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Spoštovani člani društva in bralci!

Narava se umirja, v pričakovanju božičnih in novoletnih praznikov pa se umir-
ja tudi delo v DVS. Čakamo na mehke bele snežinke, da nam osvetlijo pogled 
v prihodnost in da se nam ob neštetih lučkah vrne	veselje	in	upanje,	da	
bo	gospodarstvo	spet	zacvetelo	in	bomo	lahko	vedno	več	vzdrževali.

V oktobru smo, ob podpori sponzorjev in razstavljavcev, uspešno prestavili 
naše Tehniško posvetovanje na novo lokacijo - na Otočec. Predstavitve refe-
ratov na 22.	TPVS, ki so se letos odvijale na razstavišču, so bile rekordno obi-
skane, potekale pa so pod vodstvom predsednika Odbora za izobraževanje, 
g. Tomaža Jelenka in urednika te revije. Vodja natečaja za najboljšo idejo s 
področja vzdrževanja ter pobudnik sodelovanja članov DVS v Mreži TPM, g. 
Bojan Šinkovec, je na posvetu predstavil videnje razvoja	mreže	TPM v Slo-
veniji. Sklepno besedo srečanja so dopolnili udeleženci na	okrogli	mizi Izzivi 
sodobnega vzdrževanja, ki jo je vodil mag. Miha Hameršak.

Letošnje srečanje je bilo tudi mednarodno	obarvano, saj je svoje razmišlja-
nje o izzivih sodobnega vzdrževanja z nami delil kolega iz Zenice, svoje prak-
tične izkušnje z uvedbo metode TPM v prakso  pa nam je predstavil kolega iz 
Madžarske.

Tako se je, kljub težkemu začetku in napornemu delu, pod zagnanim vod-
stvom predsednika, g. Sergia Tončetiča, naš paradni dogodek tudi letos lepo 
iztekel. Vsem hvala za sodelovanje in pomoč. Ne spreglejte poročil z letošnje-
ga srečanja!

Pred vami je zadnja letošnja številka Vzdrževalca z osrednjo temo o Diagno-
stiki. Poleg člankov z osrednjo tematiko in poročil z 22. TPVS na Otočcu, je v 
reviji še veliko ostalih uporabnih vsebin. Ne manjka niti rubrika Znanje	–	za-
bava, v kateri je več vprašanj o našem društvu - pogumno poiščite rešitve in 
nam jih pošljite, morda vas čaka nagrada!

V letu 2013 bo, po sklepu Izvršnega odbora DVS, Vzdrževalec izšel 4 x – pribli-
žno vsake tri mesece, ena od številk seveda ostaja zbornik našega tehniškega 
posvetovanja. Že v tej številki najdete tudi napoved osrednje	teme	za	na-
slednjo, torej marčevsko številko Vzdrževalca, ki bo	Meritve	v	vzdrževanju. 
Vaše članke z veseljem pričakujemo!

Z	revijo	ste	tokrat,	kot	je	že	leta	navada,	prejeli	tudi	koledar	za	leto	
2013,	ki	naj	vam	pomaga	pri	načrtovanju	delovnih	obveznosti,	a	si	v	
njem	najdite	tudi	veliko	časa	zase!	

Voščimo vesele praznike ter  

Dobro,
Veselo in

Srec̆no 2013!
Vodstvo društva, člani uredniškega odbora ter urednik revije, mag. Viktor Jemec
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NAVODILA AVTORJEM
Vsak članek naj bo po vsebini zaključena 
celota, tudi če je v nadaljevanjih, in naj ne 
presega treh tipkanih strani v urejevalni-
ku teksta Word, stil Arial, font 11. Članke 
pošiljajte po elektronski pošti na uredni-
štvo revije: tajnik@drustvo-dvs.si.

Vse skice, fotografije, načrte in ostalo 
slikovno gradivo lahko pošljete po pošti 
na naslov DVS, Stegne 21 c, 1000 Ljublja-
na. Zaradi možnih napak pri konverziji 
člankov, poslanih po elektronski pošti, 
priložite k slikovnemu gradivu tudi izpis 
članka na vašem tiskalniku. Vse fotogra-
fije in skice, ki jih imate vključene v ureje-
valniku, obvezno pošljite na CD-ju ali po 
elektronski pošti posebej. 

Članki morajo biti v uredništvu vsaj 20 
dni pred izdajo revije. Za vsebino, ki naj 
bo namenjena vzdrževalni stroki, odgo-
varjajo avtorji sami. 

Članki	 morajo	 na	 začetku	 vsebova-
ti	 naslov,	 navedbo	ključnih	besed	 in	
kratek	 povzetek	 (nekaj	 stavkov)	 v	
slovenskem	in	angleškem	jeziku.	Av-
torji	naj	k	članku	priložijo	tudi	oseb-
no	 fotografijo.	 Ob	 koncu	 članka	 naj	
obvezno	navedejo	strokovno	literatu-
ro,	svoje	ime	in	priimek	ter	podjetje,	
kjer	so	zaposleni.	Navodila	avtorjem	
so	podrobno	navedena	tudi	na	http://
www.drustvo-dvs.si/.

Za izplačilo honorarja preko avtorske 
agencije potrebujemo od avtorja še nasle-
dnje podatke: kraj bivališča, davčno števil-
ko, številko transakcijskega računa in ban-
ko, pri kateri je ta odprt, telefon in naslov 
elektronske pošte.

CENE OGLASOV
Cenik oglaševanja v reviji Vzdrževalec v letu 2011 (vse cene so v EUR, brez DDV):

Pozicija	in	dimenzija	oglasa Cena
Cena	v	
Zborniku

Naslovnica A4 680 840

Zadnja stran A4 365 450

Druga in predzadnja stran A4 320 400

Notranja stran A4 280 360

Notranja stran A5 200 280

Notranja stran 1/3 110 160

Reklamni članek A4 140 180

Reklamni članek A5 100 140

Vložni list v revijo (različne dimenzije) 365 450

Ostale oblike oglaševanja (po želji naročnika) po dogovoru po dogovoru

Objava logotipa na koledarju (enojni, dvojni, 
trojni)

480 / 920 / 1.340 /

CENE VELJAJO OD JANUARJA 2009.

V cenah ni vračunano oblikovanje oglasov in DDV. Naročila za oglaševanje 
sprejemamo po mailu, faxu, telefonu ali osebno, 30 dni pred izdajo. Oglase 
in reklamne članke v ustreznem formatu (.TIF, .JPG, .EPS, .PDF, …) in ločlji-
vosti najmanj 300 dpi sprejemamo do 15 dni pred objavo. Oglase	vam	lahko	
tudi	oblikujemo;	cena	oblikovanja	oglasa	formata	A4	je	126	EUR,	formata	A5	
pa	85	EUR,	v	Zborniku	pa	160	EUR.

Društvo je davčni zavezanec. Transakcijski račun DVS: 02017-0016297584.

URADNE URE DRUŠTVA
• Vsak torek, sredo in četrtek od 9. do 14. 

ure v pisarni društva, Stegne 21 c, 1000 
Ljubljana:
Telefon: 01	5113	006
Faks: 01	5113	007
E-pošta: tajnik@drustvo-dvs.si

• Vsak dan na mobilni telefon
 041	387	432.

• Internet naslov:
http://www.drustvo-dvs.si/.
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POVZETKI C�LANKOV

Dr. Samo Ulaga

DIAGNOSTIKA IN VZDRŽEVANJE
Kakovost,	varnost	pri	delu	in	ekološka	ne-
oporečnost	so	pomembni	dejavniki	poslo-
vanja	podjetij.	Z	ustrezno	izbiro	strategije	
vzdrževanja	je	mogoče	pomembno	vpliva-
ti	 na	 stroške	 vzdrževanja	 tehniških	 siste-
mov,	 pri	 tem	pa	 kljub	 vsemu	 zagotavljati	
potrebno	 stopnjo	 zanesljivosti.	 Naloga	 je	
lažja,	če	pri	tem	uporabimo	koncept	vzdr-
ževanja	glede	na	stanje.	Vzdrževalnih	del	
ne	izvajamo	po	nastanku	odpovedi	ali	po	
vnaprej	določenih	intervalih.	Dela	so	odraz	
dejanske	potrebe,	ugotovljene	na	podlagi	
spremljanja	 različnih	 fizikalnih	 veličin.	 V	
prispevku	je	predstavljenih	nekaj	primerov	
uspešne	uporabe	različnih	metod	industrij-
ske	diagnostike.	

Ključne besede: vzdrževanje	 glede	 na	
stanje,	diagnostika,	nadzor	stanja,	gospo-
darjenje	z	industrijskim	premoženjem

Št. članka:	958

Mag. Viktor Jemec, prof. dr. Janez Grum

AVTOMATIZACIJA ULTRAZVOČNIH 
PREGLEDOV  
Neporušitvene	 metode	 so	 	 hitro	 razvija-
joča	 se	 veja	 znanstvenih	 prizadevanj	 in	
preskušanja	v	praksi.	Od	osebja	 se	 zahte-
va	precejšnje	poznavanje	teorije,	še	več	pa	
je	 potrebno	 prakse.	 Delovne	 izkušnje	 so	

glavno	gonilo	za	dobro	ocenitev	in	razlago	
preskušanja.	V	članku	bo	dan	poudarek	ul-
trazvočnim	metodam,	ki	so	najbolj	razvite	
na	področju	neporušitvenih	metod.

Ključne besede:	 neporušitvene	metode,	
ultrazvok

Št. članka:	959

Bojan Šinkovec

GOSPOD DEMING IN DIAGNOSTIKA 
TPM
Kje	 smo,	kam	gremo	ter	kako	napreduje-
mo	na	področju	metode	TPM?	Ne	obstaja	
druga	možnost,	kot	da	to	ugotovimo	z	di-
agnostiko,	ki	nam	odgovori,	kako	uspešni	
smo	pri	razširjanju	metode,	ali	so	doseže-
ni	rezultati	skladni	s	tem	itd.	Z	robustnim	
razširjanjem	metode	TPM	lahko	dosežemo	
odlično	učinkovitost	proizvodnih	sredstev,	
brez	izvajanja	metode	TPM	pa	odlično	pro-
izvodno	učinkovitost	dosežemo	le	s	težavo.	

Ključne besede:	 diagnostika,	 TPM	 –	 To-
tal	 Productive	 Maintenance,	 učinkovitost	
proizvodnih	 sredstev,	 PDCA,	 robustnost,	
kriteriji,	standardi

Št. članka:	960

Boris Klenovšek

PRIPRAVA VOZILA NA ZIMO 
Zimske	razmere	zahtevajo	od	posameznega	
voznika,	da	v	pripravljalnem	obdobju	na	čas	
zimskih	 temperatur	 in	 razmer	 pravočasno	
poskrbi	 za	 svoje	 vozilo.	Med	 pomembnej-
ša	opravila	 za	 ta	 letni	 čas	 štejejo	namesti-
tev	ustreznih	pnevmatik,	menjava	hladilne	
tekočine,	 pregled	 ustreznosti	 motornega	
olja	za	zagon	v	hladnem,	nastavitev	vžiga,	
ustrezno	stanje	zavorne	tekočine,	ustrezna	
kapaciteta	 akumulatorja,	 snežne	 verige,	
dodatna	oprema,	kot	je	lopata,	odeja,	itd…

Ključne besede:	zimske	razmere,	hladilna	
tekočina,	akumulator,	zavorni	sistem,	nasta-
vitev	vžiga,	zimsko	gorivo,	zimska	oprema

Št. članka:	961

Dr. Bogomir Muršec

DELOVANJE TOPLOTNE ČRPALKE 
Toplotna	črpalka	deluje	po	principih	eno-
stavnih	fizikalnih	zakonov.	Toplota	prehaja	
iz	telesa	z	višjo	temperaturo	na	telo	z	nižjo	
temperaturo.	 Toplotna	 črpalka	 odvzema	
toploto	zraku	iz	okolice	in	z	dodano	elek-
trično	energijo	segreva	sanitarno	vodo	do	
temperature	55	°C.	

Ključne besede:	 toplotna	 črpalka,	 delo-
vanje,	vzdrževanje

Št. članka:	962

www.drustvo-dvs.si

ABSTRACTS

ce,	diagnostics,	condition	monitoring,	as-
set	management.	

Article No.	958

Mag. Viktor Jemec, prof. dr. Janez Grum

AUTOMATION OF ULTRASONIC 
TESTING
Non	destructive	testing	(NDT)	is	a	quickly	
developing	branch	in	science	and	testing	
in	practice.	Considerable	theory	knowled-
ge	 and	 many	 practical	 experiences	 are	
demanded	 from	 personnel.	 Professional	

Dr. Samo Ulaga

DIAGNOSTICS AND MAINTENANCE
Quality,	safety	at	work	and	ecological	irre-
proachability	are	important	issues	of	enter-
prise	operations.	Suitable	choice	of	mainte-
nance	 strategy	 plays	 an	 important	 role	 in	
reducing	maintenance	cost	while	target	re-
liability	of	technical	systems	is	preserved.	In-
troduction	of	condition	based	maintenance	
makes	the	effort	easier.	Maintenance	tasks	
are	performed	when	initiated	due	to	detec-
ted	change	of	monitored	physical	property	
and	not	after	the	breakdowns	or	at	time	ba-
sed	intervals.	Some	real	live	examples	of	su-
ccessful	applications	of	different	diagnostic	
methods	are	presented	in	the	paper.				

Key words:	condition	based	maintenan-
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KOLIKO NAS STANEJO »TEŽAVNI« ŠEFI?

Piše:	Bojan	Šinkovec, DEMETRA L.VV. d.o.o., Šentjernej
KOLUMNA

Pred dnevi je bil na eni izmed ameriških spletnih strani obja-
vljen članek »The Real Productivity-Killer: Jerks« (Pravi ubi-
jalci produktivnosti: Bedaki), v katerem avtorica Maeghan 
Ouimet* ugotavlja, da »težavni« šefi niso zgolj bolečina, 
temveč pomenijo tudi poslovno izgubo. V eni izmed stro-
kovnih študij je bilo ugotovljeno, da imajo slabi šefi velik 
negativen vpliv na produktivnost, kar pomeni za ameriško 
ekonomijo 360 bilijonov dolarjev izgube na leto. Enormno!

Kako so prišli do tako visoke številke v omenjenem prispev-
ku ni povsem utemeljeno, navkljub temu se zdijo razlage v 
nadaljevanju članka kar smiselne.

Trije od štirih zaposlenih menijo, da jim šef predstavlja naj-
bolj stresen del njihovega dela,  kar 65% podrejenih bi raje 
namesto dviga plače sprejelo novega šefa.

V študiji, ki je obsegala kar 30.000 šefov, Američani ugo-
tavljajo, da  ni tako sporno, kaj ti počnejo, temveč česa ne. 

*	 http://www.inc.com/maeghan-ouimet/real-cost-bad-bosses.
html

experience	 is	 main	 driving	 force	 for	 a	
good	 evaluation	 and	 explanation	 of	 te-
sting.	 In	 the	 article,	 the	 main	 emphasis	
will	be	given	to	ultrasonic	methods,	which	
are	the	most	developed	methods	of	NDT.	

Key words:	Non	destructive	testing	(NDT),	
ultrasonic	method

Article No.	959

Bojan Šinkovec

MR. DEMING AND DIAGNOSTICS OF 
TPM
Where	are	we;	where	 are	we	going	and	
how	to	move	forward	in	the	field	of	TPM	
method?	Diagnostics	will	tell	us,	how	su-
ccessful	 we	 are	 in	 the	 implementation	
and	dissemination	of	 the	method,	and	 if	
the	 achieved	 results	 are	 consistent	 etc..	
With	 the	 robust	deployment	of	 the	TPM	
method	we	can	achieve	an	excellent	OEE	
(Overall	Equipment	Effectiveness),	where-

as	without	 its	 implementation	 the	 good	
results	 in	OEE	will	be	achieved	only	with	
great	efforts.	

Key words:	diagnostics,	TPM	-	Total	Pro-
ductive	Maintenance,	OEE	 (Overall	 Equi-
pment	 Effectiveness),	 PDCA,	 robust	 de-
ployment,	criteria,	standards

Article No.	960

Boris Klenovšek

HOW TO PREPARE A VEHICLE FOR THE 
WINTERTIME
Winter	 conditions	 require	 from	 drivers,	
that	they	prepare	their	vehicles	for	winter	
conditions	 in	 the	 timely	 fashion.	Among	
those	preparations	the	following	are	the	
most	 important:	placing	of	proper	pneu-
matic	tires,	changing	of	cold	liquid,	exami-
nation	of	motor	oil	if	appropriate	for	cold	
ignition,	ignition	timing,	proper	condition	
of	brake	fluid,	proper	accumulator	 capa-

city,	snow	chains,	and	preparing	of	addi-
tional	equipment	such	as	shovel,	blanket,	
etc…

Key words:	 winter	 conditions,	 cold	
liquid,	 accumulator,	brake	 system,	 igniti-
on	timing,	winter	fuel,	winter	equipment

Article No.	961

Dr. Bogomir Muršec

HEAT PUMP OPERATION
The	heat	pump	operates	on	the	principles	
of	simple	physical	laws.	Heat	passes	from	
the	 body	 with	 higher	 temperature	 to	 a	
body	 at	 a	 lower	 temperature.	 The	 heat	
pump	extracts	heat	from	the	ambient	air	
and	with	added	electricity	heats	 the	hot	
water	to	a	temperature	55	°C.	

Key words:	heat	pump,	operation,	main-
tenance

Article No.	962

»TOP 5« med najbolj pogrešanimi kvalitetami zasedajo: 1. 
ne navdihujejo, 2. sprejemajo povprečnost, 3. nimajo jasne 
vizije in podajanja usmeritev, 4. niso sposobni sodelovanja 
in biti član tima, 5. niso skladni z dejanji - eno zahtevajo, 
sami delajo drugače.

Temu sledi del, ki se zdi tipično ameriški. Zaposleni potre-
bujejo povprečno 22 mesecev (verjetno v obliki bolniške 
odsotnosti), da se rešijo tesnobe ali stresa zaradi neugo-
dnega šefa. Vsi, ki imajo slabe odnose s šefom, so za 30% 
bolj izpostavljeni koronarnim boleznim.  Polovica vseh za-
poslenih, ki se ne čutijo priznani ali dovolj vredni, planira 
zamenjati službo v naslednjem letu. Povprečni strošek za-
menjave obstoječega minimalno plačanega zaposlenega z 
novim je 3.500 dolarjev (vključuje novo zaposlovanje, raz-
govore, usposabljanje, manjšo produktivnost ... ) itd.

Nadaljevanje članka se mi je zdelo že bolj domače, sloven-
sko. Nesoglasje s šefom se odraža v namerno manjši pro-
duktivnosti, kot  na primer: počasnejše delo ali namerno 
početje napak, izogibanje ali skrivanje pred šefom, izkori-
ščanje delovnega časa za osebne stvari, delo z rezervo – se 

ABSTRACTS


