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Tovarno papirja Goričane spremljam že zelo dolgo, 
natančneje od začetka devetdesetih let, ko je papirnico - 
predvsem zaradi nekaj pregretih glav - ogrožala ekologija. 

Posebno pozornost sem vam posvečal tudi v času, ko 
je država tovarno nameravala prodati tujcem. To smo 
v Slovenski razvojni družbi nekako preprečili, ker smo 
ugotovili, da so bili razpisi pomanjkljivi. Tovarna je prišla 
v slovenske roke. 

Časi so bili težki. Finančni razpad po svetu in pretirano 
kreditiranje posameznih podjetij sta lastnika spravila v 
težak položaj. 

Zdi se mi, da je bila lastniška sprememba izvedena še 
zadnji možni trenutek. Zdaj je zadeva urejena, pregledna 
in v dobrih rokah. 

Ko Sora, ki se dobro napoji v Škofji Loki in iz poljanske ter 
sevške strani privijuga skoraj do Medvod, na levi strani 
pozdravi vašo urejeno in uspešno papirnico, na desni pa 
lepo obnovljen grad Goričane. 

Kot da vse to skupaj z razgledom preko Sorškega polja, ki 
ga varujejo vršaci, daje pameti pravi zagon. Ves čas ste 
uspešni, čeprav ste preživeli že številne težave. Zdržali ste, 
veliko investirali in se usposobili za najhujše čase. Koliko 
drugih tovarn si je zaprlo pot, opotekle so se in propadle 
...

Vi pa delujete na enem samem, zelo zahtevnem področju, 
kjer je konkurenca izjemna. Kljubovali ste času in 
razmeram.

Ko človek gleda vaš letni načrt, se lahko prepriča, da je 
to resno delo z visoko stopnjo odgovornosti. Malo podjetij 
ali sistemov deluje na tak način. Dober načrt je trdno uv
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vodilo. Če ni tako, je kot v temnem hodniku, ko iščeš 
prava vrata in jih ne najdeš. Spoštovanja vredno je, da je 
vaš nizkogramski specialni papir v več kot 90 % prodan na 
zahtevne tuje trge. 

Imate širok in specialni program, ki je kos konkurenci v 
svetu. Tam je tudi vaše pravo mesto. Samo pogum, trdo 
delo in pregled nad trgi vam lahko zagotovijo, da boste še 
naprej ponosni na tovarno. 

Zagotovo radi pogledate proti tovarni, kjer koli že ste. 
Tudi sam se vedno ozrem, ko potujem kje mimo. Lepo je, 
ko dimnik s svojo vlogo pokaže nekaj belega, saj iz svoje 
notranjosti ponudi paro in topel zrak. 

Kaže, da to leto varno mineva, vendar vedno potrebujemo 
spremembe. Kdo ve, kaj si bodo ljudje še izmislili. Med 
drugim ste izdelali že dišeči papir. Porabe bodo šle v 
nesluteno smer. Glavno je, da bo razvojni oddelek v 
tehnološkem in komercialnem smislu razumel trende in 
nujne potrebe. Papir bomo vedno potrebovali - za tisk, 
digitalne potrebe, izpis internetnih ponudb, ki jim ni in ni 
konca.  

 Vedno ste se borili. Imate generalnega direktorja, gospoda 
Andraža Steguja, ki varno vodi podjetje in ima zelo dober 
pregled na tržnimi možnostmi. Celotna vodilna ekipa se 
trudi, vlaga napore, vsi, ki delate v vaši tovarni, ste vredni 
pohvale. 

Vaše delo je priznano v svetu. Tudi reorganizacije, ki 
so bile in bodo vedno potrebne, so le odziv, ki vodi v 
racionalnost. 

Bodite pogumni in dobre volje. Bodite ponosni, da ste del 
uspešne papirnice Goričane. 

Pred nami sta božič in novo leto. Lepo praznujte in zdravi 
bodite. Pogumni imajo vedno uspešno mesto.

Izidor Rejc, Predsednik NS 

 

 

Pogum in dobra volja
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Spoštovani sodelavci in sodelavke, spoštovani poslovni partnerji!

Zaključujemo poslovno leto 2011, zato imam priložnost, 
da ocenim naše delo in uspešnost v tem letu.

Menim, da smo se vsak mesec soočali z izredno zaplete-
nim tržnim dogajanjem, ki je od nas zahtevalo veliko mero 
preudarnosti in pripravljenosti na nenehna presenečenja. 
Vsekakor je bilo leto, ki ga zaključujemo, eno od najtežjih 
let v mojem trinajstletnem vodenju papirnice.

Problematiki presežkov ponudbe na papirnem trgu kljub 
zapiranju številnih, tudi velikih in dobro opremljenih obra-
tov, v tem trenutku še ni videti konca. Pri življenju nas 

Redna skupščina družbe Goričane d.d. je potekala 28. ju-
nija 2011. Skupščine se je udeležilo 96,93 odstotka vseh 
delničarjev z glasovalno pravico.

Prisotni delničarji so soglasno potrdili predlagane sklepe. 
Seznanili so se z letnim poročilom za leto 2010 in poroči-
lom nadzornega sveta ter potrdili predlagane sklepe. Zara-
di odstopa člana je bil imenovan nov član NS. Za revizorja 
družbe Goričane d.d. za poslovno leto 2011 so delničarji 
imenovali revizorsko hišo KPMG Slovenija d.o.o. 

Tea Rezelj 

Letna skupščina družbe 

Andraž Stegu in Izidor Rejc

ohranjajo le pravočasna umestitev v tržno nišo specialnih 
papirjev, pravočasna izvedba pravih posodobitev v pre-
teklih letih, nabor dobaviteljev, ki zagotavlja kakovostno 
oskrbo, in seveda - kar je tudi pogoj za navedeno - znanje 
in predano delo članov kolektiva.

Nikoli se nismo zanašali na pomoč države ali politike, zato 
smo bili utrjeni in odporni na vse težave, ki danes ne pestijo 
le papirništva, temveč celotno gospodarstvo in družbo.

Menim, da smo lahko uspešni še naprej. To odražajo tudi 
vsi dejavniki, ki smo jih lahko zajeli, realno ocenili v svoji 
napovedi poslovanja za obdobje do leta 2017 in jih vzeli 
za izhodišče in usmeritev našega dela.

Kljub temu ni nič vnaprej zagotovljenega in bosta tudi v 
prihodnje potrebna prizadevno delo ter prava mera prila-
godljivosti razmeram.

V letošnjem letu smo izdelali 63.421 ton papirja, proda-
li smo jih 59.921 ton. Izvozili smo 89 % proizvodov. Pri-
hodek od prodaje je v prvih 10 mesecih tega leta znašal 
53,966.283 EUR, v letu prej pa 50,188.122 EUR. 

Veseli me, da smo uspeli z novo organizacijo v družbi do-
seči večjo racionalnost in boljšo učinkovitost, kar se je še 
zlasti odražalo v drugi polovici leta, ko smo po temeljitem 
premisleku uvedli precej korenite spremembe na področju 
organizacije in vodenja služb.

Sam se veselim leta, ki je pred vrati, saj s seboj prinaša nove 
izzive in nove priložnosti. Želim si, da bi bili skupaj uspešni 
še naprej. Vsem se zahvaljujem za sodelovanje, želim lepe 
božične praznike in srečno v novem letu.

 

Andraž Stegu           

Časopis družbe 
GORIČANE, tovarna papirja Medvode, d.d.

 Ladja 10, 1215 Medvode 

 tel. + 386 /0/ 1 58 23 400

 AD&D: KOFEIN DIZAJN d.o.o. 

Tisk: Tiskarna Grafos

Tiskano na papirju papirnice Goričane, 

SORA Matt 150g in 

SORA Matt 100g.
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Okoljsko poročilo 

Uvod

Papirnica Goričane potrjuje svojo okoljsko naravnanost z 
različnimi okoljskimi programi in rezultati monitoringov 
emisij v okolje. V ospredje okoljske naravnanosti postavlja-
mo energetsko učinkovito proizvodnjo, racionalno porabo 
surovin z zagotavljanjem čim manjših snovnih izgub in lo-
čenim zbiranjem odpadkov za namen recikliranja odpa-
dnih materialov. EUREKIN projekt ZEROEFF je uspešno za-
čel z aktivnostmi za razvoj alternativnih tehnologij čiščenja 
odpadnih vod papirne industrije, v pomoč pa so nam bila 
tudi državna finančna sredstva. Okoljsko naravnanost smo 
izkazovali tako, da smo celuloze nabavili pri FSC in CW cer-
tificiranih proizvajalcih, ki les za svoje izdelke pridobivajo 
iz gozdov s trajnostnim gospodarjenjem v smeri legalne 

 Indikator Cilj 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
(1.polletje)

Snovne 
izgube

% 
(izračun na bruto proizvodnjo)  0,7 1,0 0,8 0,7 0,72 0,81 0,57

Indikator BAT/ 
zakonodaja

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
(1.polletje)

Poraba 
vode

Sveža voda (vodnjaki) 5.203 4.832 4.844 4.626 4.552

1000 m3

Sveža voda 
(hlajenje v energetiki)

4.143 3.620 3.685 3.483 3.387

1000 m3

 Sveža voda 
(tehnološki namen)

 1.059 1.210 1.158 1.143 1.163 496

1000 m3

Spec. poraba tehnološke 
vode

15 13 12 12,3 11,4 14,2 11,5

Poraba 
energije

Zemeljski plin 1000 Sm3 15.853 16.519 15.744 15.679 15.638 9.587

Nabavljena elektrika 
MWh

25.998 29.838 28.088 28.428 26.623 13.788

Emisijski kuponi 32.834 29.712 30.959 29.507 29.385 29.309 17.970

 Višek emisijskih kuponov 6.860 3.610 3.327 3.449 3.525 3.920

 Poraba 
električne energije

0,7 do 0,9 0,63 0,603 0,583 0,545 0,580 0,595

MWh/ton

 Poraba toplotne energije 
GJ/ton

7 do 8 4,59 3,92 4,103 3,814 3,931 3,869

Preglednica 2: Poraba energentov

sečnje in z območij, kjer človekove pravice niso kršene in je 
zagotovljena naravna biotska raznovrstnost. 

Uporaba naravnih virov

Racionalno rabo surovin spremljamo s kazalnikom snovnih 
izgub. Proces proizvodnje je v letu 2010 presegel ciljno 
zastavljene snovne izgube, vendar smo delež izgub letos 
precej izboljšali z uporabo drugačne tehnologije klejanja.

V letu 2010 je poraba električne in toplotne energije osta-
la na ravni iz leta 2009, kar potrjuje učinke nove rekupera-
cije zraka na papirnem stroju. V letu 2010 beležimo porast 
porabe tehnološke vode, kar je zlasti posledica večje proi-
zvodnje barvnih papirjev.

Preglednica 1: Povprečne snovne izgube iz proizvodnega procesa
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FSC proizvodi

V letu 2010 smo v sklopu FSC proizvodnje porabili 2.764 ton 
FSC mixed celuloze in 2.672 ton FSC CW celuloze (kontro-
lirano poreklo). Prodali smo 894 ton FSC mixed premaznih 
grafičnih papirjev. Za lažje spremljanje FSC bilance smo raz-
vili računalniško aplikacijo, ki dnevno posodablja stanje FSC 
bilance.

Emisije

ZRAK

Emisije v zrak spremljamo z monitoringom, ki ga izvaja zuna-
nja institucija. Meritve NOx in prahu izpolnjujejo zakonodajne 
zahteve. Monitoring emisij v zrak je vsako tretje leto predpi-
san z okoljevarstvenim dovoljenjem IPPC. Zadnji monitoring 
je bil opravljen leta 2009, naslednji pa bo potekal leta 2012.  

Preglednica 3: Emisije snovi v ozračje

VODA

Tehnološko odpadno vodo pred izpustom v vodotok čisti-
mo na mehansko-kemijski čistilni napravi. Rezultati letnega 
monitoringa kažejo, da dosegamo zahteve okoljevarstve-
nega dovoljenja IPPC.

Hrup

Monitoring hrupa je z dovoljenjem IPPC predpisan vsako 
tretje leto in je bil izveden leta 2010. Meritve hrupa na 
treh lokacijah v okolici tovarne so bile pod maksimalno 
dovoljeno mejo za dnevni, večerni in nočni čas, tako da 
so zahteve okoljevarstvenega dovoljenja izpolnjene. Nasle-
dnji monitoring hrupa v okolje bo opravljen leta 2013.

Indikator IPPC okoljsko 
dovoljenje

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Emisije v 
ozračje

NOx mg/m3 200 181 184 184 163 163* 163*

Prah mg/m3 150 2 5,3 5,3 4,2 4,2*

*Meritve v okviru monitoringa 2009

Preglednica 4: Emisije snovi v vodotok

 Emisije v vodotok Indikator Meje do 
2012

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
(1.polletje)

Suspen. snovi mg/l 35 3,7 7,0 10,2 7,1 13,5 15

kg/t 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1

KPK mg/l 85 103 92 84 146 165

kg/t 4** 1,2 1,2 1,2 0,9 2,0 1,6

BPK5 mg/l 50** 31 20 27 28 39 38

kg/t 0,4 0,2 0,4 0,3 0,6 0,4

N tot mg/l 10 6,0 5,8 5,5 5,1 5 6

kg/t 0,08 0,06 0,07 0,06 0,07 0,06

P tot mg/l 2 0,1 0,08 0,2 0,1 0,1 0,07

kg/t 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001

AOX mg/l 0,1 0,1 0,1 0,12 0,25 0,12

kg/t 0,015 0,001 0,001 0,001 0,001 0,003 0,001

** meja je določena za proizvodnjo z več kot eno menjavo proizvodnega programa na dan
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Odpadki

V podjetju imamo dobro vzpostavljen sistem ločevanja 
odpadkov na izvoru. Količina komunalnih odpadkov se je 
glede na prejšnja leta sicer še rahlo povečala, kar je zlasti 
posledica odpadka pri čiščenju dvorišča (to so predvsem 
različni odpadki, zmešani s peskom), ki pa ga je težko loče-
vati na posamezne uporabne frakcije.

Ravnanje z nevarnimi snovmi

Na področju nevarnih snovi je podjetje obdržalo raven niz-
ke stopnje tveganja, saj redno vzdržujemo skladiščne po-
sode in črpališča. V letošnjem letu smo izdelali načrt ravna-
nja z nevarnimi kemikalijami, v katerem smo opredelili vse 
potrebne aktivnosti za uskladitev delovanja z zakonodajo. 
Zaposlene redno izobražujemo o ravnanju z nevarnimi 
snovmi in jih usposabljamo za ravnanje v primeru nezgo-
dnega razlitja nevarnih snovi. 

Izredni dogodki

Negativnih vplivov na okolje zaradi izrednih dogodkov v 
letih 2010 in 2011 ni bilo. 

Okoljski cilji in programi

V letih 2010 in 2011 smo izvajali devet okoljskih progra-
mov:

• določili smo režim čiščenja odpadnih vod v času zasto-
ja papirnega stroja. Projekt je bil uspešno zaključen.

• Prvi dve fazi EUREKA projekta ZEROEFF sta uspešno 
zaključeni; izvedli smo pilotni test mikrofiltracije teh-

Preglednica 5: Odpadki

Indikator Načrt gospodarjenja 
z odpadki

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
1.polletje

Papirni mulj ton max. 1.600 2.108 1.897 1.604 1.739 1.815 1.511

Komunalni odpadki ton max. 50 22 41 44 47 51 16

Papirna embalaža ton max. 300 223 132 249 305 290 143

Kovinska embalaža ton max. 110 108 142 126 102 123 52

Plastična embalaža ton max. 15 12 15 7 6 8 5

nološke odpadne vode, definirali najbolj obremenju-
joče vire tehnoloških odpadnih voda in izvedli pilotni 
poskus ATREX za ponovno uporabo papirnega mulja 
v proizvodnem procesu. Projekt se bo nadaljeval leta 
2011.

• Projekt znižanja emisij NOx v zrak pod stopnjo 150 
mg/Nm3 je v pripravljalni fazi. Poiskali smo potencialne 
partnerje, s katerimi bomo začeli aktivno sodelovati, 
da bomo dosegli znižanje NOx do zakonsko predpisa-
nega roka v letu 2015.

• Izvedli smo meritve hrupa na posameznih izvorih, tudi 
na področju nove rekuperacije, tako da smo prilagodili 
režim obratovanja v smeri čim nižjega hrupa. Rezultat 
je potrdil monitoring hrupa, in sicer, da izmerjene vre-
dnosti izpolnjujejo zakonodajne zahteve.

• Projekt ureditve glavnega kanala papirnega stroja za 
zajetje olj v primeru nezgodnega izlitja je zaključen. 
Improvizirana loputa prepreči iztekanje olja na VČN.

• Pripravili smo projekt prilagoditve oz. zamenjave svetil 
na dvorišču za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja 
okolja.

Tim za okolje je pregledal okoljske vidike in tveganja ter 
opredelil okoljske cilje in programe za leto 2012. Največji 
okoljski projekt bo znižanje organske obremenitve vode v 
skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem IPPC, ki bo potekal 
po letu 2013. Trenutno potekajo razgovori s številnimi pro-
izvajalci bioloških čistilnih naprav in drugih alternativnih 
tehnologij čiščenja odpadnih voda.

Jerneja Pečnik, pooblaščenka za varstvo okolja
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Prodaja v letu 2011

Leto 2011, ki se zaključuje, je bilo v primerjavi z lanskim za 
nas bistveno boljše: situacija s celulozo se je umirila, naročil 
je več. V začetku leta je bila proizvodnja res dobro zasede-
na.

Kako na hitro strniti letošnje leto ... bilo je polno izzivov na 
vseh področjih, tako na organizacijskem kot tudi na trgih. 
Prvi del leta je zaznamovalo veliko naročil, saj smo doživeli 
pravi »boom« na področju papirjev za farmacijo in pa seve-
da tudi vzpon našega novega proizvoda, etiketnega papirja 
Sora Face. Pričakovanja so upravičeno visoka. V letošnjem 
letu smo s tem papirjem izvedli številne poskuse na vseh 
evropskih trgih in dosegli dobre rezultate. Papir se je pri 
večini aplikacij izkazal za zelo dobrega, tako v tobačni in-
dustriji kot tudi pri proizvodnji samolepilnih etiket. Pridobili 
smo že nekaj večjih poslov, tako da v kratkem pričakujemo 
povečanje količin. 

Veliko povpraševanje po Medico papirjih, zlasti v formatih, 
se je v drugi polovici leta umirilo, glavni razlog za to pa je 
bilo skrajšanje naših dobavnih rokov. Papir je na trgu dobro 
sprejet in tako v Sloveniji kot tudi v sosednih državah, zlasti 
na Hrvaškem in Madžarskem, smo postali praktično največji 
dobavitelji. Glede na to, da so se na področju zvitkov že 
pojavili tudi veliki igralci, pričakujemo, da se bodo količine v 
zvitkih zmanjšale, delež formata pa se bo povečeval.

Letos smo začeli tudi z redno dobavo na južnoameriške 
trge, zlasti v Brazilijo, kjer pričakujemo, da se bo delež v 
naslednjem letu še povečal. Prav tako poskušamo z novimi 
oz. modificiranimi izdelki povečati prodajo, zlasti v Turčiji, 
kjer je trg zelo velik, a ima malo lastne proizvodnje. 

Tudi na področju grafičnih papirjev pričakujemo rast pro-
daje v formatih, saj se situacija pri zvitkovnem papirju 
slabša, tako da je ta segment pod zelo velikim cenovnim 
pritiskom. 

Pri papirjih za silikoniziranje letos beležimo rahel upad, 
predvsem zaradi stečaja enega od naših večjih kupcev, 
vendar v naslednjem letu spet pričakujemo rast, saj načr-
tujemo povečanje prodaje na trgih Južne Amerike.

Kaj pa leto 2012? Pričakujemo razmere, ki bodo zahtev-
nejše od letošnjih, vendar smo na zaostrene pogoje že pri-
pravljeni z novimi projekti in novimi tržnimi nišami, tako pri 
grafičnih kot tudi specialnih papirjih, kot sta Sora Medico 
Opaque in dišeči papir. Vsekakor pa bomo kot celoten ko-
lektiv dali od sebe kar največ, saj bodo uspeli samo tisti, 
ki se bodo na zaostrene pogoje kar najbolje pripravili. Ne 
dvomim, da bomo tudi mi eni od tistih, ki smo lahko in 
bomo kos trenutni situaciji.

Andrej Gradišek
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Proizvodnja v letu 2011

Že lani sem pisal o tem, da je proi-
zvodnja papirja kot plovba na ladji, ki 
ima svoje vzpone in padce. Nisem si 
mislil, da bo morje, po katerem plu-
jemo, letos tako razburkano. V tem 
času smo na številnih področjih doži-
veli tako uspehe kot tudi poraze. Ko 
sem lani pisal o zasedenosti oziroma 
o nihanju proizvodnje, se je to letos 
še kako ponovilo, vendar z veliko ve-
čjo amplitudo. Decembra 2010 smo 
bili z zasedenostjo proizvodnje prak-
tično na dnu. Nato je sledilo obdobje 
prekomerne zasedenosti, ki je trajalo 
več kot 60 dni in nam je povzročalo 
precejšnje težave, saj nismo več ve-
deli, kdaj in kateri papir izdelati, da 
bi lahko izpolnili dogovorjene roke 
odpreme. Optimalno obdobje za pri-
lagodljivo in kakovostno zasedenost 
je 14 dni.

Sama neto proizvodnja je bila dokaj 
stabilna, razen v zadnjih dveh me-
secih. Pravzaprav smo zaradi zelo 
dobre zasedenosti v prvi polovici 
leta preklicali predhodno načrtovani 
zaustavitvi PS (zaradi investicije) in 
energetike. Vse te dejavnosti so pre-
stavljene na leto 2012. 
 
O raznolikosti proizvodnje največ 
pove podatek o povprečni gramaturi 
na PS, ki je nihala od 64,4 do 78,4 
g/m2, in o minimalni ter maksimalni 
povprečni hitrosti PS na mesec, ki je 
znašala od 775 pa do skoraj 850 m/
min.

V letošnjem letu je potekalo kar ne-
kaj projektov za izboljšanje kakovo-
sti papirja, zlasti pri papirjih MATT+, 
septembra pa smo doživeli uspeh z 
uporabo točno določene kombinaci-
je surovin, mletja, odvodnjavanja in 
kakovosti klobučevine.

Prav tako smo naredili velik korak 
najprej tudi na področju zagotavlja-
nja dobrega teka stroja. Rezultati 

se kažejo šele v mesecu novembru. 
Največje težave so nam povzročale 
majhne luknje v papirju, ki so bile 
vzrok za kar polovico izločenega pa-
pirja v proizvodnji, to pa predstavlja 

količino papirja, proizvedenega v šti-
rih dneh.

Naša prizadevanja za boljši tek stroja 
niso razvidna iz skupne izkoriščeno-
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sti, temveč iz izgube časa zaradi teh-
noloških težav (brez menjav progra-
ma in izgube časa zaradi pretrgov). 
Zgornji diagram prikazuje, da iz leta 
v leto izgubimo manj časa zaradi teh-
nologije.

Sam delež proizvodnje papirja za for-
mat se ves čas povečuje. Tako sedaj 
proizvedemo že 37 % vsega papirja 
za format (pred leti je bil ta delež 
okoli 20 %). S tem je skupna prodaj-

na cena glede na vrsto papirja višja. 
Da se količine formatnega papirja 
dejansko povečujejo, je razvidno 
tudi z grafa o mesečni proizvodnji 
v dodelavi. 

Leta 2008 smo nabavili nov stroj 
za rezanje papirja v format (PRS2), 
namenjen zlasti proizvodnji nižjih 
gramatur. To se odraža v povprečni 
gramaturi, ki se reže v dodelavi in je 
iz leta v leto nižja.

Povprečna gramatura na PRS 1 je 
87,8 g/m2, na PRS 2 pa 60,2 g/m2. 

Sama povprečna gramatura na pa-
pirnem stroju je letos znašala 71,1 
g/m2, kar je najnižja povprečna le-
tna gramatura v zadnjih petih letih 
in nakazuje usmeritev proizvodnje v 
nizkogramske specialne papirje.

Leto 2011 je bilo zanimivo tudi po 
organizacijski strani, saj smo sep-
tembra preoblikovali oddelek proi-
zvodnje, ki je sestavljen iz papirnice, 
dodelave in planiranja proizvodnje 
(kjer je združeno planiranje za PS, 
MO in dodelavo).

Za večjo preglednost porabe su-
rovin in s tem natančnejši izračun 
lastne cene smo v letošnjem letu 
določili nove normative, pri čemer 
smo upoštevali kakovost celuloze 
(kar je pogojeno s ceno). Pri tem 
smo uporabili nov sistem kodiranja 
celuloz glede na kakovost (1, 2) in 
poreklo (A, B, C). 

Seveda smo tudi letos opravili kar 
nekaj industrijskih poskusov za op-
timizacijo oziroma testiranje posa-
meznih kemikalij in strojne vprege 
na eni ter industrijske izdelave no-
vih (razvojnih) papirjev na drugi 
strani.

Klemen Burgar
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Vzdrževanje v letu 2011

Vstopim v halo papirnega stroja. Nekaj čudnega je v zraku. 
Nobenega ropota ali močnejšega hrupa. Samo enakomerno 
brnenje. Dr. Roller stoji. Ozrem se proti papirnemu stroju. 
Nikjer nikogar, havbi sta zaprti, na navijalniku se vrti na pol 
navit tambur. Torej stroj obratuje. Res je! Popolnoma miren 
tek, hitrost dobrih 750 m/min, v zraku pa le enakomerno 
predenje stroja. Idealno.

Vsi, ki dnevno prihajajo v halo papirnega stroja, že na vhodu 
prepoznajo, kako se papirni stroj v tistem trenutku obnaša, 
ali je proizvodnja tekoča in ali je kje v ozadju kak čuden 
zvok, ki ne sodi v trenutno proizvodnjo.
Paleta naših proizvodov je tako široka in pestra, da je ob 
stroju mogoče slišati različne glasove, ki ponazarjajo stanje 
strojne vprege, pogonov in vrsto papirja, ki ga navijamo. 
Samo pomislite na proizvodnjo EPC-ja … »Glasba« brez pri-
merjave, vendar ima tudi ta v določenih trenutkih svoj čar.

Imamo le en papirni stroj, od katerega je odvisen naš za-
služek, naš obstoj, zato mu prisluhnimo in ga skušajmo s 
skupnimi močmi ves čas ohranjati v dobri kondiciji.
Leto, ki mineva, lahko na področju vzdrževanja za zdaj oce-
nimo kot relativno mirno. Planirane zastoje smo v največji 

možni meri prilagajali potrebam proizvodnje in prodaje, 
žal pa je prišlo tudi do neplaniranih zastojev, vendar v razu-
mnem obsegu. Vzdrževalci niso stali križem rok. Nasprotno. 
Tudi ko ni bilo neposrednih del na strojih ali ob njih, so pote-
kale aktivnosti, ki naj bi olajšale delo in delovne pogoje tako 
vzdrževalcem kot tudi posadkam.

V zadnjih nekaj letih oziroma od modernizacije leta 2006 
sta se tako proizvodni program kot tudi obseg gramatur 
precej spremenila, posledično pa so drugačne tudi hitro-
sti papirnega stroja. Kot je znano, je vsa oprema, ki je bila 
vgrajena med modernizacijo in pozneje, prilagojena hitrosti 
najmanj 1000 m/min, zato smo opravili nekaj testov, ki naj 
bi pokazali, kaj naš papirni stroj v resnici zmore. V sodelova-
nju z zunanjimi izvajalci smo izvedli celo vrsto meritev pod 
različnimi delovnimi pogoji. Zadeve smo se najprej lotili v 
skupini stiskalnic, kjer smo imeli v preteklosti tudi največ 
problemov in strahov. Kakšno hitrost lahko dosežemo z ob-
stoječo opremo na stroju? Kako bi se stroj obnašal, če bi bil 
še hitrejši? Kje so šibki členi? Kako jih zamenjati in obnoviti 
ter v kakšnem obsegu? Cela vrsta vprašanj, na katere je bilo 
treba dobiti odgovor, ki bi s seboj prinašal pravilno odloči-
tev.

Vgradnja Sym CD valja
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Po številnih meritvah smo v sodelovanju s podjetjem Voith 
na začetku leta opravili dinamično meritev skupine stiskal-
nic pri različnih hitrostih in pod različnimi delovnimi pogoji, 
pa tudi statično meritev, ki je pokazala stanje konstrukcije 
stroja. Z obdelavo podatkov je Voith nazorno prikazal tre-
nutno stanje tako strojne opreme kot tudi same konstruk-
cije skupine stiskalnic. Določene so bile kritične frekvence 
nihanj, ki pri določenih hitrostih izvirajo zlasti iz neustrezne 
dimenzije obstoječih valjev. Izkazalo se je namreč, da je tre-
ba za zanesljivo obratovanje pri višjih hitrostih zamenjati 
precejšnje število valjev v skupini stiskalnic. Ta ugotovitev 
nam je dala osnovo za usmeritev naših investicijskih vlaganj. 
V tej skupini bomo zamenjali vse valje, ki večjih hitrosti ne 
dohajajo več, zaradi prostorske stiske pa to nikakor ni eno-
stavna naloga. Računamo, da bomo večino valjev zamenjali 
februarja 2012. Potem bomo ponovili meritve frekvenc in 
sprejeli različne ukrepe, zlasti v zvezi z morebitnimi ojačitva-
mi same konstrukcije stiskalnic.

Ker se povprečna hitrost papirnega stroja iz leta v leto pove-
čuje in ker se povprečna gramatura hkrati znižuje, moramo 
zagotavljati tudi obratovalnost celotnega papirnega stroja. 
Zato načrtujemo izvedbo ustreznih meritev na celem stro-
ju. Določena šibka mesta sicer že zaznavamo, vendar nam 
lahko celostno podobo zagotovita le strokovno opravljena 
meritev in predvsem analiza.

Poleg zagotavljanja ustreznih mehanskih lastnosti smo se v 
vzdrževanju intenzivneje lotili tudi analize porabe električ-
ne energije. Sodelavci iz vzdrževanja v sodelovanju s proi-

zvodnjo namreč analizirajo posamezne regulacijske zanke, 
ki so bile v preteklosti zaradi takratne tehnike pač izvedene 
z regulacijskimi ventili, in jih - kjer je to smiselno - zame-
njujejo s frekvenčnimi pogoni elektro motorjev. Na ta način 
je mogoče doseči precejšen prihranek električne energije, 
v določenih primerih pa se podaljša tudi življenjska doba 
celotne opreme. Drugo področje, kjer se prihranki ponuja-
jo kar sami, pa je razsvetljava. Opravili smo meritve porabe 
električne energije za osvetlitev proizvodnje po posameznih 
segmentih in za dvoriščno razsvetljavo.

Prodajalci ponujajo celo vrsto različnih »varčnih« luči in žar-
nic. Med njimi so tudi takšne, ki sicer učinkujejo pozitivno, 
vendar le na kratek rok. Zato je tudi na tem področju nujna 
pravilna odločitev, ki bo zagotavljala dolgotrajnejši učinek. 
Montaža testnih svetilk nad dr. Rollerjem je pokazala, da je 
moč svetilk za enako ali celo nekoliko boljšo osvetljenost 
za približno 70 % nižja kot prej. Zamenjava starih svetilk 
je smiselna predvsem na mestih, kjer so svetilke prižgane 
praktično ves dan. V takem primeru je tudi doba vračanja 
denarnega vložka v nove svetilke ustrezno kratka. Seveda pa 
je treba zamenjati tudi dvoriščne svetilke, katerih instalirana 
moč je več 10kW.

Na nekatera mesta smo namestili senzorje svetlobe, kar 
omogoča samodejno ugašanje luči, ko je naravne svetlobe 
dovolj.
Izzivov nam torej ne manjka. Potrudili se bomo, da jih čim 
več izkoristimo v naš prid.
 

 Janez Gale 
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Razvojna usmeritev Papirnice Goričane v specialnosti se že 
nekaj let potrjuje kot pravilna, zato se še naprej osredotoča-
mo na razvoj specialnih proizvodov in tržnih niš, za katere so 
značilne velika dodana vrednost, hitra rast, prilagodljivost in 
majhna konkurenca. Odprtost za spremembe na spremenlji-
vem trgu je pogoj za uspešen razvoj. Morali smo ugotoviti, 
kako priti do informacij s trga in kako prepoznati potrebe na 
trgu, predvsem pa, kako ob močni globalni konkurenci najti 
svoj tržni delež.

Močna vključenost naših agentov v razvojne projekte je eden 
od uspešnih pristopov povezovanja s trgom. Agenti zelo dobro 
poznajo posebnosti svojega trga, zato je pomembno, da  infor-
macije z različnih trgov povežemo v celoto. Vsako leto organi-
ziramo srečanje z agenti, to pa pomeni dvodnevno intenzivno 
delo, v okviru katerega izmenjamo stališča glede pozicionira-
nja obstoječih in novih proizvodov na različnih trgih. Agenti že 
pred tem srečanjem zbirajo informacije in izpolnjujejo naše 
anketne vprašalnike, tako da se vsi skupaj vnaprej dobro pri-
pravimo. Vsako leto izberemo proizvode, za katere želimo bolj 
podrobno preučiti, kako so sprejeti na trgu, zanimajo pa nas 
tudi informacije o tem, kaj spremeniti, da bo proizvod dosegel 
večjo dodano vrednost in bo tržno bolj zanimiv. Pripravimo 
različne predstavitve, ki jih podkrepimo z razstavo naših pro-
izvodov. Že drugo leto zapored smo izvedli analizo SWOT, v 
okviru katere skušamo opredeliti prednosti in slabosti, ki izvi-
rajo iz notranjega okolja podjetja, iščemo pa tudi priložnosti 
in tveganja, povezana z zunanjim okoljem podjetja. Letošnja 
analiza SWOT je bila izvedena za novi proizvod Sora face, ki 
si šele utira pot na različne trge. Rezultati so bili spodbudni, 
pridobili smo veliko informacij za nadaljnji razvoj.

Močno povezanost s trgom pa nam zagotavlja naš tehnični 
servis. Pomembno je bilo vzpostaviti tesen stik s tiskarnami in 
drugimi predelovalci naših papirjev. Tako smo agentom spo-
ročili, da želimo naše strokovnjake kar najbolj vključiti v fazo 
testiranja proizvodov pri kupcih. Zanimalo nas je, kako se pro-

Odprtost razvoja za spremembe na spremenljivem trgu

izvod obnaša in ali zagotavlja potrebno prehodnost in želeno 
kakovost končnega proizvoda, kar je najlažje ugotoviti, če sku-
paj s predelovalcem analiziramo testno okolje. Poleg tega, da 
dobimo številne informacije o kakovosti proizvoda, na ta način 
vzpostavimo tudi stik s strokovnjaki naših kupcev, ki imajo veli-
ko znanja in izkušenj z različnimi proizvodi naših konkurentov. 
Z aktivnim sodelovanjem strokovnjakov v fazi testiranja novih 
proizvodov lahko bistveno skrajšamo razvojni čas, hkrati pa 
zmanjšamo tudi nevarnost, da bi razvili produkt, ki tržno ne 
bo zanimiv.

V letu 2011 smo izvedli 17 razvojnih projektov na področju 
razvoja novih proizvodov in optimizacije tehnoloških postop-
kov za izboljšanje kakovosti obstoječih proizvodov in znižanje 
proizvodnih stroškov. Pomembni dosežki letošnjih razvojnih 
dejavnosti so:
- izboljšanje kakovosti volumskega papirja Sora Matt Plus v sme-
ri zagotavljanja volumna in odprave problematike markacije; 
- uvedba novega klejiva AnKD za zagotavljanje dobre zakleja-
nosti papirjev z visoko vsebnostjo pepela in za omejitev penje-
nja, ki se je pojavilo s klasičnim načinom klejanja, pri katerem 
se uporablja smolno klejivo;
- ocena enostranskega papirja Sora Face pri različnih vrstah 
uporabe;
- ocena nizkogramskih papirjev z visoko opaciteto Sora Medico 
Opaque pri različnih vrstah uporabe;
- vstop standardnih proizvodov na področje elektrofotografske 
tehnike tiska.

Razvojni projekti za leto 2012 so že določeni, plan razvojnih 
aktivnosti je zahteven, roki pa so ambiciozni, zato bosta po-
trebna tesno sodelovanje vseh zaposlenih v podjetju in inten-
zivna vključenost zunanjih akterjev. Ob koncu leta čestitam 
vsem za uspešno opravljene razvojne aktivnosti in vas vabim k 
aktivnemu sodelovanju v razvojnih projektih tudi v letu 2012.

Jerneja Pečnik

Agentski meeting 2011
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SORA FACE bo imel (ima) široko uporabnost 

Začetek razvoja papirja SORA FACE sega nekaj let nazaj. Pr-
votna ideja je bila razviti papir za zgornjo stran etikete, ki 
bi skupaj z našim že uveljavljenim papirjem SORA SILICO 
base EPC sestavljal celoto v t. i. laminatu. SORA FACE se 
je na tem področju že uveljavil, etikete pa se uporabljajo 
zlasti za tako imenovano »office application«.

Kmalu so ga opazili tiskarji za tobačno industrijo. Glavna 
ovira je bila pridobitev certifikata o primernosti za upora-
bo, brez negativnih vplivov na zdravje ljudi. Več mesecev 
smo potrebovali, preden je proizvajalec tobačnih izdelkov 
skupaj z našimi dobavitelji končno dokazal, da so surovine, 
ki so vgrajene v ta specialni proizvod, neoporečne. V tem 
segmentu industrije so naročila papirja SORA FACE kon-
stantna.

Nadaljevali smo s promocijo izdelka tudi za druge namene 
uporabe v tobačni industriji. 
SORA FACE se je že izkazal kot primeren za zavijanje cigaret 
(mehka embalaža), njegova uporabnost pa se potrjuje tudi 
pri zavijanju paketov, v katerih je po deset zavojčkov ciga-
ret, ali po domače »štek«. 

Tobačni trg je zelo specifičen. Proizvajalcev, ki niso pod 
okriljem multinacionalk, je malo, zato je bilo treba preveri-
ti tudi druge trge.

SORA FACE smo zaenkrat izdelali v gramaturah od 60 do 
100 g/m2. 

SORA FACE je specifičen proizvod. Srečuje se s papirji, izde-
lanimi v štirih proizvodnih fazah (predpremaz, previjanje, 
premazovanje in glajenje). Omenjene papirje odlikujeta iz-
redna gladkost in visok papirni sijaj, odlična kakovost papir-
ja SORA FACE pa se odraža v prehodnosti skozi tiskarske in 
dodelavne stroje, konstantni kvaliteti in pridobljenem pri-
rastu sijaja po tisku, ki se lahko primerja z zgoraj omenjeni-
mi papirji. Njegova homogena površina in specialni premaz 
omogočata dobro obnašanje tako na »die cut« strojih kot 
tudi na »štancah«. Mehanske lastnosti papirja SORA FACE 
uporabnikom omogočajo visoke hitrosti pri dodelavnih 
operacijah. Primeren je za tisk v offset in flexo tehniki. Za 
tisk se lahko uporabljajo zračno sušeče barve, UV barve in 
tudi vodni ali nitro laki.

Po potrditvi vseh lastnosti v izbranih tiskarnah in proizvo-
dnih procesih smo papir ponudili tudi za izdelavo etiket. 
Za zdaj se najhitreje prebija na francoskem trgu, pozitivni 
odzivi pa prihajajo tudi z drugih trgov. Količinska rast v le-
tošnjem letu je spodbudna.

Proizvod je še vedno v razvojni fazi, saj želimo preveriti in 
izboljšati nekatere lastnosti, potrebne za nove aplikacije. 

Nov papir zahteva veliko angažiranosti in znanja vseh, ki 
so vključeni v razvoj proizvoda. Le timsko delo in pozitiven 
pristop lahko vodita v dober rezultat, zato nadaljujmo po 
zastavljeni poti in se skupaj razvijajmo v znanju in spošto-
vanju.

Maja Mrgole

Sora FaceMehka embalaža

13

ra
zv

oj



Tiskano na                    100g

Množična inovativna dejavnost

Komisija MID je izmed izvedenih koristnih predlogov v letu 
2010 kot najbolj inovativne izbrala naslednje inovatorje:
 

Lojze Bogataj - najizvirnejši koristen predlog na podro-
čju energetske učinkovitosti:

• zamenjava svetilnih teles nad pomožnim vzdolžnim re-
zalnim strojem (dr. Roller) z novo tehnologijo svetil T16 
z višjim izkoristkom in nižjimi stroški vzdrževanja, kar po-
meni velik letni prihranek in zmanjšanje porabe električ-
ne energije ter posledično zmanjšanje emisij CO2 za 75 
ton na leto.

Majda Benedičič – najizvirnejša koristna predloga na 
področju poslovne informatike:

• zaradi novih hitrosti na PS so se spremenile maksimalne 
širine papirja v optimizaciji razredov. Predlog spremem-
be parametrov optimizacije (maksimalne širine razreza) 
v štiri razrede, podatek se črpa iz osnovne kode. Prej smo 
imeli le dva razreda in je bilo zato treba za vsak razrez na 
VRS ročno popraviti optimirne širine. 

• Način sledenja CW zalogam zvitkov na skl. 40 za zagota-
vljanje zahtev sistema FSC. 

inovatorji - Azem Korać, Lojze Bogataj, Majda Benedičič

zamenjava svetlobnih teles
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Čeprav so bile letos opravljene številne izboljšave na pa-
pirnem stroju, v dodelavi in na področju vzdrževanja, opa-
žamo velik upad prijav koristnih predlogov. Zaposlenim je 
pogosto težko zapisati koristen predlog, zato idej tudi ne 
prijavijo. Pozivam vse vodje, naj čimveč sodelujejo z zapo-
slenimi in jim pomagajo pri zapisovanju koristnih predlo-
gov. Treba je poudariti, da za prijavo koristnega predloga 
ni potrebna končna rešitev ideje. Za obdelavo ideje imamo 
v podjetju strokovne službe, ki bodo idejo pripeljale do 
faze realizacije. Za idejo, ki jo bo komisija MID opredelila 

2007 2008 2009 2010 2011

Št. predlogov 35 44 32 18 5

Št. predlogov na zaposlenega 0,18 0,18 0,15 0,08 0,025

Št. predlogov PAPIRKO 0 7 17 1 0

Št. predlagateljev 19 20 11 13 6

Št. skupinskih predlogov 2 7 0 2 2

Delež predlagateljev (%) 9,5 10 5 6 3

Št. izvedenih predlogov 16 5 7 10 3

Delež izvedenih predlogov (%) 46 11 22 56 60

Izplačilo neto nagrad (€) 3.875 748 462 1026  v obravnavi 

Število predlogov po oddelkih

Papirnica 10 6 11 3

Dodelava 0 10 0 0

Priprava dela v proizvodnji 2 11 3 0

Vzdrževanje 25 3 3 1

Logistika 7 0 0 0

VČN 1 0

Kontrola kakovosti 0 1

Pregled delovanja množične inovativne dejavnosti:

Azem Korać - najizvirnejša koristna predlo-
ga na papirnem stroju:

• pokrivanje vlažilnih šob po širini v času 
obratovanja SF premaznega agregata, s či-
mer preprečimo zabijanje vlažilnih šob in 
posledično tudi zabijanje raklja ter poškod-
be valja. Predlog je bil realiziran na druga-
čen način, in sicer s stalnim vlaženjem šob 
(s tem preprečimo vdor premazne mase v 
šobo), metodo, ki je bila razvita v sodelova-
nju z vzdrževalci. 

• Dvig vrvenice nad razpenjalni valj pred baby 
valjem za učinkovitejši postopek napeljeva-
nja papirja. vlažilne šobe vrvenica

kot neizvedljivo, pa predlagatelj dobi simbolično nagrado 
Papirko.

Ob koncu leta bi se kot predsednica komisije MID rada za-
hvalila vsem prijaviteljem koristnih predlogov za njihovo 
ustvarjalnost, posebna zahvala pa je namenjena članom 
komisije MID (Klemen Burgar, Matjaž Maretič, Maja Mrgole 
in Janez Gale) za njihovo zavzetost in podporo množični 
inovativni dejavnosti.

Jerneja Pečnik
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Zaposleni se predstavijo: IVO BARUNČIĆ

Ivo Barunčić, zaposlen na delovnem mestu vodja prečnega 
rezalnega stroja, po dobrih osemintridesetih letih delovne 
dobe v podjetju odhaja v pokoj. Kot vsak izmed nas ima tudi 
on svojo zgodbo in v zadnjih delovnih dneh je njen delček v 
tej kratki predstavitvi delil tudi z nami.

Po koncu služenja vojaške obveznosti v Bihaću ni našel pri-
merne zaposlitve v svoji domovini, zato je zbral pogum in 
se preselil v Slovenijo, kjer živi od leta 1972. Sprva je delal v 
Zalogu. Zaradi težkih delovnih razmer in nerednega plačila 
se je odločil, da bo poiskal drugo zaposlitev, in pot ga je 
pripeljala v papirnico. Prijavil se je za pomočnika strojevodje 
izžemalnega stroja. Na pamet izstreli datum prvega delov-
nega dne - 12. Junij 1973. Zaradi pripravljenosti za delo in 
uspešnosti na delovnem mestu je že čez tri leta napredoval 
v strojevodjo izžemalnega stroja. 

Na začetku je stanoval v eni od majhnih lesenih hišk, ki so 
bile v lasti podjetja, pozneje pa v samskem domu, vendar ni 
šlo vse gladko. Čakala ga je velika preizkušnja, saj je moral 
ob zaprtju celuloze – tako kot številni sodelavci - na čaka-
nje. Čez sedem mesecev se je k sreči pokazala potreba po 
zaposlitvi v oddelku dodelave. Začel je kot viličarist za pre-
voz zvitkov, na koncu pa je »pristal« na trenutnem delovnem 
mestu. 

Z grenkobo se spominja delovne nesreče iz leta 1977, ko je 
prišlo do eksplozije parnega valja. Tistega dne je na lastno 
željo želel nadomeščati pokojnega kolega, ker mu je dolgo-
val, kot rečemo v žargonu, »en šiht«. A kolega je njegovo 
ponudbo zavrnil, češ, ne hodi v službo, nadomeščal me boš 
kak drug dan, ko bom imel doma delo. In prav tega dne je 
Ivo ostal brez treh svojih najožjih sodelavcev, ki so umrli za 
posledicami nesreče.

Seveda pa se je v teh letih nabralo veliko več lepih spominov 
in dogodkov, pa tudi sprememb. Včasih so se sodelavci več 
družili tudi v prostem času. Igrali so košarko ali nogomet ter 
si privoščili kozarec piva ob večerih. Pove, da se je ob koncu 
službe proti samskemu domu vila prava kolona, prežeta s 
smehom in klepetom. 

Danes tega druženja ni. Vsak hiti na svojo stran. Tako pač 
je. Tudi sam ima »svojo stran«. V Zagrebu. Ženo, tri sinove in 
štiri krepke vnuke ter lastno hišo, da je slika popolna, pa še 
hišnega ljubljenčka, psa. Tam živijo od leta 1992, ko so se 
umaknili vojnim razmeram v Bosni in Hercegovini. Ivo se že 
vsa leta ob petkih z vlakom odpravi k domačim. Pot se mu 
ne zdi ne dolga, ne naporna. Po upokojitvi se bo iz najemni-
škega stanovanja, ki ga ima v Medvodah, za stalno preselil k 
svojim. Veseli se obrezovanja drevja na vrtu in ukvarjanja z 
vnuki. 

Zahvaljuje se vsem sodelavcem in želi, naj delamo dobro.
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Zaposleni se predstavijo: MIRJAM ŠELHAUS

1. Kaj bi na kratko povedali o 
sebi?

Končala sem srednjo ekonomsko 
šolo in ekonomsko fakulteto v Lju-
bljani – smer za ekonomske od-
nose s tujino. Najprej sem nekaj 
let delala v zunanji trgovini, zlasti 
s podjetji z nemškega govornega 
območja, nato pa sva z možem 
odšla v Nemčijo. Tam sem prežive-
la deset let in delala v dveh večjih 

podjetjih. Zaradi vse večjega domotožja sva se vrnila v do-
movino, tu pa sem se zaposlila v nabavi nemško govore-
čega koncerna. Živim na Golem Brdu in se v prostem času 
zelo rada sprehodim do bližnjih hribov: Jeterbenka, Petelin-
ca in Katarine. Z možem imava sina Nejca (24), ki trenutno 
zaključuje magisterij na Fakulteti za družbene vede.

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

V Goričanah sem se kot referentka v nabavi zaposlila junija 
letos. Zadolžena sem za nabavo rezervnih delov na doma-
čem in tujem trgu, za nabavo določenih surovin, palet in 
drugega pomožnega materiala, naročam pa tudi storitve 
in investicije. Pri svojem delu tesno sodelujem s skladiščem 
rezervnih delov in surovin, z vzdrževalci, pripravo dela, do-
delavo, razvojem in kontrolo kakovosti ter vsemi ostalimi 
oddelki v proizvodnji in upravi.

3. Kakšne izzive in zadovoljstva najdete v tem poslu?

Delo v nabavi me zelo veseli, saj sem na tem področju pre-
živela večino svoje dosedanje delovne dobe. Rada imam 

stike z veliko ljudmi na vseh področjih v tovarni in zelo rada 
sem v kontaktu z domačimi in tujimi dobavitelji.

4. Kakšna so vaša delovna načela?

Svoje delo vedno opravljam vestno, odgovorno in v sodelo-
vanju s sodelavci v nabavi ter ostalih oddelkih.

5. Ali vaše mnenje šteje in se upošteva?

Pri svojem delu vedno izrazim svoje mnenje in potem sku-
paj poskušamo najti najboljšo rešitev za dobro in učinkovi-
to opravljeno delo.

6. Ali imate pri delu priložnost početi praktično vsak dan 
tisto, v čemer ste najboljši?

Opravljam delo, ki mi je všeč, in vsak dan z veseljem pri-
dem v službo, kjer se vedno znova veselim novih delovnih 
izzivov.

7. S katerimi težavami se srečujete pri opravljanju svojih 
delovnih obveznosti?

Večkrat se dogaja, da se dobavitelji ne držijo dogovorjenih 
rokov dobave in jih je treba vedno znova opominjati, naj 
izpolnjujejo svoje obveznosti.

8. Kakšne cilje želite doseči v podjetju?

S svojim znanjem in delovnimi izkušnjami v mednarodnih 
podjetjih želim, da bi pripomogla k še večji uveljavitvi in 
prepoznavnosti naše tovarne na domačih in tujih trgih.

Kadrovska gibanja v letu 2011

V letu 2011 smo zaposlili osem delavcev (Boruta Masleta 
na vodočistilni, Klemena Škofica in Milorada Čičo v dodela-
vi, Rasima Handanagića v logistiki, Tometa Atanasova v pa-
pirnici, Boštjana Perića v skladišču rezervnih delov, Tomaža 
Tratnika v vzdrževanju in Gašperja Korošca v energetiki) ter 
štiri delavke (Zoro Antić v dodelavi, Andrejo Kalan v prodaji, 
Mirjam Šelhaus v nabavi in Sonjo Urh v razvoju).

Zapustilo nas je dvanajst delavcev, od tega so se upokojili 
Milija Milatović, Jože Anžur, Zlatko Pavlin, Janez Poljanec, 
Vinko Plešec in Ivo Barunčić ter Milena Žakelj.

JUBILANTI

Letos sta 30 let delovne dobe v podjetju dopolnila  
Ibrahim Abdić in  
Naila Čehič. 

Šest delavcev je dopolnilo 10 let delovne dobe v podjetju: 

Valentin Križaj,

Tea Rezelj, 

Aleš Žganjar,

Ivan Žerovnik, 

Viktor Ovčak in

Diko Miljanović.

Mira Luštrik
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NAGRADNA KRIŽANKA
Pravilno geslo iz prejšnje križanke se glasi PAPIRNIŠKI TEHNIK-
ŠOLANJE
Izmed pravilnih rešitev je komisija v sestavi Bojan Pivk, Marija 
Šiljić in Vesna Golob izžrebala naslednje nagrajence: 

1. nagrada: SAŠA FLISAR

2. nagrada: MILENA DUKIĆ

3. nagrada: MARIJA BERTONCELJ

V tej številki vas ponovno čaka križanka. Rešitev v modri zaleplje-
ni kuverti oddajte na recepciji, ali pošljite na naslov Goričane, 
tovarna papirja Medvode, d.d., Ladja 10, 1215 Medvode,  do 
17. januarja 2012. Geslu pripišite ime in priimek, upokojenci 
dodajte še naslov in davčno številko.

Prvi izžrebani bo prejel nagrado 60EUR, drugi 40EUR, tretja 
nagrada pa je vredna 20EUR.

SESTAVIL:  
SIMON 
BIZJAK

POŠAST,
SPAKA,

NESTVOR

PROSTOR-
NINA,

IZRAŽENA
V LITRIH

ANTON
SOVRE

LESENA
POSODA
Z DVEMA
UŠESOBA

SL. ROKO-
METNI
TRENER
(BOJAN)

HRVAŠKI
ALPSKI

SMUČAR
KOSTELIĆ

SVET. PRVA-
KINJA V

SKOKU V
VIŠINO

BIBLIJSKA
MARIJINA

MATI

NORDIJSKA
GOSPODA-

RICA
MORJA

IZDELO-
VALEC

SLAŠČIC

TISKAN
IZDELEK

(SPLOŠNO)

VITO
TAUFER

PREBIVAL-
LEC ATIKE

SOL SILICI-
JEVE KISL.

ŠVED. SMUČ.
SREDIŠČE

SL. PEVEC
NABER

AFRIŠKA
DRŽAVA

(GL. MESTO
AKRA)

PAPIRNICA 
GORIČANE

SLIKA Z
VODENIMI
BARVAMI

ORGAN V
TREBUŠNI
VOTLINI

NIKOLAJ
GOGOLJ:

»? BULBA«

OTAKAR
VAVRA

IZDELOVA-
LEC SIRA

RAK BREZ
KLEŠČ

REŽISER
»KEKCA«

PTIČJE
KRILO

ZADETEK
V SVOJO
MREŽO

(NOGOMET)

VREČKI PO-
DOBEN DEL
OBLAČILA

SVET,
PORASEL
Z RESJEM

STARA
MATI,

BABICA
CEZIJ ADAM IN ?

KRAVJA
PASTIRICA

GL. MESTO
ARMENIJE
PREDZNAK
BOLEZNI

VARJENI
ŠIV

RIBIŠKA
VRVICA

GOLJUFI-
JA,

UKANAKAMP

IZOBČE-
NJE IZ

CERKVE

SL. PESNIK
GRUDEN

ŠEMA IZ V.
SLOVENIJE JERNEJ

ŠUGMAN EFEKT

AMERIŠKO
OTOČJE

(HONOLU-
LU)

JED IZ
IKER

SAMICA
DIVJE

MAČKE

NALEPKA IGRALKA
(POLONA)

PRIHOD V
GOSTE

PESNICA
MUSER

ERIC
CLAPTON

BODLJAJ STRUPENA
KAČA

NOČNI
METULJ

VONJ POLJSKI
SLIKAR

4. IN 19.
ČRKA

NAŠ TV
VODITELJ

IN IGRALEC
(»FOTR«)

IGOR
VIDMAR

PREBIVAL-
KE ITAKE

PAPIRNICA 
GORIČANE

NAUK O
PESNIŠKI

MERI, ME-
ROSLOVJE

60 MINUT
(MANJŠ.)

X IGRALKA
IVANIČ

ULKUS,
ČIR

SEZNAM
NASLOVOV

PORTUGAL.
OTOČJE

RASTLINA
ZA

JASLICE

GRŠKI
FILOZOF

POLITIK
LAHOVNIK

»AIDA« ALI
»NABUCCO«

IGRALEC
BRANDO

EDGAR
DEGAS

ČUTILO
ZA VID

PRIJETEN
VONJ JEDI

GORSKE
REŠEVALNE

SANIMAJHEN
ZAJEDAVEC

SUMERSKI
BOG NEBA COLA

OSREDNJI
DEL ČLO-
VEŠKEGA
TELESA

MEH. PISEC
(OCTAVIO)

VRSTA
SOLATE

PALICA
BOGA

DIONIZA
(BAKHA)

ODPRTINA
V STENI
STAVBESTRUGA V

PUŠČAVI
BATISTA
ŠTADER

SPRAVLJA-
NJE KOGA
IZ NEVAR-

NOSTI

SL. ROKO-
METAŠ

VUGRINEC

ITALO
SVEVO

AM. IGRAL-
KA WELCH

VRSTA
ZOBA

KNUT
HAMSUN

KAREL
OŠTIR

VELIKA
AVSTRA-

SKA
PAPIGA

OKRAS(JE) GORA NAD
KOBARIDOM

SL. PEVKA
ZABAVNE
GLASBE
(MAJDA)

ILJA
ERENBURG

JUŽNO-
AMERIŠKI
TROPSKI
SADEŽ

NEKDANJI
JAPONSKI
PREMIER
(TARO)
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Vesel božič 
in srečno v letu 2012



matt 1.1

Kakovosten papir
- po vaši meri

medico opaque


