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Skupščina delničarjev 
družbe v letu 2021
Tea Rezelj

Redna letna skupščina delničarjev 
družbe Goričane, d.d. je potekala  
10. junija 2021 v prostorih družbe.    

Skupščine se je udeležilo 98,25 
odstotka vseh delničarjev z 
glasovalno pravico.

Prisotni delničarji so se seznanili 
z letnim poročilom za leto 2020, 
revizorjevim poročilom in poročilom 
nadzornega sveta. 

Skupščina je za člana NS ponovno 
imenovala mag. Andreja Pagona. 
Predstavniki sveta delavcev 
so ponovni mandat za svojega 
predstavnika v NS zaupali Klemenu 
Burgarju. 

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

Poslovno leto 2020 je družba 
zaključila z dobičkom.

2  Skupščina delničarjev družbe v letu 
2021 
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4  Zahtevno leto, polno izzivov in novih 
priložnosti

6  O čem se najpogosteje pogovarjamo?

9 2021 - leto pomanjkanja surovin 

10  Vloga energentov v proizvodnji papirja

12  Izpad transformatorja kot izredni 
dogodek

13 Papir za stik z živili 

14  Nove kontrolne metode pri razvoju 
bariernih papirjev 

16  FAN SEPARATOR učinkovit način 
izžemanja odpadnega papirniškega 
mulja 

18 Stroj za zavijanje risov v dodelavi 

19  Nova IT oprema za popis osnovnih 
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NAGOVOR GENERALNEGA DIREKTORJA

Poslovanje družbe  
v letu 2021

Besedilo: Andraž Stegu, univ. dipl. inž.

Leto 2021 zaključujemo z mešanimi občutki. 
Bilo je razburljivo, stresno in zanimivo. V 
prvi polovici leta so podivjale cene celuloze 
in nekaterih drugih surovin, v drugi 
polovici leta pa so se jim pridružile še cene 
energentov, zato smo planiranje proizvodnje 
in prodaje prilagajali ne le splošni kaotični 
situaciji s surovinami, temveč tudi tem 
spremenljivkam.  

Cena električne energije v obdobju od januarja do 
septembra je bila višja za 60 %, cena zemeljskega plina 
pa je bila v istem obdobju višja za 71 %. Povprečne 
nabavne cene celuloze so bile v obdobju od januarja do 
septembra višje za 62 %. 

V prvih devetih mesecih leta smo na VRS tako 
proizvedli 61.848 ton papirja, kar za 5,6 % presega 
poslovni načrt, prodali pa smo 42 % oziroma 2.386 ton 
več, kot smo načrtovali.

Izvozili smo 92,80 % lastnih proizvodov; od tega 50,5 % 
na trge v EU, preostali delež pa na trge zunaj EU, zlasti v 
Turčijo in Izrael. 

Prihodki od prodaje so za 11,5 % presegli načrtovane, 
hkrati pa smo na odhodkovni strani zaradi višjih 
nabavnih cen surovin in energije dosegli za 21,3 % višje 
stroške materiala. 

V začetku oktobra smo žal doživeli strojelom na 
glavnem transformatorju, ki napaja celotno tovarno, 
s čimer smo izgubili tri dni proizvodnje. Da pozneje 
ne bi preobremenili in s tem ogrozili še drugega 
transformatorja, smo bili prisiljeni zagotavljati tekoče 
obratovanje z večjim odjemom zemeljskega plina, kar 
pa je ob hkratni rasti cene tega energenta neposredno 
negativno vplivalo na poslovni rezultat. Seveda tega 
stroška nismo mogli prenesti na kupce, saj bi sicer v 
veliki meri izgubili našo konkurenčnost. 

Zaradi visokih cen surovin in energentov ter 
omenjenih težav v energetiki je doseganje poslovnega 
načrta, sprejetega v decembru 2020, v letošnjem letu 
neuresničljivo. Kljub temu načrtujemo, da bomo leto 
zaključili pozitivno. 

Spoštovani poslovni partnerji, 
hvala vam za uspešno sodelovanje in strokovno 
podporo v tem posebnem letu. Upamo na dobro 
poslovno sodelovanje tudi v prihodnje.  

Spoštovani sodelavci,  
vsem nam želim uspešen zaključek leta na poslovnem 
in osebnem področju. Ostanimo aktivni in zavezani 
našim skupnim ciljem, s čimer bomo tudi v prihodnje 
dokazovali, da smo uspešna družba z odgovornimi 
zaposlenimi. 

Želim vam prijetne, mirne božične in novoletne 
praznike. Preživite jih v krogu vaših najbližjih.
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PRODAJA

Leto 2021 bo vsekakor leto, ki se ga bomo spominjali 
še kar nekaj časa. Ne samo v papirni industriji, tudi 
nasploh je bilo to leto čudnih razmer in turbulenc, ki 
se, kot kaže, še kar nekaj časa ne bodo umirile. Začetek 
leta je deloval dokaj mirno in vsi smo pričakovali, da 
bo podobno lanskemu, z določenimi omejitvami zaradi 
covida. Po marcu pa so šle cene surovin v nebo. Najprej 
celuloza, pozneje še vse ostalo, zdaj pa smo soočeni tudi 
z občutnim dvigom cen energentov.

Besedilo: Boštjan Robida 

Zahtevno leto, 
polno izzivov 
in novih 
priložnosti
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PRODAJA

V prodaji smo že marca aktivno začeli 
dvigovati cene. Cene surovin so tako 
hitro in strmo naraščale, da je bilo v 
prodaji nemogoče slediti enakemu 
trendu. Poleti smo pritiskali na kupce 
ter mesečno prilagajali cene in tudi zdaj, 
pred zaključkom leta, se razmere še ne 
umirjajo. 

Okoliščin, ki smo jih doživljali letos, ne 
pomni nihče, tudi izkušeni in dolgoletni 
papirničarji ne. Dvig cen kar šestkrat v 
enem letu ali za več kot  
40 %, težave v dobavni in distribucijski 
verigi … vse to dokazuje, da je bilo leto 
2021 zahtevno leto, v katerem smo 
potrebovali ogromno potrpljenja, 
razmišljanja, spreminjanja prodajnih 
strategij in preračunavanja cen ter 
količin. Določene papirnice so namreč 
prekinile proizvodnjo offsetnih in 
premaznih papirjev, s čimer se je začela 
borba za dodatne količine. 

Papirnica Goričane temelji na tradiciji, 
zaupanju in fleksibilnosti, in v tem duhu 
smo delovali tudi letos. Zadovoljevali 
smo potrebe obstoječih kupcev, ki so 
bili pripravljeni naš produkt plačati 
po zahtevanih cenah, vmes pa smo 
prodali tudi kakšno tono novim kupcem 
v pričakovanju, da sprejmejo našo 
kvaliteto in začnejo stalno sodelovati z 
nami. Dejstvo je, da vsako turbulentno 
obdobje mine in takrat se kupec spomni, 
v kakšnih odnosih je bil s papirnico 
v kriznem obdobju. Verjamem, da se 
bodo stvari počasi normalizirale in se 
bomo znova lahko osredotočali na nove 
izdelke, naložbe itd. 

Ne smemo zanemariti dejstva, da smo 
tudi letos naš proizvodni program 
razširili v nove države, na nove celine. 

Odpremili smo prve količine v druge 
afriške države, zaključujemo pogajanja 
v Latinski Ameriki. S papirji nizkih 
gramatur smo prisotni v skoraj vseh 
farmacevtskih podjetjih v Evropi in 
zunaj nje. Z nakupom zavijalnega stroja 
smo si kupili vstopnico na trge, kjer se 
papir prodaja samo v risih. Po dolgem 
času smo ponovno zmagali na razpisu 
v Savdski Arabiji in proizvedli 2500 
ton specialnega papirja z zaščitnimi 
elementi. 

Podobno in še bolj aktivno bomo z delom 
nadaljevali tudi v letu 2022. Prodirali 
bomo v nove države, povečevali svoj 
delež na obstoječih trgih, poizkušali 
poiskati kakšnega novega prodajnega 
agenta v tujini in skupaj z oddelkom 
za razvoj izdelali nov izdelek za 
prehrambno in embalažno industrijo. 
S predanostjo skupnim ciljem in 
zavzetostjo pri delu se bomo pomikali 
v pravo smer, ki nas vodi v uspešno 
prihodnost.

Ker se bliža konec leta, bi znova izkoristil 
priložnost, da vam osebno ter v imenu 
celotne prodaje in logistike zaželim 
prijetne božične in novoletne praznike. 
Preživite jih v krogu tistih, ki vam največ 
pomenijo. 

SREČNO 2022!

december 2021  | 5



PROIZVODNJA

Besedilo: Maja Mrgole

O čem se najpogosteje 
pogovarjamo? 

Obdobje, povezano z virusom, se vztrajno nadaljuje. Verjetno je COVID najpogosteje 
izrečena beseda v zadnjih dveh letih. Na srečo virus v proizvodnji učinkovito ohranjamo 
pod nadzorom. Bili so vali, ki so pljusknili tudi čez rob, a smo z večopravilnimi delavci in s 
pomočjo vodstva proizvodnje nemoteno obratovali naprej.

Katere besede pa najpogosteje slišimo v proizvodnji in se z njimi srečujemo tudi zunaj službenega okolja?

-m/min

HITROST  
(SSKJ - v časovni enoti opravljena pot): je fizikalna 
količina, s katero se zelo pogosto srečujemo. O hitrosti 
govorimo predvsem v presežnikih: prehiter tempo življenja, 
prehitro staranje, prehitro v ovinek, prehitro … Srečujemo 
se tudi s prepočasnimi dogodki, kot so prepočasno 
zdravljenje, prepočasno ukrepanje in še in še bi lahko 
modrovali. Na cestah nam hitrost predvsem omejujejo, 
v proizvodnji pa si želimo delati vedno hitreje in hitreje. 
Na papirnem stroju hitrost merimo v m/min in naš stroj 
lahko obratuje s hitrostjo največ 1000 m/min. Če jo 
želimo doseči, bomo morali investirati v stiskalnice in še 
kar nekaj drugih prilagoditev. Trenutno je maksimalna 
hitrost našega papirnega stroja 920 m/min, je pa zelo 
odvisna od vrste papirja, osnovne gramature, poroznosti 
osnovnega papirja in predvsem razpoložljivosti tlaka 
pare ter stanja papirnega stroja. Ciljna hitrost je 
predpisana zato, ker pogojuje proizvodnjo, proizvodnja 
pa je bistvena za izračun lastne cene. Lastna cena je 
izhodiščna cena za oddelek prodaje, ki oblikuje pravo 
prodajno ceno. Hitrost je torej kazalnik, ki nam narekuje 
produkcijo. Naša dolžnost je, da zagotavljamo planirane 
tone dobrega papirja v časovni enoti, vendar proizvodnja 
ni vedno dosežena s ciljno hitrostjo, saj sta zanjo 
odgovorna še dva kazalnika, tj. časovna izkoriščenost 
stroja in slaba kakovost papirja oz. izmet. In tako se 
srečamo z besedami zastoj ter kakovost.

ZASTOJ  
(SSKJ - prenehanje premikanja, gibanja, 
delovanja): tudi o zastoju je veliko 
slišanega. V poletnih mesecih ali ob 
slabem vremenu imamo zastoj na cestah, 
zastoj na mejnih prehodih, zastoje pred 
tuneli ... Lahko imamo zastoje z dobavo 
surovin, medicinskih pripomočkov, 
zastoj gospodarstva … Ko besedo zastoj 
povežemo z zdravjem, govorimo o zastoju 
v rasti, zastoju dihanja ali celo zastoju 
srca. Na srečo v proizvodnji zastoji nimajo 
usodnih posledic za življenje ljudi, a kljub 
temu močno krojijo našo učinkovitost. 
Zastoje najprej delimo na planirane 
in neplanirane. Planiranih zastojev 
se veselimo, saj izboljšajo delovanje 
papirnega stroja. Ponavadi med takšnimi 
zastoji izvedemo določene izboljšave in 
koristne predloge ali pa le vzdržujemo 
stroj in zamenjamo strojno vprego, 
predvsem pa ga temeljito operemo. Saj 
veste, pranja v papirni industriji ni nikoli 
preveč. Nato nadaljujemo z delitvijo 
na tehnološke in vzdrževalne zastoje. 
Takšna delitev je pomembna zlasti zaradi 
pravilnega ukrepanja in tehtne analize. 
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PROIZVODNJA
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Neto [km2] / mesec v odvisnosti od gramature Če se osredotočimo na tehnološke 
zastoje, smo nekatere od njih 
močno zajezili, a so se pojavili drugi, 
ki so povezani s spremenjenim 
proizvodnim programom. To so 
predvsem čiščenje in pranje zaradi 
menjav programa, planirana in 
neplanirana pranja,  zaradi pojava 
lukenj ali povečanega števila 
pretrgov.
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Q g/m2

KAKOVOST  
(SSKJ - kar opredeljuje kaj glede na pozitivne 
lastnosti): kakovost se v našem vsakdanu 
pogosto omenja. Srečujemo se s kakovostjo 
materiala in storitev. Vse bolj zahtevni smo 
glede kakovosti izdelkov, ki jih kupujemo. 
Kupljeno blago zaradi slabe kakovosti lahko 
reklamiramo, pri spletnem nakupovanju pa 
ga preprosto in brez obrazložitve vrnemo. 
Govorimo o kakovosti odnosov v družini in na 
delovnem mestu ali o kakovosti zraka, vode 
in hrane. In če vse to vpletemo v kakovost 
našega dela, imamo na eni strani slabo 
kakovost, ki jo merimo z deležem izmeta ter 
številom notranjih in zunanjih reklamacij, na 
drugi strani pa dobro kakovost, ki se meri v 
proizvedenih tonah papirja. Izmeta si želimo 
čim manj, saj je to papir, ki ni v skladu z 
internim standardom, ki ima mehanske napake 
ali pa je celo brezhiben papir, ki gre v izmet 
zaradi slabe izkoriščenosti papirnega stroja. 

Izmet v grobem delimo na tehnološki izmet in 
prodajni izmet. Že iz imen je razvidno, kdo je 
odgovoren za njegov nastanek. V proizvodnji 
se ukvarjamo predvsem s tehnološkim 
izmetom, oddelek za planiranje proizvodnje 
pa s pravilnimi optimizacijami lahko vpliva tudi 
na prodajni izmet. Tehnološki izmet podrobno 
spremljamo še po izvoru napake. Največ 
izmeta še vedno nastane zaradi mehanskih 
napak, kjer sta izvora dva - papirni stroj (PS) 
in vzdolžno-rezalni stroj (VRS). Naš VRS ima 
kar veliko težav in že sama konfiguracija ni 
optimalna, zato bo kmalu treba razmišljati o 
novem stroju, saj ima tudi ta svojo starost - 
kmalu bo star 20 let. Na PS z novim merilnim 
okvirjem RAM 1, ki omogoča nekontaktno 
merjenje debeline, pričakujemo precej manj 
težav. Reklamacije kažejo, da je odločanje o 
kakovosti pravilno, saj jih prejmemo vedno 
manj. V letošnjem letu je tudi izmet zelo nizek. 

GRAMATURA  
(SSKJ ne pozna te besede): Slovar slovenskega 
knjižnega jezika ne pozna besede gramatura, ki 
v papirništvu označuje maso enega kvadratnega 
metra papirja. Z gramaturo se srečamo tudi 
pri tekstilu, pri lepilih, izolativnih materialih in 
nenazadnje pri naši strojni vpregi. V letošnjem 
letu se je povprečna mesečna gramatura močno 
spreminjala, kar kaže na nepredvidljive razmere na 
trgu. Načrtovali smo gramaturo med 67 in 68 gsm, 
kar v povprečju tudi dosegamo.

In tako smo pri koncu z iskanjem najpogosteje 
izrečenih besed v proizvodnji. Če besedam dodamo 
še konkretne številke, dobimo proizvodne kazalnike, 
ki kažejo, da bo za proizvodnjo tudi letošnje leto 
uspešno. Z grafov je razvidno, da sta bistvenega 
pomena izboljšava pri izmetu, ki je res nizek, in 
skupna izkoriščenost, ki je kljub nepredvidenim 
težavam in načrtovanemu zastoju v mesecu oktobru 
ostala na visoki ravni.

Beseda covid se bo slejkoprej umaknila iz našega 
življenja, saj virusi po zagotovilih stroke naravno 
izgubijo moč v obdobju dveh do treh let, naši 
pogovori in uporaba omenjenih besed pa bodo 
ostali, dokler bo dim vodne pare mogočno izhajal 
iz stavbe papirnega stroja. Hkrati bo ostala tudi 
odgovornost, da jih urno, dnevno, tedensko, 
mesečno in letno spremljamo, prilagajamo, 
izboljšujemo in nadgrajujemo ter tako omogočamo, 
da se zgodba papirnice Goričane nadaljuje.

PROIZVODNJA
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NABAVA

Globalna kriza, odvisnost od azijskega trga in povečano 
svetovno povpraševanje vplivajo na rast cene surovin 
in pogonskih goriv, k negotovosti pa prispevajo še cene 
ladijskih zabojnikov in vedno dražji cestni prevoz. 

Cene celuloze iglavcev in listavcev so se dvignile na 
rekordno raven, v povprečju za več kot 50 %, poleg 
tega pa smo se srečevali tudi z zamudami dobav ali 
neizdobavami zaradi višjih sil pri proizvajalcih. 

Pri ostalih surovinah so se najbolj podražili lateksi 
in klejiva. Tudi tu smo se soočali z zamudami dobav 
ali neizdobavami materiala ter višjimi silami pri 
proizvajalcih. Glede na napovedi se rast cen nekaterih 
surovin pričakuje tudi v letu 2022. Zagotovo bo dražji 
škrob, saj je kartonažna industrija zaradi primanjkljaja 
pšenice in koruze začela uporabljati tudi krompirjev škrob. 

2021 - leto pomanjkanja 
surovin 

Besedilo: Jure Zor

V primerjavi z lanskim letom so se razmere 
na trgu celuloze letos zelo spremenile. Če 
primerjamo obe leti, lahko znova potrdimo, 
da je dogajanje zelo ciklično. V letu 2020 
smo se prvič soočili z neznanim virusom 
in posledično z zaprtjem gospodarstva, kar 
je privedlo do zelo nizkih cen celuloze. S 
koncem leta 2020 in v prvem četrtletju leta 
2021, ko je industrija znova začela normalno 
delovati, pa je prišlo do neobičajnih dvigov 
cen ter pomanjkanja celuloze, recikliranih 
materialov in ostalih surovin.

Tudi pri embalaži se nismo uspeli izogniti dvigu 
cen, vendar je treba poudariti, da smo naredili 
velik korak naprej. Pri zaščiti formatnih papirjev 
smo iverne pokrove debeline 10 mm nadomestili z 
18-milimetrskimi, kartonske 5-centimetrske robnike 
pa zamenjali s širšimi, 10-centimetrskimi robniki bele 
barve. 

Rekordno so se dvignile tudi cene lesa za embalažo 
(palete). Po dostopnih podatkih se je povprečna cena 
lesa hlodovine iglavcev v enem letu dvignila za več kot 
70 %. Dražje so tudi ovojnina, stročnice in folije - tu so se 
cene dvignile od najmanj 20 % pa do več kot 65 %. 

Papirni mulj v letošnjem letu ni bil težava, smo pa pred 
tem, da sklenemo sodelovanje s še enim slovenskim 
prevzemnikom mulja. Po mojem mnenju imamo tu 
še vedno odprte možnosti, da v prihodnosti iz mulja 
naredimo produkt. 

S skupnim sodelovanjem smo in bomo premagali izzive 
tudi v letu, ki prihaja.

Zmogljivost trga celuloze po ključnih  
regijah/državah
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ENERGETIKA

Besedilo: Janez Gale

Proizvodnja papirja je zelo kompleksen proces, ki poleg 
široke palete surovinskega vnosa zahteva tudi velike 
energetske vložke, zato se uvršča med energetsko 
intenzivne dejavnosti, kamor na primer sodijo tudi 
proizvodnja kovin, cementarne/opekarne, proizvodnja 
kemikalij in kemičnih izdelkov ali proizvodnja 
farmacevtskih izdelkov.

Glavna energenta v našem proizvodnem procesu sta električna 
energija in zemeljski plin, glavni porabniki električne energije pa so 
elektromotorji, ki jih je več kot 600, razsvetljava in ogrevanje.

Nazivna moč elektromotorjev sega od nekaj vatov pa do 630 kW. 
Najmočnejši elektromotorji in s tem največji porabniki električne 
energije so v pripravi snovi, na vakuumskem sistemu in na pogonih 
papirnega stroja. Pri proizvodnem procesu, ki poteka 24 ur na dan in 
7 dni na teden, je tudi del razsvetljave ves čas v obratovanju, vendar 
so bile v zadnjih nekaj letih že skoraj vse konvencionalne svetilke 
zamenjane z novimi, varčnimi, tako da se je poraba električne energije 
pri razsvetljavi znižala za približno 80 %.

Glavni porabnik električne energije za ogrevanje je pakirna linija palet, 
ker so v peči za krčenje ovojne folije nameščeni električni grelci. Peč 

obratuje samo v času pakiranja palet, v 
najslabšem primeru torej 16 ur dnevno.

Povprečna poraba električne energije v 
naši tovarni se giblje med 6 MW in  
7 MW, kar je na letni ravni približno  
54.000.000 kWh - toliko, kot je letno 
porabi okoli 8000 gospodinjstev.

Vendar absolutna poraba energije ni 
kazalnik učinkovitosti procesa, boljši 
pokazatelj učinkovitosti uporabe in 
porabe energije je specifična poraba na 
tono proizvedenega papirja (kWh/t). V 
tem segmentu je naša proizvodnja zelo 
učinkovita, saj je naša specifična poraba 
električne energije pod mejno vrednostjo 
BAT (600 kWh/t–1000 kWh/t) za naš 
proizvodni program. 

Zemeljski plin v energetiki uporabljamo 
kot gorivo za proizvodnjo pare v 
visokotlačnem parnem kotlu WB40 
s kogeneracijo ali pa v nizkotlačnem 
parnem kotlu Bosch. Zemeljski plin 
v proizvodnji uporabljamo tudi na 
IR žarilcih na papirnem stroju za 
neposredno sušenje papirnega traku po 
premaznem agregatu.

Če obratujemo z blok kotlom, je skupna 
poraba zemeljskega plina na letni ravni 
okoli 130.000.000 kWh, če obratujemo 
s kogeneracijo, pa je nekoliko višja. Tudi 
pri porabi zemeljskega plina in posredno 
toplotne energije je specifična poraba 
toplotne energije na proizvedeno tono 
papirja najboljši pokazatelj učinkovitosti 
procesa in tudi tu nikoli ne presegamo 
mejnih BAT vrednosti (4,32 GJ/t-7,56 GJ/t).

Vloga energentov 
v proizvodnji 
papirja
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Izdatek za energente je druga največja postavka pri proizvodnih 
stroških, k sami ceni kWh pa je treba prišteti še omrežnino, trošarino, 
prispevek za OVE, prispevek za URE in strošek emisijskih kuponov, 
zato se mi zdi prav, da opišem, kako poteka trgovanje z energenti na 
energetskih borzah.

V zadnjih desetih letih je bil trg energentov, v našem primeru 
električne energije in zemeljskega plina, cenovno relativno 
uravnotežen, z »razumnimi« nihanji navzgor in navzdol. Ekstremni 
odkloni so bili prej izjema kot pravilo, če pa so se že zgodili, je bilo 
njihovo časovno trajanje predvidljivo in relativno kratkotrajno.

Podobno je bilo tudi v prvi polovici letošnjega leta. Nikakršnih znakov 
ali drastičnih odklonov ni bilo, ki bi napovedovali burno poletje in 
viharno jesen, žal pa se je zgodil stampedo v eno smer, za katerega 
nihče ne pozna ali noče razkriti vzrokov.

Od junija letos se je cena energentov na borzah za naslednje leto 
povečala za 3 do 4-krat, za kratkoročne dobave v letu 2021 pa tudi za 
več kot petkrat. 

V preteklosti so se cene na borzah na 
tedenski ravni spreminjale za največ 
nekaj evrov, danes pa smo priča tudi 
večkratnim popravkom cen znotraj 
enega dneva. Najvišji enkratni popravki 
so znašali tudi do 20 evrov, nihče od 
strokovnjakov, analitikov ali politikov 
pa nima prave razlage za nastalo rast 
cen. V različnih komentarjih je bilo 
mogoče zaslediti, da so razlogi rast cen 
emisijskih kuponov (cena je obstala na 
približno 60 evrih, cena energentov pa 
se je vseeno povečevala), pomanjkanje 
vetra in sonca za obnovljive vire, 
še neoblikovana nemška vlada in 
posledično neobratovanje severnega 
plinovoda, napoved hude zime in 
podobno. V preteklosti smo se že srečali 
s kriznimi situacijami na področju 
energentov, vendar pa se kaj podobnega 
v zadnjih desetletjih še ni zgodilo.

Rast cen energentov je za nas drugem 
polletju letošnjega leta pomenila 
podvojitev stroška energije.

Napovedi cen za prihodnje leto niso 
hvaležne in so praktično nemogoče, bolj 
ali manj pa le špekulativne. Ni napovedi, 
kako dolgo se bo nadaljeval trend rasti in 
kako dolgo bodo cene vztrajale na nekem 
nivoju. Podobno, kot se je zgodila rast 
cen (ali pa še hitreje), se lahko zgodi tudi 
nenaden padec.

Kakorkoli že, pričakovati je, da se 
bo letošnja rast cen energentov v 
prihodnjem letu odrazila na vseh 
področjih in ne le v energetsko 
intenzivnih dejavnostih.

ENERGETIKA
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V soboto, 2. oktobra 2021, se je v jutranjih urah v 
tovarni zgodil izpad dobave električne energije. 
Po hitrem ukrepanju posadke smo organizirali 
obisk dežurne servisne službe Elektra Gorenjske, 
njihov pregled pa je potrdil prvotno domnevo - da 
je prišlo do okvare transformatorja. Po poznejših 
dodatnih pregledih je bilo ugotovljeno, da je 
prišlo do preboja faze na primarni ali dovodni 
strani. Ker sta v tovarni na voljo dva enako velika, 
vzporedno vezana transformatorja, ki električno 
energijo pretvarjata z 20 kV na 6,3 kV napetosti, 
smo zaradi okvare ostali brez polovice dobavljene 
električne energije. 

Nastala situacija ni omogočala prejemanja 
zadostne količine električne energije, ki jo 
potrebuje naša proizvodnja papirja, zato je 
vodstvo vzdrževanja sprejelo skupno odločitev, 
da še isti dan začnemo s pripravami na zagon 
soproizvodnje elektrike in pare. Manjkajoči 
del električne energije bi s tem nadomestila 
proizvodnja na turbogeneratorju, ki ga poganja 
parni kotel Wagner Büro. Ker razmere na trgu 
energentov v zadnjem času niso idealne, je bilo 

ENERGETIKA

Besedilo: Marko Žiberna

IZPAD TRANSFORMATORJA  
kot izredni dogodek

staro postrojenje v hladni rezervi od marca 2019, 
kljub temu pa smo v tem obdobju z različnimi 
ukrepi skrbeli za ustrezno kondicijo omenjenega 
kotla in vseh naprav, ki sestavljajo turbogenerator. 
Zavedamo se, da poleg parnega kotla Bosch 
in kupovanja električne energije na trgu 
potrebujemo tudi rezervne zmogljivosti ravno za 
primere izpadov primarne energetske opreme, 
vendar je treba pri menjavi iz enega v drug način 
obratovanja upoštevati postopnost prehoda, ki 
traja najmanj en dan. 

V času, ko v energetiki proizvajamo paro in 
kupujemo celotno količino električne energije oz. 
v drugem primeru, ko delujemo s soproizvodnjo, 
se hrup, ki ga povzročamo, in naši izpusti v okolico 
bistveno ne razlikujejo, posebnost so le zagoni 
soproizvodnje, ko je treba pregreti ohlajene 
parovode in parno turbino oz. celotno postrojenje, 
s čimer zagotovimo varno obratovanje energetike. 
Pri tem več hrupa povzroča le kontrolirano 
spuščanje odvečne pare iz parnega kotla 
Wagner Büro, ko z majhnim deležem pare počasi 
segrevamo hladno parno turbino. Delež pare 
za ogrevanje parne turbine počasi povečujemo, 
tako da se ta pregreje, nato pa se celotna para 
preusmeri nanjo in takrat začnemo obratovati s 
soproizvodnjo ter hkrati prekinemo izpuščanje 
pare v ozračje. Delo posadke v energetiki poteka 
timsko. Energetik, ki upravlja s parnim kotlom, in 
energetik, ki upravlja parno turbino, usklajujeta 
parametre, ki omogočijo uspešen začetek 
proizvodnje električne energije, stikalničar pa 
medtem turbogenerator pazljivo sinhronizira z 
zunanjim električnim omrežjem. 

Zavedamo se svojega vpliva na okolje, zato 
prilagajamo zagone, ki so kljub vsemu zelo redki 
(enkrat letno oz. na dve leti), in jih izvajamo vedno 
med tednom in čez dan, vendar pri zadnjem 
dogodku zaradi nepredvidene okvare nismo imeli 
izbire. Na omenjeno soboto smo segreli parni 
kotel, ki smo ga pustili v mirovanju vso noč ravno 
zato, da ne bi povzročali preveč hrupa v okolici. S 
postopkom pregrevanja parne turbine smo nato 
začeli v nedeljo ob 6. uri, zato v nočnem času ni 
bilo povečanega hrupa. Zahvala gre tudi celotni 
posadki, saj je zagon po letu in pol mirovanja 
parnega kotla, parne turbine in generatorja z 
manjšimi težavami le za dve uri odstopal od 
načrtovanega plana.

izgrajeni transformator
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Veljavne certifikate za naše proizvode najdete na spletni strani  
www.goricane.si.

Besedilo: Maja Šušteršič

Papir za stik 
z živili

RAZVOJ

Papirnati izdelki, ki jih uporabljamo 
za embalažo, pogosto pridejo v stik z 
živili. Namenjeni so posrednemu in 
neposrednemu stiku z živili ter lahko 
vplivajo na kakovost živil. 

Za varnost materialov skrbita dve uredbi Evropskega 
sveta, kjer so opisane splošne zahteve (Krovna uredba 
1935/2004/ES in Uredba 2023/2006/ES).

Pomembno je, da so materiali, namenjeni stiku z živili, 
dovolj inertni, da njihove sestavine ne prehajajo v 
živilo v količinah, ki bi ogrožale zdravje, povzročile 
spremembe v sestavi ali poslabšale organoleptične 
lastnosti. Papir je sestavljen iz različnih komponent. 
Nekatere komponente so dodane namensko za 
izboljšanje lastnosti papirja, druge pa so dodane 
nenamensko in so večinoma prisotne kot nečistoče 
ali stranski produkti. Prav te nenamensko dodane 
komponente najpogosteje predstavljajo tveganje.

Kako zagotoviti in dokazati ustreznost papirja za stik 
z živili? Na podlagi sestave papirja in namena uporabe 
se opravijo analize. Zunanji laboratorij na podlagi 
prejetih podatkov in vzorcev preveri papir. Nekatere 
spojine sploh ne smejo biti prisotne v papirju, druge 
so dovoljene v omejeni količini. Najprej se na podlagi 
varnostnih listov surovin preveri ustreznost papirja, 
nato pa se nadaljuje z analizami. Biocidi, na primer, so 
lahko prisotni v omejenih količinah, saj so potrebni za 
zagotavljanje stabilnega proizvodnega procesa. Snovi v 
papirju se pri stiku z različnimi živili različno obnašajo. 
Na to lahko vpliva temperatura, stopnja vlage itd., zato 
se zahteve za stik s suhimi živili razlikujejo od zahtev 
za stik z mastnimi živili.

V veljavi so nacionalne smernice in priporočila 
za materiale, ki pridejo v stik z živili. Nacionalne 
zakonodaje se razlikujejo prav v tem, katere spojine 
so povsem prepovedane in katere so lahko prisotne v 
omejenih količinah. V Evropi se pogosto sklicujemo na 
nemška priporočila BfR XXXVI (nemško: Bundesinstitut 
fur Risikobewertung), v Združenih državah Amerike 
pa za varnost stika z živili skrbi zakonodaja FDA (ang. 
Federal Food, Drug and Cosmetic Act). Analize lahko 
opravi kateri koli akreditirani laboratorij. Primer 

splošno priznanega laboratorija za certificiranje je nemški 
inštitut ISEGA, ki izdaja izjave o skladnosti za stik z živili z 
veljavnostjo dveh let. Za certificiranje na podlagi italijanske 
nacionalne zakonodaje se obračamo na različne laboratorije 
v Italiji.

Za določitev ustreznosti materiala je potrebnih kar 
nekaj analiz. Predstavljene so tri analize pri različnih 
proizvodih, ki vplivajo na omejitve stika z živili: 

• SORA tea pack: za neposreden stik s suhimi in 
mastnimi živili

Papir je namenjen čajnim vrečkam, zato ne sme imeti 
specifičnega vonja in ne sme vplivati na okus živila. Na papirju 
se opravi senzorični test vonja, ki ga oceni šest ocenjevalcev. 
Tudi posredni vpliv na okus preveri šest ocenjevalcev. Določijo, 
ali je prisotnost papirja vplivala na okus čokolade, ki je bila 44-
48 ur shranjena v isti posodi kot papir.

• SORA silico epc: za neposreden stik s suhimi, 
mokrimi in mastnimi živili

Papir je namenjen tudi za stik z mokrimi živili, zato ne sme 
vsebovati optičnih belil. Test je narejen z UV sevanjem, s 
čimer ugotavljajo prisotnost optično beljenih vlaken. Če jih 
ni, se papir lahko uporablja za stik z mokrimi živili.  

• SORA barrier: za neposreden stik s suhimi, mokrimi 
in mastnimi živili

Papir vsebuje sredstvo za mokromočnost, ki ima kot nečistoči 
prisotni spojini DCP (1,3-dichloro-2-propanol) in MCPD 
(3-monokloro-1,2-propan diol). Spojini sta stranski produkt 
pri proizvodnji mokromočnih sredstev, zato imata omejeno 
vsebnost v končnem papirju. Za stik z mastnimi živili mora biti 
vrednost DCP manjša od 2 mg/l, vrednost MCPD pa manjša od 
12 mg/l vodnega ekstrakta.

Naši kupci so ozaveščeni in se zavedajo pomembnosti varnih 
materialov za stik z živili, zato je nakup proizvodov povezan 
z ustreznimi certifikati. Če točno vemo, kako se naši izdelki 
uporabljajo, lahko poskrbimo tudi za ustrezno certificiranje. 
Izdelki papirnice Goričane, ki so namenjeni stiku z živili, so 
certificirani na inštitutu ISEGA v skladu z nemško zakonodajo 
BfR XXXVI in ameriško zakonodajo FDA.
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V letu 2021 smo na trg uspešno pozicionirali embalažna papirja SORA barrier 
GO WS KIT 5 in KIT 8, ki vsebujeta kemijsko maščoboodbojno bariero na osnovi 
fluorovih spojin. Zaradi zakonodajnih sprememb, ki z letom 2023 ukinjajo 
uporabo fluorovih spojin za barierne namene, smo v letošnjem letu tako na 
laboratorijski kot tudi na industrijski ravni intenzivno razvijali fizikalno olje in 
maščoboodbojno bariero brez dodatka fluorovih spojin, ter papir poimenovali 
SORA barrier ECO GO WS.

RAZVOJ

Besedilo: Jerneja Pečnik, Urban Svoljšak

Nove kontrolne metode  
pri razvoju bariernih papirjev

Uspešen razvoj novih papirjev je pogojen tudi z uporabo pravilnih 
kontrolnih metod. Za kemijsko bariero na osnovi fluorovih spojin 
se uporablja KIT test. To je standardizirana metoda (TAPPI 559) za 
določanje odpornosti papirja na maščobe, angl. Grease Resistance Test 
For Paper and Paperboard, katere osnova je ricinusovo olje. Ocenjevanje 
temelji na lestvici 12 raztopin, sestavljenih iz različnih deležev 
ricinusovega olja, toluena in heptana, ki simulirajo različne stopnje 
vpojnosti olja v papir. Višja kot je KIT vrednost, bolj je papir odporen na 
olje in maščobo. Postopek poteka tako, da kapljico določene raztopine 
kapnemo na površino papirja in jo po 15 sekundah obrišemo. Če 
kapljica ne pusti sledi, postopek ponavljamo z raztopino višjega ranga, 
dokler ne vidimo sledi.

KIT test na naših premazih ni 
dosegal ustrezne detekcije 
kakovosti, zato smo razvili lastno 
kontrolno metodo, ki vključuje 
kar najpogosteje uporabljena olja 
in maščobe v gastronomiji, kot 
so olivno in sončnično olje ter 
maslo. Metoda je zelo enostavna. 
Po določenem času naneseno 
olje in maščobo obrišemo ter na 
tem mestu ocenimo intenzivnost 
prebijanja.

Pri razvoju fizikalne bariere, odporne na 
olja in maščobe, smo kmalu spoznali, da 
obstoječa kontrolna metoda s KIT testom 
ne zadostuje. KIT test določa stopnjo 
površinske odbojnosti, saj se pri obdelavi 
površine papirja s fluorovo spojino 
znižuje površinska energija, s čimer se 
zagotovi oleofobnost in hidrofobnost 
površine. 

V primeru fizikalne bariere pa ni 
kemijske interakcije, ampak gre za 
fizično odbojnost olja in maščob, ki 
je zagotovljena s pravilno strukturo 
premaza na površini papirja brez 
por ali luknjic, kjer bi lahko prišlo do 
penetracije olj in maščob v papir.
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Zelo uporabna je tudi standardna 
metoda ISO 16532-1 oz. test prepustnosti 
maščobe (ang. grease permeability test), 
s katerim preverimo sposobnost papirja, 
da se upre prodiranju standardizirane 
palmine maščobe skozi papir pod 
določenim pritiskom v določenem 
času. Barierni papir premažemo z 
rdeče obarvano palmino maščobo 
točno določene sestave in viskoznosti 
pri določeni temperaturi. Uporabimo 
šablono predpisane dimenzije, ki 
zagotovi enakomeren sloj palmine 
maščobe. Pri testu uporabljamo 
50-gramsko utež, položeno na maščobo, 
s čimer simuliramo pritisk mastnega 
živila na površino papirja. 

Pri razvoju bariernih papirjev ima 
zelo pomembno mesto tudi kakovost 
osnove papirja, to pa zagotavljajo izbor 
vlaknin, mletje, kemizem mokrega 
dela in pogoji formiranja papirja na 
vzdolžnem situ papirnega stroja. K 
naboru klasičnih kontrolnih metod 
smo dodali še novo metodo za kontrolo 
formacije papirja, ki smo jo do lanskega 
leta ocenjevali vizualno. Ker gre pri 
vizualni oceni za subjektiven pristop, 
smo ocenjevanje formacije nadgradili 
z nakupom aparata LAB 2D Formation 
Sensor dobavitelja Techpap. Naprava 
s pomočjo regulirane utripajoče 
stroboskopske luči presvetljuje 
list papirja ter z algoritmi izračuna 
formacijski indeks in porazdelitev 
velikosti kosmov (ang. floc size 
distribution).

RAZVOJ
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RAZVOJ

Besedilo: Jerneja Pečnik, Matic Zibelnik

FAN SEPARATOR 
učinkovit način izžemanja 
odpadnega papirniškega mulja

Koncept trajnostnega razvoja je že leta 
uveljavljen v vseh proizvodnih dejavnostih, 
vključno s papirno industrijo, zato ima 
ravnanje z odpadki pomembno vlogo, 
saj postaja ena od glavnih zahtev, ne le z 
okoljskega, temveč tudi z ekonomskega in 
socialnega vidika.

S postavitvijo biološke čistilne naprave, ki deluje 
po principu aerobne biofiltracije, je kakovost 
vode iz primarnega dela čistilne naprave postala 
izredno pomembna. V primarnem delu je bilo 
treba zagotoviti redno odstranjevanje primarnega 

FAN Separator

mulja tako iz piramid usedalnika kot tudi 
iz zgoščevalnika, s čimer se prepreči 
nastajanje anaerobnih mikroorganizmov. 
Ker je izžemanje papirnega mulja 
potekalo samo pet dni na teden v 
dopoldanskem času, je sčasoma 
voda začela oddajati neprijeten vonj, 
prišlo pa je tudi do dvigovanja mulja v 
sedimentacijskem bazenu. Za rešitev 
problema je bilo treba poiskati način 
neprekinjenega izžemanja mulja brez 
prisotnosti operaterja, česar nam prejšnji 
izžemalni stroj ni omogočal.
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Zgoščevalnik (nova pregrada)

Mulj iz FAN Separatorja

Za izžemanje papirnega mulja smo prej uporabljali 
tračno filtrirno stiskalnico, ker pa smo z njo dosegali 
nizko suhoto izžetega mulja (cca. 25 %), smo v letu 
2021 investirali v dva nova izžemalna stroja FAN 
Separator. Naprava združuje dva načina ločevanja 
trdno-tekoče suspenzije, saj temelji na ločevanju 
suspenzije s pomočjo sita in vijačne stiskalnice. 

Prednost uporabe FAN Separatorja 
je v tem, da je delež suhe izstopne 
snovi mogoče prilagajati s pomočjo 
patentiranega izhodnega regulatorja, 
kar nam omogoča, da dosežemo visoko 
suhoto končnega mulja (tudi do 55 %). 
Dvig suhote papirnega mulja s 25 % na 
55 % bo znatno znižal stroške ravnanja z 
odpadki.

Za visoko suhoto izžetega mulja je 
potrebna čim višja koncentracija 
vstopne suspenzije, dosedanji način 
zgoščevanja suspenzije papirnega 
mulja pa ni zagotavljal kontinuiranega 
načina izžemanja, zato smo v letošnjem 
letu zgoščevalnik s pregradno steno 
pregradili na dva dela. Uvedli smo 
izmenično polnjenje in praznjenje 
obeh segmentov. Ko se en segment 
polni z muljem iz piramid z zelo 
nizko koncentracijo, se suspenzija v 
drugem segmentu najprej poseda, 
po določenem času pa se zgornji sloj 
vode prečrpa nazaj v primarni del. 
Tako v zgoščevalniku v zelo kratkem 
času dosežemo koncentracijo 6 %. Ob 
doseženih pogojih v zgoščevalniku se 
FAN Separator s pomočjo programa 
lahko samodejno vklopi oziroma izklopi, 
ko nivo mulja v zgoščevalniku pade pod 
mejno vrednost.

Izžemanje papirnega mulja trenutno 
še ne more potekati kontinuirano, ker 
izžeti mulj zbiramo na manjši traktorski 
prikolici, ki nima zadostnega volumna 
za celodnevno izžemanje. Zato se 
izžemanje izvaja v dopoldanskem času, 
ko vodar večkrat odpelje traktor na 
odprto ploščad, kjer začasno skladiščimo 
papirni mulj.

Za neprekinjeno izžemanje moramo 
zagotoviti možnost odlaganja izžetega 
mulja za več dni in na pokritem območju, 
da tudi v deževnem obdobju ohranimo 
visoka suhoto mulja. Tako nas v letu 2022 
čaka še prestavitev izžemalnih strojev na 
logistično primernejšo lokacijo.

RAZVOJ
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INVESTICIJE

Besedilo: Robert Štiftar

Pri podjetju iz Švice smo 
našli Bielomatikov stroj FSW 
500/56B modelnega leta 
2004, ki je po karakteristikah 
ustrezal našim potrebam. 
Ker je bil stroj v zelo dobrem 
stanju in na voljo za bistveno 
nižjo ceno od primerljivih 
novih strojev na tržišču, smo 
se odločili za nakup.

Hitro smo poiskali primerno 
mesto za stroj in pripravili 
teren za njegovo postavitev, 
8. januarja 2021 pa je bil 
pripeljan iz Švice v Goričane. 

Število zavitih risov po mesecih v letu 2021
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Ob koncu leta 2020 smo zaradi 
pričakovanega povečanja naročil 
v rise pakiranega papirja začeli 
razmišljati o nakupu stroja, ki 
bi nam olajšal delo pri pakiranju 
oziroma zavijanju risov.

Na trgu obstaja kar nekaj različnih 
proizvajalcev strojev za zavijanje, med njimi 
pa zaradi svojih značilnosti in kakovosti 
izstopajo stroji proizvajalca Bielomatik.

Ker cene novih strojev dosegajo pol milijona 
evrov in več, nam pa se je pokazala možnost 
nakupa rabljenega stroja, smo se odločili za 
to možnost.

Stroj za zavijanje risov  
v dodelavi
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Stekle so vse aktivnosti za postavitev oz. 
montažo stroja, ki je k nam prispel v petih večjih 
segmentih:

• vpenjalni del za ovojni papir - zvitek,

• ovijalni del stroja, kjer se oblikuje in ovije ris,

• prenosni del s transportnimi trakovi, ki 
poskrbijo za lepljenje zavitega risa,

• obe dvižni mizi (za vhodno in izhodno 
paleto s papirjem),

• elektro omare s pripadajočimi instalacijami.

Konec januarja je bil stroj za zavijanje 
postavljen, treba pa je bilo izvesti še zahtevnejši 
del instalacij in priklopa stroja na elektro 
omrežje ter na omrežje komprimiranega zraka, 
potem pa stroj zagnati in preizkusiti. Pri tem 
nam je pomagal zagonski tehnik iz matičnega 
podjetja proizvajalca, ki je poskrbel za delovanje 
sistema in usposabljanje zaposlenih, ki naj bi 
delali na stroju. 

Odločili smo se za posadko dveh zaposlenih, 
ki upravljata s strojem - prvi skrbi za vlaganje 
risov papirja, drugi pa za pravilno delovanje 
transportnega dela stroja in na koncu za 
etiketiranje zavitih risov ter odvoz in pripravo 
nove palete. Ekipa mora biti ves čas usklajena.

Treba je poudariti, da je stroj za zavijanje precej 
izboljšal kakovost papirja, zavitega v rise, in 
predvsem močno povečal mesečno število 
kakovostno zavitih risov.

V preteklosti smo rise zavijali ročno na 
zavijalnih mizah, zato nikdar nismo presegli 
količine 5.000 zavitih risov v enem mesecu, z 
novo pridobitvijo pa so te številke veliko višje, 
seveda pa so odvisne od naročil naših kupcev.

Ponazoritev količin predstavlja diagram zavitih 
risov po mesecih v letu 2021. V 9. in 10. mesecu 
smo zavili ter za odpremo h kupcem pripravili 
več kot 26.000 (septembra) in skoraj 24.000 
risov (oktobra), kar je zelo lep dosežek.

Stroj za zavijanje risov se je izkazal za odlično 
izbiro in učinkovit nadomestek za ročno 
zavijanje, hkrati pa je zelo razbremenil tudi 
zaposlene, ki so v preteklosti ročno zavijali rise.

INVESTICIJE

Besedilo: Jože Malej

Zaradi zastarelosti strojne in programske opreme 
smo imeli vedno več težav pri popisih osnovnih 
sredstev, zato smo že v lanskem letu pristopili k 
projektu njune zamenjave in nadgradnje. 

Prenosni terminal in tiskalnik po več kot dvajsetih 
letih uporabe nista več zadostovala pogojem, ki 
veljajo od uvedbe novega poslovno-informacijskega 
sistema Navision. Imeli smo vedno več težav s 
pridobivanjem rezervnih delov oz. popravili tako 
stare opreme, programsko podporo pa je ukinil 
tudi pogodbeni partner. Razlog sta bila umik okolja 
Windows z mobilnih naprav in razvoj aplikacij na 
platformi Android.

Še naprej smo ostali povezani s podjetjem Špica, 
vodilnim ponudnikom za področje popisovanja 
osnovnih sredstev na slovenskem trgu. Tudi sistem, 
ki so ga sami razvili, je najbolj razširjen. Ohranili so 
osnovne funkcionalnosti iz preteklih različic in jim 
dodali kar nekaj novih.

Programska rešitev je pravzaprav posrednik med 
prenosnim terminalom oz. čitalnikom črtne kode 
in informacijskim sistemom ERP, zato smo morali 
izvesti tudi integracijo s programom Navision, 
v katerem organizacijsko in računovodsko 
vzdržujemo register osnovnih sredstev.

Prvi popis na novi opremi je bil brez večjih težav 
opravljen že pri sami inventuri, nato pa tudi pri 
prenosu podatkov v poslovno-informacijski sistem 
in nadaljnji obdelavi.

NOVA IT OPREMA 
za popis osnovnih sredstev

Stara in nova oprema za popis osnovnih sredstev
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BLAGOVNA ZNAMKA

Besedilo: Tea Rezelj

Prenova logotipa Goričane in 
blagovne znamke Sora
V letošnjem letu smo se odločili za 
prenovo logotipa družbe Goričane in 
naše blagovne znamke SORA.

Blagovna znamka je pravica 
industrijske lastnine, s katero se 
zavaruje znak ali kombinacijo 
znakov, ki jih je mogoče grafično 
prikazati in ki v gospodarskem 
prometu omogočajo razlikovanje 
enakega ali podobnega blaga 
oziroma storitev enega podjetja od 
blaga ali storitev drugega podjetja. 
Blagovno znamko lahko sestavljajo 
besede, črke, številke, figurativni 
elementi, tridimenzionalne podobe ali 
kombinacije barv. 

Ker je blagovna znamka SORA 
sinonim za naš papir, smo ji v 
letošnjem letu namenili nov, sodoben 
dizajn, ki v svoji notranjosti skriva 
vsebino, ki jo predstavlja. 

Črka O v napisu SORA je namreč 
simbol za vrteči se valj papirnega 
stroja ali končni izgled papirja - 
tambur papirja.

Pri logotipu Goričane pa smo 
odstranili znak pred napisom. 

Posodobitev blagovne znamke 
in logotipa je prinesla kar nekaj 
sprememb v dokumente, ki jih 
družba uporablja pri svojem delu. 
Poudarjam, da je premišljena 
in pravilna uporaba logotipov 
pomemben del notranje in zunanje 
komunikacije podjetja. Je odraz 
spoštovanja do blagovne znamke in 
podjetja, ki ga predstavlja, zato se 

moramo vsi zaposleni zavedati, da je 
upoštevanje navodil pri uporabi teh 
simbolov ravno tako zelo pomembno 
za predstavitev družbe in njenih 
zaposlenih. 

Na področju reprezentativnosti naših 
proizvodov SORA smo v letošnjem 
letu pripravili gradivo za izid novega 
kataloga nizkogramskih proizvodov, 
imenovanega SORA »One blink«, ki 
je ravno v teh dneh v tisku in zajema 
razpon nizkogramskih papirjev, ki jih 
izdelujemo. 

Z začetkom leta 2022 pa bo 
predvidoma zaživela tudi naša 
prenovljena spletna stran:  
www.goricane.si.
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The Goričane team are fully aware of the importance of 
environmental protection and it is with this awareness that 
we approach all our activities. The production of wood-free 
papers is our contribution to a sustainable environment and 
a proof of our concern for healthy lifestyles. Environmental 
awareness represents a basic right, duty and responsibility of 
our entire staff and is deeply embedded in all decision making 
processes of our company.

V Goričanah se zavedamo, da je skrb za zdravo okolje temeljni 
pogoj naše aktivnosti, kajti s proizvodnjo brezlesnih papirjev 
vplivamo na okolje, naše aktivnosti in razvoj pa so močno 
odvisni od zdravega okolja. Varstvo okolja je pravica, dolžnost 
in odgovornost vseh zaposlenih in je sestavni del vodenja 
našega podjetja.
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Ladja 10, 1215 Medvode, Slovenija 
T + 386 1 58 23 400 
goricane@goricane.si 
www.goricane.si

december 2021  | 21



SNOVNE IZGUBE

Indikator Cilj 2016 2017 2018 2019 2020  2021 /  
1. polletje 

% (izračun na bruto 
proizvodnjo) 0,7 0,75 0,68 0,61 0,87 0,81 0,82

PORABA VODE

Indikator Cilj 2016 2017 2018 2019 2020 2021 /  
1. polletje 

Sveža voda (vodnjaki) 1000 m3 2.463 2.163 1.851 1.982 1.606 859

Sveža voda  
(hlajenje v energetiki)  
1000 m3

1.279 
(hlajenje kot  

termoelektrarna)

19 
(hlajenje kot  

tehnološki nameni)

875 
(hlajenje kot  

termoelektrarna)

237 
(hlajenje kot  

tehnološki nameni)

552 
(hlajenje kot  

termoelektrarna)

1.299 
(hlajenje kot  

tehnološki 
nameni)

506 
(hlajenje kot  

termoelektrarna)

1.429 
(hlajenje kot  

tehnološki 
nameni)

0 
(hlajenje kot  

termoelektrarna)

1.562 
(hlajenje kot  

tehnološki 
nameni)

0 
(hlajenje kot  

termoelektrarna)

109 
(hlajenje kot  

tehnološki 
nameni)

Sveža voda (tehnološki namen 
proizvodnja papirja) 1000 m3 1.164 1.051 1.127 1.278 1.255 750

Spec. poraba tehnološke vode 
m3/ton neto 10 (BAT 15) 14,3 12,7 13,5 16,2 15,4 16

Uvod
Papirnica Goričane je v letu 2020 in v prvem 
polletju leta 2021 izpolnila vse zakonodajne 
zahteve glede emisij v okolje, ki so določene z 
okoljevarstvenim dovoljenjem za odpadne vode, 
emisije v zrak in emisije hrupa v okolje. 

V letu 2020 smo pričeli s poskusnim 
obratovanjem biološke čistilne naprave in z 
njim nadaljujemo tudi v letu 2021. V letu 2020 
smo izvedli ločeno obdelavo odpadnih vod iz 
biološke čistilne naprave, v letu 2021 pa poteka 
investicija v neprekinjeno izžemanje papirnega 
in biološkega mulja z vijačno stiskalnico. Poleg 
višje koncentracije izžetega mulja bo tak način 
izžemanja omogočal redno praznjenje papirnega 
mulja iz primarnega dela tudi v popoldanskem in 
nočnem času ter ob vikendih in praznikih. 

Okoljsko 
poročilo

Besedilo: Jerneja Pečnik, pooblaščenka za varstvo okolja

OKOLJSKO POROČILO
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SNOVNE IZGUBE

Indikator Cilj 2016 2017 2018 2019 2020  2021 /  
1. polletje 

% (izračun na bruto 
proizvodnjo) 0,7 0,75 0,68 0,61 0,87 0,81 0,82

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. 
Snovne izgube so tudi v letu 2021 višje od ciljne vrednosti 
0,7, saj znašajo 0,82.

Poraba vodnjaške vode za hladilne namene je odvisna 
od časa delovanja kotlov Bosch in Wagner, ki za svoje 
obratovanje porabita različne količine hladilne vode. Poraba 
vode v hladilne namene se v primeru obratovanja parnega 
kotla Bosch obravnava kot tehnološka odpadna voda v 
proizvodnem procesu, ko pa obratujemo s kogeneracijo in 
proizvajamo električno energijo, se hladilna voda obravnava 
kot tehnološka voda v termoelektrarnah. V proizvodnem 
procesu vodni krogotok odpiramo z odpadno hladilno 
vodo iz Energetike, da zagotavljamo organske obremenitve 
odpadne tehnološke vode znotraj predpisanih mej. 

Poraba sveže vodnjaške vode v letu 2021 je bila tako 
kot lansko leto višja od prejšnjih let na račun odpiranja 
krogotoka v proizvodnji. Tako je tudi specifična poraba vode 
na neto proizvodnjo 16 m3/tono višja od BAT (15 m3/tono), 
še vedno pa smo zelo oddaljeni od zastavljenega cilja 10 m3/
tono neto proizvodnje. 

PREGLEDNICA 1: Povprečne snovne izgube iz proizvodnega procesa

PREGLEDNICA 2: Poraba energentov

PORABA VODE

Indikator Cilj 2016 2017 2018 2019 2020 2021 /  
1. polletje 

Sveža voda (vodnjaki) 1000 m3 2.463 2.163 1.851 1.982 1.606 859

Sveža voda  
(hlajenje v energetiki)  
1000 m3

1.279 
(hlajenje kot  

termoelektrarna)

19 
(hlajenje kot  

tehnološki nameni)

875 
(hlajenje kot  

termoelektrarna)

237 
(hlajenje kot  

tehnološki nameni)

552 
(hlajenje kot  

termoelektrarna)

1.299 
(hlajenje kot  

tehnološki 
nameni)

506 
(hlajenje kot  

termoelektrarna)

1.429 
(hlajenje kot  

tehnološki 
nameni)

0 
(hlajenje kot  

termoelektrarna)

1.562 
(hlajenje kot  

tehnološki 
nameni)

0 
(hlajenje kot  

termoelektrarna)

109 
(hlajenje kot  

tehnološki 
nameni)

Sveža voda (tehnološki namen 
proizvodnja papirja) 1000 m3 1.164 1.051 1.127 1.278 1.255 750

Spec. poraba tehnološke vode 
m3/ton neto 10 (BAT 15) 14,3 12,7 13,5 16,2 15,4 16

OKOLJSKO POROČILO
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PORABA  
ENERGIJE

Indikator Cilj 2016 2017 2018 2019 2020 2021 /  
1. polletje 

Zemeljski plin 
1.000 Sm3 12.510 12.110 11.713 11.386 10.632 5.471

Nabavljena elektrika 
MWh 44.143 45.768 48.303 48.820 52.628 26.723

Poraba električne 
energije MWh/ton 
neto

0,7 do 0,9 0,627 0,624 0,625 0,671 0,646 0,567

Poraba toplotne 
energije GJ/ton neto 7 do 8 3,76 3,74 3,71 3,525 3,686 3,211

PREGLEDNICA 2: Poraba energentov

Tudi v letu 2021 izkazujemo visoko energetsko 
učinkovitost proizvodnega procesa, kot so nizke 
specifične porabe električne in toplotne energije v 
primerjavi z BAT tehnikami.

Emisije

ZRAK

Emisije v zrak nastajajo pri proizvodnji pare ter 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. Za proizvodnjo pare imamo dve srednji kurilni 
napravi z ločenim izpustom v zrak - parni kotel Bosch 
(kovinski dimnik) in parni kotel Wagner s kogeneracijo 
elektrike (betonski dimnik). 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, veljata mejna vrednost NOx 200 mg/m3 in 
izvedba monitoringa enkrat letno. Parni kotel Bosch je 
novejša kurilna naprava, za katero so predpisane mejne 
vrednosti pod 150 mg NOx/m3 zraka, monitoring pa je 
treba izvesti enkrat na tri leta.

V letošnjem letu smo že izvedli monitoring na kotlu 
Bosch in dokazali izpolnjevanje zakonskih mej, do 
konca leta pa bomo izvedli še ostale zahtevane meritve 
na kotlu Wagner in odpraševalnih napravah.

VODA

Tehnološko odpadno vodo pred izpustom v vodotok 
čistimo na mehansko-kemijski čistilni napravi. 
Monitoring v letu 2021 izkazuje, da dosegamo zahteve iz 
okoljevarstvenega dovoljenja.

Indikator Okolje-
varstveno 
dovoljenje

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Emisije v ozračje - 
kotel Bosch) NOx mg/m3 150 72*** 72*** 68***** 68***** 68***** 60******

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

Bo 
izvedeno 
do konca 

leta

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

izvedeno 
do konca 

leta

***prve meritve emisij v zrak na parnem kotlu Bosch  ****monitoring 2016  *****monitoring 2018  ******monitoring 2021

PREGLEDNICA 3: Emisije snovi v ozračje 

OKOLJSKO POROČILO

24 |  december 2021



Emisije v vodotok

Indikator Okolje-
varstveno 
dovoljenje  

(meje po 
1.1.2013)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 /  
1. polletje

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

kg/t 0,4 0,10 0,1 0,12 0,17 0,11 0,18

KPK
mg/l 95,2 76,3 65,4 76,7 60,5 52

kg/t 4** 1,23 0,98 0,81 1,04 0,79 0,91

BPK5

mg/l 25** 17 12 9,3 13,1 8,2 6,8

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

N tot
mg/l 4,3 4,0 3,8 4,7 3,9 3,1

kg/t 0,2 0,06 0,05 0,05 0,06 0,054 0,06

P tot
mg/l 0,07 0,09 0,09 0,034 0,11 0,173

kg/t 0,01 0,001 0,001 0,001 0,005 0,0015 0,0034

AOX
mg/l 0,11 0,12 0,11 0,13 0,09 0,069

kg/t 0,005 0,0013 0,0015 0,0014 0,0017 0,0013 0,0012

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

PREGLEDNICA 4: Emisije snovi v vodotok 

Hrup

Monitoring hrupa v skladu z okoljevarstvenim 
dovoljenjem vsako tretje leto izvaja zunanja 
akreditirana institucija. Meritve hrupa, ki smo jih 
konec leta 2019 izvedli na treh lokacijah v okolici 
tovarne, so bile pod maksimalno dovoljeno mejo za 
dnevni in večerni čas. Meritve za nočni čas na dveh 
merilnih mestih so 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 
hrupa, ki so bili zamenjani spomladi leta 2020. Ponovna 
izvedba monitoringa je potrdila, da smo neskladnosti 
uspešno odpravili. Ponovna meritev hrupa v nočnem 
času je bila pod zakonsko mejo 48 dB.

Naslednji monitoring hrupa bo izveden leta 2022.

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 več otokov z ločenimi 
zabojniki, ki so označeni z oznakami za 
posamezne vrste odpadkov. V letu 2021 
smo imeli ravnanje z odpadno embalažo 
pogodbeno urejeno z družbo Dinos.

OKOLJSKO POROČILO

PORABA  
ENERGIJE

Indikator Cilj 2016 2017 2018 2019 2020 2021 /  
1. polletje 

Zemeljski plin 
1.000 Sm3 12.510 12.110 11.713 11.386 10.632 5.471

Nabavljena elektrika 
MWh 44.143 45.768 48.303 48.820 52.628 26.723

Poraba električne 
energije MWh/ton 
neto

0,7 do 0,9 0,627 0,624 0,625 0,671 0,646 0,567

Poraba toplotne 
energije GJ/ton neto 7 do 8 3,76 3,74 3,71 3,525 3,686 3,211
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Indikator Načrt  
gospodarjenja  

z odpadki

2016 2017 2018 2019 2020 2021- 
1. polletje

Papirni mulj ton 1.600 1.809 1.769 1.494 2.058 2.969 553

Komunalni odpadki ton 35 30 31 34 30 32,5 23

Papirna embalaža ton 600 397 500 579 702 982 506

Kovinska embalaža ton 130 151 120 138 134 141 60

Plastična embalaža ton 40 19 23 20,4 19,5 14,8 3,3

Sestavljena embalaža ton 18,8 12,2

Lesena embalaža ton 50 53 37 43,8 37 67 23

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 potrebne aktivnosti 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.

PREGLEDNICA 5: Odpadki, nastali na lokaciji Goričane d.d.

Izredni dogodki

V letu 2020 ni bilo izrednih dogodkov na področju 
okolja, v letu 2021 pa smo prejeli pritožbo krajanov o 
povečanem hrupu zaradi varnostnega izpuščanja pare 
kot posledice okvare transformatorja v  Energetiki.

Izvedeni okoljski cilji in programi 

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

OKOLJSKO POROČILO
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Besedilo: Petra Hunjadi

Papir je eden od najbolj razširjenih materialov, 
ki jih ljudje uporabljamo. Brez njega si ne znamo 
predstavljati življenja. Iz papirja je narejeno ogromno 
število pripomočkov in izdelkov - iz recikliranega 
papirja izdelujejo celo pohištvo.

Danes papir izdelujemo strojno, včasih pa so ga 
izdelovali ročno.

O papirju se pri predmetu tehnika in tehnologija učijo 
tudi učenci v 6. razredu osnovne šole, zato smo se 
odločili, da otroke povabimo v našo papirnico, kjer so 
si lahko ogledali strojno izdelavo papirja. 

Po uvodni predstavitvi v sejni sobi so si najprej ogledali 
razpuščanje celuloze, nato pripravo snovi, kjer poteka 
mletje celuloze. Ogled so nadaljevali pri papirnem 
stroju, kjer izdelujemo in sušimo papir, sledili pa so še 
VRS (vzdolžno rezalni stroj), dodelava papirja, kjer 

OBISK 
OSNOVNOŠOLCEV

Dodajam prikaz ročne izdelave papirja, kar lahko poskusite tudi doma.

papir režemo, in skladišče gotovih izdelkov, 
kjer papir »čaka« na odvoz h kupcu.

Otroci so bili zelo radovedni in vedoželjni, 
deklice pa so bile predvsem navdušene nad 
laboratorijem.

6 8        4 .  PA P I R

       

Dejavnost: 

Ročna izdelava papirja

6 8        D E J A V N O S T

Znal bom:
 
1.   Ročno izdelati  

 papir.

Odpadni papir, npr. star časopisni in pisarniški papir, lahko uporabimo za 
ročno izdelavo papirja. Od barve uporabljenega papirja bo odvisna tudi 
barva končnega izdelka. 

Izdelava papirja
Potrebujemo: 
•  sito s fino mrežico,
•  vpojno krpo,
•  posodo (večjo od sita),
•  škrob,

Priprava papirne kaše 

Odpadni papir raztrgamo na čim manjše koščke in ga namakamo  
v posodi z vodo vsaj dve uri. V drugi posodi zmešamo čajno žličko škroba  
z dvema skodelicama vode. Škrob z vodo dodamo razmočenemu papirju. 
Papirno kašo dobro zmešamo z električnim mešalnikom in počasi 
prilivamo 10–15 litrov vode.

Papirni kaši lahko dodamo tempera barve in lepilo, da papirju povečamo 
trdnost.

•  odpadni papir,
•  električni mešalnik,
•  kuhinjski valjar,
•  likalnik.
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IDEJA
Če	želimo	končni	izdelek	okrasiti,	papirni	kaši	dodamo	cvetne	ali	drevesne liste. Za obarvan	papir	papirni	kaši	dodamo	tempera	barve. 

Oblikovanje lista na situ 

Sito potopimo v posodo in z njim zajamemo papirno kašo. Sito počasi 
dvigujemo in ga v vodoravni legi previdno potresamo, da voda odteče in se 
kaša na situ enakomerno porazdeli. 

Sito položimo na delovno površino tako, da je list papirja na vrhu. Na sito 
položimo vpojno krpo in nežno pritiskamo na papir, da odstranimo čim več 
odvečne vode. Krpo vmes zamenjamo s suho.

Gavčanje 

Sledi ločevanje papirjevine s sita. Okvir s krpo vred primemo, ga obrnemo ter 
pritisnemo na krpo, da popivnamo preostanek vode ter odlepimo papir s sita. 

Stiskanje in sušenje papirja 

Papir pokrijemo s še eno vpojno krpo in s pomočjo kuhinjskega valjarja 
iztisnemo še preostanek vode.

Likalnik nastavimo na nizko temperaturo in z likanjem posušimo papir  
med dvema krpama.

TIT 6 UC.indd   69 06/02/18   11:18

Vir:  www.irokus.si/storage/moj-predmet/tit/pritegnite-pozornost-tit-1.pdf
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Kaj bi na kratko povedali o sebi? 
Sem poročen in oče dveh otrok. Sem prilagodljive in 
pozitivne narave ter nadvse komunikativna oseba. 
Rad sprejemam nove izzive in naloge.

Kdaj ste se zaposlili v podjetju, na katerem 
delovnem mestu in katere naloge opravljate? 
V Goričanah sem se zaposlil junija leta 2017, 
najprej kot pomočnik vodje PRS, po dveh letih pa 
sem napredoval na delovno mesto vodje PRS. Pri 
delu na rezalnem stroju moram biti pozoren na 
kontrolne metode, kot so meritev kota formata in 
dimenzije ter kontrola vlage in temperature, ki se 
izvaja s posebnim merilnikom. Ob delu spremljam 
kakovost papirja in sem pozoren na mehanske 
lastnosti rezanega papirja. Če opazim napake v 
papirju, kot so gube, kanali ipd., moram poskrbeti 
za pravilno izločanje oziroma klasifikacijo papirja.

Kje ste prvič slišali za papirnico Goričane? Ste 
vedeli za njen obstoj že prej? Po čem je po vašem 
prepoznavna? 
Podjetje Goričane sem spoznal pri bivšem 
delodajalcu, kjer smo izvajali določena gradbena 
dela za papirnico. Prepoznavna je po izdelavi 
papirja.

S katerim oddelkom znotraj papirnice na vašem 
delovnem mestu največ sodelujete? 
Največ sodelujemo s proizvodnjo papirja.

Kaj vas pri vašem delu motivira? 
Najboljši motivator je po mojem mnenju timsko 
delo.

INTERVJU: 

Samir 
Tabaković

Kaj vas je prepričalo, da ste sprejeli delo v 
papirnici Goričane? 
Novo delovno okolje in želja po novih izzivih.

Kateri so vaši najljubši hobiji oz. s čim se 
ukvarjate v prostem času? 
Moja največja strast je kolesarjenje. Letno 
naredim tudi do 5.000 km po vsej Sloveniji 
in po sosednih državah. Rad imam tudi 
pohodništvo.

Kakšno je vaše idealno delovno okolje? 
Takšno, ki daje prednost korektnim in 
pozitivnim odnosom.

Katere so vaše največje vrline? 
Energičnost in na splošno pozitiven odnos do 
dela in sodelavcev.

Najljubša knjiga?  
Kolesarske poti po Sloveniji.

Najljubša spletna stran?  
Avtonet.
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INTERVJU: 

Urban 
Svoljšak

Kaj bi na kratko povedali o sebi? 
Ime mi je Urban Svoljšak, star sem 26 let. Prihajam iz Svetja. 
Izobraževal sem se na Fakulteti za kemijo in kemijsko 
tehnologijo, smer Kemijsko inženirstvo. 

Kdaj ste se zaposlili v podjetju, na katerem delovnem 
mestu in katere naloge opravljate? 
V papirnici Goričane sem se zaposlil aprila 2020, in sicer na 
delovnem mestu tehnologa v razvoju. Moje naloge so razvoj 
novih standardnih premaznih mas ali izboljšave obstoječih, 
reševanje problemov, ki nastanejo zaradi premaznih mas, 
testiranje novih surovin, stik z dobavitelji surovin, pregled 
in posodobitev tehničnih normativov.

Kje ste prvič slišali za papirnico Goričane? Ste vedeli za 
njen obstoj že prej? 
Za papirnico Goričane vem že od otroštva, saj živim v 
neposredni bližini. O produktih in na splošno o papirju sem 
se bolje seznanil ob zaposlitvi.

Po čem je po vašem prepoznavna? 
V bližnji okolici je prepoznavna po dolgi tradiciji obratovanja, 
saj je bilo v papirnici vedno zaposlenih veliko domačinov.

S katerim oddelkom znotraj papirnice na vašem 
delovnem mestu največ sodelujete? 
Veliko sodelujemo z laboratorijem in proizvodnjo. Pri 

uspešnih testiranjih v laboratoriju se poskus ob 
pritrditvi vodstva prestavi tudi na industrijsko 
raven, kjer s pomočjo proizvodnje testiramo nove 
surovine oz. razvojne papirje.

Kaj vas pri vašem delu motivira? 
Pri delu me motivira razvijanje takšnih premazov, 
ki na papirnem stroju ne bi povzročali težav in bi 
hkrati zagotavljali kakovosten izdelek. 

Kaj vas je prepričalo, da ste sprejeli delo v 
papirnici Goričane? 
Oče je bil v papirnici 20 let, zato je bil vesel, ko sem 
tu dobil zaposlitev. Pred tem o papirju nisem vedel 
veliko, zato mi je zanimivo, koliko tehnologije se 
skriva za vsakim listom papirja.

Kateri so vaši najljubši hobiji oz. s čim se 
ukvarjate v prostem času? 
V mladosti sem treniral cestno kolesarstvo, sedaj 
se z njim ukvarjam le še amatersko. V zimskih 
mesecih rad hodim v hribe. Še najrajše pa prosti 
čas preživim na morju.

Kakšno je vaše idealno delovno okolje? 
Pri delu v laboratoriju je pomembno sproščeno 
vzdušje, saj v nasprotnem primeru hitro pride do 
nepotrebnih napak. Pri industrijskih poskusih 
sta potrebna dober timski duh in medsebojno 
zaupanje, saj le tako lahko uspešno opravimo 
testiranja.

Katere so vaše največje vrline? 
Sem prijazen, pošten, nekonflikten, rad delam za 
skupno dobro.
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INTERVJU: 

Matic 
Zibelnik

Kaj bi na kratko povedali o sebi? 
Star sem 27 let in prihajam iz Dolenje vasi pri 
Polhovem Gradcu. Samega sebe bi opisal kot 
pošteno, delovno in prijazno osebo, ki svoj prosti čas 
namenja številnim športnim aktivnostim, druženju 
s prijatelji in potovanjem. V začetku letošnjega leta 
sem na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo 
zaključil magistrski študij - smer Kemijsko 
inženirstvo. 

Kdaj ste se zaposlili v podjetju, na katerem 
delovnem mestu in katere naloge opravljate? 
V papirnici Goričane sem se zaposlil marca letos, in 
sicer kot tehnolog v razvoju. Moje delovne naloge so 
povezane s papirnim strojem, kjer je glavna naloga 
podrobneje spoznati tako imenovani mokri del 
papirnega stroja, pa tudi s čistilno napravo, njenim 
vzdrževanjem in učinkovitim obratovanjem, zato se 
udeležujem tudi strokovnega izobraževanja na temo 
vzdrževanja čistilnih naprav.

Kje ste prvič slišali za papirnico Goričane? Ste 
vedeli za njen obstoj že prej? Po čem je po vašem 
prepoznavna? 
Za papirnico sem prvič slišal na spletu. Prepoznavna 
je po svojem dolgoletnem obstoju in kakovostnem 
papirju, saj lahko papirje Sora srečamo po številnih 
svetovno razvitih trgih.

S katerim oddelkom znotraj papirnice na vašem 
delovnem mestu največ sodelujete? 
Kot tehnolog v razvoju sem vključen v številne naloge - 
od razpuščanja mokromočnega papirja in analiziranja 
premaznih mas do testov na čistilni napravi in še bi 
lahko našteval. Težko je izpostaviti le en oddelek, saj 
kot tehnolog sodelujem z vzdrževalci, proizvodnjo, 
laboratorijem, nabavo, prodajo in tudi operaterjem na 
čistilni napravi.

Kaj vas pri vašem delu motivira? 
Motivira me želja po znanju in napredovanju, saj lahko 
na delovnem mestu sodelujem s številnimi sodelavci, ki 
me lahko veliko naučijo. 

Kaj vas je prepričalo, da ste sprejeli delo v papirnici 
Goričane? 
Prijeten kolektiv in urejen delovnik.

Kateri so vaši najljubši hobiji oz. s čim se ukvarjate v 
prostem času? 
Večji del svojega prostega časa posvečam različnim 
športnim aktivnostim, kot so nogomet, kolesarjenje 
in košarka. Poleti se z mojim štirinožnim prijateljem 
velikokrat odpraviva v hribe, pozimi pa rad smučam na 
bližnjih smučiščih.

Kakšno je vaše idealno delovno okolje? 
Moje idealno delovno okolje je urejeno delovno okolje, v 
katerem zaposleni sodelujejo in si med seboj pomagajo, 
dobrodošla pa je tudi možnost izpopolnjevanja in 
napredovanja.

Katere so vaše največje vrline? 
Vztrajnost, prijaznost in delavnost.
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UPOKOJITVE 2021

V letošnjem letu se je do izdaje 
časopisa upokojilo kar devet 
sodelavcev, in sicer:

Zuhdija Abdić, Refik Joldžić, Mirsad 
Samardžić, Ismet Korać, Dragan 
Barukčić, Andrej Krajnc, Martin 
Kopač, Janez Zor in Kasim Avdić.

JUBILANTI 2021

Tudi letos smo podeljevali nagrade za 
zvestobo podjetju.

Za 20 let:  
Tea Rezelj, Ivan Žerovnik in Aleš 
Žganjar.

Za 10 let: 
Zora Antić, Andreja Kalan, Klemen 
Škofic, Borut Masle, Tome Atanasov, 
Tomaž Tratnik in Boštjan Perić.

Vsem iskrena hvala!

NOVI DRUŽINSKI ČLANI NAŠIH 
SODELAVCEV

Novega družinskega člana so se v 
letošnjem letu razveselili: 

Daniel Dolderer (hči Niki), Martina 
Frlan (hči Lucija), Vanda Stenovec (sin 
Nik), Anja Žerovnik (hči Lucija), Tim 
Poljanc (sin Jan), Klemen Kopač (sin 
Žiga), Almin Ćerimović (hči Džana), 
Semir Duranović (hči Anaya).

Čestitamo!  

Izobraževanje in s tem povezano nenehno izpopolnjevanje 
in izboljševanje lastnih sposobnosti je v svetu, v katerem 
živimo, postalo nuja. Zaradi želje po uspešnosti, preživetju 
in konkurenčnosti se moramo hitro spreminjati in slediti 
novostim. 

Z izobraževanjem si lahko pridobimo dodatna znanja in 
veščine, ki so koristne tako za osebno rast kot tudi za 
znanje, uporabno na delovnem mestu.    

V Goričanah tem trendom redno sledimo. Leta 2019 smo 
se v sodelovanju z GZS in Javnim štipendijskim, razvojnim, 
invalidskim in preživninskim skladom Republike Slovenije 
prijavili na razpis za projekt KOC HRANA 2 in bili izbrani. 
Projekt je potekal od oktobra 2019 do oktobra 2021.

Zaradi ukrepov za zajezitev epidemije se je v lanskem 
in letošnjem letu žal skrčil tudi nabor seminarjev in 
konferenc, številni dogodki pa so bili odpovedani ali 
prestavljeni. Kljub temu so se ponudniki seminarjev in 
organizatorji hitro prilagodili novonastali situaciji in tako 
smo mnoge seminarje lahko spremljali na spletu.

Sodelovanje pri projektu nam je omogočilo delno 
povračilo sredstev za izbrana izobraževanja.

Besedilo: Andreja Kalan

Kompetenčni center 
za kadre - KOC

Glavni cilji projekta so bili:

• izboljšanje ključnih kompetenc 
zaposlenih in s tem povečanje njihove 
prilagodljivosti, zaposljivosti in 
učinkovitosti,

• krepitev ozaveščenosti zaposlenih in 
delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega 
pristopa k usposabljanju,

• krepitev povezovanja, mreženja podjetij 
in prenosa dobrih praks na področju 
razvoja kadrov,

• krepitev konkurenčnosti in inovativnosti 
slovenskega gospodarstva,

• promocija področij uporabe, opredeljenih 
v S4, in horizontalnega prednostnega 
področja IKT.   
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POBARVAJ, PRIPIŠI SVOJE PODATKE IN ODDAJ NA RECEPCIJO DO 10. JANUARJA 2022. 
OTROCI, ČAKA VAS PRAKTIČNA NAGRADA.

POBARVANKA
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