovo 
prepričana o nadaljnjem sodelovanju, kar 
je približno enak delež predhodnega 

 

merjenja. 29 od 31 partnerjev bi SŽ – VIT 
priporočilo poslovnemu partnerju.  

Zadovoljstvo v letu 2016 je doseglo naša 
pričakovanja, kar pa ne pomeni, da ne 
bomo tega poskušali še izboljšati. Za 
naprej si bomo postavili še višje cilje in jih 
skušali doseči z že ustaljenimi praksami 
kot tudi z dodatnimi aktivnostmi. Za tista 
področja, kjer nismo dosegli naših ciljev in 
kjer smo bili nižje ocenjeni, bomo določili 
korektivne ukrepe, ki jih bomo sproti 
nadgrajevali. Predvsem se bomo morali 
truditi, da ohranimo, če ne še povečamo, 
zadovoljstvo z osebjem in kakovostjo 
opravljenih storitev. Več pozornosti pa 
bomo morali nameniti ceni, hitrosti 
opravljanja storitev ter asortimanu in 
celovitosti storitev. 

 

AKTUALNO
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Pendolino prvi č na veliki reviziji
Besedilo: Pavle Kržič
Fotografija: Helena Hostnik Simončič

NOVOSTI IZ NAŠIH CENTROV
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Pendolino 310-001/002 je sestavljen iz 
treh členov, od katerih ima vsak po dva 
podstavna vozička s po dvema osema. 
Štirje podstavni vozički imajo po en vlečni 
motor, srednja dva pa imata osi proste. 
Posebna značilnost pendolina je nagibna 
tehnika, kar pomeni, da se vlak z 
nagibanjem koša prilagaja neravni progi in 
tako poskrbi za maksimalno udobje 
potnikov. Hitri vlak lahko vozi do hitrosti 
200 km/h, na naših progah pa sme voziti 
največ do 160 km/h. S pendolinom se 
trenutno lahko peljete samo od Ljubljane 
do Maribora in nazaj, ker je v prometu 
samo en vlak vrste 310. Potovanje s tem 
vlakom je drugačno od vožnje z ostalimi 
potniškimi vlaki pri nas, zato velja 
izkoristiti možnost popustov, ki jo imamo 
železničarji, in se enkrat odpraviti na izlet, 
v kolikor tega še niste storili. 

Velika revizija železniškega vozila pomeni 
razstavitev vozila, pregled vseh vitalnih 
delov in njihova zamenjava oziroma 
obnova. V osnovi ločimo podstavne 
vozičke od koša in se lotimo dela na 
vsakem sklopu posebej. Zaradi velikega 

 

 

Hitri vlaki italijanskih korenin Pendolino, katerih tri garniture ima v lasti Potniški promet, se vzdržujejo v Centru Ljubljana že odkar so 
jih Slovenske železnice uvrstile v svoj vozni park. Pri nas so deležni tako rednega kot izrednega vzdrževanja, ki pa ga zaradi raznih 
nepredvidljivosti na progi niti ni malo. Redno na pendolinih opravljamo kontrolne preglede in pa revizije, ki si sledijo na osem let. Po 
obsegu del se razlikujeta srednja in velika. Slednjo smo v naših delavnicah opravljali prvič, in sicer na vlaku z oznako 310-001/002.  

obsega dela, ki ga moramo opraviti med 
revizijo, vozilo kar nekaj časa stoji v 
delavnici, približno pa eno leto. Poleg dela 
na vozilu, ki je v reviziji, pa je potrebno 
opraviti še kontrolne preglede in odpraviti 
posledice izrednih dogodkov na 
garniturah, ki vozijo.

Delo na košu v sklopu prve velike revizije 
je obsegalo revizijo zavore, ki so jo 
opravili v podjetju Faiveley v Italiji (revizijo 
zavorne opreme na podstavnih vozičkih 
smo opravili pri nas), čiščenje elektronskih 
elementov, obnovo notranjosti, talnih 
oblog, oken, pregled klime in nov oplesk 
na zunanjosti. Delo na podstavnih 
vozičkih pa pomeni razstavitev podstavnih 
vozičkov s pomočjo preše in zamenjavo 
obrabljenih delov z novimi, med katerimi 
so krogelni zglobi, kolesa, ležaji, reduktor. 
Reduktorje so nam pregledali pri 
proizvajalcu Alstom v Italiji, nova kolesa z 
monobloki pa so nam zagotovili pri 
Lucchiniju. Kolesa za pendolina sicer od 
lani s toplim navlečenjem delajo tudi v 
Centru Ptuj, vendar so to proste kolesne 
dvojice, za gnane pa imamo partnerja v   

 

Italiji, saj je treba takšne kolesne dvojice 
preizkusiti na posebni preizkuševalnici, ki 
pa je pri nas še nimamo. Poleg 
omenjenega smo na 310-001/002 izvedli 
še predelavo reflektorja, in sicer smo 
vgradili svetila LED.
 
Trenutno imamo v Centru Ljubljana na 
veliki reviziji tudi ostali dve garnituri, in 
sicer 310-005/006, ki je v delu, in pa 310-
003/004, ki je naletela na skale in imamo 
na njej še dodatno delo z odpravljanjem 
posledic izrednega dogodka. 310-005/006 
bo po načrtu izstopila v prvi polovici 
naslednjega leta. 

Upamo, da bo vožnja garniture 310-
001/002 potekala čim bolj mirno in brez 
ovir na progi in da bo Potniški promet 
lahko izkoristil potencial, ki ga ima ta vlak. 
Ekipa vzdrževalcev serije 310 se bo 
potrudila, da v vozno stanje čim prej 
spravi tudi drugi dve garnituri in tako 
poskrbi za boljšo razpoložljivost vozil.  



NOVOSTI IZ NAŠIH CENTROV

Nadgradnja stabilne 
kompresorske 
naprave na postaji 
Koper tovorna
Besedilo in fotografija: Davor Rušnjak

Meritev profila koles in zavornih diskov je vsakodnevno delo 
delavcev, ki pregledujejo vozila. Pridobljeni podatki so osnova za 
pridobitev dovoljenja za podaljšanje obratovanja vozil.

S tem inštrumentom izvajamo enake meritve kot prej: višino 
venca koles, debelino venca, qR-mere, prevaljanje robov, premer 
koles in obrabo zavornih diskov, s to razliko, da s tem 
inštrumentom meritve izvajajmo brezkontaktno, na določeni 
razdalji s pomočjo laserskih žarkov. Poleg tega je glavna 
prednost natančnost izmerjenih vrednosti, ki so natančne na +/- 
0,02mm ter krajši čas izvedbe meritve. Z dosedanjimi pomičnimi 
merili smo zagotavljali natančnost do 0,5mm.
Torej, z novim inštrumentom smo zvišali kakovost opravljenih 
meritev in povečali produktivnost dela (skrajšali čas izvedbe 
meritve).

Instrument je sestavljen iz dveh delov, in sicer iz čitalnika profila 
(skenerja) in prenosnega računalnika. Oba med seboj brezžično 
komunicirata. Čitalnik ima oddajnik in sprejemnik (kamero) za 
laserske žarke. Odčitane podatke prenese na računalnik, ki te 
podatke obdela in prikaže v izbrani maski. Podatke zaenkrat 
prepisujemo na naše merilne liste. V bodoče bo tako, da se bodo 
podatki prenašali na naš strežnik in merilni listi bodo v digitalni 
obliki.

Proizvajalec instrumenta je v naši delavnici opravil enodnevno 
usposabljanje. Na usposabljanju so bili Jože Pondrk, Branko 
Šuštaršič in Janez Gorše. Prve izkušnje že imamo in odziv 
delavcev, ki uporabljajo instrument, je zelo dober. 
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Ne moremo mimo zapletov, ki so nam dobavo nekoliko 
podaljšali. Veliko truda je bilo vloženega za dokazovanje 
potrebnosti in smiselnosti po novih pristopih k izboljšanju 
postopkov in opravil na področju TVD-službe na postaji Koper 
tovorna. 

Pohvaliti želimo nadzornike in preglednike vagonov, ki so 
potrpežljivo rokovali s starimi tablicami, povezanimi prek omrežja 
WI-FI, Sindikalnega zaupnika SVPS Koper s sekretarjem na 
čelu, ki sta uspešno in učinkovito pomagala posredovati 
informacije odgovornim službam na SŽ, ter nenazadnje veliko 
pohvalo Službi za TVD in pomočniku direktorja SŽ – VIT 
Vladimirju Bezjaku, ki je vodil in še vodi projekt nadgradnje.

Zavedamo se, da smo s pridobitvijo še boljše usposobljeni in 
natančni pri opravljanju zavornih preskusov A, ker naša stroka 
zahteva veliko skrb za varen promet. Velik pomen pa želimo 
posvetiti osebju, ki s tablicami rokuje, saj so oni tista dodana 
vrednost, ki bo znala in zmogla ravnati s težko prisluženo in 
vredno opremo.

 

 

Ponovno objavljamo informacijo o nadgradnji stabilne 
kompresorske postaje za opravljanje zavornih preskusov A na 
železniški postaji Koper tovorna. Nova pridobitev so tablični 
računalniki, s katerimi pregledniki vagonov opravljajo zavorne 
preskuse A (približno 900 preskusov mesečno) brez vlečnega 
vozila in dodatnega osebja, na daljavo. Predvsem želimo 
poudariti, da je nova pridobitev, ki deluje prek GSM-omrežja, 
nastavek za nove nadgradnje, ki nam jih sodobna tehnologija 
nudi. 

V maju smo dobili novi inštrument za brezkontaktno merjenje 
profila koles Calipri C42 proizvajalca Nextsense iz Avstrije. Z 
njegovo pomočjo hitro in natančno izvajamo meritve profilov 
koles ter profilov zavornih diskov.  

Nabavili smo nov 
inštrument za 
brezkontaktno 
merjenje profila koles
Besedilo in fotografije: Boris Koteski

Izvedba meritve je enostavna. Na določeni razdalji se s 
čitalnikom zajame profil, kot je prikazano.



  

ZGODILO SE JE 

Transport Logistic 2017
Besedilo in fotografija: Simona Hafner

Ekipa, ki je zastopala SŽ – VIT, se je na 
pot odpravila že v ponedeljek, 8. maja, 
zjutraj, saj je bilo potrebno razstavni 
prostor do konca opremiti in pripraviti vse 
potrebno za prvi dan sejma. Pot je 
potekala normalno, vendar smo tako kot 
dve leti nazaj tudi letos obstali v koloni. Pri 
tem nas je ves čas spremljalo deževno 
vreme, a smo kljub temu prispeli 
pravočasno in prostor pripravili na 
otvoritveni dan. 

Že prvi dan je bilo vzdušje na razstavnem 
prostoru živahno, glavnina obiskovalcev 
pa je prišla v sredo in četrtek. Všečen 
prostor, ki smo ga popestrili s kavčem, 
izdelanim iz kolesne dvojice, je privabil 
tudi nekaj novih obiskovalcev, katerim 
smo z veseljem predstavili naše storitve in 
jim ponudili možnost sodelovanja. Sejem 
je bil za nas odlična priložnost za srečanja 
s poslovnimi partnerji in negovanje dobrih 
odnosov, ki smo jih uspeli zgraditi v 
zadnjih letih. Na sejmišču je bila prisotna 
večina naših kupcev, tako da smo imeli 
priložnost z večino pregledati tekoče 
zadeve in načrte za naprej.

 
 

Na največjem sejmu logistike v Evropi, ki je potekal od 9. do 12. maja, in ki vsaki dve leti v münchensko sejemsko središče privabi 
rekordno število obiskovalcev, smo tudi letos skupaj s Tovornim prometom že tradicionalno svoje storitve predstavljali sodelavci iz 
SŽ – VIT. V štirih dneh je sejem obiskalo več kot 60.000 obiskovalcev, kar je bila spet rekordna številka. 

Aktivni smo bili tudi kot obiskovalci, saj 
smo tiste, ki nas niso osebno obiskali na 
razstavnem prostoru, vsaj pozdravili in z 
njimi spregovorili besedo ali dve. Tako 
smo izkoristili vsako minuto na že tako 
natrpanem urniku sestankov. S 
prisotnostjo naših tržnikov za tuje trge 
smo uspeli pokriti vse produkte, ki jih 
tržimo zunaj meja Slovenije, torej 
vzdrževanje kolesnih dvojic, tovornih 
vagonov ter električnih in dizel lokomotiv. 
Na področjih vzdrževanja kolesnih dvojic 
in tovornih vagonov smo že zelo 
prepoznavni in tukaj nam posla trenutno 
ne manjka, na področjih vzdrževanja dizel 
in električnih lokomotiv, predvsem 
novejših, pa imamo velik potencial, da 
postanemo ena boljših delavnic v Evropi. 

Kljub temu, da smo bili ves čas sejma 
prisotni trije, za dva dneva pa so se nam 
pridružili še pomočnik direktorja Matjaž 
Miklavčič, sodelavca iz Službe za prodajo 
Bojan Bela in Vlastimir Djurdjević ter 
vodja Službe za vzdrževanje Janez 
Vidovič, nam je čas hitro minil. Dobili smo 
tudi obisk vodstva SŽ in hčerinskih 
podjetij, med njimi tudi vodstva SŽ – VIT.

 

Nastop na sejmu ocenjujemo kot 
uspešen, predstavitev je dosegla svoj 
namen in naše podjetje smo dobro 
zastopali. Ponovno se je izkazalo, da je 
osebni stik tisti, ki v tem poslu največ 
pomeni. Zbrali smo veliko informacij iz 
prve roke in dragocenih podatkov, ki nam 
bodo v pomoč pri načrtovanju naslednjih 
aktivnosti. Največje zadovoljstvo je, ko 
vidiš znane obraze, ki predstavljajo naše 
kupce, kako z nasmehom prihajajo na tvoj 
prostor, se z veseljem ustavijo na kavici in 
poklepetajo o sodelovanju. Vzdušje na 
sejmu je bilo resnično pozitivno in kljub 
utrujenosti po štirih dneh dela smo se v 
petek proti domu odpravili polni optimizma 
in zadovoljstva.

Po koncu sejma je stekla obdelava 
kontaktov in zadovoljni smo z odzivom. 
Veliko je bilo ponudb s strani tujih podjetij 
za rezervne dele za železniška vozila in 
za kolesne dvojice. Upamo, da nam bo s 
kakovostnim delom in prilagodljivostjo 
uspelo zadovoljiti želje tako obstoječih kot 
novih kupcev, ki se za naročilo pri nas 
odločajo prvič.

 VITraž // 5



ZGODILO SE JE 

Pestro poletje za intervencijsko skupino
Besedilo: Helena Hostnik Simončič
Fotografije: Slavko Pepelnjak in Emil Lipovšek

Po vpoklicu se je intervencijska skupina 
takoj odpravila na mesto izrednega 
dogodka, z delom pa so lahko pričeli ob 
23. uri, ko so s svojim delom zaključili 
preiskovalci železniških nesreč. Iztirilo se 
je 6 vagonov, naloženih s praznimi 
kontejnerji. Štirje so bili 4-osni, dva pa 6-
osna. Vlak je bil na vožnji v Koper, 
prevoznik pa Tovorni promet.

Zaradi obsega predvidenega dela in 
zaprtja proge je bila za to intervencijo 
vpoklicana še ena skupina, to so delavci, 
ki so bili prosti, vendar so se odzvali in 
prišli na izredni dogodek. Tako je skupaj 
delalo 10 zaposlenih, zjutraj pa jih je 
zamenjalo pet drugih – dnevna skupina. 
Posebnost pri tem iztirjenju je bil vagon, ki 
je zasedel oba tira, tako da je bil promet 
med 19. uro zvečer in 4. uro zjutraj 
popolnoma prekinjen. Iztirjene vagone je 
intervencijska skupina uspela utiriti nazaj 
s pomočjo dvopotnega vozila Unimog 
400XL in intervencijskega vagona s 
hidravlično opremo. S hitrim 
posredovanjem in strokovno rešitvijo je 
intervencijski skupini iztirjene vagone 
uspelo utiriti hitreje, kot so sprva 
predvidevali, tako da se je kmalu lahko 
sprostil promet po enem tiru. V izrednem 

 
 

Noč iz 19. na 20. junij je bila še posebej pestra za našo intervencijsko skupino. Zvečer ob 19. uri so namreč dobili vpoklic na izredni 
dogodek v Zidanem Mostu. Iztiril se je tovorni vlak in zasedel oba tira, tako da je bilo treba hitro pristopiti  k reševanju situacije, saj je 
bil železniški promet posledično ustavljen. O intervenciji sem se pogovarjala z novim vodjo intervencijske skupine Slavkom 
Pepelnjakom. 

 

Tudi na to intervencijo sta bili vpoklicani 
dve skupini – tista, ki je bila takrat v službi 
in ena prosta, ki se je seveda odzvala 
klicu na delo. Najprej so se lotili vagona, 
ki ni bil tako zelo poškodovan in so ga 
uspeli utiriti s pomočjo dvopotnega vozila 
Unimog in intervencijskega vagona, 
sledilo je raztovarjanje vagonov s 
pomočjo tirnega dvigala EDK 750. Kot 
omenjeno, je bil tovor zelo težak, saj je šlo 
za železne palice, ki so tehtale po več kot 
dve toni. Sledil je razrez poškodovanih 
vagonov, ki so ga opravili zunanji izvajalci. 
V noči iz 12. na 13. julij so z bagrom 
začeli odvažati material, kar je trajalo vse 
do sobote zjutraj. Ves čas je bila prisotna 
intervencijska skupina z intervencijskimi 
vozili, saj je bilo vse dni potrebno 
odstranjevati material, ki ga je bilo res 
veliko, poleg tega pa tudi varovati 
območje nesreče.

Kot je povedal novi vodja intervencijske 
skupine, dela ne zmanjka. Slavko 
Pepelnjak je izkušen delavec 
intervencijske skupine, saj tu dela že 21 
let in je vodenje skupine prevzel od Petra 
Sinjurja, ki uživa v radostih tretjega 
življenjskega obdobja. 
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dogodku so bili poleg vagonov 
poškodovani tudi drog vozne mreže in oba 
tira.  

Intervencijska skupina je za opisano 
posredovanje dobila pohvalo s strani 
direktorja in drugih deležnikov, saj so 
resnično hitro in učinkovito ukrepali. Sicer 
pa so imeli v juniju 4 izredne dogodke, 
poleg tega pa so 24. 6. v sodelovanju z 
Infrastrukturo s pomočjo tirnega dvigala 
EDK 750 vgradili kretnico št. 15 na 
ljubljanski postaji. 

Slab mesec po intervenciji v Zidanem 
Mostu, 11. julija, je sledila večja 
železniška nesreča v Kranju. Na izvozu s 
postaje Kranj proti Ljubljani se je pozno 
popoldan iztiril tovorni vlak, ki je prevažal 
zelo težek tovor – železne palice. 
Kompozicija električne lokomotive 363 in 
čeških vagonov, ki so bili iz matične 
države namenjeni v Luko Koper, se je 
ustavila zaradi iztirjenja kar petih vagonov. 
Poleg vagonov, ki so bili zelo 
poškodovani, sta bila poškodovana tudi 
dva električna droga, ki ju je dobesedno 
izruvalo. Posledično je bila poškodovana 
tudi vozna mreža. 

Iztirjenje v Zidanem Mostu in
iztirjenje v Kranju



DRUŽABNA KRONIKA 

25. srečanje CD MB in VV LJ
Besedilo: Bojan Bela
Fotografiji: Josip Orbanić

Začelo se je leta 1992 po redni letni 
koordinaciji, imenovani dinamični plan, 
kjer se je reševala sprotna problematika v 
zvezi z vzdrževanjem dizel lokomotiv in 
pregledal se je osnutek plana revizij za 
naslednje leto. Po sestanku je padla ideja, 
da se med seboj pomerimo v balinanju in 
to tradicijo ohranjamo že 25 let.

 
 

16. junija je v skupnih prostorih Kegljaškega kluba lokomotiva Maribor – balinišču potekalo 25. srečanje nekdanjih sodelavcev 
Centralnih delavnic Maribor CD MB in Vleke vlakov Ljubljana VV LJ.

Nekdanji direktor Centralnih delavnic g. 
Vojko Kraševeč je vsakemu udeležencu 
ob tej priložnosti podaril mini avtomobilsko 
tablico z napisom CD – VV  25. Več kot 
polovica udeležencev naših srečanj je že 
upokojenih, toda kljub temu se vsak tretji 
petek v mesecu juniju zberemo v polni 
zasedbi. 

 

Čeprav rezultat balinanja načeloma ni 
pomemben, pa tekme potekajo zelo 
borbeno in strogo po pravilih balinanja. 
Letos nam je po nekaj neuspešnih 
sezonah ponovno uspelo premagati 
predstavnike VV LJ, čeprav samo za eno 
točko in sicer s 13 proti 12. Vsekakor 
bomo ta naša srečanja nadaljevali tudi v 
prihodnje.
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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. 

Prijavi CEDEj ČKA!



 

  

ŠPORTNE NOVICE

Nogometni turnir KMN Lokomotiva
Besedilo in fotografija: Mario Ilić

V četrtek, 25. maja, je bil, tako kot vsako leto, organiziran 
malonogometni turnir kluba Lokomotiva. Turnir je potekal v 
Štepanjskem naselju pod budnim nadzorom Dika Ivanovića. V 
lepem in sončnem vremenu so pred množico zbranih 
podpornikov kluba turnir odigrale tri ekipe. Kljub temu, da 
rezultat ni bil prvotnega pomena, je potrebno pohvaliti ekipo 
uprave, ki je tudi letos suvereno osvojila prvo mesto. In čeprav 
letos nismo videli veliko golov, je bil prikazani nogomet atraktiven 
in za gledalce zanimiv. Posebna pohvala gre Milanu Lužniku, ki 
na vratih ekipe uprava ni prejel niti enega samega gola. 

Posebna pohvala pa tudi vsem sodelujočim, saj je turnir potekal 
v zelo prijateljskem in prijetnem vzdušju.

Rezultati:
obrat 2 – obrat 1    2:1  (Ilić, Ilić; Renko)
obrat 2 – uprava    0:3 (Lužnik L., Kerić, Artner)
obrat 1 – uprava    0:5 (Lužnik G., AG, Lužnik G., 

Kerić, Lužnik L.)

Lestvica:
uprava    6 točk 8:0
obrat 2    3 točke 2:4
obrat 1    0 točk 1:7

 

 

Prave barve Lokomotive, 4 generacije. Od leve proti desni: 
Dušan Nikić, Senad Šišić, Diko Ivanović, Emsud Kukovica
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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. 

Prijavite CEDEj ČKA!



ŠPORTNE NOVICE

Srebrni dvoj ček keglja čev Lokomotive
Besedilo in fotografije: Borut Planinšič

Pod vodstvom Franca Ilešiča so za 
Lokomotivo kegljali:  Mirko Harc, Igor 
Skaza, Izet Lemezović, Erik Haložan, 
David Petek, Avgust Volšek, Željko 
Skrober, Dalibor Katavić, Borut Planinšič, 
Ivan Fras in Leon Polše. 

Drugo mesto je v prvi območni ligi OTS 
Maribor po spomladinski seriji osmih 
zaporednih zmag osvojila tudi 
Lokomotivina druga ekipa. Prvo mesto in 
nastop v kvalifikacijah za uvrstitev v tretjo 
slovensko ligo si je prikegljalo Krilato kolo, 
tretja je bila ptujska Drava (največ točk je 
sicer zbrala lendavska Nafta, a je igrala 
zunaj konkurence). 

Za Lokomotivo so pod taktirko Erika 
Haložana in Igorja Skaze kegljali: Ivan 
Fras, Borut Planinšič, Milan Mali, Peter 
Rakovič, Leon Polše, Dalibor Katavić, 
Branislav Trglavčnik, Tomaž Šinko, Vinko 
Pernek, Oto Lorenčič, Jože Matulin, Željko 
Skrober in Avgust Volšek.

Mirko Harc četrti na DP v kombinaciji

Mirko Harc predstavlja veliko okrepitev za 
Lokomotivo. Za nekdanjim kegljačem 

 je v četrtfinalu z 222 keglji (102 + 120) in 
novim rekordom kegljišča zabeležil 
rezultat svetovne vrednosti, in Željkom 
Skroberjem. Na turnirju 2 x 120 lučajev 
polno je zmagal Avgust Volšek (1536) 
pred Ivanom Frasom in Borutom 
Planinšičem, na 2 x 120 lučajev čiščenje 
pa je presenetljivo slavil Milan Mali (738), 
drugi je bil Izet Lemezović in tretji Željko 
Skrober. Za konec sezone so kegljači 
Lokomotive osvojili še pet medalj na 
veteranskem prvenstvu OTS Maribor; 
zlate so si v svojih kategorijah starostnih 
prikegljali Ivan Fras, Izet Lemezović, Borut 
Planinšič in Oto Lorenčič, srebrno pa 
Milan Mali. 

Milan Mikl novi predsednik KK 
Lokomotiva

Na aprilskem zboru članov je bil za 
novega predsednika KK Lokomotiva 
Maribor izvoljen Milan Mikl, ki je na tem 
položaju nasledil Davida Brečka. Novi 
podpredsednik kluba je Zdravko Skrbiš, 
tajnik ostaja Tomaž Šinko, blagajnik pa 
Danilo Klobučar; člani predsedstva so še 
David Brečko, Erik Haložan in Goran 
Vidrih. 

Konstruktorja, Radenske in Ceršaka je 
imenitna sezona. Na državnem prvenstvu 
v kombinaciji je osvojil odlično četrto 
mesto, uvrstil se je v osmino finala 
državnega prvenstva v sprintu, postal je 
državni veteranski prvak v starostni 
kategoriji +55, s povprečjem 552,58 je bil 
najboljši igralec v vzhodni skupini tretje 
državne lige …

Drugo zaporedno srebrno kolajno je na 
državnem veteranskem prvenstvu v Celju 
osvojil Borut Planinšič (+65), novoletni 
turnir krožkov KK Lokomotiva je pripadel 
kegljačem SŽ Sindikata strojevodij, 
memorial Vinka Mandla je osvojil Stinako, 
v krožkovni ligi KKL je še četrtič zapored 
slavila ekipa DU Center. 

Harc tudi klubski prvak

Mirko Harc je svojo izjemno uspešno 
sezono pričakovano začinil še z naslovom 
klubskega prvaka na 120 lučajev (s 
povprečjem 581,7 keglja v štirih nastopih), 
drugi je bil Peter Rakovič in tretji Željko 
Skrober. Klubsko prvenstvo v sprintu na 2 
x 20 lučajev na izločanje je še tretjič dobil 
Igor Skaza, pred Borutom Planinšičem, ki

Prva ekipa Lokomotive Druga ekipa Lokomotive
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Za kegljači mariborske Lokomotive je uspešna tekmovalna sezona 2016/17. Prvo moštvo je v vlogi povratnika osvojilo drugo 
mesto v tretji državni ligi, s čimer je ponovilo enak dosežek izpred petnajstih let. Nekaj časa je po imenitnem nizu devetih 
zaporednih zmag celo kazalo, da bodo Lokosi prvaki, vendar so v zaključku prvenstva popustili in tako si je napredovanje med 
drugoligaše priigrala druga ekipa mariborskega Konstruktorja, tretji je bil Ceršak. 

Jubilej z mednarodnim obeležjem

KK Lokomotiva Maribor, ustanovljen 24. 9. 1952, bo 65. obletnico delovanja obeležil z organizacijo mednarodnega turnirja (6 x 120 
lučajev), ta bo hkrati štel za memorial Vinka Mandla. V soboto, 9. septembra , bodo v dvorani Tabor tekmovali klubi z 
železničarskim predznakom: avstrijski prvoligaš ESV Leoben, hrvaški drugoligaš Željezničar Čakovec, ljubljanska Lokomotiva, 
Krilato kolo in dve moštvi kluba prireditelja. To bo letos že drugo srečanje ljubljanskih in mariborskih lokosov, aprila so medsebojno 
tekmo v Ljubljani s 5 : 3 dobili Mariborčani. V okviru praznovanja jubileja bo istega dne na kegljišču na Kurilniški ulici še turnir v 
borbenih igrah, na katerem bo nastopilo 18 Lokomotivinih krožkov.



1) Proizvajalec dizel motorjev.
2) Mesto, kjer je bila zgrajena naša prva delavnica.
3) Lahko vozi do 160 km/h.
4) Postopek obdelave kolesnih dvojic.
5) Del električnega motorja.
6) Naš kupec, lastnik tovornih vagonov.
7) Del EMG/DMG, ki ima pogon.
8) Proizvajalec radijskih naprav.
9) Tovorni vagon, ki se natovarja z vrha, raztovarja pa gravitacijsko.

Pravilne rešitve skupaj z vašim imenom, priimkom in lokacijo posredujte 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 14. avgusta 2017  izžrebali nagrajenca, ki bo dobil praktično nagrado.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

RAZGIBAVANJE MOŽGANOV

VITka križanka

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 septembra .

Za vas in z vašim sodelovanjem VITraž ustvarjamo v Službi za prodajo in marketing.
Kontaktni podatki:
E-naslov: 
helena.hostnik-simoncic@sz-vit.si
simona.hafner@sz-vit.si

Telefon: 01 291 23 59 
             01 291 28 83

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 stran i: www.sz-vit.si. 

UREDNIŠTVO
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