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V teh dneh mineva deset let od začetka lastniške 
konsolidacije papirnice Goričane, ki je bila pred tem 
v državni lasti. Natančno 7. novembra 2002 je bila 
podpisana pogodba o nakupu delnic papirnice med 
takratnim lastnikom SRD (Slovenska razvojna družba) 
in družbo Papigor holding, d.d., ki so jo ustanovili 
vodilni zaposleni v papirnici in Krekova družba. Vsi, 
ki smo bili takrat prisotni, se dobro spominjamo teh 
časov, ko smo se borili (tudi na cesti, s protestnim 
shodom), da bi papirnica dobila dobrega večinskega 
lastnika. Na srečo se je to zgodilo in zato smo danes 
še vedno tu.

Boj je sicer v teh letih postal drugačen, pa vendar je 
vedno prisoten. Panoga, v kateri delujemo, je zelo 
intenzivna. Dnevno beležimo spremembe na trgu 
in ves čas se prilagajamo na vseh področjih našega 
delovanja. Nič nam ni podarjenega, vedno se moramo 
za uspeh zelo potruditi. Ker se tega zavedamo in ker 
nam ni vseeno za našo tovarno, smo uspešni. 

Leto 2012 je bilo v naši tovarni zelo raznoliko. Izvedli 
smo nekaj večjih projektov na področju proizvodnje, 
investicij in razvoja. Intenzivno smo se pripravljali 
na največjo investicijo v letošnjem letu, menjavo 
linije za razpuščanje celuloze, in na največji poseg 
v energetiki v zadnjih desetih letih − remont parne 
turbine. Oba projekta smo uspešno zaključili. Žal je 
bil remont turbine zaradi težav izvajalca dokončan z 
dvotedensko zamudo, vendar pa je vsaj po zaključeni 
vgradnji vse delovalo v skladu z načrti. Seveda pa 
izgubljenih proizvodov nismo mogli ponuditi trgu, 
zato je poslovni rezultat v tem obdobju slabši. 

Hkrati so potekala intenzivna pogajanja z dobaviteljem 
glavnega energenta – zemeljskega plina, saj se nam 
je v letošnjem letu iztekla dolgoletna pogodba. 
Tudi ta pogajanja smo uspešno zaključili s podpisom 
nove pogodbe, ki nam tudi v prihodnje zagotavlja 
nemoteno oskrbo s plinom, po konkurenčnih pogojih.

Na področju prodaje smo prizadevanja usmerili v 
povečanje zadovoljstva kupcev s hitrim odzivanjem, 
fleksibilnostjo, dogovarjanjem in sodelovanjem. 
Pridobili smo nekaj novih dobaviteljev celuloze, kar 
pomeni več možnosti za konkurenčno primerjavo na 
nabavnem delu. 

Skratka, tudi letošnje leto je bilo zelo intenzivno. 

V  desetih mesecih smo izdelali 64.605 ton papirja, prodali 

smo jih 61.512 ton. Izvozili smo 87,8 % proizvoda. Čisti 

prihodek od prodaje v prvih 10 mesecih smo v primerja-

vi z letom 2011 uspeli povečati za 1 % in je znašal 54,5 

mio evrov. Na tujih trgih smo prodali za 51,4 mio evrov 

izdelkov. Od tega smo 67 % ustvarili na trgih EU, preostali 

delež prodaje v tujini pa na trgih zunaj EU, zlasti v Turčiji. 

Delež prodaje formatnih papirjev se je glede na prejšnje 

leto povečal za 6% (iz 35% na 41%) kar pomeni, da smo 

presegli predvidevanja iz poslovnega načrta. Podoben 

trend pričakujemo tudi v prihodnje, kar je glede na dodano 

vrednost zelo razveseljivo, zato prizadevanja in investicije 

usmerjamo v boljši izkoristek obstoječih možnosti na obeh 

razreznih strojih. 

Naj se vam ob koncu zahvalim za sodelovanje in vam zaže-

lim lepe božične praznike ter srečno v novem letu. 

Andraž Stegu  
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Uvodnik Poslovanje v številkah
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Obisk dobavitelja CMPC

Minilo je deset let

V mesecu juniju so nas obiskali predstavniki podjetja CPMC Celulosa, dobavitelja celuloze iz Čila. Z zanimanjem so si ogle-
dali našo proizvodnjo in izrazili interes po dobrem sodelovanju tudi v prihodnje. 

Sedmega novembra smo obeležili deseto obletnico odkupa papirnice Goričane od Slovenske razvojne družbe (SRD). Na sliki 
so Marija Zagožen, takratna predsednica NS Goričane, Andraž Stegu, generalni direktor, Izidor Rejc, takratni predsednik NS 
SRD, in Andrej Pagon, takratni podpredsednik NS Goričane.

Redna letna skupščina družbe Goričane d.d. je potekala 27. junija 2012. Skupščine se je udeležilo 97,34 odstotka vseh 
delničarjev z glasovalno pravico. Prisotni delničarji so se seznanili z letnim poročilom za leto 2011 in poročilom nadzornega 
sveta ter potrdili predlagane sklepe. Bilančni dobiček je ostal nerazporejen. Za revizorja družbe Goričane d.d. za poslovno 
leto 2012 so delničarji imenovali revizorsko hišo KPMG Slovenija d.o.o. 

Tea Rezelj 

Letna skupščina družbe
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Okoljsko poročilo 

Uvod

Strategija papirnice Goričane ostaja še naprej 
usmerjena v obvladovanje emisij z učinkovitim de-
lovanjem proizvodnje in majhnimi snovnimi in to-
plotnimi izgubami, s čimer združujemo okoljsko 
naravnanost in povečujemo uspešnost poslovanja. 
Okoljevarstveno dovoljenje IPPC določa zahteve za 
emisije snovi in toplote v zrak in vode ter za emi-
sije hrupa, elektromagnetno sevanje in ravnanje z 
odpadki v obdobju desetih let. Vsa leta z zunanjimi 
monitoringi dokazujemo izpolnjevanje okoljevar-
stvenih zahtev.

 Indikator Cilj 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(1. polletje)

Snovne 
izgube

% 
(izračun na bruto proizvodnjo)  0,7 0,8 0,7 0,72 0,81 0,75 1,03

 Indikator BAT/
zakonodaja

2007 2008 2009 2010 2011

Poraba vode Sveža voda (vodnjaki) 4.832 4.844 4.626 4.552 4.624

1000 m3

Sveža voda 
(hlajenje v energetiki)

3.620 3.685 3.483 3.387 3.492

1000 m3

 Sveža voda 
(tehnološki namen)

 1.210 1.158 1.143 1.163 1.133

1000 m3

Spec. poraba tehnološke 
vode

15 12 12,3 11,4 14,2 11,6

Poraba 
energije

Zemeljski plin 1000 Sm3 16.519 15.744 15.679 15.638 15.987

Nabavljena elektrika 
(MWh)

29.838 28.088 28.428 26.623 26.766

Emisijski kuponi 32.834 30.959 29.507 29.385 29.309 29.963

 Višek emisijskih kuponov 3.610 3.327 3.449 3.525 2.871

 Poraba 
električne energije

0,7 do 0,9 0,603 0,583 0,545 0,580 0,652

MWh/ton

 Poraba toplotne energije 
GJ/ton

7 do 8 3,92 4,103 3,814 3,931 3,82

Uporaba naravnih virov

Racionalno rabo surovin spremljamo s kazalnikom snovnih 
izgub. Proces proizvodnje je v letu 2011 nekoliko presegel 
ciljno zastavljene snovne izgube. V letu 2012 smo delež 
izgub precej povečali, saj znašajo že 1 %, zato intenzivno 
izvajamo ukrepe za njihovo znižanje, da se bomo do konca 
leta približali ciljni vrednosti.

FSC proizvodi

V letu 2011 smo prodali 3.321 ton proizvodov FSC MIX. V 
sklopu proizvodnje FSC smo v tem letu porabili 3.488 ton 
celuloze FSC MIX in 12.064 ton celuloze FSC CW (kontroli-
rano poreklo). V prvem poletju 2012 smo prodali že 2.892 
ton papirjev FSC MIX.

Preglednica 2: Poraba energentov

Preglednica 1: Povprečne snovne izgube iz proizvodnega procesa
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Preglednica 3: Emisije snovi v ozračje

Emisije
ZRAK

Emisije v zrak spremljamo z monitoringom, ki ga izvede zu-
nanja institucija. Monitoring emisij v zrak je predpisan z oko-
ljevarstvenim dovoljenjem IPPC, opraviti pa ga je treba vsako 
tretje leto. Zadnji monitoring je bil izveden v letošnjem letu. 
Meritve NOx in prahu izpolnjujejo zakonodajne zahteve.  

VODA

Tehnološko odpadno vodo pred izpustom v vodotok či-
stimo na mehansko kemijski čistilni napravi. Letni moni-
toring kaže, da dosegamo zahteve okoljevarstvenega do-
voljenja IPPC. 

 Indikator Okoljsko 
dovoljenje 

IPPC

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Emisije v 
ozračje

NOx mg/m3 200 184 184 163 163* 163* 152

Prah mg/m3 150 5,3 5,3 4,2 4,2* 4,2* 4,8

*Meritve iz monitoringa 2009

Preglednica 4: Emisije snovi v vodotok

Emisije v vodotok Indikator Meje do 
2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
1. polletje

Suspen. snovi mg/l 35 7,0 10,2 7,1 13,5 12,8 17,1

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

KPK mg/l 103 92 84 146 162 149

kg/t 4** 1,2 1,2 0,9 2,0 1,7 1,0

BPK5 mg/l 50** 20 27 28 39 39 42

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

N tot mg/l 10 5,8 5,5 5,1 5 5,6 5,2

kg/t 0,06 0,07 0,06 0,07 0,06 0,03

P tot mg/l 2 0,08 0,2 0,1 0,1 0,07 0,084

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

AOX mg/l 0,1 0,1 0,12 0,25 0,12 0,17

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

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

Hrup

Monitoring hrupa je treba v skladu z dovoljenjem IPPC iz-
vesti vsako tretje leto. Nazadnje je potekal v letu 2010. 
Meritve hrupa na treh lokacijah v okolici tovarne so bile 
pod maksimalno dovoljeno mejo za dnevni, večerni in noč-
ni čas, tako da so zahteve okoljevarstvenega dovoljenja 
izpolnjene. Naslednji redni monitoring hrupa v okolje bo 
izveden v letu 2013.
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Odpadki

V podjetju imamo dobro vzpostavljen sistem ločevanja od-
padkov 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.

Ravnanje z nevarnimi snovmi

Na področju nevarnih snovi ohranjamo nizko stopnjo tve-
ganja, saj redno vzdržujemo skladiščne posode in črpali-
šča. V letošnjem letu je okoljski inšpektor pregledal naš 
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. 

Izredni dogodki

V mesecu septembru je večji hrup ob spuščanju visokotlač-
ne pare v okviru rednega periodičnega servisa v energetiki 
negativno vplival na okolje. Na lokalni televiziji smo že pred 
predvidenim servisom najavili čas trajanja povečanega hru-
pa, vendar pa je vse skupaj žal trajalo dlje zaradi težav, ki ji 
je imel pooblaščeni serviser s servisom turbine. Za omejitev 
hrupa smo na glavne izpuste namestili nove glušnike hru-
pa, obstoječe glušnike pa bomo v prihodnje nadgradili z 
dodatno kapaciteto. Trajanje izpihovanja pare je tehnično 
predpisano in ga ni dovoljeno skrajšati. V času spuščanja vi-
sokotlačne pare smo izmerili občasno povišan hrup na več 
lokacijah. Najvišja vrednost hrupa, 70 dB, je bila izmerjena 
na Ladji in v Goričanah na hribu, na nižje ležečih lokacijah 
pa je bil izmerjen hrup med 50 in 55 dB. V času trajanja 
remonta smo prejeli nekaj pritožb in na vse smo tudi od-
govorili. 

Preglednica 5: Odpadki

 Indikator Načrt gospodarjenja 
z odpadki

2007 2008 2009 2010 2011 2012
1. polletje

Papirni mulj ton max. 1.600 1.897 1.604 1.739 1.815 1.511 1.635

Komunalni odpadki ton max. 50 41 44 47 51 31 24

Papirna embalaža ton max. 300 132 249 305 290 294 276

Kovinska embalaža ton max. 110 142 126 102 123 119 102

Plastična embalaža ton max. 15 15 7 6 8 9 18

Lesena embalaža ton max. 50 26 17 32 43 49

Okoljski cilji in programi

V letih 2011 in 2012 smo izvajali naslednje okoljske pro-
grame:

• Projekt EUREKA ZEROEF je bil uspešno zaključen; izve-
dli smo pilotni test mikrofiltracije tehnološke odpadne 
vode, definirali najbolj obremenjujoče vire tehnoloških 
odpadnih vod in izvedli pilotni poskus ATREX za ponov-
no uporabo papirnega mulja v proizvodnem procesu. 
Čiščenje odpadne vode smo s posebej vzgojenimi 
BIO-AMP mikroorganizmi testirali neposredno na ob-
stoječi kemijsko-mehanski čistilni napravi. Ker znižanja 
organske obremenitve ni bilo, smo pozneje izvedli še 
pilotni preizkus, v okviru katerega smo preučili pogoje, 
potrebne za doseganje želenega učinka čiščenja.

• Postavitev dveh dušilcev na izpustih nizkotlačne in vi-
sokotlačne pare. Dušilec za visokotlačno paro ni zdržal 
obremenitve, zato proizvajalec pripravlja novo kon-
strukcijo dušilca, ki bo zdržal pritisk.

• Prilagoditev nadzemnih skladiščnih naprav nevarnih 
kemikalij zahtevam nove zakonodaje. Nabavili smo za-
ščitno opremo za samodejno prekinitev polnjenja.

Papirnica Goričane že več let išče rešitve za znižanje or-
ganske obremenitve ob ohranitvi visoko zaprtega snovne-
ga in vodnega krogotoka. Strategija razvoja poteka v dveh 
smereh: ponovno uporabiti ostanke čiščenja v proizvodnji 
oziroma iz ostankov izdelati nov proizvod. Tehnike čiščenja 
odpadnih vod razvijamo s sodelovanjem v dveh mednaro-
dnih projektih: v projektu EUREKA ZEROEF (čiščenje odpa-
dnih vod s filtracijo in vračanjem snovi v proizvodnjo) in v 
projektu CORNET ALBAQUA (čiščenje odpadnih vod z alga-
mi, nova ideja proizvodnje biomase s čiščenjem odpadnih 
vod). Oba projekta sta bila letos zaključena, dobili pa smo 
obetavne rezultate, vendar so razvojni projekti temeljili na 
manjših pilotnih poskusih in zahtevajo svoj čas za imple-
mentacijo. Načrtujemo, da bi naslednje leto znova kandidi-
rali za mednarodne projekte, cilj pa je poiskati partnerje in 
skupaj z njimi razviti nove tehnike čiščenja odpadne vode.

Jerneja Pečnik, pooblaščenka za varstvo okolja
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Prodajno področje v letu 2012

Če bi želeli na kratko opisati trenutne razmere, bi lahko 
rekli, da je stanje na nek način podobno kot v letu 2011: 
zelo zasedena proizvodnja v prvi polovici leta, izredno ve-
liko naročil za format, precejšnje povpraševanje v poletnih 
mesecih in upad naročil v drugi polovici oktobra. Seveda pa 
ta opis ne zajame glavnih značilnosti letošnjega leta, ki je v 
marsičem precej drugačno od prejšnjih.

Dogodki v zvezi z večjim povpraševanjem po formatih v 
letu 2011 so nas izučili in smo se na podobno situacijo 
zelo dobro pripravili. Stanje se je tudi dejansko ponovilo, 
mi pa smo takoj organizirali rezanje drugje, tako da smo 
lahko sledili večjemu povpraševanju in naročila izpolnjevali 
v dogovorjenih rokih. Ena od značilnosti letošnjega leta je 
zagotovo utrditev našega položaja na področju papirjev za 
farmacevtska navodila v regiji. Količine, zlasti v formatih, so 
se precej povečale in postali smo najmočnejši dobavitelj v 
regiji. Ker tudi v prihodnje pričakujemo rast formatov, zla-
sti pri nizkogramskih papirjih, se bomo morali novim raz-
meram prilagoditi z večjo količino papirja, razrezanega v 
Goričanah. 

Glede na to, da je bila zasedenost z naročili dobra, smo 
imeli možnost v drugi polovici leta zmanjšati količine papir-
ja Sora Press, ki je pod velikim cenovnim pritiskom. Trend 
zmanjševanja količin belih offsetnih papirjev se bo najverje-
tneje nadaljeval tudi v prihodnje. Položaj pri barvnih papir-
jih je medtem ravno nasproten, saj se količine povečujejo, 
vendar bomo od zdaj naprej selektivnejši in bomo skušali 
obdržati količine in trge, kjer so cene boljše. Letos bomo 
zaključili tudi projekt dišečega papirja in sprejeli odločitev 
o nadaljnjih korakih. Glede na odzive s trga je interes za ta 
papir zelo velik in lahko pomeni preusmeritev v donosnejši 
segment.

Na področju papirjev za silikoniziranje so se količine letos 
zmanjšale, saj smo bili prej navajeni, da je letna rast prese-
gala 10 %. Razlogov za zmanjšanje je več, vzroki so večino-
ma finančni (slaba plačilna sposobnost, stečaji …), delno 
pa je »kriv« tudi padec povpraševanja na trgu. Glede na 
to, da smo trenutno pri več novih kupcih v fazi testiranja, 
pričakujemo, da bomo že v naslednjem letu izdelali precej 
večje količine. Glavnino rasti predvidevamo zlasti na zuna-
jevropskih trgih.

Tudi pri samokopirnih papirjih je opazen trend zmanjševa-
nja količin. Veliko se govori o tem, da se bo na trgu zgodil 
preobrat v smeri omejevanja proizvodnje, kar naj bi izena-

čilo ponudbo in povpraševanje po Evropi. Trg trenutno ob-
vladujejo trije večji evropski proizvajalci. V Goričanah smo 
letos prilagodili kakovost samokopirnih papirjev, saj želimo 
še naprej slediti trendom na tem segmentu. Odločili smo 
se, da bomo imeli samo eno stopnjo kakovosti samokopir-
nih papirjev, kar bo omogočilo boljše načrtovanje in večji 
izkoristek pri proizvodnji.

Tudi na področju etiketnih papirjev smo letos naredili pre-
cej velik korak naprej pri količinah in predvidevamo, da 
bomo količine v naslednjem letu še močno povečali. Veči-
na izdelanega papirja bo v formatih, nekaj aplikacij pa naj 
bi bilo tudi v zvitkih (laminiranje …). 

V Goričanah sledimo najnovejšim trendom tudi na podro-
čju digitalnih tehnik tiska (elektrofotografija in inkjet). V 
sodelovanju z enim od vodilnih proizvajalcev inkjet tiskar-
skih strojev smo uspeli razviti mat premazan papir za in-
kjet tehniko tiska z imenom Sora Jet Matt. Glede na dobre 
rezultate pri poskusnem tisku je mogoče predvidevati, da 
bomo že v naslednjem letu začeli s prodajo teh papirjev, ki 
so tehnično izredno zahtevni in zahtevajo visoko usposo-
bljene kadre v razvoju in v sami proizvodnji. 

Glavne značilnosti letošnjega dogajanja na trgih:

• padec porabe grafičnih premazanih papirjev, proizvo-
dnja je bila višja od porabe, pritisk na cene pa izreden;

• kljub povečanju vseh stroškov so cene papirjev ostale 
enake ali pa so se celo znižale;

• pogoji poslovanja so se zaostrili, potreben je še strožji 
nadzor finančne stabilnosti kupcev;

• proizvajalci vztrajno iščejo segmente, kjer se pričakuje 
rast oziroma kjer je celotna veriga finančno stabilnejša 
(farmacija,  kozmetika);

• konkurenca iz Južne Amerike in z Daljnega vzhoda.

Strategija našega podjetja ostaja nespremenjena. Smo po-
membni akterji na trgu in postali bomo še močnejši proi-
zvajalci papirjev, ki zahtevajo veliko znanja, prilagodljivosti 
in fleksibilnosti ter tehničnih zmogljivosti. Prepričan sem, 
da nam bo vsem skupaj to tudi uspelo.

Andrej Gradišek
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Proizvodnja v letu 2012

Proizvodnja v letu 2012 je bila - po-
dobno kot v prejšnjem letu - polna 
vzponov in padcev glede zasede-
nosti z naročili, pri čemer pa lahko 
rečemo, da smo se na letošnje leto 
bistveno bolje pripravili in to kljub 
temu, da je bila povprečna zasede-
nost z naročili višja in je trajala dlje 
časa. Količina naročil se je začela po-
večevati že v februarju, za malenkost 
pa se je zmanjšala v drugi polovici av-
gusta, ko je potekal načrtovani zastoj 
zaradi investicije na razpuščanju in 
10-letnega remonta v energetiki. Za-
stoj je trajal še do sredine septembra.

Na splošno lahko rečemo, da se vr-
sta naročil za proizvodnjo spreminja, 
saj se delež formatnega papirja ves 
čas povečuje in je v letošnjem letu 
že presegel 45 % zvitkov papirja, iz-
delanega za razrez v format na VRS. 

S povečevanjem količin formatnega 
papirja se krepi tudi želja po razrezu 
formatnega papirja v drug format, 
zlasti zaradi fleksibilnosti, manjših 
naročil in manjših zalog. Na to smo 

se pripravili že konec prejšnjega leta, 
dejansko pa smo načrt uresničili le-
tos februarja z nakupom in zagonom 
novega plosko rezalnega stroja Po-
lar 137 X, ki je delno avtomatiziran. 
Zaradi povečanih potreb po razrezu 
formatnega papirja smo uvedli do-
datno izmeno za razrez papirja in v 
preteklem mesecu smo na stroju raz-
rezali že 140 ton papirja.

Največja investicija v proizvodnji 
je bila vsekakor menjava linije 1 za 
razpuščanje celuloze, ki deluje že od 
leta 1975. Cilj prenove je bil zago-
toviti najsodobnejši razpuščevalnik 
s popolnoma avtomatiziranim ciklu-
som razpuščanja listavcev in iglavcev 
na eni liniji. V projekt so bila vključe-
na številna podjetja iz Švedske, Slo-
venije, Avstrije in Nemčije. 

Zagon linije in avtomatizacija pro-
cesa sta bila izvedena z lastnim zna-
njem naših tehnologov in vzdrževal-
cev. Celotna linija je vključena v DCS 
sistem stroja, kar zagotavlja popoln 
nadzor delovanja. Linija je zasno-

vana tako, da je delovanje kar naj-
bolj enostavno in omogoča dovolj 
časa za uporabo drugih linij (izmet). 
Hkrati je dimenzionirana tako, da je 
mogoče razpustiti celotno celulo-
zo za potrebe PS na eni liniji, kadar 
uporabljamo eno vrsto listavcev in 
eno vrsto iglavcev. Na liniji so vgra-
jeni energetsko učinkoviti motorji in 
frekvenčni pretvorniki, ki omogočajo 
nizko porabo električne energije. 

Lahko se pohvalimo, da smo na papir-
nem stroju sposobni implementirati 
nova spoznanja na področju oblog va-
ljev, kar dokazujeta nov tip obloge na 
pick-up valju s spremenjeno strukturo 
površine valja, in bombiranje valja, ki 
omogoča raven prečni profil stiskanja 
in odvodnjavanja v prvem nipu stiskal-
nic. Poleg tega smo in bomo še naprej 
optimizirali strojno vprego tako na 
mokrem delu (sita in klobučevine) kot 
tudi v sušilni skupini. Na področju mo-
krih klobučevin smo naredili velik ko-
rak naprej, saj sitove strani papirja ne 
markiramo več, kar je precej izboljšalo 
kakovost papirjev Sora Matt Plus. 

Nova linija za razpuščanje celuloze v obratovanju. Postavljanje     pulperja.
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Z obratovanjem brez offset stiskal-
nice smo pri določenih papirjih lah-
ko izvedli prehod s klejenja AnKD 
na AKD, kar omogoča nižjo ceno in 
zanesljivejšo Cobb vrednost, vrte-
nje papirnega stroja v novo smer pa 
lahko dokažemo z več industrijskimi 
preizkusi na novem papirju Sora Jet 
Matt, ki je že prestal prva testiranja 
tako v EU kot tudi v ZDA. Odzivi so 
dobri in že prihajajo prva naročila za 
papir, ki je nastal na podlagi sodelo-
vanja z enim od večjih proizvajalcev 
tiskarskih strojev za brezkontaktno 
tiskanje papirja. 

Za zagotavljanje tehnoloških para-
metrov smo v letošnjem letu uvedli 
popis parametrov tudi na papirnem 
stroju, s čimer smo hkrati naredi-
li korak naprej v tako imenovanem 
mrežnem predpisu, kjer se spremlja 
številne parametre za izdelavo po-
sameznih vrst papirjev. Poleg tega 
smo pridobili nov nadzorni sistem 
parno-kondenzatnega sistema ter 
prezračevanja hale in havbe v nad-
zorni sobi.

Glede na povečevanje deleža for-
matnega papirja smo bili letos del 
zvitkov prisiljeni razrezati drugje, da 
smo zagotovili naročila kupcem. V 
prihodnjem letu se temu želimo izo-
gniti, zato potekajo intenzivni razgo-
vori o predelavi PRS1 za povečanje 
kapacitete rezanja, s predelavo pa 
bo omogočeno tudi rezanje nižjih 
gramatur.

V času avgustovskega zastoja smo 
izvedli tudi interno usposabljanje za 
posadko na PS, saj smo ljudje še ve-
dno najpomembnejši člen pri izdela-
vi kakovostnega papirja, zato bomo 
še naprej poudarjali delo z ljudmi in 
spodbujanje novih idej, ki omogo-
čajo rast podjetja in enakomernejše 
delovanje stroja. 

Sodelovanje med ljudmi ter prenos 
znanja in izkušenj sta nujno po-
trebna. V letošnjem letu je kar pet 
zaposlenih iz proizvodnje po 40 in 
več letih delovne dobe prenehalo z 
aktivnim delom. Ob odhodu so svoje 
znanje prenesli na mlajše sodelavce, 

Zvitki za format

32500 t

saj le kakovosten papir, ki ga kupec 
dobi ob pravem času, zagotavlja na-
daljnjo rast in razvoj podjetja.

Klemen Burgar

Proizvedena količina zvitkov za format
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Postavljanje     pulperja.
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Aktivno leto na področju vzdrževanja in investicij

Letošnje leto je bilo na področju podpornih dejavnosti precej 
pestro in dinamično. Še pred koncem leta 2011 smo začeli 
intenzivno iskati ustrezne rešitve za ploski razrez formatnega 
papirja. Pridobili smo ponudbe za novo linijo in poiskali infor-
macije o rabljeni opremi. Opravili smo nekaj referenčnih ogle-
dov različnih ploskih rezalnikov, tik pred koncem leta 2011 pa 
smo tudi našli ploski rezalnik, ki nam naj bi bil »pisan na kožo«. 
Takoj po novem letu smo opravili ogled stroja in nekaj testnih 
rezov. Zadovoljni smo bili tako s kakovostjo opreme kot tudi 
rezanja, še bolj pa nas je prepričalo, ker je bila poleg samega 
ploskega rezalnika na voljo še celotna linija z nakladalno plo-
ščadjo, tresalno napravo in avtomatskim zlagalnikom. 

V februarju 2012 so naši sodelavci iz vzdrževanja postavi-
li linijo in jo uspešno zagnali. Hkrati z linijo za ploski razrez 
formatnega papirja pa se nam je izpolnila še ena dolgoletna 
želja. V sklopu nakupa omenjene linije smo dobili tudi obra-
čalnik palet s prepihovalnikom. Ko smo obračalnik pripeljali v 
tovarno, sicer ni deloval, vendar so ga naši vzdrževalci uspo-
sobili in zdaj uspešno opravlja svoje poslanstvo.

Prva polovica leta je s stališča vzdrževanja potekala umirjeno, 
lahko pa se pohvalimo, da smo med obratovanjem - brez za-
stoja - s posebno metodo dela pod tlakom sanirali puščanje na 
kotlu WB40. Puščala je cev manjše dimenzije in to iz dneva v 
dan bolj. Za sanacijo bi bila potrebna zaustavitev in razbreme-
nitev parnega kotla, kar pa bi za proizvodnjo papirja pomenilo 
več kot 24 ur izpada - in to v času velikega števila naročil. Zato 
smo poklicali izvajalca, ki je okoli problematičnega dela s po-
sebno metodo izdelal neke vrste oklep. Mesto puščanja je bilo 
tako sanirano brez kakršnih koli vplivov na proizvodnjo.

Na investicijskem področju so potekale zlasti aktivnosti v 
zvezi s postavitvijo nove linije za razpuščanje celuloze. Pred 
dopusti so se začele tudi intenzivne priprave na avgustovski 

zastoj, saj je bilo za čas zastoja predvideno ogromno aktivno-

sti. Med drugim smo v energetiki montirali dva nova dušilnika 

zvoka in sanirali zunanji dovod električne energije iz smeri 

Škofje Loke. Zastoj celotne tovarne je trajal od 20. avgusta 

do 1. septembra. V tem času smo začeli z remontnimi deli na 

parni turbini in kotlu WB40 ter energetiki na splošno. Po vsej 

proizvodnji smo izvajali tudi nujna vzdrževalna dela. Ker so 

se dela na posameznih lokacija prekrivala, so včasih potekala 

tudi ponoči. Veliko dela smo opravili predvsem v skupini sti-

skalnic, kjer smo zamenjali del konstrukcije, celotno konstruk-

cijo pa smo očistili, razmastili in zaščitili z novim večslojnim 

premazom. Po celotni tovarni so potekala nujna gradbeno-

vzdrževalna dela, ki jih sicer v času krajših zastojev ni mogoče 

opraviti, poleg tega pa je tudi čas pokazal svoje zobe. Sanirali 

smo vse rezervoarje snovi in vode, holandce, strope nad po-

sameznimi kadmi, razne odtoke, betonske podstavke, delno 

pa tudi fasade, kovinske konstrukcije itd. Odstranili smo veli-

ko že odslužene opreme in v celoti počistili stavbo belilnice 

in sortacije, ki je bila od zaustavitve proizvodnje celuloze v 

večjem delu bolj kot ne prepuščena zobu časa.  

Obsežna gradbeno-vzdrževalna dela so bila izvedena tudi 

na vodočistilni napravi. Bazene smo izpraznili, pod visokim 

tlakom očistili stene velikega bazena in jih nato sanirali z vo-

doobstojnimi premazi, odstranili pa smo tudi velike količine 

starih usedlin.

V energetiki smo izvedli čiščenje notranjosti kotlov in nato 

inšpekcijski pregled obeh. Na velikem kotlu smo poleg glav-

nega zagonskega ventila zamenjali še celo vrsto ročnih in 

parnih ventilov. Pregledali smo tudi vse varnostne ventile, 

opravili tlačni preizkus parnih razdelilcev in sanirali turbinski 

kondenzator. V papirnici smo odprli parne cilindre in opra-

vili notranje preglede in tlačne preskuse parnih razdelilcev, 

Plosko rezalni stroj. Obračalnik palet.
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Dušilec zvoka.

Stator turbine ob koncu remonta.

Počiščena hala belilnice.

Linija za razpuščanje celuloze pred rekonstrukcijo.
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separatorjev ter ostalih tlačnih posod in varnostnih ventilov.
Še pred zaustavitvijo pa so se začela tudi dela za postavitev 
nove linije za razpuščanje celuloze. Najprej je bilo na vrsti 
podiranje kovinskih delov in konstrukcij, nato gradbena dela 
na podiranju, izkopih in postavitvah novih temeljev. V projekt 
smo vključili več zunanjih podjetij, njihovo delo pa so koordi-
nirali naši sodelavci iz vzdrževanja in proizvodnje.

Prvega septembra smo zagnali parni kotel WB40 in proizvo-
dnjo papirja. Proizvodnja je potekala v okoliščinah, ki so bile 
za vse nas nove in nenavadne. Z nestrpnostjo smo pričakovali 
zagon, saj smo pričakovali potrditev teorij o takšnem nači-
nu obratovanja, zlasti kar zadeva zagon kotla, parametre v 
kotlu, delovanje reducirne postaje pare, tesnost posameznih 
ventilov, odziv naprav na nenadne spremembe, stabilnost 
zunanjega in notranjega električnega omrežja ter še mnoge 
druge zadeve, glede katerih so se pred ali med zaustavitvijo 
pojavila vprašanja. Proizvodnja pare na parnem kotlu je po-
tekala z minimalnimi možnimi parametri (ker ni bilo odjema 
na parno turbino, se je vsaka motnja v proizvodnji takoj odra-
žala tudi v energetiki), električno energijo pa smo v celoti pri-
dobivali z oskrbo iz zunanjega omrežja. Obratovanje tako v 
energetiki kot tudi v proizvodnji je bilo zelo težavno, zahtev-
no in omejeno, zato se ob tej priložnosti zahvaljujem vsem, 
ki ste bili v času omenjenega načina obratovanja vključeni v 
proizvodni ali vzdrževalni proces.

Žal so se v času remontnih del na parni turbini pokazale do-
datne anomalije na raznih segmentih turbine, ki so zahte-
vale dodatna dela in obdelave, zato je parna turbina začela 
obratovati z večdnevno zamudo, kar je povzročalo sive lase 
izvajalcem, okoliškim prebivalcem pa kar nekaj nejevolje. 
Tudi njim se je treba še enkrat zahvaliti za razumevanje in 
potrpljenje. Remont v energetiki v takšnem obsegu pride na 
vrsto približno vsakih deset let. V času letošnjega remonta 
smo pridobili marsikatero novo izkušnjo, ki jo bomo uporabili 
za dograditev ali nakup določenih naprav, sklopov in zaščit, 
ki bodo omogočili boljše obratovalne pogoje, izkušnje pa 
nam bodo prišle prav tudi pri planiranju prihodnjih zastojev 
in načina obratovanja. Remont v energetiki smo zaključili 
22. septembra, ko smo hkrati tudi v celotni tovarni vzposta-
vili normalne obratovalne pogoje. Obratovati je začela tudi 
linija za razpuščevanje celuloze, pri njenem zagonu so imeli 
pomembno vlogo zaposleni v vzdrževanju, zlasti v oddelku 
za elektroniko, ki so vse sprogramirali kar sami. 

Kljub ogromnemu obsegu opravljenih del, velikemu številu 
zunanjih izvajalcev, podjetij in ustanov ter zahtevnim obrato-
valnim pogojem so bila dela uspešno opravljena brez omem-
be vrednih poškodb opreme ali izvajalcev.

 Janez Gale 
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Remont v energetiki

Remont v energetiki je bil namenjen zlasti dvema pregle-

doma: veliki kotel je bil letos vključen v obdobni notranji 

pregled, na parni turbini pa je bilo treba izvesti večjo re-

vizijo in servis. 

Za notranji pregled kotla mora biti ta primerno pripra-

vljen in na določenih mestih očiščen, tako da energetski 

inšpektor oceni stanje obzidave in cevnih sistemov. Ka-

kšnih opaznih nepravilnosti ali odstopanj ni ugotovil, tako 

da se obratovanje kotla lahko nemoteno nadaljuje. Obisk 

inšpektorja običajno traja en dan, skupaj s predhodnim 

čiščenjem in zapiranjem kotla po pregledu pa celotni po-

stopek traja nekaj dni, kar je v primerjavi z remontom par-

ne turbine precej hitreje. 

Pregled in servis parne turbine je prevzelo hrvaško pod-

jetje Tvornica Turbina Karlovac, krajše TTK. Zanje smo se 

odločili na podlagi pozitivnih izkušenj nekaterih uporab-

nikov podobnih parnih turbin, ki obratujejo v Sloveniji. 

Remont se je začel 20. avgusta z demontažami sestavnih 

Remont parne turbine.

Kontrola ležajev. Parna turbina zopet sestavljena in v obratovanju.
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delov - najprej zaščitnih plošč in izolacijskega materiala 

ter merilno-regulacijske tehnike in cevi za olje. Nato so 

prišli na vrsto večji deli, kot so pokrovi turbine, reduktorja 

in ležajev. Hkrati z demontažami smo izvajali tudi meritve 

obrabljenosti različnih strojnih delov. Večje dele smo nato 

odpeljali v TTK na podrobnejšo analizo. Najpomembnejši 

med temi deli je bil turbinski rotor. Preiskave lopatic so 

pokazale, da je v dobrem stanju, za nekaj strojnih delov 

pa se je izkazalo, da so že preveč obrabljeni in nadaljnja 

uporaba ne bi bila priporočljiva. Vse dele za menjavo smo 

naročali sproti, s čimer smo stroške precej zmanjšali, saj 

sestavnih delov ni bilo treba naročati vnaprej in na za-

logo. Večje strojne dele, na primer večino ležajev, smo 

obnovili, kar so za nas izvedli na sedežu podjetja TTK, de-

formirane sedeže ventilov na pokrovu parne turbine pa je 

TTK obdelal na Jesenicah. 

Vzporedno s kontrolnimi meritvami in izdelavo delov v 

Karlovcu so dela potekala tudi v Goričanah. Nadaljevali 

smo z demontažo in čiščenjem večjih ventilov, čiščenjem 

rezervoarja turbinskega olja in filtriranjem samega olja, 

hkrati pa so potekala tudi dela na drugih lokacijah v ener-

getiki: v pritličju kotlovnice smo prenovili kondenzator in 

tlačno preverili razdelilec pare za papirni stroj, po celotni 

energetiki pa smo preverili stanje varnostnih ventilov. 

Pregled kotla in remont na papirnem stroju sta bila torej 

zaključena bistveno prej kot servis na parni turbini, zato 

smo proizvodnjo papirja 1. septembra zagnali brez turbi-

ne. Ker para iz kotla ni imela pretoka skozi parno turbino, 

smo morali odvečne količine ob izrednih dogodkih (pretrg 

papirja ali zastoj na papirnem stroju) spuščati v ozračje. 

Zaključna dela na parni turbini so trajala skoraj en teden, 

saj je za mirno obratovanje ključnega pomena, da so tisti 
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deli, ki se vrtijo, res natančno vgrajeni. Natančnost sesta-
vljanja in centriranja se pokažeta pri enakomernem delo-
vanju rotorja, ki se vrti z zelo visokimi obrati. Sestavljanje 
parne turbine je bilo zaključeno v jutranjih urah 22. sep-
tembra, sinhronizacijo pa so energetiki uspešno izvedli v 
popoldanskih urah istega dne. 

 Marko Žiberna

Pokrov parne turbine. Reduktor.

Rotor parne turbine.
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Razvoj proizvodov in tehnoloških postopkov v smeri ustvarja-
nja visoke dodane vrednosti je stalen izziv delovanja družbe 
Goričane, ki zahteva nenehno spremljanje trendov na global-
nem trgu, pravočasno prepoznavanje priložnosti in nevarno-
sti na vseh segmentih delovanja ter hiter odziv z dobro zasno-
vanimi razvojnimi projekti.

Razvojni projekti v letu 2012 so potekali v smeri razvoja novih 
proizvodov in optimizacije kakovosti obstoječih proizvodov:

• razvoj papirja za inkjet tehnike digitalnega tiska

• razvoj tržne niše elektrofotografske tehnike digitalne-
ga tiska

• razvoj dišečega papirja

• širitev tržnih niš enostranskega Face papirja

• optimizacija kakovosti površine siliko papirjev

• optimizacija kakovosti samokopirnih papirjev v smeri hi-
trosti razvijanja barve z razvojem nove premazne mase

• optimizacija kakovosti mat premazanih grafičnih papirjev

• optimizacija mokrega dela papirnega stroja

• optimizacija proizvodnih postopkov za zmanjšanje ne-
čistoč v papirju

• optimizacija kakovosti formatnega papirja za dosega-
nje visokih hitrosti tiska

• nadgradnja sistema poročanja o spremljanju tehnolo-
ških parametrov na vseh delovnih mestih na papirnem 
stroju za hitro ukrepanje v primeru odstopanja od zah-
tev tehnološkega predpisa.

Uspešnost razvojnih projektov zagotavljamo z visoko usposo-
bljenimi strokovnjaki iz razvoja in proizvodnje. Delujemo tim-
sko, v skupine pa glede na aktivnosti in problematiko vključu-
jemo zaposlene iz različnih oddelkov. Naše razvojne projekte 
odlikuje sodelovanje različnih dobaviteljev surovin, strojne 
vprege in naprav kot tudi proizvajalcev različnih tiskarskih 

Razvoj v smeri ustvarjanja visoke dodane vrednosti

strojev. Zavedamo se, da lahko znanje gradimo le v povezavi z 
razvojem proizvodov naših dobaviteljev. Razvoj in optimizaci-
jo papirjev prilagajamo stanju razvoja tiskarskih strojev tako v 
smeri različnih tehnik tiska kot tudi povečevanja hitrosti tiska. 
Zelo pomemben del uspešnega razvoja je ciljno usposabljanje 
zaposlenih. Udeležujemo se seminarjev in sejmov ter sodelu-
jemo z različnimi izobraževalnimi ustanovami. Znanja, ki jih 
pridobimo, prenašamo na zaposlene v posameznih oddelkih in 
tako zagotavljamo njihovo usposobljenost za nove proizvodne 
postopke in kontrolne metode nadzora, kar zahtevajo novi pro-
izvodi. Z usposabljanjem hkrati ozaveščamo zaposlene o po-
menu zagotavljanja ustrezne kakovosti, ki jo zahtevajo kupci.

Za preizkušanje proizvodov na trgu imamo strokoven tehnič-
ni servis, ki s pomočjo znanja različnih uporabnikov papirja 
na trgu oceni ustreznost papirja. Pravočasna informacija s 
trga o tem, kakšne so zahteve za določen proizvod, je zelo 
pomembna, saj le tako lahko pravilno usmerjamo projekte in 
razvijemo tržno ustrezen proizvod. 

Pomemben člen razvojnih projektov so naši agentje, ki največ-
krat sprožijo pobudo za razvoj novih proizvodov in opravijo 
prve tržne analize, te pa so osnova za pripravo razvojnih pro-
jektov. Agentje opravljajo pomembno nalogo tudi med samim 
preizkušanjem novih proizvodov, saj iščejo primerne kupce, ki 
so pripravljeni testirati nov proizvod. Najpomembnejša pa je 
njihova vloga v zaključni fazi razvoja, ko nov proizvod vstopa 
na trg. Še tako kakovosten izdelek ne bo uspešen, če vstop 
na trg ni načrtovan in dobro premišljen. Letos smo v okviru 
srečanja agentov organizirali delavnico z naslovom »Najboljši 
pristopi na področju prodaje in marketinga«. Namen delavni-
ce je bil preučiti različne pristope agentov na različnih trgih. 
Pregledali smo nekatere primere uspešnih in manj uspešnih 
prodorov novo razvitih proizvodov iz preteklih let in poskušali 
ugotoviti, kaj smo naredili dobro in kaj slabo. Zaključek de-
lavnice je bil povzetek aktivnosti, ki jih bomo izvedli skupaj z 
agenti, da bi v petih letih dosegli želene prodajne cilje. Ob 
koncu leta se lahko s ponosom ozremo na rezultate razvoja in 
vodjem razvojnih projektov ter vsem, ki ste aktivno sodelovali v 
razvojnih timih, izrečemo pohvalo za zelo uspešno delo.

Jerneja Pečnik

Agentski meeting 2012. Usposabljanje zaposlenih v tiskarni Rolgraf.
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SORA JET – nova priložnost

Pogosto rečemo, da gre v tretje rado. Upam, da se bo to 
uresničilo tudi pri papirju SORA JET, ki ga trenutno razvi-
jamo. Začetek razvoja papirja, namenjenega za tisk v ink 
jet tehniki, sega v leto 1998, ko smo na našem papirnem 
stroju prvič izdelali papir s takim imenom, a žal kakovost 
ni bila zadovoljiva. Drugič smo poskusili leta 2003, vendar 
smo razvoj tudi takrat ustavili.

Tokrat je drugače. Proizvajalci tiskarskih strojev si želijo te-
snega sodelovanja s proizvajalci papirja. Iščejo papir, ki bo 
imel pravo razmerje med ceno in kakovostjo. Tudi razvoj ti-
skarskih strojev je v zadnjih letih zelo napredoval, saj hitro-
sti že presegajo 120 m/min, hkrati pa se na teh strojih upo-
rabljajo zvitki, širši od 50 cm, in različne vrste črnil, vse z 
namenom, da bi se čim bolj približali kakovosti in trajnosti 
odtisa, izdelanega na offset tiskarskem stroju. Kakovost in 
trajnost sta faktorja, ki govorita proti ink jet tehniki, med-
tem ko fleksibilnost, stroškovna učinkovitost in tisk brez 
zalog tehtnico odločilno prevesijo v prid ink jet tehnike. 
Veliko se razpravlja tudi o smiselnosti razvoja specialnega 
papirja, češ da bodo kmalu razvili dovolj kakovostna črnila 
in specialni papir sploh ne bo potreben, a trenutni razvoj 
črnil in tiskarskih strojev govori drugače. In temu trendu 
moramo slediti tudi mi.

Papir SORA JET smo razvili s pomočjo enega izmed večjih 
proizvajalcev tiskarskih strojev, ki si je želelo našega sode-
lovanja in nam postavljalo zelo vabljive mejnike, ki smo jih 
tudi uspešno dosegali. Testiranja v njihovem razvojnem 
centru so bila izrednega pomena za hiter razvoj in so pred-
stavljala priložnost za pridobivanje prepotrebnega znanja, 
posredovanje ključnih informacij našim agentom pa je 

sklenilo krog. Informacija se je hitro razširila po evropskih 
državah in tudi preko Atlantika. Testi potekajo na različnih 
tiskarskih strojih, odvisno od aplikacije.

Tudi pri aplikacijah smo se lotili novega področja, in sicer 
tiskanja knjig, saj je tu napovedana najhitrejša rast. S tem 
smo sledili naši viziji - postati vodilno podjetje na področju 
specialnih, nizkogramskih papirjev. Izdelali smo gramaturo, 
ki predstavlja novost tudi za proizvajalce tiskarskih strojev 
in tiskarje.

Proizvodnja papirja SORA JET je bila velik izziv tudi za nas. 
Marsičesa smo se bali. Kako bomo popolnoma drugačno 
maso uvrstili v naš proizvodni program? Kako bomo izdelali 
primerno osnovo, saj ima velik vpliv na končno kakovost? In 
še - kako bomo sploh analizirali narejeno?

Uspelo nam je, ker smo združili znanje.

Imamo kontrolne metode, imamo optimirano osnovo, ima-
mo zadovoljiv premaz, imamo dobre partnerje na strani 
dobaviteljev, imamo močno podporo pri lansiranju papirja, 
imamo pa tudi najpomembnejše – zaposlene, ki verjamejo 
v nov proizvod, si prizadevajo za kakovost in se zavedajo 
pomembnosti dobrega teka papirnega stroja.

Ink jet papir je sodobna znanost in mi smo zraven, na kar 
moramo biti neizmerno ponosni.

In nismo se še ustavili …

Maja Mrgole ra
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Množična inovativna dejavnost

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Št. predlogov 35 44 32 18 5 17

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

Št. predlogov PAPIRKO 0 7 17 1 0 4

Št. predlagateljev 19 20 11 13 6 11

Št. skupinskih predlogov 2 7 0 2 2 3

Delež predlagateljev (%) 9,5 10 5 6 3 5

Št. izvedenih predlogov 16 5 7 10 3 12

Delež izvedenih predlogov (%) 46 11 22 56 60 71

Izplačilo neto nagrad (€) 3.875 748 462 1026 320 Še v obravnavi

Število  predlogov po oddelkih

Papirnica 10 6 11 3 9

Dodelava 0 10 0 0 0

Priprava dela v proizvodnji 2 11 3 0 0

Vzdrževanje 25 3 3 1 7

Logistika 7 0 0 0 0

VČN 1 0 0

Kontrola kakovosti 0 1 1

Pregled delovanja množične inovativne dejavnosti:

in
ov

ac
ije

V Goričanah že šesto leto izvajamo projekt množične ino-
vativne dejavnosti. Naše geslo je »VSAKA IDEJA ŠTEJE«, kar 
je poziv vsem zaposlenim, naj opazujejo svoje delovno oko-
lje, naj bodo odprti do problemov, ki se pojavljajo v njiho-
vem delovnem procesu, in če imajo še tako preprosto idejo 
za izboljšanje delovanja, naj jo predložijo svojemu vodji ali 
pa komisiji MID.

Letos je bilo prijavljenih 17 koristnih predlogov, kar je več 
od lanskega leta, vendar pa skoraj za polovico manj kot v 
prvih treh letih. Ko zaposlene sprašujem, zakaj ne prijavlja-
jo izvedenih izboljšav, pogosto pojasnijo, da jim je predlog 
težko zapisati. Kot sem že večkrat zapisala, imajo vodje po-
membno vlogo pri motiviranju zaposlenih in spodbujanju 

k prijavi koristnih idej. Hkrati so lahko zaposlenim tudi v 
pomoč pri zapisovanju idej, zlasti tistih, ki so izvedene z 
odobritvijo vodje.

V januarju 2013 bomo podelili tri nagrade za najizvirnejše 
koristne predloge. Izbrane inovatorje bomo predstavili v 
naslednji številki časopisa. 

Ker kot predsednica komisije MID v vsakem časopisu pred-
stavim nekaj koristnih predlogov in inovatorjev, sem izmed 
vseh prijav izbrala primer dobre prakse v kovinarski delavni-
ci. Realizirane izvirne ideje zaposlenih so olajšale delo v tem 
oddelku, hkrati pa so izboljšave pripomogle tudi k zmanjša-
nju stroškov, zlasti pa k odgovornemu ravnanju z okoljem.
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Izžemalni stroj na vodočistilni napravi je zaradi dolgole-
tnega delovanja v korozivnem okolju že v zelo slabem 
stanju. Rezervnih delov ni več mogoče kupiti, zato so se 
zaposleni iz skupine vzdrževalcev odločili, da postopoma 
sami izdelajo določene dele stroja. Letošnje leto so v ko-
vinarski delavnici izdelali transportni trak. Z lastno inova-
tivnostjo so določene dele izboljšali, da so zagotovili boljši 
tek gumijastega traku, z dodatnimi ojačitvami in dobrim 
izborom materiala pa so zagotovili dolgo življenjsko dobo 
konstrukcije traku.

Da inovativnost naših vzdrževalcev ne pozna meja, dokazu-
je več izboljšav v procesu mazanja. Ročno polnjenje mazal-
ke za mazanje ležajev je povzročalo vnos zraka in nečistoč,  
zaradi odvečne masti okoli posode pa se je nakopičila veli-
ka količina odpadka.

Vzdrževalci so dosegli polnjenje mazalke preko dozirne 
glave s pomočjo zraka iz črpalke. Pri tem so uporabili stare 
neuporabne zračne črpalke, ki so jih za ta namen popravili. 
Poleg kontroliranega vnosa masti v mazalko se je zmanjša-
la tudi uporaba krp za brisanje odvečne masti.

Prevoz soda z odpadnim oljem je prej potekal z viličarjem 
in obstajala je nevarnost, da bi sod zdrsnil z vilic in bi prišlo 

do razlitja olja, zato so naši zaposleni na stari podstavek z 
objemkami pritrdili 200-litrski sod in tako zagotovili varen 
transport na zbirno mesto odpadnih olj. Sod je opremljen 
z nalivno odprtino.

Na pogonskem vodilnem valju št. 29 je bilo treba pogosto 
menjati ležaj, ker je zaradi mazanja ležaja z mastjo prišlo 
do požara na pogonski strani. Vzdrževalci so predlagali 
mazanje ležaja z oljem. Na sliki je prikazan sistem maza-
nja z oljem, ki je izboljšal delovanje ležaja in mu podaljšal 
življenjsko dobo, zmanjšala pa se je tudi možnost nenačr-
tovanih zastojev.

Iznajdljivost vzdrževalcev se kaže v uporabi starega indu-
strijskega sesalca za sesanje olja v primeru razlitja. Popravi-
li so star industrijski sesalec, ki ni bil več v uporabi, s čimer 
so dodatno zmanjšali oljni odpadek, saj uporaba krp ali ab-
sorbentov ni potrebna. Že več let so razmišljali o tem, da 
bi olje na vodočistilni napravi v primeru razlitja posesali. Z 
absorbenti, ki se napijejo vode, olj ni bilo mogoče absorbi-
rati. Vzdrževalci so pri letošnjem razlitju olj na vodočistil-
no napravo uporabili industrijski sesalec ter tako preprečili 
onesnaženje reke Sore.
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Spodnji del konstrukcije transportnega traku.

Zgornji del transportnega traku.

Baterija dozirnih glav za različne vrste maziv.

Voziček za transport odpadnih olj.
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Koristni predlogi Ime

Sprememba relativne hitrosti vrvi na navijalniku glede na SF. Korać

Vgradnja dvojnega sistema filtrov pred micromotion. Korać

Čiščenje sušnih sit ob pojavu temnih pik na Parysitecu. Vgradnja VT pranja v III. in IV. skupino sušnih sit. Korać

Razrez CF brez fenolov na starem VRS za zmanjšanje prašenja (manjša hitrost  previjanja bi povzročila manj prašenja) . Velić

Vezava obratovanja tresalne naprave na snovno črpalko 20M06. Kušar

Predelava dovoda povratne vode v razpuščanje  za zmanjšanje porabe energije. Omejc, Jamnik

Vizualizacija stanja regulatorja vakumov na sitovi skupini. Burgar

Predelava vstopnih cevovodov v kad 10, tako da so cevi potopljene pod nivo za zmanjšanje nečistoč v papirni snovi, ki 
nastanejo zaradi brizganja snovi pri vstopu v kad.

Burgar

Blokada vklopa snovne črpalke glede na pretok vode preko natoka. Bijelić, Pavlin

Vgradnja avtomatskega ventila na poziciji 63.09.03 in 63.15.03, s čimer se omogoči doziranje vsakega kaolina posebej iz 
skladiščnih posod.

Bečić

Predlog izdelave novega transportnega traku za papirni mulj na VČN z novimi materiali, dodatnimi opornimi točkami in 
izboljšanim sistemom koleščkov.

Avdić, Laknar 

Predlog za transport 200-litrskega soda za odpadno olje na vozičku. Sod pričvrščen na voziček z objemko. Na sod se 
dovari nalivna odprtina za odpadno olje.

Trope

Predlog polnjenja ročne mazalke z mastjo s pomočjo zračne črpalke preko dozirne glave. Zagotovi se vnos masti brez 
zraka in nečistoč. Manjše onesnaženje okolice.

Trope, Laknar

Predlog nadgradnje mazanja ležaja na pogonskem valju št. 29 iz obstoječega mazanja z mastjo na mazanje z oljem. Laknar

Predlog nalivanja, prelivanja olja iz 200-litrskega soda z manjšim hidravličnim agregatom iz dvižnih ramp, ki se predela v 
črpalko za olje. Pritrdi se na podstavek z ročajem, da je prenosljiv.

Laknar

Predlog avtomatskega izpihovanja mulja iz piramid usedalnega bazena z zrakom in vodo. Trenutno: ročno izpihovanje z 
zrakom.

Laknar

Predlog uporabe starega industrijskega sesalca za sesanje razlitega olja, s čimer bi zmanjšali odpadek oljnih krp. Laknar

Ob koncu leta bi se kot predsednica komisije MID rada za-
hvalila vsem prijaviteljem koristnih predlogov za njihovo 
ustvarjalnost. Prijavitelji koristnih predlogov v letu 2012 so: 
Azem Korać, Šaćir Velić, Rafael Kušar, Franci Jamnik, Ivica Bi-
jelić, Aleš Pavlin, Klemen Burgar, Husein Bečić, Francel Laknar, 

Nenad Trope in Nurfet Avdić. Tudi letošnje leto so predloge 
skrbno ocenjevali člani komisije MID (Klemen Burgar, Matjaž 
Maretič, Maja Mrgole in Janez Gale). Za njihovo podporo 
množični inovativni dejavnosti se jim najlepše zahvaljujem.

Jerneja Pečnik

Posodobljen način poljenja mazalk. Sistem mazanja ležaja.
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Nenehen razvoj znanosti in tehnologije zahteva sprotno in 
stalno osvajanje novih znanj tako v službi kot tudi v zaseb-
nem življenju. Ne glede na poklic, stopnjo izobrazbe ali delo, 
ki ga opravljamo, moramo ves čas spremljati spremembe v 
okolju in jim slediti. Le tako si lahko zagotovimo konkurenč-
no prednost in uspešno poslovanje. 

Naše podjetje podpira možnosti napredovanja zaposlenih, 
zato v procese dela vključujemo različne vrste izobraževanja 
in izpopolnjevanja. 

Tako smo se tudi letos odločili za sodelovanje z izobraže-
valno ustanovo Ausbildungszentrum der Österreichischen 
Papierindustrie iz Avstrije, ki izvaja dopisno šolanje za pa-
pirniškega tehnika. Za avstrijsko izobraževalno ustanovo 
smo se odločili, ker se v Sloveniji programa za papirniškega 
tehnika ne izvaja več. Prva skupina petih sodelavcev (zase-
dajo delovna mesta strojevodje PS, vodje priprave snovi in 
izmenskega delovodje) je s šolanjem začela jeseni leta 2010 
in ga decembra lani že uspešno zaključila. Njihova mnenja 
so bila izredno pozitivna. S samo izvedbo šolanja so bili zelo 
zadovoljni in pridobljeno znanje vsakodnevno uporabljajo 
pri svojem delu. Šolanje, ki se začne z dvodnevnim tečajem 
v Avstriji, je zanimivo in lažje izvedljivo tudi zato, ker ves 
nadaljnji program poteka v Sloveniji, natančneje v papirni-
ci Goričane in v papirnici Vevče. Srečanja potekajo dvakrat 
mesečno v popoldanskih urah, predavajo pa naši strokovni 
sodelavci oziroma usposobljeni  sodelavci iz papirnice Vev-
če in papirnice Količevo Karton. Ob zaključku šolanja sledi 

Šolanje papirniški tehnik

obvezna udeležba na štiritedenskem tečaju v ustanovi Aus-
bildungszentrum v Avstriji, kjer se slušatelji intenzivno in ob 
pomoči mentorjev pripravljajo na pisni in ustni izpit, ki ga 
opravljajo pred avstrijsko državno strokovno komisijo.

 Zaradi številnih prednosti, ki jih tovrstno šolanje prinaša, 
smo se v podjetju odločili, da oblikujemo novo skupino šti-
rih kandidatov, ki je oktobra letos že začela z učnim progra-
mom, ta pa naj bi se zaključil marca leta 2014. Kandidati, ki 
so bili tokrat izbrani za dopisno šolanje v našem podjetju, so 
zaposleni na naslednjih delovnih mestih: vodja PRS, pomoč-
nik PS II in vodja pakirnega stroja. Uvodnega srečanja, ki je 
potekalo v Avstriji in na katerem so bili kandidati seznanjeni 
s podrobnostmi izobraževanja, so se že udeležili, trenutno 
pa se pripravljajo na prve lekcije (vseh skupaj je šestnajst), 
ki potekajo v Sloveniji. Vse lekcije so prevedene v slovenski 
jezik, prav tako tudi ostalo učno gradivo. Za del šolanja, ki 
poteka v Avstriji, pa je poleg udeležencev pri učnih urah ves 
čas prisotna tudi slovenska prevajalka.

Stroški šolanja vsekakor niso zanemarljivi in predstavljajo kar 
zajeten finančni zalogaj, vendar v Goričanah verjamemo, da 
s tovrstnim izobraževanjem našim zaposlenim omogočamo 
pridobitev poglobljenega znanja in usposobljenosti za delo 
v celotnem proizvodnem procesu, ki naj bi nenazadnje pri-
pomoglo k še boljšemu poslovanju in večji kakovosti proi-
zvodov, zato nedvomno tudi v prihodnosti načrtujemo na-
daljevanje tovrstnih izobraževanj.

Andreja Kalan
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Novosti Zakona o varnosti in zdravju pri delu

Strateška vodstvena delavnica

V letu 2012 je prišlo do večjih sprememb na področju var-
nosti in zdravja pri delu. Novi Zakon o varnosti in zdravju 
pri delu (Ur. list 43/2011), ki je začel veljati ob koncu leta 
2011, prinaša novosti glede uporabe alkohola in zdravil, 
označenih s trikotno oznako (trigoniki) na nevarnejših de-
lovnih mestih, obveznosti opredelitve o nevarnosti nasilja 
tretjih oseb ter novosti glede psihosocialnih tveganj in pro-
mocije zdravja na delovnih mestih. 

Zaposleni so bili z zakonodajnimi novostmi seznanjeni v 
okviru nedavnih usposabljanj na področju varnosti in zdrav-
ja pri delu. Navedene vsebine smo vključili tudi v revizijo 
internega akta s področja varnosti in zdravja pri delu (Izja-
va o varnosti z oceno tveganja), ki smo jo pripravili z name-
nom uskladitve z novo zakonodajo. 

Če na kratko povzamemo bistvene novosti zakona, je prvič 
jasno opredeljeno, da delavci na delovnem mestu ne smejo 
biti pod vplivom alkohola in da v primeru jemanja zdravil, 
označenih s trikotno oznako (trigoniki), ne smejo delati na 
nevarnejših delovnih mestih (višina, vrteči deli, upravljanje 
viličarjev, dvigal …).  Nevarnost nasilja s strani tretjih oseb 
v podjetju je majhna, v primeru tovrstnih dogodkov pa se 
skušamo umakniti in se ne izpostavljamo po nepotrebnem. 
Takoj, ko je možno, o dogodku obvestimo varnostno služ-

bo (vratarja-varnostnika) v podjetju. V smislu obvladovanja 
psihosocialnih tveganj mora imeti delavec, ki meni, da se 
nad njim izvaja trpinčenje oziroma mobing, možnost po-
svetovanja z namenom izboljšanja stanja. Glede na izvor tr-
pinčenja (sodelavci ali nadrejeni vodja) je odgovorna oseba 
za posvetovanje in razrešitev situacije neposredni vodja ali 
v nasprotnem primeru predsednik sveta delavcev oz. vodja 
sindikata. Promocija zdravja delavcev je žal še nedoreče-
na s strani zakonodajalca. Investicije v razvoj tehnologije 
nedvomno omogočajo lažje in manj naporno delo. Skupaj 
z izvajalcem medicine dela smo pripravili nekaj napotkov 
za zdrav življenjski slog zaposlenih, ki bodo delavcem na 
voljo na oglasnih deskah v podjetju. Promocija zdravja ne-
dvomno vključuje tudi možnost tople malice v podjetju, 
možnost koriščenja počitniških kapacitet na razpoložljivih 
lokacijah in podobno. Revizija Izjave o varnosti z oceno tve-
ganja je dostopna pri strokovnem delavcu VD oziroma v 
informacijskem sistemu QM-doc.

Še naprej posvečajmo veliko pozornosti dosledni uporabi 
osebne varovalne opreme, delajmo premišljeno ter v skla-
du s pravili varnega dela in dobro prakso v podjetju.

 Branko Zidar

V mesecu oktobru se je širše vodstvo papirnice Goričane udeležilo strateško-vodstvene delavnice, kjer smo oblikovali stra-
tegijo podjetja za naslednjih pet let. Postavili smo osnovne vrednote našega podjetja, to pa so: odgovornost, sodelovanje, 
svoboda delovanja, inovativnost in predanost. Znova smo potrdili vizijo podjetja - postati eno od najbolj prepoznavnih 
podjetij za proizvodnjo nizkogramskih specialnih papirjev v Evropi, kar bomo s svojim delovanjem skušali tudi uresničiti.  
Sprejeli smo sklepe, ki jih bomo v prihodnjih letih upoštevati pri oblikovanju letnih načrtov.

Ključni dogovor stoji na štirih stebrih: na brezpogojnem spoštovanju naših vrednot, predanem uresničevanju skupne vizije, 
izvajanju poslovne strategije in nenehnem preseganju skupnih ciljev. 

Tea Rezelj
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Zaposleni se predstavijo: IVAN GLAVINA – IVEK

Po skoraj 42 letih delovne dobe, od tega 38 pri nas, se bo ja-
nuarja prihodnje leto upokojil naš dolgoletni sodelavec Ivan 
Glavina, ki je bil zadnja leta zaposlen na delovnem mestu 
analitika strojnih naprav. Preden pa nas zapusti in odide v 
zasluženi pokoj, se nam je podrobneje predstavil in z nami 
delil nekaj zanimivih prigod in misli.

Ivan Glavina – Ivek, kot smo ga radi klicali, je bil rojen leta 
1950 v hrvaškem Medžimurju, kjer je končal srednjo po-
klicno šolo za kleparja izolaterja, nato pa se je, željan novih 
dogodivščin in predvsem boljše prihodnosti, kot bi jo imel 
v svoji domovini, odločil, da poskusi svojo srečo v Sloveniji.

Njegova prva zaposlitev je bila v podjetju Termika v Ljublja-
ni, kjer je delal od leta 1971 do 1975. Potem ga je pot za-
nesla v bivši Aero, kjer se je najprej zaposlil kot vzdrževalec 
v kovinarski delavnici. Izkoristil je možnost formalnega izo-
braževanja, ki jo je podjetje takrat ponujalo, in leta 1979 
uspešno končal srednjo strojno šolo ter pridobil poklic stroj-
nega tehnika. Z novo izobrazbo je bil premeščen v oddelek 
za investicije in konstrukcije, kjer je ostal vse do leta 1992. 
Po zaprtju celuloze je bil premeščen na delovno mesto vod-
je kovinarske delavnice. V tistem obdobju je bilo podjetje v 
fazi obsežnega razvoja sodobne strojne opreme in pojavi-
la se je potreba po nadzoru teh strojev in naprav. Oddelek 
vzdrževanja je skupaj z vodstvom sprejel odločitev o odprtju 
novega delovnega mesta analitika strojnih naprav, ki je bilo 
ponujeno prav Iveku in mu je bilo naravnost pisano na kožo. 
Na tem delovnem mestu je ostal vse do danes.

Priznava, da je bila ta priložnost zanj velik izziv, vendar je 
delo opravljal z veseljem. Najbolj ga je veselilo, kadar je od-

kril okvaro in s tem preprečil večje poškodbe ali zastoj ka-
kšnega stroja. V spomin se mu je najbolj vtisnil trenutek, ko 
se je konec aprila leta 1976 na navijalniku prikazal prvi zvi-
tek papirja, saj je bilo to takrat za vse nekaj zares novega, in 
ponosen je na to, da je bil takrat lahko zraven. Prav tako se 
še spominja negotovosti ob zaprtju celuloze v začetku de-
vetdesetih let, ko se je skupaj s sodelavci bal za prihodnost 
podjetja. 

Ivek poudarja, kako zelo pomembno je sodelovanje med 
sodelavci, sproščeno ozračje, iskrenost in medsebojna kole-
gialnost. Sam je bil pripravljen kadar koli priskočiti na po-
moč tudi izven delovnega časa, saj meni, da vsi delamo za 
skupno dobro podjetja in vsak od nas na svoj način pripo-
more k uspešnemu poslovanju. Priznava, da mu je podjetje 
ogromno dalo, tudi v smislu znanja, ki ga sedaj z veseljem 
predaja mlajšim kolegom.

Ob zaključku najinega pogovora še pove, da mu je bilo v čast 
delati v naši organizaciji in da se iskreno veseli upokojitve, 
saj je še zelo aktiven in bo imel več časa za družino in hobije.

Vsem sodelavcem, tudi tistim, ki so že upokojeni, se zahva-
ljuje za sodelovanje in jim želi vse dobro. Tudi ko ne bo več 
zaposlen v Goričanah, bo vedno, kadar ga bo pot zanesla 
mimo, pogledal, ali se iz »goričanskega dimnika« kaj kadi, 
saj bo to pomenilo, da papirnica še vedno uspešno obratuje.

Andreja Kalan

ka
dr

i

21



Tiskano na 																			100g

Zaposleni se predstavijo: TOMAŽ TRATNIK

1. Kaj bi na kratko povedali o sebi?

Star sem 36 let in živim v Sori. S 
partnerko imava triletnega sina Li-
ana. Po poklicu sem finomehanik. 
V prostem času zahajam v naravo, 
ki mi veliko pomeni. Rad nabiram 
gobe, hkrati pa sem tudi član lo-
vske družine.

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

V podjetju sem zaposlen od maja leta 2010 in sicer na 
delovnem mestu strojni ključavničar, kjer sem nadomestil 
delavca, ki je šel v pokoj. Trenutno se uvajam na novo de-
lovno mesto analitika strojnih naprav, kjer bom zamenjal 
sodelavca, ki prav tako odhaja v pokoj. Trenutno opravljam 
naslednje naloge: meritve ležajev, centriranje sklopk, na-
stavitev strugal na valjih ipd.

3. Kakšne cilje želite doseči v podjetju?

Želim si, da bi bil na novem delovnem mestu tako uspešen 
kot moj predhodnik, ki odhaja v pokoj.

4. Kaj vas pri vašem delu najbolj veseli?

Najbolj me veseli, ker se lahko vsak dan dogaja kaj novega. 
Veseli me ugotavljanje stanja strojev, spremljanje novih stva-
ri, vsak nov zvok, ki ga povzroči stroj in pestrost našega dela.

5. Kakšna so vaša delovna načela?

Svoje delo želim opravljati kakovostno in kolegialno ter 
si prizadevati za pozitivno komunikacijo s sodelavci. Po-
membna se mi zdi tudi pripadnost podjetju.

6. Kje se vidite čez 10 let?

Želim si, da bi tudi čez 10 let še vedno delal v papirnici 
Goričane in da bi bilo podjetje še bolj uspešno.

7. Se vam zdi, da se vaše mnenje upošteva?

Da. Če kdor koli ugotovi napako ali če gre kaj narobe, lahko 
vedno vse povemo in zdi se mi, da se naše mnenje upošteva.

8. Imate morda za konec še kakšno sporočilo celotnemu 
kolektivu?

Upam in želim si, da bomo sodelavci še naprej povezani 
med seboj in da bomo dobro sodelovali, saj le tako lahko 
zagotavljamo dobre proizvode in uspešnost podjetja.

Kadrovske spremembe v letu 2012

JUBILANTI

Letos smo z veseljem podelili dve nagradi za 40-letno zve-
stobo podjetju. Prejela sta jo: 

Slavko Omejc in Dušan Turk.

Za 30 let zvestobe podjetju so bili nagrajeni: 

Silvo Bernard, Erna Kuralt, Slavko Ćurguz, Rašid Mušić, Em-
sud Đulsić, Marija Šiljić in Šaćir Velić.

Za 10 let zvestobe podjetju so bili v letošnjem letu nagrajeni: 

Zoran Kršinar, Aleš Kralj, Jernej Čarman in Tadej Sirnik.

Letošnje leto si bomo prav gotovo zapomnili tudi po vi-
sokem številu novorojenčkov naših sodelavcev. Do izdaje 
tega časopisa so se rodili:

Isi Islamaju sin Ian, Lidiji Kos sin Anel, Petri Rahne hči Ka-
tjuša, Marku Žiberni hči Teja, Petri Hunjadi hči Iva, Alešu in 
Poloni Pavlin hči Laura, Sanelu Šmrkoviću hči Sara, Alešu in 
Andreji Kralj hči Maruša, Boštjanu Periću sin Tine, Rasimu 
Handanagiću sin Ajdin, 

VSEM ISKRENE ČESTITKE! 

Andreja Kalan

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 SORA Matt 150g in SORA Matt 100g.

Od prejšnje številke časopisa je naše podjetje letos zapu-
stilo 16 sodelavcev, med njimi so se upokojili: 

Dušan Turk, Safet Kuburić, Perica Gudelj, Darko Cafuta, Vin-
ko Mesec, Rafael Kušar, Ibrahim Abdić in Slavko Omejc.

Zaposlilo se je 15 novih sodelavcev: 

Semir Duranović, Alojz Gal, Marko Šušteršič, Vukosava Cvi-
janović, Selvad Ćelić, Jelena Kondić, Suzana Stojanović, An-
drej Luštrik, Zdenka Cvajnar, Jan Dolenec, Vilko Malovrh, 
Almir Dedić, Marko Žagar, Erazem Jamnik in Jernej Jurčič.

Andreja Kalan
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NAGRADNA KRIŽANKA
Pravilno geslo iz prejšnje križanke se glasi SORA MEDICO 
OPAQUE IN SORA FACE
Izmed pravilnih rešitev je komisija v sestavi Minka Mihovec, 
Silvo Bernard in Borut Masle izžrebala naslednje nagrajence: 

1. nagrada: Ibrahim Abdić
2. nagrada: Marjan Šetina
3. nagrada: Zdenka Žagar, upokojenka

V tej številki vas ponovno čaka križanka. Rešitev v modri zale-
pljeni kuverti oddajte na recepciji ali pa jo pošljite na naslov 
Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d., Ladja 10, 1215 
Medvode do 18. januarja 2013. Geslu pripišite ime in priimek, 
upokojenci pa dodajte še naslov in davčno številko.

Prvi izžrebani bo prejel nagrado 60 EUR, drugi 40 EUR, tretja 
nagrada pa je vredna 20 EUR.
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pomoč: AGUTI, VEJALNIK, OKULAR, ADENAUER, OGREVAČA
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Vesel božič 
in srečno v letu 2013


