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Letna skupščina družbe 
v letu 2020
Tea Rezelj

Redna letna skupščina delničarjev 
družbe Goričane d.d. je potekala  
25. avgusta 2020 v prostorih družbe.  

Skupščine se je udeležilo 97,45 
odstotka vseh delničarjev z 
glasovalno pravico.

Prisotni delničarji so se seznanili 
z letnim poročilom za leto 2019, 
revizorjevim poročilom in poročilom 
nadzornega sveta. 

Skupščina je za člana NS ponovno 
imenovala g. Marjana Mahniča, ki je 
bil nato na seji NS sveta družbe dne 
21. 10. 2020 ponovno imenovan za 
predsednika NS družbe. 

Na skupščini so bili potrjeni vsi 
sklepi, ki jih je predlagala uprava 
družbe. 

Poslovno leto 2019 je družba 
zaključila z dobičkom.
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NAGOVOR GENERALNEGA DIREKTORJA

Nenavadno, a hkrati  
zelo dobro leto  

za družbo Goričane

Besedilo: Andraž Stegu

Leto 2020 se je začelo z velikim optimizmom 
in zagnanostjo v družbi. Sledilo je nekaj 
tednov negotovosti ob razglasitvi epidemije, 
ko je bila situacija precej negotova, saj 
nismo vedeli, kako bo z dobavami surovin. 

Skrbele so nas predvsem povezave z italijanskim 
pristaniščem Monfalcone, kamor večji dobavitelji 
dobavljajo celulozo, in seveda z železniškim prometom. 
Sprva so se pojavile tudi težave zaradi pomanjkanja 
kamionov, posledičnega zvišanja cen transporta in 
zamud zaradi čakanja na italijansko-slovenski meji. 
Težave, ki smo jih zaznali, so bile kratkotrajne in na 
naše poslovanje niso bistveno vplivale. 

Pravzaprav je celotno dogajanje pozitivno vplivalo na 
poslovanje družbe, saj so cene celuloze v primerjavi 
z istim obdobjem v letu 2019 padle za 24 odstotkov, 
obdržali pa smo dobro zasedenost proizvodnje in 
uspešno mesečno prodajo. Tako smo ves čas nemoteno 
poslovali in skrbeli za izpolnjevanje poslovnega načrta. 

Brez težav pa vendar ni šlo, saj smo morali prestaviti 
načrtovani večdnevni zastoj, ki smo ga namesto v 
spomladanskem času izvedli šele jeseni, v mesecu 
septembru. 

Glede na to, da je pri tem zastoju poleg vseh domačih 
ekip sodelovalo še več kot 100 zunanjih sodelavcev, je 
bil logistično in varnostno to velik zalogaj. Veseli nas, da 
smo ga kljub temu uspešno izpeljali. 

Poleg tega smo morali zamakniti tudi izvedbo 
večje investicije v skupino stiskalnic, ki smo jo 

sprva načrtovali za leto 2021. Tovrstne obsežnejše 
investicijske cikluse v naši papirnici izvajamo na 
vsakih 8 do 10 let in vedno zahtevajo temeljito pripravo. 
Po skrbnem premisleku naših tehničnih strokovnjakov 
in ogledu primerljivih proizvodenj v tujini pred 
epidemijo smo se odločili in izbrali vrhunske dobavitelje 
opreme. Investicijo načrtujemo, o času njene izvedbe pa 
bo odločalo dogajanje v prihodnjih mesecih. 

V prvih desetih mesecih letošnjega leta smo na 
vzdolžno-rezalnem stroju proizvedli 67.386 ton  papirja, 
kar je 4,7 % več, kot je zapisano v poslovnem načrtu. 
Prodali smo 7,4 %  oziroma 4.510 ton več, kot smo 
načrtovali.

Izvoz že nekaj let ostaja nekje na ravni 90 %. Družba v 
tem obdobju presega poslovni načrt in bo poslovno leto 
2020 zaključila z dobičkom iz poslovanja. 

V letošnjem letu se je spremenila struktura prodaje po 
državah. S svojimi proizvodi smo prisotni na nekaterih 
novih trgih, in sicer v Ukrajini, Rusiji in državah 
Bližnjega vzhoda. 

Spoštovani poslovni partnerji, hvala vam za uspešno 
sodelovanje in vso strokovno podporo. Veselimo se 
nadaljnjega dobrega sodelovanja. 

Vsem zaposlenim v družbi Goričane želim uspešen in 
predvsem zdrav zaključek leta. 

Naj nam bo dober rezultat, ki smo ga dosegli v 
letošnjem letu, spodbuda in motivacija za dobro delo 
tudi v prihodnje. V novo leto stopimo z upanjem in 
pozitivnimi mislimi, saj smo dokazali, da kljub slabi 
splošni situaciji zmoremo delati dobro. 

december 2020  | 3



PRODAJA

Po številnih letih, ki sem jih preživel v prodaji, sem mislil, da sem doživel že 
skoraj vse, kar se na trgih lahko zgodi; velika nihanja cen surovin in energentov, 
pretrese na posameznih segmentih, politične situacije v posameznih delih sveta 
in še marsikaj drugega, vendar je prav letošnji virus stvari postavil popolnoma 
na glavo. V le nekaj mesecih sta se življenje in poslovanje pravzaprav neverjetno 
spremenila, glavne posledice pa se bodo še pokazale. Kar zagotovo že vemo, je 
to, da bodo spremembe velike, v kar precejšnji meri trajne in za veliko akterjev 
tudi usodne.

Besedilo: Andrej Gradišek

Prodaja v letu 2020 - 

HITER ODZIV 
je ključnega pomena
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PRODAJA

Na začetku leta je kazalo, da se bo pozitiven trend 
iz lanskega leta ohranil in celo rastel, saj je bila 
prodaja v prvih štirih mesecih izredno dobra, 
v mesecu maju pa se je situacija pričakovano 
začela obračati in je v zelo kratkem času tudi 
močno stagnirala. Določeni segmenti na trgu so 
se praktično povsem ustavili, najbolj pa so bili 
na udaru oglaševanje in podobne dejavnosti. 
Prodaja papirjev SORA matt se je skoraj povsem 
ustavila. Tudi eden od naših največjih kupcev 
mat premazanih papirjev, Watchtower, je zaradi 
nastalih razmer nakupe znižal za kar 80 %, kar 
pomeni, da imamo samo pri tem kupcu kar 2.400 
ton izpada.

Dogajanje smo pravočasno prepoznali in se hitro 
usmerili na druge trge, povečali smo prodajo offset 
papirjev, veliko truda pa smo posvetili tudi prodaji 
maščobo-odpornih papirjev, tako da smo še vedno 
ves čas obratovali. 

Pandemija je še najmanj prizadela sektor 
farmacevtskih navodil, čeprav beležimo nižje 
številke kot lani. Situacija se po poletju izboljšuje 
in bo do konca leta zelo blizu normale. Tudi letos 
smo pridobili kar nekaj novih kupcev tako na 
prostoru bivše Vzhodne Evrope kot tudi zunaj 
evropskih meja.

Močno je bil prizadet segment papirjev za 
silikoniziranje. Skoraj vsi kupci so javljali 
precejšen upad naročil in nekateri segmenti 
(avtomobili itd.) so praktično popolnoma zastali, 
kar se je odražalo tudi na količini za proizvodnjo 
v Goričanah, vendar se stanje tudi tu v zadnjem 
četrtletju izboljšuje in vrača na lanskoletne 
količine.

V določeni meri se je zmanjšal tudi segment 
barvastih papirjev, delno zaradi pandemije, delno 
pa tudi zaradi zapletene geopolitične situacije na 
našem največjem trgu. Tam smo doživeli tudi 
močan upad porabe papirjev za navodila, a se 
zadeve počasi normalizirajo.

V letošnjem letu smo razširili tudi mrežo agentov. 
Imamo nove agente v Ukrajini, Rusiji, Grčiji 
in na Bližnjem vzhodu, kar bo povečalo našo 
prepoznavnost v regiji in nam omogočilo dodatne 
možnosti za širitev poslovanja.

Izdelava maščobo-odpornih papirjev je postala 
redna mesečna naloga, naročil je vedno več, 

kakovost je dobro sprejeta, čaka pa nas še 
optimizacija stroškov. Potencial na tem segmentu 
je velik, končni cilj pa je poiskati zahtevne 
aplikacije, ki prinašajo visoko dodano vrednost.

Raste tudi naša prepoznavnost izdelovalca 
specialnih barvastih nizkogramskih papirjev, ki 
se v glavnem uporabljajo za tisk verske literature. 
Imamo kar nekaj projektov, v glavnem zunaj 
Evrope, za katere pričakujemo, da bodo realizirani 
v naslednjem letu in s katerimi se bomo dodatno 
uveljavili kot proizvajalci tovrstnih papirjev.

V letošnjem letu smo zagotovili tudi dovolj velike 
kapacitete za razrez formatov, zdaj pa sektor 
prodaje čaka še kar nekaj dela, da te kapacitete 
tudi zapolni.

Pričakujem, da bomo do konca leta dobro zapolnili 
kapacitete. Na zelo nepredvidljiv razvoj dogodkov 
smo se pravočasno in dobro pripravili, zato kljub 
vsem letošnjim dogodkom lahko rečem, da bomo 
leto zaključili uspešno. Še enkrat se je pokazalo, da 
so zmagovalci tisti, ki prvi prepoznajo situacijo in 
so se ji sposobni tudi hitro prilagoditi. Nam vsem 
skupaj je to zagotovo uspelo.

Raste tudi naša 
prepoznavnost 
izdelovalca 
specialnih barvastih 
nizkogramskih 
papirjev
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PROIZVODNJA

Leta 2020 se bomo vsi spominjali po 
nepričakovanih ukrepih, omejitvah, 
prepovedih, zaščitnih maskah, razkužilih 
in številnih drugih navodilih, vse z enim 
ciljem - ohraniti svoje zdravje in poskrbeti 
za sočloveka.

Prav v teh spremenjenih časih se kaže, kaj 
je nujno za dobro poslovanje, kje so možne 
prilagoditve in kje morajo ljudje prihajati na 
delo ne glede na vse omejitve, zastrašujoče 
številke in strašljive posnetke. 

Sprva ni bilo lahko, toda prav hitro je postalo jasno, 
da bo treba narediti vse, da bo proizvodnja tudi v 
takšnih pogojih obratovala s polno paro. Dobro smo se 
organizirali, upoštevali priporočila stroke in sprejeli 
ukrepe, ki so za proizvodnjo papirja sprejemljivi in 
učinkoviti. In prav vsi smo prihajali na delo. Odgovorno, 
zavzeto, osredotočeni na najpomembnejše - kako 
kakovostno in karseda hitro izdelovati vse naše 
specialne papirje, ki jih je iz leta v leto več.

Ta pristop se je obrestoval. Leto 2020 je turbulentno 
tako v proizvodnem programu kot tudi pri problematiki 
na papirnem stroju, razdelimo pa ga lahko v tri obdobja.

Prvo obdobje je trajalo od januarja do maja. Rezultati so 
bili fantastični. Skupna izkoriščenost je presegla 85 %, 
proizvodnja pa je kljub nizki gramaturi  
(67,2 g/m2) presegla 7.000 ton/mesec. V tem obdobju 
so bili načrtovani vzdrževalni zastoji omejeni na 
najnujnejše, stroj je tekel brez prekinitev ter iz dneva 
v dan dokazoval, da nizka gramatura ne pomeni tudi 
nižje tonaže. Vsi kazalniki so bili rekordni.

Potem je prišlo drugo obdobje od maja do septembra. 

Besedilo: Maja Mrgole

Leto 2020 zaznamovalo  
tudi proizvodnjo

Skupna izkoriščenost na PS po letih [%]
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PROIZVODNJA

Maja je bila gramatura rekordno nizka, potem pa se je 
počasi začel kazati vpliv gospodarske krize. Naročila 
so bila drugačna, pojavljati so se začeli nenačrtovani 
vzdrževalni zastoji, število pretrgov je raslo (kar je 
sicer za poletne mesece običajno), veliko je bilo menjav 
programa. Povprečni letni kazalniki so beležili upad, 
skupna izkoriščenost je padla za 2 %.

Sledil je mesec september in načrtovani daljši 
vzdrževalni zastoj. Nadgradili smo nadzorni sistem 
in ravno ta sprememba je botrovala nepričakovano 
dolgemu in težkemu zagonu. Oktober je bil že  
nekoliko bolj stabilen, a konec meseca so se znova 
pojavile težave.

Septembrski zastoj pa ni prinesel le težav. Naredili 
smo kar nekaj dobrih predelav in izboljšav, ki bodo v 
prihodnje pripomogle k boljšemu izkoristku časa in 
nižjemu deleža izmeta, če omenim samo predelavo  
5. sušilne skupine, brezvrvno napeljevanje v 4. sušilni 
skupini, izdelavo novih linij za doziranje UV vlaken 
in dodatka pri bariernih papirjih ter številne druge 
manjše optimizacije.

In tako smo v teh spremenjenih časih prišli do zadnjih 
dveh mesecev v letu. Pričakujemo stabilno proizvodnjo, 
do konca leta načrtujemo le še eno zaustavitev. Z 
znanimi pristopi, ki jih zdaj že dobro obvladujemo in 
nam omogočajo lepe rezultate, bomo tudi v prihodnje 
počasi, a vztrajno premikali cilje glavnih kazalnikov 
procesa proizvodnje - seveda ne na račun slabše 
kakovosti. 

Zavedamo se, da imajo naši kupci vedno boljšo opremo 
za nadzor, a moramo pri odločanju o ustreznosti 
ohraniti zdrav razum. To, da so bile naše odločitve 
prave, se kaže pri deležu reklamacij, ki se iz leta v 
leto vztrajno znižuje. Kritična ostajata dva zahtevna 
specialna papirja in kritične še vedno ostajajo 
mehanske napake, kjer je delež izločanja največji.

Tako bo v letu 2021 vse usmerjeno v reševanje ključnih 
vzrokov. Osredotočili se bomo na menjavo obeh 
nadzornih okvirjev in oživitvi projekta online merjenja 
trdote, na področju nizkogramskih papirjev pa sta 
bistvena izboljšanje formacije in dvig opacitete.

Še enkrat bi rada poudarila bistvo letošnjega leta. Bilo je 
polno nepredstavljivih ukrepov, a sta naša usmerjenost 
v prave cilje ter dobro sodelovanje med oddelki in 
predvsem znotraj oddelka prinesla spodbudne rezultate 
in nove izzive v bližnji prihodnosti. Hvala, da ste bili del 
te ekipe.
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Besedilo: Maja Mrgole

Korak bližje

PROIZVODNJA

Začetek del 

Izgradnja sušilnega valja št. 27

Sušilni valj št. 26

Papir ima novo začasno pot

Nadzorni sistem, ki krmili naš papirni stroj, je bistvenega 
pomena, saj brez njegovega delovanja izdelava 
kakovostnega papirja praktično ni mogoča. 

Imamo dva merilna okvirja, imenovana RAM 1 in RAM 2. 
RAM 2 je namenjen meritvam lastnosti osnovnega papirja 
in je postavljen takoj za predsušilno skupino. Izpostavljen 
je izrednim razmeram, visoki vlagi in visoki temperaturi. 
Zaradi teh zahtevnih pogojev in relativne starosti RAM 
2 pogosto ne deluje, zato je zamenjava nujna, a žal pri 
trenutni konfiguraciji PS to ni bilo mogoče. 

Novi merilni okvirji zahtevajo več prostora, naše želje in 
potrebe pa vodijo k vgradnji večjega števila senzorjev. 
Treba je bilo zagotoviti dodaten prostor. Preučili smo kar 
nekaj možnosti, trenutna izvedba pa je najbolj optimalna. 
Izvedena bo v dveh korakih in prvi korak je bil narejen 
septembra 2020.

Pri pripravi na projekt smo se soočali s številnimi 
dilemami, a smo se na koncu le odločili in tvegali. 
Pravzaprav nismo tvegali, saj smo - tako po papirniški 
kot tudi po izvedbeni plati - trdno verjeli v izvedbo z 
najmanj stroški in minimalnimi predelavami. Znova so 
bile odločilne bogate lastne izkušnje ter drznost in velika 
iznajdljivost zunanjih sodelavcev iz podjetja VTS pri 
izvedbi. 

Izgradili smo dva sušilna valja iz naknadne sušilne 
skupine, št. 26 in 27, vse drugo pa je ostalo na enakih 
mestih. Sliši se enostavno, vendar je bilo dela res 
veliko, za vse skupaj pa smo porabili celotni načrtovani 
zastoj. Prav zato sta potrebna dva koraka, saj nikoli ne 
načrtujemo zastojev, daljših od 4 dni.

V drugem koraku, predvidoma v mesecu aprilu 2021, 
sledijo premik IR sušilca, CB turna in SF agregata proti 5. 
sušilni skupini.

Tako bomo pridobili 1,5 m prostora. Za merilni okvir 
RAM2 ga potrebujemo približno en meter. 

Kako porabiti preostali prostor? Razmišljamo o 
pomembnih predelavah v predsušilni skupini ali na SF 
agregatu.

Daljši zastoj v mesecu septembru, ki je bil 
pravzaprav posledica prvega vala epidemije 
v spomladanskih mesecih, nam je omogočil 
izvedbo prvega koraka pomembne rekonstrukcije 
papirnega stroja (PS). 
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PROIZVODNJA

PREJELI SMO 
BRONASTO 
PRIZNANJE
Oktobra letos nam je 
Gospodarska zbornica za 
osrednjeslovensko regijo 
podelila bronasto priznanje za 
inovacijo.

Priznanje smo dobili za projekt, 
v katerem so tesno sodelovala 
podjetja Goričane, Kaspar in 
Helios, Helios pa je bil tisti, ki 
je inovacijo prijavil in v projekt 
vključil še ostale. 

Dobro se spominjamo, kako 
je potekal razvoj papirja za 
sublimacijski tisk. Bilo je 
naporno, proizvedli smo tudi 
veliko slabega papirja, številne 
proizvodnje prekinili, a smo 
vztrajali. 

Bilo je ogromno prilagoditev 
poliakrilatne smole. Ena je bila 
neustrezna zaradi vpliva na 
zdravje, a dobra za končne 
uporabnike. Spet druga je 
bila dobra za človeka, a slaba 
za prenos barve na tkanino, 
tretja pa ni bila prilagojena naši 
opremi na papirnem stroju.

In tako smo skupaj razmišljali, 
testirali, razvijali, tiskali, reševali 
reklamacije in nazadnje prišli 
do dveh izdelkov iz skupine 
Domemul PA, ki jih uporabljamo 
pri proizvodnji tega produkta. 

Omenjeno priznanje je 
torej pripadlo Heliosovim 
strokovnjakom s področja 
kemije in njihovim odlično 

Besedilo: Maja Mrgole

opremljenim laboratorijem, 
strokovnjakom za uporabo 
sublimacijskega papirja iz 
podjetja Kaspar in nam v 
Goričanah, ker smo na našem 
papirnem stroju izdelali ta 
zahtevni proizvod. 

Tovrstna priznanja vedno 
prinesejo nov zagon za 
prihodnost in potrdijo 
prava prizadevanja. 
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RAZVOJ

Človeštvo se vse bolj zaveda 
nujnosti sprememb načina 
življenja, ki negativno vpliva na naš 
ekosistem. Trajnostni razvoj združuje 
gospodarski razvoj, socialni razvoj 
in razvoj varstva okolja v smeri 
zadovoljitve trenutnih potreb, ne da 
bi pri tem ogrožali zadovoljevanje 
potreb prihodnjih generacij.

Ker je plastika postala del našega 
življenja, je zelo težko spremeniti 
navade in razvade, ki nam jih 
omogoča. Naloga proizvajalcev 
papirja in papirno predelovalne 
industrije je razviti nove papirne 
proizvode, ki se bodo čim bolj 
približali plastičnim proizvodom in 
ne premočno vplivali na obstoječe 
potrošniške navade. Evropska 
okoljska zakonodaja od držav 
članic zahteva ukrepe za omejitev 
uporabe plastike, najprej na področju 
plastičnih nosilnih vrečk in kasneje 
pri plastični embalaži za enkratno 

RAZVOJ

barrier

nova linija 
embalažnih 
papirjev za 
živila

Besedilo: Jerneja Pečnik, Maja Šušteršič
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uporabo. Trendi na področju embalažnih 
papirjev se gibljejo v smer zmanjševanja 
uporabe plastične embalaže in papirne 
embalaže, laminirane s sloji plastične 
folije, zato je prihodnost v razvoju 
bariernih papirjev.

Embalaža za živila mora izpolnjevati 
točno določene zahteve glede na 
namen hranjenja oziroma uporabe živila. 
Poznamo različne bariere, ki preprečujejo 
prehod vode in vodne pare ter kisika 
oziroma odbijajo olja in maščobe ter 
preprečujejo prehod mineralnih olj iz 
tiskarskih barv na embalaži do živila. 

Papirnica Goričane je v letu 2019 pričela 
z razvojem na olja in maščobe odporne 
bariere. Razvoj poteka v dveh smereh:

• s fluorinsko bariero, ki je že uveljavljena 
na trgu, in

• z mehansko bariero brez flora.

V letu 2020 smo na trg vstopili z 
embalažnimi papirji SORA barrier 
GO, ki so namenjeni stiku z mastnimi 
živili. SORA barrier GO so brezlesni 
nepremazni papirji, površinsko obdelani 
s C6- fluoriranimi polimeri, ki omogočajo 
odlično odbojnost za olje in maščobe. 
Ker embalažni papirji za živila pridejo 
v stik z mokrimi živili, proizvajamo še 
papir SORA barrier GO WS, ki je obdelan 
s sredstvom za zagotavljanje jakosti 
papirja v mokrem.

SORA barrier GO in SORA barrier GO 
WS embalažni papirji za mastna živila so 
namenjeni za izdelavo vrečk in ovojnine 
ter za laminiranje. Ker raznovrstna 
uporaba zahteva različne kakovostne 
značilnosti, smo za lažje prepoznavanje 
karakteristik papirja te vključili v samo 
ime papirja:

SORA barrier 2GO 5 WS-M (30–55 gsm)

SORA barrier 2GO 8 WS-M (38–55 gsm)

SORA barrier 2GO 8 WS-H (50–60 gsm)

SORA barrier 1GO 8 WS-H (50–60 gsm)

Iz imena razberemo ključne informacije 
o odpornosti na maščobe in o jakosti 
v mokrem. Papir sodi v linijo bariernih 
papirjev, zato smo vključili besedo 
»barrier« (ang. bariera, zapora). S 
kratico »GO« (ang. grease resistant = 
odpornost na maščobo) je poimenovan 

barrier

segment bariernih papirjev, s pomočjo 
številke pred besedo »GO« pa izvemo, 
ali obstaja potreba po obojestranski 
(2GO) ali enostranski barieri (1GO). Nato 
sledi poimenovanje stopnje odpornosti 
na maščobo. Odpornost na maščobo je 
določena s pomočjo KIT testa. KIT test je 
standardizirana metoda (TAPPI T559) za 
določanje odpornosti na maščobe, ki jo 
uporablja tudi naša konkurenca. Lestvica 
obsega 12 stopenj, pri čemer število 
1 predstavlja najmanjšo, število 12 pa 
največjo odpornost na maščobe in olja. 
Trgu ponujamo dve različici v srednjem 
območju, KIT 5 in KIT 8. Kratica »WS« 
(ang. wet strength) predstavlja jakost v 
mokrem. Glede na konkurenčne papirje 
in želje kupcev smo se odločili za dve 
območji. »M« (ang. medium) predstavlja 
srednjo stopnjo mokre jakosti, ki je v 
našem primeru večja od 12 %, »H« (ang. 
high) pa predstavlja mokre jakosti, višje 
od 20 %.

Embalažne papirje SORA barrier GO 
in SORA barrier GO WS je certificiralo 
nemško podjetje ISEGA v skladu z 
mednarodnimi standardi (BfR Rec. 
XXXVI in FDA 21 CFR 176.170).

Z dobrim sodelovanjem z dobavitelji in s 
pravim izborom surovin zagotavljamo, da 
papir ustreza pogojem, ki so predpisani 
za stik z mastnimi živili. Za doseganje 
odpornosti na maščobe je bila izbrana 
tehnologija s fluoropolimeri, ki ne vsebuje 
spojin PFOS in PFOA. Pri proizvodnji teh 
papirjev smo izbrali ustrezno sredstvo 
za mokro jakost, ki je ustrezno očiščeno 
nečistoč in stranskih produktov, kar 
pomeni, da papir kot končni izdelek ne 
vsebuje spojin MCPD ali DCP.

V letu 2020 smo intenzivno nadaljevali 
z razvojem bariere brez flora za odboj 
olj in maščob na laboratorijskem nivoju 
ob zavedanju, da je za področje okolja 
nujna opustitev fluoriranih spojin, kar 
zahteva tudi Evropska agencija za 
kemikalije (ECHA), ki omejuje uporabo 
vseh fluoropolimerov. Naši dobavitelji 
fluoriranih polimerov imajo dovoljenje za 
proizvodnjo do konca leta 2023, mi kot 
uporabniki pa jih lahko uporabljamo do 
izteka roka uporabnosti. Namen papirnice 
Goričane je, da papir s bariero brez flora 
na trgu predstavimo v letu 2021.

RAZVOJ
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Dejstvo je, da moramo v obdobju, ki prihaja, ves čas 
slediti konkurenci, če želimo ohraniti konkurenčnost in 
slediti zastavljenim ciljem. Ne glede na vse je jasno, da bo 
prehrambna industrija tudi v prihodnje v porastu, medtem 
ko se bo komercialni tisk zmanjševal. Iz zavedanja, da se 
moramo na to pripraviti tudi mi, je izšla zamisel o razvoju 
novega papirja za prehrambne namene – imenuje se SORA 
barrier. 

Naloga prodaje je seznaniti trg z našim novim produktom. 
Gre za papir višjega cenovnega razreda, ki se uporablja za 
embalažo »mastnih« izdelkov v prehrambni industriji. Papir 
smo na različnih trgih testirali že v letu 2019, z letošnjim 
letom pa smo dosegli ustrezno kakovost, ki ustreza večini 
trgov. Tako je SORA barrier postal produkt, ki ga mesečno 
izdelujemo na našem papirnem stroju. Grafični prikaz št. 1 
prikazuje rast prodaje po mesecih. Do konca letošnjega leta 
bomo prodali približno 1.500 ton, cilj za prihodnje leto pa je 
3.000 ton.

Papir SORA barrier se trenutno prodaja v 15 državah, naš 
cilj pa je, da ga naslednje leto začnemo prodajati v čim več 
novih držav - deloma zato, da zmanjšamo tveganje, delno pa 
tudi zato, da trg prepozna Goričane kot ponudnika papirjev, 
ki so namenjeni embalaži različnih prehrambnih izdelkov, s 
čimer si bomo odprli dostop do enega od segmentov, kjer 
se v prihodnjih letih pričakuje izredno visoka rast.

RAZVOJ

barrier
uvajanje novega 
produkta na trg ter 
njegova prepoznavnost

Besedilo: Boštjan Robida
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NABAVA

Leto 2020, ki se zaključuje, je bilo v primerjavi z 
lanskim letom še boljše: cene celuloze so še naprej 
padale, zaloge celuloze v evropskih pristaniščih so še 
zmeraj visoke, prav tako so se znižale tudi cene ostalih 
surovin zaradi posledic epidemije. Ker se je poraba 
papirja v primerjavi z letom 2019 znižala za od 10 % pa 
tudi do 28 % (vir: http://www.euro-graph.org/) in ker se 
je kar nekaj papirnic celo zaprlo, so se posledično morale 
znižati tudi cene vhodnih surovin.

Aktivni smo bili na vseh segmentih. Ker se je v 
prvem polletju prodaja avtomobilov znižala za 38,1 % 
v primerjavi s prvim polletjem leta 2019, je bilo 
pričakovati padec cen lateksa in res so se znižale za 
več kot 20 %. Prav tako se je prepolovila v lanskem letu 
rekordna cena optičnega belila. Opazen je tudi padec 
cen škrobov, kar je posledica boljše letine kot v preteklih 
letih, zaprtja gostiln in turističnih nastanitev v času 
epidemije ter - kot sem že omenil - manjše porabe zaradi 
zaprtja nekaterih papirnic. 

Z dobavitelji, ki dosegajo naše standarde, imamo in 
vzpostavljamo trdne temelje za nadaljnje sodelovanje, 
zato je ocenjevanje dobaviteljev pomemben kriterij, 
ki nam razkriva trende kakovosti posameznih 
dobaviteljev. Pri letnem ocenjevanju nismo opazili 
večjih odstopanj, prav tako pa tudi nismo imeli 
nobenega dobavitelja v najslabšem razredu D. 

Problem odpadka papirnega 
mulja - lani smo imeli 
težave z odvozom - smo 
letos delno rešili s starim 
prevzemnikom, delno pa bo 
rešen s pogodbo in odvozom 
mulja v tujino. Vmes so se 
pojavile številne nove ideje 
in tudi novi ponudniki. 
Novejše tehnologije, ki jih 
preizkušamo, kažejo na  
nove možnosti uporabe  
tega odpadka. 

Za nami je leto, ki nam  
bo ostalo v spominu 

predvsem zaradi epidemije. Soočamo se z globoko 
zdravstveno, socialno in gospodarsko krizo, posledice 
pa bodo vidne šele v prihodnjih letih. Lahko rečem, da 
so spremembe edina stalnica v življenju in le skupaj, s 
sodelovanjem bomo premagali še tako težke izzive. 

Aktivno  
nabavno leto

Besedilo: Jure Zor

Za začetek se vrnimo v mesec marec, 
ko smo bili čez noč postavljeni 
pred nova tveganja zaradi 
posledic epidemije: zapiranje mej, 
zapiranje gospodarstva, zapiranje 
predelovalnih in storitvenih 
dejavnosti … Dogajanje, s katerim 
smo se soočili, ni bilo lahko, a zdaj 
lahko rečem, da smo v nabavnem 
oddelku skupaj s sodelavkami in 
ostalimi oddelki dobro obvladovali 
situacijo. 

Vir: CEPI Statistics
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VZDRŽEVANJE 

Zdi se, kot da bi leto minilo v trenutku, 
po drugi strani pa imam občutek, da je od 
nekaterih dogajanj v letošnjem letu minila 
že cela večnost. Zdi se, kot da imamo dva 
paralelna svetova - svet covida19 in svet 
pretekle resničnosti, svet, ki se je postavil 
na glavo. 

Letošnje leto se je za naše podjetje začelo sproščeno, 
po načrtih, na krilih uspešnega preteklega leta. Prvi 
pomladni mesec pa je prinesel stres, ki se je sicer že 
nekaj časa napovedoval. Spet so prišle do izraza naša 
iznajdljivost, prilagodljivost in sposobnost hitrega 
odzivanja, tako da smo prvi val virusa v vseh pogledih 
uspešno preživeli. Poletje je minilo nekako lagodno, v 
upanju na normalizacijo življenjskega in poslovnega 
utripa, vendar je konec poletja prinesel trd pristanek v 
realnost ter odprl nove izzive za prihodnost.

Celotno dogajanje je imelo in ima še vedno vpliv tudi na 
poslovanje našega podjetja. Bistveno je, da smo se do 
zdaj uspešno prilagajali novim razmeram tako na trgu 
kot tudi pri organizaciji našega poslovanja.

Če pogledamo po posameznih oddelkih podjetja, smo 
morali načrte povsod prilagoditi novo nastali situaciji, 
ki pa se spreminja praktično iz tedna v teden.

Kratek presek  
leta 2020

Proizvodnja mora sproti spreminjati vrstni red izdelave 
papirjev in se prilagajati potrebam trga, kar vpliva na 
skupno izkoriščenost strojev in naprav, na količino 
izmeta in včasih tudi na kakovost, hkrati pa pomeni 
tudi večjo angažiranost zaposlenih v vseh oddelkih 
podjetja. V sodelovanju z oddelkoma prodaje in razvoja 
se vedno bolj širi proizvodna paleta novih vrst papirja. 
Novi papirji prinašajo nove izzive tudi v vmesnih fazah 
proizvodnje in pri obvladovanju izmeta, zato smo 
začeli s predelavo pulperja v razpuščanju (del opreme 
smo uspeli dobiti iz nemške papirnice v stečaju) in s 
predelavo linij transporta odrezka. 

Eden od pokazateljev dinamičnosti v proizvodnji je npr. 
povprečna mesečna gramatura proizvedenih papirjev.

Besedilo: Janez Gale
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Na področju vzdrževanja nova situacija vpliva 
predvsem na izvedbo načrtovanih vzdrževalnih 
zastojev. Večdnevni spomladanski zastoj smo morali 
odpovedati. Zunanji izvajalci so imeli omejitev gibanja, 
tuji izvajalci pa niso imeli dovoljenja za obisk ali se 
sami niso želeli izpostavljati, zato je bil izveden samo 
enodnevni vzdrževalni zastoj, ki so ga opravili zaposleni 
v naši papirnici. V pričakovanju izboljšanja stanja v 
zvezi s covidom19 smo načrtovali nekoliko podaljšan 
jesenski zastoj, ki je bil nato kljub ponovno zaostrenim 
zdravstvenim razmeram izveden celo v večjem obsegu, 
kot smo prvotno mislili. Sodelovalo je preko 100 
zunanjih izvajalcev iz več kot 30 podjetij iz šestih držav. 

Novo nastali situaciji smo morali prilagoditi tudi 
investicije. Glede na njihov finančni obseg kaže, da bomo 
porabili vsa načrtovana sredstva. Večji del sredstev 

VZDRŽEVANJE

smo namenili za zagotavljanje varnosti in zanesljivosti 
proizvodnje (nov QCS, nov kompresor itd.), del pa tudi za 
priprave na naložbo v posodobitev papirnega stroja. Žal 
smo se morali zaradi epidemiološke situacije odpovedati 
nekaterim testiranjem v tujini. 

Zelo dejavni smo bili tudi na področju varstva okolja, 
zlasti na vodočistilni napravi, kjer že vse leto testiramo 
delovanje biološkega dela, izžemanje in deponiranje 
mulja. Izvedli smo tudi ukrepe za znižanje emisij 
hrupa v okolje in izkoriščanje odpadne toplote, hkrati 
pa nadaljujemo z aktivnostmi za doseganje boljše 
mikroklime v posameznih sektorjih proizvodnje.

Večje težave smo imeli v dodelavi, in sicer z razrezom 
papirja v format ter logistiko pri zagotavljanju ustreznega 
skladiščnega prostora. Epidemija v svojem prvem 
mesecu ni bistveno vplivala na naš proizvodni proces, 
od aprila naprej pa je začelo prihajati do spremembe 
terminov odprem, naročil in plana proizvodnje, kar je 
imelo izrazit vpliv tako na organizacijo razreza kot tudi 
na pomanjkanje skladiščnih kapacitet, vendar se je tudi 
ta situacija v jesenskih mesecih začela normalizirati. 
Omeniti moram, da se je učinkovitost razreza v format po 
dopustih močno povečala, kar je vplivalo tudi na porast 
formatnega papirja v skladišču gotovih izdelkov.

Pri obratovanju prečno-rezalnih strojev imamo sicer še 
velike rezerve, predvsem na račun zastojnih časov.

Zelo pestra je bila tudi situacija na trgu energentov. V 
našem podjetju na leto kupimo približno 55 milijonov 
kWh električne energije in okoli 150 milijonov kWh 
zemeljskega plina, zato energenti predstavljajo drugi 
največji strošek, takoj za surovinami. V spodnjem grafu 
je prikazan indeks gibanja cen električne energije in 
zemeljskega plina. ja
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Za zaključek pa še zanimivost: povprečna gramatura 
našega papirja že nekaj časa pada, proizvedene tone 
pa so vsako leto na skoraj enaki ravni, zato smo dobili 
zamisel, da bi količino proizvedenega papirja merili v 
kilometrih ali še bolje - v kvadratnim metrih. Koliko 
kilometrov na leto naredite peš? S kolesom, z motorjem 
ali avtomobilom? S kolesom tisti najbolj »zagreti« 
naredijo nekaj tisoč kilometrov, avtomobilisti pa v 
povprečju okoli 20.000 km. Naš papirni stroj pa ni kar 
tako - papirni trak, ki ga proizvede, ima povprečno 
širino 372 cm in bi lahko skoraj devetkrat ovil zemljo po 
ekvatorju oziroma pokril površino 130.000 hektarjev.

V priloženih grafih je prikaz rasti proizvedenih tekočih 
oziroma kvadratnih kilometrov papirja na našem stroju.

Še veliko kilometrov želim vsem skupaj!

VZDRŽEVANJE

Dolžina proizvedenega 
papirnega traku na PS 
v enem let  
[x okoli ekvatorja]

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

8,72 x

8,64 x

8,41 x

8,36 x

8,18 x

7,95 x

7,34 x

8,08 x

7,94 x

7,57 x

Površina, ki bi jo pokril proizvedeni papir na PS 
[hektarjev]
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VZDRŽEVANJE

Besedilo: Saša Ciglar

Težko se je ozreti na mesece, ki so za 
nami, in napisati članek o letu 2020 
brez uporabe besed covid19, epidemija, 
pandemija ali koronavirus. Optimistični 
smo in mislimo, da nam bo uspelo. Glede 
na stanje v svetu smo v našem oddelku 
lahko hvaležni in veseli, da smo z 
odgovornim ravnanjem posameznikov in 
upoštevanjem vseh predpisanih ukrepov 
kar dobro prišli skozi to, nam prej še 
neznano situacijo. 

A vendar je tako, da se svet vrti naprej in naši stroji 
v proizvodnji tudi. Tako smo ob vseh predpisanih 
omejitvah druženja in z 1,5 metra razdalje uspešno 
vzdrževali delovna sredstva in pogosto preprečili 
kakšen nenačrtovani izpad. Kot vsako leto po 
pregledu in analizi lanskih statističnih podatkov iz 
oddelka vzdrževanja predvidevamo in načrtujemo 
proračun, izobraževanja, večje vzdrževalne obsege 
in seveda skupaj s proizvodnjo tudi letni plan 
načrtovanih zaustavitev ter dveh večdnevnih 
remontov. Tako smo predvideli sedem načrtovanih 
zaustavitev v skupnem seštevku 69 ur ter dva 
večdnevna remonta, enega v marcu in enega v 
oktobru, ki naj bi skupaj trajala šest dni. Vendar 
smo pri realizaciji tokrat naleteli na velike ovire, 
saj smo morali kar nekaj načrtovanih zaustavitev 
prestaviti ali celo odpovedati zaradi zaprtja meja ter 
omejitev ali celo prepovedi gibanja med občinami, 
regijami in državami. Marčevski večdnevni remont 

je bil dvakrat prestavljen in nato končno izveden 
v mesecu septembru, čeprav smo ga združili z 
drugim večdnevnim zastojem, predvidenim za ta 
čas. Tako so se nujno potrebna večja vzdrževalna 
dela iz marca prenesla v september. Oktobrski 
remont smo zato na novo načrtovali in dva 
večdnevna zastoja združili v enega nekoliko 
daljšega, vendar smo s skupnimi močmi in s 
skoraj v celoti razpoložljivimi partnerji uspeli 
vsa načrtovana dela izvesti pravočasno. Poleg 
večjih servisov na vzdolžno-rezalnem stroju 
smo izvedli še preventivna dela na tresalni 
napravi vzdolžnega sita DuoShake, skoraj v 
celoti poservisirali ali zamenjali valje v skupini 
stiskalnic ter skupaj s proizvodnjo predelali 
naknadno sušilno skupino in tako naredili prve 
korake za pripravo na naslednje investicijsko 
obdobje. 

Kljub nastali situaciji smo redno organizirali 
izobraževanja za vzdrževalce. Za elektro 
vzdrževalce smo izvajali intenzivne tečaje s 
področja krmilne tehnike za globlje razumevanje 
dela s krmilniki in pripadajočo računalniško 
opremo. Poglobljeno znanje krmilne tehnike 
izboljšuje razumevanje delovanja naših 
kompleksnih in prepletenih sistemov ter 
posledično pripomore k hitrejšemu odkrivanju 
motenj, rezultat pa je skrajšanje nenačrtovanih 
zaustavitev in povečanje učinkovitosti oddelka 
vzdrževanja. Vzdrževalci vseh treh oddelkov so 
se udeležili tudi intenzivnega tečaja hidravlike. 
Tudi tukaj je bil namen poglobiti znanje o 
delovanju zahtevnih hidravličnih komponent 
ter okrepiti razumevanje njihovega delovanja in 
branja načrtov, s čimer se lahko zagotovi hitrejša 
odzivnost ob pojavu motenj. 

Na oddelku vzdrževanja se zavedamo, da moramo 
nujno slediti svetovnim trendom na področju 
Industrije 4.0 in Vzdrževanja 4.0, če želimo 
ohraniti visoko raven znanja in strokovnosti. 
Kot vodja oddelka lahko le ponosno povem, da je 
ekipa vzdrževanja strokovno v zelo dobri formi 
in da ne zaostajamo za razvojnimi trendi, tako pa 
bo vsekakor tudi v prihodnosti. Tudi na področju 
izobraževanja bomo še naprej aktivni in bomo 
skrbeli za to, da bo oddelek vzdrževanja vedno 
na visokem nivoju strokovnosti s stalno rastjo 
usposobljenosti in motivacije.

Podporne 
dejavnosti 
v letu 2020 
ali delo z 
maskami
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V letu 2020 smo iz komisijske prodaje znane 
nemške papirnice v stečaju pridobili večjo zalogo 
pomembnih rezervnih delov, s katerimi bomo lahko 
razširili in izboljšali delovanje transportno-pakirne 
linije. Projekt je v fazi izdelave in bo omogočil 
avtomatsko tračenje palet, imamo možnost vgradnje 
robota za avtomatsko etiketiranje (slika 1) in širjenje 
transportnih prog. S tem bomo lahko še izboljšali 
kapacitete pakirne linije palet.

Ko smo dobili rezervne dele, smo začeli tudi s 
projektom postavitve nove linije za razpuščanje 
mokromočnega izmeta. Postavitev linije poteka 
od sredine septembra in bo večinoma rezultat 
tehnološkega in tehničnega znanja naših 
zaposlenih.

V zadnjem četrtletju smo v vzdrževanju začeli 
z osnovnim testiranjem računalniške opreme 
za načrtovanje. Gre za razvojni projekt, ki ga 
izvajamo skupaj s podjetjem ResEvo d.o.o., cilj 
pa je programska oprema, ki bo zelo prilagojena 
vzdrževanju v papirni in procesni industriji ter tesno 
povezana z najnovejšimi standardi na področju 
celovitega obvladovanja s fizičnim premoženjem, 
kar je najnovejši izraz, ki se v teh standardih 
uporablja za upravljanje s proizvodnimi sredstvi in 
pripadajočo periferijo. Na sliki 4 so prikazani primeri 
seznamov možnosti računalniške opreme.  
V levem zgornjem kotu je lokacijska struktura 
celotne tovarne. Spodaj levo je primer stanja 
delovnih nalogov posameznika in desno trenutno 
stanje vseh načrtovanih dejavnosti.

Računalniška oprema bo imela tudi prilagojen BI 
(Business Intelligence) sistem za transparenten 
prikaz delovanja vzdrževanja in vizualizacijo 
vzdrževalnih procesov.

Tako na oddelku vzdrževanja skrbimo za lasten 
razvoj delovanja po načelih Vzdrževanja 4.0, da bi 
dosegli cilj uspešnega in učinkovitega oddelka.

Slika 2:  
Faza postavljanja 
pulperja pri novi 

liniji za razpuščanje 
mokromočnega izmeta

Slika 1:  
Deli transportne 
linije in robot 
za avtomatsko 
etiketiranje

Slika 3:  
Obnova 
rezervnega 
dela pulperja za 
mokromočni izmet

VZDRŽEVANJE

Slika 4: Primeri seznamov možnosti računalniške opreme
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Z nakupom novega kompresorja 
z močjo 110 kW smo bistveno 
izboljšali varnost preskrbe tovarne 
s stisnjenim zrakom in porazdelitev 
obratovalnih ur med kompresorji. 

Sedaj imamo na razpolago podvojen 
sistem kompresorjev, ki ves čas 
zagotavlja zadosten tlak medija v 
celotnem sistemu. Omrežje je zelo 
razvejano in poteka od energetike 
po celotni proizvodnji ter do čistilne 
naprave. Za ohranjanje želene ravni 
tlaka in količine stisnjenega zraka 

Notranjost kotla pred čiščenjem (zgoraj) in po 
čiščenju (spodaj).

Novi kompresor

Kompresor v energetiki

ENERGETIKA

Besedilo: Marko Žiberna

INVESTICIJA  
v kompresorski postaji

v sistemu imamo prigrajene tudi 
tlačne posode. V njih se nahaja 
zadostna količina zraka, ki se 
porablja za hitre odjeme ob pretrgih 
oziroma napeljevanjih papirnega 
traku. Stari kompresor z močjo 
45 kW smo premestili v energetiko 
na mesto dveh odsluženih manjših 
kompresorjev, kjer bo ostal v uporabi 
kot rezerva za napajanje energetike.

Na parnem kotlu Bosch smo letos 
opravili redni notranji pregled in 
tlačno testiranje. Kotel je v uporabi že 
šest let, kar predstavlja časovni cikel, 
ko je treba izpolniti zakonodajno 
zahtevo po tlačnem preizkusu. Med 
pripravami na preizkus smo očistili 
dimno stran kotla, osušili vodno 
stran ter na obzidave nanesli zaščitni 
premaz. Pregled in tlačni preizkus 
smo nato uspešno opravili. Po 
mnenju energetskega inšpektorja je 
kotel v solidnem stanju ter energetika 
kot celota lepo vzdrževana in 
tu gre zahvala posadki za njeno 
prizadevnost. 

Za ohranjanje parnega kotla v 
solidni kondiciji je pomembna 
predvsem kakovost napajalne vode, 
to pa predstavljata znatni delež 
povratnega kondenzata iz papirnega 
stroja in manjši delež sveže vode. 
Skozi postopek čiščenja kondenzata 
se v kemični pripravi vode uporablja 
tudi filter, ki ga bomo v prihodnjem 
letu zamenjali z novim, saj je 
obstoječi že na koncu obratovalne 
dobe. Čaka nas tudi večja investicija 
na elektro področju, kjer moramo 
zaradi večje porabe električne 
energije v stikališču prigraditi novo 
transformacijo 20/6 kV. 
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Uvod
Papirnica Goričane je v letu 2019 izpolnila vse 
zakonodajne zahteve glede emisij v okolje, 
določene z okoljevarstvenim dovoljenjem na 
področju odpadnih vod in emisij v zrak, monitoring 
emisij hrupa v okolje pa je izkazoval odstopanje na 
enem merilnem mestu v nočnem času, za kar so 
bili takoj sproženi ukrepi v nabavo novih dušilcev 
hrupa. Ponovne meritve hrupa v 2020 so potrdile 
uspešno sanacijo, saj je bila raven hrupa v dnevnem, 
večernem in nočnem času znotraj zakonodajnih 
zahtev.

V letu 2020 poteka poskusno obratovanje biološke 
čistilne naprave. Ločena obdelava odpadnih vod iz 
biološke čistilne naprave se je izkazala kot uspešna 
in nujna. Tako bomo začasno rekonstrukcijo 
obstoječih mešalnih bazenov malega usedalnika 
dokončali v smeri stalnega izžemanja mulja, kar nam 
bo omogočila investicija v novo izžemalno napravo. 
Trenutno potekajo pilotni poskusi izžemanja z 
vijačno stiskalnico, ki bo omogočila povečanje 
suhosti mulja s sedanjih 25 % na več kot 50 %.

Papirnica Goričane je v letu 2018 na zahtevo 
Agencije Republike Slovenije za okolje oddala 
dokumentacijo za spremembo okoljevarstvenega 
dovoljenja. Kot upravljavci naprave IED, ki lahko 
povzroči onesnaženje okolja večjega obsega, 
smo bili pozvani k spremembi okoljevarstvenega 
dovoljenja v skladu z novimi zahtevami direktive 
IED. Vse zahteve inšpekcijskih pregledov stanja so 
zaključene, glede spremembe okoljevarstvenega 
dovoljenja pa čakamo na odziv Agencije Republike 
Slovenije za okolje. 

SNOVNE IZGUBE

Indikator Cilj 2015 2016 2017 2018 2019 2020 /  
1. polletje 

% (izračun na bruto 
proizvodnjo) 0,7 0,77 0,75 0,68 0,61 0,87 0,78

Okoljsko 
poročilo

Besedilo: Jerneja Pečnik, pooblaščenka za varstvo okolja

PORABA VODE

Indikator Cilj 2015 2016 2017 2018 2019 

Sveža voda (vodnjaki) 1000 m3 2.272 2.463 2.163 1.851 1.982

Sveža voda  
(hlajenje v energetiki)  
1000 m3

0* 

1.063**

1.279* 

19** 

875* 

237** 

552* 

1.299** 

506* 

1.429** 

Sveža voda (tehnološki namen 
proizvodnja papirja) 1000 m3 1.209 1.164 1.051 1.127 1.278

Spec. poraba tehnološke vode 
m3/ton neto 10 (BAT 15) 14,7 14,3 12,7 13,5 16,2

OKOLJSKO POROČILO
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SNOVNE IZGUBE

Indikator Cilj 2015 2016 2017 2018 2019 2020 /  
1. polletje 

% (izračun na bruto 
proizvodnjo) 0,7 0,77 0,75 0,68 0,61 0,87 0,78

Uporaba naravnih virov

Racionalno rabo naravnih virov merimo z indeksom 
snovnih izgub iz proizvodnega procesa. Snovne izgube, ki 
jih računamo na VČN, izhajajo iz količine izžetega mulja. 
V letu 2019 so se močno povečale nad ciljno vrednost in 
dosegle 0,87 (cilj je 0,7), višji trend pa ostaja tudi v letu 2020.

Poraba vodnjaške vode za hladilne namene je odvisna 
od časa delovanja kotlov Bosch in Wagner, ki za svoje 
obratovanje porabita različno količino hladilne vode. V 
proizvodnem procesu vodni krogotok odpiramo z odpadno 
hladilno vodo iz Energetike, s čimer zagotovimo, da 
organske obremenitve odpadne tehnološke vode ostajajo 
znotraj predpisanih mej. 

Poraba sveže vodnjaške vode v letu 2019 je bila na račun 
odpiranja krogotoka v proizvodnji nekoliko višja od 
preteklega leta. Specifična poraba vode na neto proizvodnjo 
16 m3/tono je bila najvišja v zadnjih petih letih, tako da 
nismo dosegli cilja 10 m3/tono neto proizvodnje. V letu 2019 
je potekala predelava mešalnih bazenov malega usedalnika 
za čiščenje odpadne vode z biološkim blatom iz bioloških 
filtrov. Zagon biološkega čiščenja je potekal konec leta 2019, 
tako da porabe vode v proizvodnji papirja v letu 2019 nismo 
uspeli optimizirati na ciljno vrednost. 

PREGLEDNICA 1: Povprečne snovne izgube iz proizvodnega 
procesa

PREGLEDNICA 2: Poraba vode

PORABA VODE

Indikator Cilj 2015 2016 2017 2018 2019 

Sveža voda (vodnjaki) 1000 m3 2.272 2.463 2.163 1.851 1.982

Sveža voda  
(hlajenje v energetiki)  
1000 m3

0* 

1.063**

1.279* 

19** 

875* 

237** 

552* 

1.299** 

506* 

1.429** 

Sveža voda (tehnološki namen 
proizvodnja papirja) 1000 m3 1.209 1.164 1.051 1.127 1.278

Spec. poraba tehnološke vode 
m3/ton neto 10 (BAT 15) 14,7 14,3 12,7 13,5 16,2

OKOLJSKO POROČILO

* hlajenje kot termoelektrarna
** hlajenje kot tehnološki nameni
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PORABA  
ENERGIJE

Indikator Cilj 2015 2016 2017 2018 2019 

Zemeljski plin 
1.000 Sm3 10.591 12.510 12.110 11.713 11.386

Nabavljena elektrika 
MWh 50.851 44.143 45.768 48.303 48.820

Višek emisijskih 
kuponov  12.984 2.259 3.009 2.774 2.890

Poraba električne 
energije MWh/ton 
neto

0,7 do 0,9 0,622 0,627 0,624 0,625 0,671

Poraba toplotne 
energije GJ/ton neto 7 do 8 3,79 3,76 3,74 3,71 3,525

PREGLEDNICA 3: Poraba energentov

Emisije

Tudi v letu 2019 izkazujemo visoko energetsko 
učinkovitost proizvodnega procesa, ki se kaže v majhni 
specifični porabi električne in toplotne energije v 
primerjavi s tehnikami BAT. 

ZRAK

Emisije v zrak nastajajo pri proizvodnji pare, pri sušenju 
in razrezu papirja. Monitoring emisij v zrak je predpisan 
z okoljevarstvenim dovoljenjem vsako tretje leto za 
kotlovske naprave in vsako peto leto za odpraševalne 
naprave, izvaja pa ga zunanja pooblaščena ustanova. 
Z investicijo v nov parni kotel Bosch smo zelo znižali 
emisije NOx v zrak, saj je garancijska vrednost pod 100 
mg NOx/m3 zraka. Prve meritve v letu 2015 so potrdile 

izboljšano stanje izpustov (72 mg NOx/m3), kar je znova 
potrdil monitoring v letu 2018 (68 mg NOx/m3).

Ker glede na tržne cene elektrike in plina paro 
proizvajamo tudi s parnim kotlom Wagner, njegov 
izpust pa je speljan v betonski dimnik, smo v letu 2017 
izvedli rekonstrukcijo betonskega dimnika in naredili 
novo merilno mesto. Z novo Uredbo o emisiji snovi 
v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in 
nepremičnih motorjev (Ur. l. 17/18) za naprave,  
starejše od 27 let, velja mejna vrednost NOx, ki znaša 
200 mg/m3. Tako monitoring, izveden v letu 2018, tudi 
za kotel Wagner izpolnjuje zakonske zahteve, določene 
za NOx. Z novo uredbo se bo monitoring emisij v zrak za 
starejši kotel izvajal vsako leto.

Indikator Okolje-
varstveno 
dovoljenje

2015 2016 2017 2018 2019

Emisije v ozračje 
(kotel Bosch) NOx mg/m3 150 72*** 72*** 72*** 68***** 68*****

Emisije v ozračje 
(kotel Wagner) NOx mg/m3 200 152** 163**** 163**** 156***** 156*****

Vsi izpusti Prah mg/m3 150 11** 11** 11** 8***** 8*****

PREGLEDNICA 4: Emisije snovi v ozračje 

OKOLJSKO POROČILO

** monitoring 2012

*** prve meritve emisij v zrak na parnem kotlu Bosch

**** monitoring 2016

***** monitoring 2018

22 |  december 2020



PORABA  
ENERGIJE

Indikator Cilj 2015 2016 2017 2018 2019 

Zemeljski plin 
1.000 Sm3 10.591 12.510 12.110 11.713 11.386

Nabavljena elektrika 
MWh 50.851 44.143 45.768 48.303 48.820

Višek emisijskih 
kuponov  12.984 2.259 3.009 2.774 2.890

Poraba električne 
energije MWh/ton 
neto

0,7 do 0,9 0,622 0,627 0,624 0,625 0,671

Poraba toplotne 
energije GJ/ton neto 7 do 8 3,79 3,76 3,74 3,71 3,525

VODA

Tehnološko odpadno vodo pred izpustom v vodotok 
čistimo na mehansko-kemijski čistilni napravi. 
Monitoringa iz leta 2019 in prvega polletja leta 2020 
izkazujeta, da dosegamo zahteve iz okoljevarstvenega 

Emisije v vodotok

Indikator Okolje-
varstveno 
dovoljenje  

(meje po 
1.1.2013)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 /  
1. polletje

Suspen.snovi mg/l 10,1 8,2 6,7 9,8 12,5 6,5

kg/t 0,4 0,13 0,10 0,1 0,12 0,17 0,09

KPK
mg/l 85 95,2 76,3 65,4 76,7 65

kg/t 4** 1,04 1,23 0,98 0,81 1,04 0,89

BPK5

mg/l 25** 13,5 17 12 9,3 13,1 11,3

kg/t 0,5 0,17 0,22 0,15 0,12 0,18 0,16

N tot
mg/l 4,6 4,3 4,0 3,8 4,7 4,0

kg/t 0,2 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06

P tot
mg/l 0,06 0,07 0,09 0,09 0,034 0,105

kg/t 0,01 0,0008 0,001 0,001 0,001 0,005 0,002

AOX
mg/l 0,06 0,11 0,12 0,11 0,13 0,084

kg/t 0,005 0,0007 0,0013 0,0015 0,0014 0,0017 0,0011

** Meja je določena za proizvodnjo z več kot eno menjavo na dan

PREGLEDNICA 5: Emisije snovi v vodotok 

dovoljenja. Zaradi neoptimalnega delovanja biološke 
čistilne naprave, ki je v poskusnem delovanju, moramo 
za doseganje mej iz okoljevarstvenega dovoljenja še 
vedno zagotavljati višjo specifično porabo vode, v 
povprečju 14 m3/tono papirja.

Hrup

Monitoring hrupa v skladu z okoljevarstvenim 
dovoljenjem vsako tretje leto izvaja zunanja 
akreditirana institucija. Meritve hrupa, ki smo jih v 
letu 2018 izvedli na treh lokacijah v okolici tovarne, 
so bile pod maksimalno dovoljeno mejo za dnevni in 
večerni čas, medtem ko so meritve za nočni čas na dveh 
merilnih mestih znotraj zakonodajnih zahtev, ne enem 
merilnem mestu pa je bila vrednost presežena za 3 dB 
(zakonska meja je 48 dB).

Za odpravo neskladnosti smo naročili nove dušilce, ki 
so bili zamenjani spomladi leta 2020. Ponovna izvedba 
monitoringa je potrdila uspešno odpravo neskladnosti. 

Naslednja meritev hrupa v nočnem času je bila pod 
zakonsko mejo 48 dB.

Odpadki

V podjetju imamo dobro vzpostavljen sistem ločevanja 
odpadkov na izvoru - imamo manjše zabojnike za 
posamezne vrste odpadkov, ki jih zaposleni dnevno 
praznijo na otokih za ločene odpadke. Imamo tudi več 
otokov z ločenimi zabojniki, ki so označeni z oznakami 
za posamezne vrste odpadkov. V letu 2020 je ravnanje 
z odpadno embalažo pogodbeno urejeno z družbo 
Surovina.

OKOLJSKO POROČILO
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Indikator Načrt  
gospodarjenja  

z odpadki

2015 2016 2017 2018 2019 2020 /  
1. polletje 

Papirni mulj ton 1.600 2.220 1.809 1.769 1.494 2.058 927

Komunalni 
odpadki

ton 35 35 30 31 34 30 15,2

Papirna embalaža ton 600 373 397 500 579 702 492,5

Kovinska embalaža ton 130 147 151 120 138 134 65,2

Plastična embalaža ton 40 37 19 23 20,4 19,5 8,6

Lesena embalaža ton 50 51 53 37 43,8 37 20,5

Ravnanje z nevarnimi snovmi

Na področju nevarnih snovi ohranjamo nizko stopnjo 
tveganja, saj redno vzdržujemo skladiščne posode 
in črpališča. Imamo vzpostavljen načrt ravnanja z 
nevarnimi kemikalijami, v katerem smo opredelili 
vse aktivnosti, potrebne za uskladitev delovanja 
z zakonodajo. Zaposlene redno usposabljamo za 
ravnanje z nevarnimi snovmi in za ravnanje v primeru 
nezgodnega razlitja nevarnih snovi. 

V letih 2017, 2018 in 2020 je pooblaščena ustanova 
izvedla pregled skladiščnih naprav z nevarnimi 
kemikalijami. Izdana potrdila o skladnosti delovanja 
skladiščnih naprav z zakonodajo so del poročila 
o pregledu tehničnih ukrepov za preprečevanje 
onesnaženja tal in podzemnih vod.

Izredni dogodki

V letu 2019 je prišlo do dveh izrednih dogodkov, in 
sicer prijave občanov o prekomernem onesnaževanju 
reke Sore. V obeh primerih je bil s strani pooblaščenih 
inštitucij izveden nadzor kakovosti naše odpadne vode 
kot tudi kakovosti vode v kanalu reke Sore. Povečanega 
onesnaženja niso zaznali. Oba dogodka sta povezana 
z ustavitvijo pretoka rečne vode v kanal He s strani 
Savskih elektrarn v času sanacije jezu.

V prvem polletju 2020 ni bilo izrednih dogodkov na 
področju okolja.

PREGLEDNICA 6: Odpadki, nastali na lokaciji Goričane d.d.

Izvedeni okoljski cilji in programi 

Znižanje BPK5 tehnološke odpadne vode ob specifični 
porabi vode pod 10 m3/tono. V letu 2019 nismo uspeli 
zmanjšati porabe vode v proizvodnji, ker je doseganje 
cilja povezano z delovanjem biološke čistilne naprave. 
Ker so se dela na rekonstrukciji mešalnih bazenov 
malega usedalnika zavlekla v drugo polovico leta 2019, 
smo lahko biološko čistilno napravo poskusno zagnali 
ob koncu leta 2019.

• V prvem polletju 2020 smo začeli s poskusnim 
obratovanjem biološke čistilne naprave. Ker v 
proizvodnji nismo zmanjšali specifične porabe 
tehnološke odpadne vode, smo uspeli očistiti 
le 50 % odpadne vode. Zaradi težav s čiščenjem 
biofiltrov učinek odstranjevanja biomulja ni 
optimalen, zato bo poskusno obratovanje potekalo 
še do konca leta 2020.

• Ohranjanje emisij hrupa pod zakonsko zahtevo.

 V letu 2017 so bili v območju ventilatorjev nad 
papirnim strojem nameščeni novi dušilci hrupa 
za izboljšanje stanja emisij hrupa. Monitoring 
hrupa, izveden v letu 2019, je pokazal preseganje 
hrupa na enem merilnem mestu v nočnem času. 
Naročili smo nove dušilce hrupa, ki so bili vgrajeni 
letos spomladi. Ponovne meritve hrupa, ki so 
bile izvedene v začetku julija 2020, so potrdile 
uspešnost sanacije, saj so bile emisije znotraj 
zakonodajnih zahtev.

Vodstvo podjetja redno pregleduje okoljske vidike in 
tveganja ter proži projekte za doseganje okoljskih ciljev. 

OKOLJSKO POROČILO

24 |  december 2020



Indikator Načrt  
gospodarjenja  

z odpadki

2015 2016 2017 2018 2019 2020 /  
1. polletje 

Papirni mulj ton 1.600 2.220 1.809 1.769 1.494 2.058 927

Komunalni 
odpadki

ton 35 35 30 31 34 30 15,2

Papirna embalaža ton 600 373 397 500 579 702 492,5

Kovinska embalaža ton 130 147 151 120 138 134 65,2

Plastična embalaža ton 40 37 19 23 20,4 19,5 8,6

Lesena embalaža ton 50 51 53 37 43,8 37 20,5

KADRI

Besedilo: Petra Hunjadi

Zdravje tudi v našem kolektivu velja 
za najpomembnejšo vrednoto. Ko 
nas doletijo zdravstvene težave, 
je čas namreč ključni dejavnik za 
uspešno ozdravitev. Ob dolgih 
čakalnih vrstah na termine 
zdravstvenih obravnav v javnem 
zdravstvenem sistemu se nam 
utegnejo pojaviti dodatni zdravstveni 
zapleti ali celo poslabšanje 
zdravstvenega stanja.

Zato imamo v podjetju Goričane za 
svoje zaposlene urejeno dodatno 
zdravstveno zavarovanje PRVA 
Zdravje pri naši partnerski Prvi 
osebni zavarovalnici.

Ker imamo s tem zavarovanjem po 
prvem letu dobre izkušnje, smo se v 
podjetju odločili, da obstoječi paket 
specialističnih storitev in zahtevnih 
diagnostičnih preiskav nadgradimo 
oziroma dodatno razširimo na 
zavarovanje operativnih posegov 
in zavarovanje rehabilitacijskih 
obravnav.

NADGRADNJA  
obstoječega kolektivnega dodatnega 
zdravstvenega zavarovanja z razširjenim 
kritjem za operativne posege in rehabilitacije

Z razširjenim zavarovanjem imajo 
naši zaposleni dodaten dostop do 
operativnih posegov in rehabilitacij. 
Tako kot obstoječe specialistične in 
zahtevne diagnostične zdravstvene 
storitve so tudi storitve operativnih 
posegov in rehabilitacij dostopne 
najkasneje v desetih delovnih dneh, 
in sicer v zasebnih zdravstvenih 
ustanovah.

Splošno zadovoljstvo z zavarovanjem 
v prvih desetih mesecih tega leta 
je izrazilo 97,1 odstotka anketiranih. 
Med 62 anketiranimi zavarovanje v 
100 odstotkih izpolnjuje pričakovanja

zavarovancev, 98,2 odstotka 
anketiranih pa bi zavarovanje  
priporočilo tudi svojim bližnjim, 
znancem in prijateljem. Visoko 
oceno nekoliko znižujejo izvedbe 
pri specialistih, vročanje izvidov 
in neodločenost v zvezi z 
razpoložljivimi dodatnimi storitvami 
na osnovi trenutne izkušnje.

In kaj naš paket zavarovanja vsebuje?

• Hiter dostop do zdravstvenih storitev in kritje njihovih stroškov v obsegu 6 obravnav letno v 
obliki ambulantnega pregleda, ambulantnih diagnostičnih postopkov, meritev in zahtevnih 
diagnostičnih postopkov s ciljem postavitve diagnoze, za kar zavarovanec v štirih primerih ne 
potrebuje napotnice osebnega zdravnika, v dveh primerih pa napotnico potrebuje.

• Različni operativni posegi do letne zavarovalne vsote 30.000 EUR.

• Obravnave s področja rehabilitacije, ki zajemajo fizioterapijo, delovno in protibolečinsko terapijo.
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KADRI

Tečaj za program Simatic 
Manager S7 je vodil Peter 
Kuzma iz Šolskega centra 
Celje. Na začetku nam 
je predstavil hardware. 
Uporabljali smo kompaktno 
postajo Simatica 300 
z 32 digitalnimi vhodi, 
32 digitalnimi izhodi, 
osmimi analognimi vhodi, 
štirimi analognimi vhodi 
in omrežno kartico. Za 
komunikacijo med PG-
jem in postajo Simatic smo 
uporabili Ethernet, nato pa 
smo v Simatic Managerju 
nastavili omenjeni hardware 
in preko Etherneta 
vzpostavili povezavo z 
določitvijo protokola TCP/
IP. Predstavil nam je še 
način zapisovanja bitov, 
tvorjenje bytov, wordov in 
doublewordov, uporabo 
funkcijskih blokov, data blokov, 
markerjev, logičnih funkcij, števnikov, 
komparatorjev, flank in zakasnitve.

Učna postaja je bila sestavljena iz 
tekočega traku, induktivnih stikal, 
foto celice, tipk, stikal, LED luči in 
potenciometrov. Cilj prve naloge je 
bil sestaviti program, ki bo zagnal 
tekoči trak, se ustavil, ko induktivno 
stikalo zazna kos na tekočem traku, 
in čakal na pritisk tipke operaterja. 
Ko operater pritisne tipko, se prek 
ponovno zažene in kos odpelje 
do foto celice. V drugi nalogi smo 
program razdelili na avtomatski 
režim in mu dodali še ročnega. V 
ročnem režimu lahko operater kos 
nemoteno pelje po traku v levo in 
desno smer. V tretji nalogi smo v 

Besedilo: Kristjan Reš

Tečaj za program  
Siemens Simatic Manager S7

avtomatskem režimu uporabili 
pozitivno flanko, tako da se je kos 
ustavil le še takrat, ko je prevozil 
foto celico. Dodali smo omejitev 
za težo, ki smo jo simulirali s 
potenciometrom. Vrednost smo 
pošiljali na analogni vhod. V 
programu smo določili območje 
analognega vhoda 0 V do 10 V, s 
skalarno funkcijo pa smo signal 
pretvorili v kilograme. Na koncu 
smo v Simatic Managerju določili 
zgornjo in spodnjo mejo teže ter 
programu dodali blokado, do katere 
pride, če je kos zunaj območja.
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Kaj bi na kratko povedali o sebi?

Moje ime je Andrej Stržinar. Prihajam 
iz Poljanske doline, ljubezen pa me je 
pripeljala v Presko pri Medvodah. Star 
sem 29 let, po poklicu strojni tehnik. 
V prostem času rad hodim v hribe, 
kolesarim in smučam. V veliko veselje 
mi je tudi motokros.

Kdaj ste se zaposlili v podjetju, na 
katerem delovnem mestu in katere 
naloge opravljate?

V papirnici Goričane sem se zaposlil 
25. maja 2020, in sicer na delovnem 
mestu drugega pomočnika na papirnem 
stroju. Moje delovne naloge med 
drugim vključujejo delo z gladilnikom 
in navijalnikom, menjavo tamburjev, 
pomoč pri jemanju vzorcev papirja, vnos 
izmeta ter skrb za varnost in čistočo na 
delovnem mestu.

Katere cilje želite doseči v podjetju?

Želim se strokovno izobraževati in 
izpopolnjevati ter osebnostno rasti. 
Želim si biti uspešen in zadovoljen s 
svojim delom.

INTERVJU: 

Andrej 
Stržinar

Kaj vas pri vašem delu najbolj veseli?

Pri delu me veselijo dobri odnosi s 
sodelavci in pridobivanje novih znanj. 

Kakšna so vaša delovna načela?

Moja delovna načela so: kvalitetno 
opravljanje svojega dela, dobro 
sodelovanje s sodelavci in poštenost. 

Kje se vidite čez 10 let?

Čez deset let se še vedno vidim v 
papirnici Goričane, vendar na drugem 
delovnem mestu. 

Kakšno sporočilo za konec celotnemu 
kolektivu?

Celotnemu kolektivu želim veliko 
zdravja, uspeha in osebnega 
zadovoljstva. 
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INTERVJU: 

Aleksandar 
Cvetković

KADRI

Kaj bi na kratko povedali o sebi?

Ime mi je Aleksandar, star sem 37 let in 
prihajam iz Kranja. Sem oče dveh otrok in 
po izobrazbi prometni tehnik. Prosti čas rad 
preživljam z otroki, veliko pa se ukvarjam 
tudi s športom.

Kdaj ste se zaposlili v podjetju, na 
katerem delovnem mestu in katere naloge 
opravljate?

V podjetju Goričane sem se zaposlil marca 
letos kot viličarist. Moje naloge so izdaja 
blaga, skladiščenje palet, dostava blaga 
na oddelke znotraj podjetja in urejanje 
delovnega mesta.

Katere cilje želite doseči v podjetju?

Moj cilj je končati šolanje za inženirja 
logistike in opravljati s tem povezano delo v 
podjetju.

Kaj vas pri vašem delu najbolj veseli?

Všeč mi je, da je delo dinamično in da ni 
nikoli dolgčas. Veseli me, da sem del dobrega 
kolektiva, v katerem je vsak posameznik 
vedno pripravljen pomagati.

Kakšna so vaša delovna načela?

Trudim se, da je delo vedno opravljeno 
dosledno in brez napak. Delovno mesto 

mora biti čisto in urejeno, pomembna pa je tudi 
točnost ob prihodu in odhodu z dela.

Kje se vidite čez 10 let?

Čez 10 let se še vedno vidim kot član kolektiva 
papirnice Goričane.

Kakšno sporočilo za konec celotnemu 
kolektivu?

Še naprej vzdržujmo pozitivne medosebne 
odnose pri delu ter tudi v prihodnje ustvarjajmo 
dobro in prijetno delovno okolje za vse.
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INTERVJU: 

Martin 
Kopač

KADRI

Kdaj in kako ste začeli delati v 
papirnici Goričane?

Moja prva zaposlitev je bila v kranjski 
Iskri. Zaposlen sem bil v razvoju 
telefonskih central Inker in ker so 
bile plače zelo slabe, sem razmišljal o 
menjavi službe. Že moj oče je delal v 
papirnici Goričane (takratni celulozi) in 
od njega sem dobil informacijo, da iščejo 
delavca v instrumentalni delavnici.

Rekel sem si, da bom poskusil, saj še 
vedno lahko zamenjam službo, če mi ne 
bo všeč. V tistih časih ni bilo težko dobiti 
službo, če si le hotel delati. Uradno sem 
se zaposlil 14. novembra 1979.

Kako se spominjate začetkov?

V tovarni so potrebovali vzdrževalce 
telefonije, ker pa je takrat primanjkovalo 
delavcev, so me prosili, če poprimem tudi 
za preostala vzdrževalna dela. Seveda 
sem privolil in nič mi ni bilo težko.

Na moj prvi delovni dan se je ravno začel 
remont v papirnici in takoj smo delali po 
12 ur. Kot nov in neizkušen delavec sem 
prvi dan doživel marsikaj, med drugim 
me je zmočil tudi »štof«. Moral sem se 
vrniti domov, da se preoblečem, saj s 
seboj nisem imel nobenih rezervnih 
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oblačil. Ob koncu prvega delovnega dne 
sem resno razmišljal, da se kar vrnem 
nazaj v Iskro, na koncu pa se je nabralo 
41 let dela v papirnici Goričane.

Kaj vam je najbolj všeč pri delu, ki ga 
opravljate?

Delo v vzdrževanju je razgibano, 
raznoliko in vsak dan imaš priložnost, 
da se naučiš kaj novega, prav nobene 
monotonosti ni. Res je zanimivo!

Kaj ste si v teh 40 letih dela v papirnici 
najbolj zapomnili?

Bilo je mnogo lepih in prijetnih stvari, 
včasih pa tudi težko in naporno, toda 
z dobro voljo in optimizmom se vse 
prebrodi.

Kako preživljate prosti čas, imate 
kakšne zanimive hobije?

Moj najljubši hobi so bili hribi. Dvakrat 
sem prehodil Slovensko planinsko pot.

Sedaj pa so mi v največje veselje vnuki.

Katere so vaše vrednote, kaj vam 
največ pomeni?

Mislim, da potrebujemo predvsem 
medsebojno spoštovanje in strpnost. 
V vseh teh letih nisem imel nobenega 
omembe vrednega spora z nikomer v 
tovarni.

Za konec morda še kakšno sporočilo 
celotnemu kolektivu?

Spoštujte se med seboj ter delajte za 
skupni cilj in dobrobit sebe in tovarne.

UPOKOJITVE 2020

V letošnjem letu sta se do izdaje časopisa 
upokojila dva sodelavca: Jože Cvar in 
Anton Šivic.

Besedilo: Andreja Kalan

JUBILANTI 2020

Tudi letos so bili za pripadnost podjetju 
nagrajeni številni sodelavci.

Za 40 let:  
Martin Kopač, Janez Jamnik, Kasim 
Avdić, Lojze Jeraj, Refik Joldžić. 

Za 30 let: 
Janez Horvat.

Za 20 let:  
Andrej Gradišek, Katarina Čebular, Primož 
Babnik, Zoran Vrhovac, Blaž Dobnikar, 
Matjaž Maretič, Bojan Pivk, Beti Miklavčič, 
Jože Starman, Marko Žiberna.

Za 10 let: 
Darko Janković in Davor Rozman. 

Vsem iskrena hvala!

NOVI DRUŽINSKI ČLANI NAŠIH 
SODELAVCEV

Letošnje leto so imeli dodaten razlog 
za veselje sodelavci, ki so dobili novega 
družinskega člana: 

Marinko Vejnović - sin Filip, Suzana Jović - 
hči Mila, Vlado Velyanoski - hči Ela, Erazem 
Jamnik - sin Lenart, Adnan Mušić - sin Leo.

Čestitamo!  
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POBARVAJ, PRIPIŠI SVOJE PODATKE IN ODDAJ NA RECEPCIJO DO 11. JANUARJA 2021. 
OTROCI, ČAKA VAS PRAKTIČNA NAGRADA.



VESEL BOŽIČ  
IN SREČNO  
V LETU 2021


