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Uvodnik
Andraž Stegu

Pripravljamo prvo letošnjo izdajo našega časopisa, saj 
smo v preteklih mesecih ob nekaterih pomembnih in 
neodložljivih projektih svojo energijo in čas usmerjali 
predvsem v njihovo pravočasno in uspešno izvedbo, 
kar je bila dobra odločitev. Danes v uvodnik z veseljem 
zapišem nekaj misli, ker imamo ob bližajočem se 
zaključku leta 2014 precej razlogov za zadovoljstvo, saj 
smo podjetje rešili iz nevarnih težav, ki so bile ob znanih 
odločitvah prejšnjega lastnika razumljiva posledica. 

Razmišljam o mojem prvem srečanju s papirnico Goričane, kjer sem se zaposlil pred 
20 leti. V junijskem časopisu delavcev tovarne Celuloze in papirja Goričane iz leta 
1994, ki mi je prišel v roke v teh dneh, sem prebral svojo izjavo ob nastopu službe 
vodje nabave, ko sem dejal: »Vesel sem, da sem našel kolektiv, ki z optimizmom 
gleda v prihodnost in želi nadaljevati tradicijo proizvodnje papirja v Goričanah. Ker 
sem prepričan, da nam bo to uspelo, želim pri tem sodelovati tudi sam.«

Po 20 letih lahko rečem, da sem se takrat odločil pravilno in nam je v resnici uspelo. 
Leta so seveda prinesla veliko težav, izzivov in izkušenj. Veliko situacij, ko so bile 
potrebne odločitve, ki jih ni bilo mogoče preložiti na druge. Danes sem ponosen 
na prehojeno pot in rezultate. Skupaj nam je uspelo – ohranili smo delovna mesta, 
zagotovili potrebne in pomembne investicije, se uveljavili na ključnih papirniških 
trgih, postali zanesljiv poslovni partner našim dobaviteljem in kupcem. Cenijo nas, 
ker večinoma poznajo to našo pot, poznajo nas in vedo, da smo vredni zaupanja. 
To je največji kapital, ki ga imamo. V posodobitev proizvodnje in računalniško 
nadgradnjo smo v času mojega vodenja vložili 43 mio EUR, samo v zadnjih štirih 
letih preko 3 milijone EUR. 

V vseh teh letih se nisem ustrašil izzivov, ki jih prinaša papirna panoga. Ni jih bilo 
malo, tudi v letu 2014 ne. Letošnje leto nam je prineslo tudi zgodovinski dogodek 
– podpis sporazuma o preventivnem finančnem prestrukturiranju družbe, ki bo 
omogočil nadaljnji obstoj in razvoj družbe. Potrjeni načrt preventivnega finančnega 
prestrukturiranja je rezultat dolgotrajnega procesa usklajevanja s finančnimi upniki, 
pri čemer je bilo glavno vodilo poslovodstva družbe Goričane d.d. zagotoviti 
dogovor, ki bo dolgoročno vzdržen in bo kot tak upošteval finančne zmožnosti 
Skupine Papirus. Ob tem naj poudarim, da smo si vmes znotraj družbe intenzivno 
prizadevali za izvedbo ukrepov notranje optimizacije poslovanja, ki naj bi še 
dodatno utrdila položaj družbe v smislu zagotovitve temeljev za dolgoročni obstoj 
in nadaljnji razvoj družbe na visoko konkurenčnem trgu, na katerem delujemo. Ne 
glede na to sem ponosen, da smo v zadnjem obdobju izvedli tudi več pomembnih 
naložb v posodobitev proizvodne in podporne opreme družbe. 

V letu 2014 smo izvedli največjo investicijo v energetiki v zadnjih 40 letih. Odstranili 
smo dva manjša, 38 let stara kotla, velikega, 40-tonskega, pa bomo konzervirali in 
ga imeli za rezervo. Zagnali smo tudi nov, ekološko sodoben parni kotel. Vrednost 
investicije je znašala 1,2 mio EUR, z njo pa bomo občutno prihranili pri porabi 
energentov. 
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NOvA kOlektivNA pOGOdbA 
zA pApiRNO iN pApiRNO 
pRedelOvAlNO dejAvNOSt

Petra Hunjadi

Po dveh letih in pol pogajanj je bila decembra 2013 podpisana 

nova kolektivna pogodba za papirno in papirno predelovalno 

dejavnost z začetkom veljavnosti 1. januarja 2014.

Poslovanje leta 
2014 v številkah
Andraž Stegu

V desetih mesecih leta 2014 smo izdelali 67.295 ton papirja, 
prodali smo jih 62.576 ton. Izvozili smo 86,5 % proizvoda. 
Čisti prihodek od prodaje v prvih 10 mesecih smo v primerjavi 
z letom 2013 uspeli povečati za 5,4 % in je znašal 52,703 
mio evrov. Na tujih trgih smo prodali za 45,397 mio evrov 
izdelkov, kar predstavlja 86,1% celotnega prihodka. Od tega 
smo 54 % ustvarili na trgih EU, preostali delež prodaje v tujini 
pa na trgih zunaj EU, zlasti v Turčiji. Delež prodaje formatnih 
papirjev se zadnjih nekaj let giblje na nivoju 40 % proizvodnje. 

Ker se bliža zaključek leta, se vam želim ob tej priložnosti zah-
valiti tudi za sodelovanje v tem letu. Bodimo složni in predani 
uresničevanju poslovnih načrtov tudi v prihodnje.

Želim vam lepo preživete praznike in srečno v novem letu. 

PODPIS KOLEKTIVNE POGODBE
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Generalni direktor: andraž SteGu, univ. dipl. inž.

V papirni in papirno predelovalni dejavnosti v Sloveniji je v 
približno sto podjetjih zaposlenih približno 3500 ljudi. Podjetja 
so po svoji sestavi zelo raznolika, tako po velikosti kot tudi po 
izdelkih, ki jih izdelujejo. 

Delodajalci in sindikati so pri pogajanjih izhajali iz dejstva, da se v 
novi panožni kolektivni pogodbi določi vsaj minimalne zahteve, 
ostali dogovori pa so prepuščeni posameznim podjetjem.

Tako smo v letu 2014 podpisali tudi Podjetniško kolektivno 
pogodbo za papirnico Goričane s podrobneje opredeljenimi 
pravicami, obveznostmi in ugodnostmi.                                                                                                                            
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Prodaja Sora Face papirjev
Aleš Pavlin

Izdelava enostransko premazanih papirjev ima v Goričanah tradicijo od vsega začetka 
proizvodnje papirja na sedanjem stroju. Proizvodnja enostransko gladkega papirja za izdelavo 
etiket pa je bila kljub vsemu izziv, najprej po tehnološki plati, nato pa še po komercialni, saj 
je izdelek drugačen od vsega, kar je trenutno na voljo na trgu.

Izstopa predvsem z opaciteto, lego in volumnom. Veliko 
kupcev še vedno čuti potrebo po sijaju, a se trendi tudi tu 
počasi spreminjajo. Tiskarske tehnike in predvsem lakiranje 
omogočajo, da je končni proizvod skoraj enak. 

Edina resnejša pomanjkljivost, ki se je tudi zavedamo, je 
dejstvo, da se papir težko tiska v gravur tehniki. 

Če smo v začetku ciljali bolj na tobačno industrijo, je danes 
najpogostejša uporaba v etiketah za jajčne škatle. Obenem 
nam gre na roko, da se pri zmanjševanju gramatur nekateri 
konkurenti ne pojavijo več. 

Količine prodanega papirja ves čas naraščajo. Ambicije, da 
se dokopljemo do nekaterih večjih kupcev na novih trgih, 
predvsem v Turčiji, Italiji in Nemčiji, ostajajo in bomo temu 
posvetili veliko pozornosti tudi v prihodnje. Prav tako bo v 
prihodnjem letu jasna usoda mokromočnega papirja Sora 
Face.

Obenem bo zahtevna naloga obdržati pozicije, ki smo jih 
pridobili na naših glavnih trgih - na Nizozemskem, v Franciji 
in na Češkem.

Prodaja Sora Face PaPirja v zadnjih letih

 595 106

2011  
701

 1719 374

2012  
2093

 2302 649

2013 
2951

 2243 1343
2014 
1-10 

3586

 Formati,   zvitki 
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kako pa naš  
Sora Silico?
Andrej Gradišek

Že kar nekaj časa smo navajeni, da pri 
siliko papirjih vedno govorimo o rasti, ki je 
bila zadnjih nekaj let dvoštevilčna. Pretekli 
dve leti temu trendu nista sledili, vendar 
je letos stanje spremenjeno in na celotno 
situacijo lahko gledamo precej drugače.

Področje materialov, ki se silikonizirajo, zaradi povečanega 
povpraševanja in novih materialov ter vedno novih področij 
uporabe izredno hitro raste. Trend rasti je precej povezan 
s splošno gospodarsko rastjo, saj se ti materiali ogromno 
uporabljajo v gradbeništvu, avtomobilski in letalski industriji 
ter industriji pijač, segmentih, ki so v veliki meri odvisni od 
trenutnega stanja na trgih. Hkrati pa raste tudi uporaba 
silikoniziranih materialov v gospodinjstvih: samolepilne 
etikete, obliži, higienski izdelki ... V zadnjih nekaj letih se 

zaradi zelo velike gospodarske rasti v nekaterih državah 
močno povečuje poraba teh materialov tudi v Afriki. Sama 
proizvodnja je relativno zahtevna, zato hitro rastoči trgi šele 
delajo prve korake na področju proizvodnje teh materialov, 
kar pomeni, da jih velika večina še vedno prihaja z Zahoda. 
Povečano povpraševanje opažamo tudi sami, saj praktično vsi 
naši kupci povprašujejo po večjih količinah papirja in imajo 
polno zasedene kapacitete. Kar nekaj se jih tudi intenzivno 
pripravlja na izgradnjo novih kapacitet, ki bodo v pogonu že 
v letu 2016.

Kot sem že zgoraj omenil, letos beležimo precejšnjo rast 
količin, glavna vzroka za to pa sta izboljšanje kakovosti in 
okrepljeno povpraševanje pri naših kupcih. Prepričan sem, 
da bomo imeli na tem področju znatno rast tudi v prihodnjih 
letih, vendar pa brez določenih izboljšav ne bo šlo. Nujno 
moramo držati korak s konkurenco, hkrati pa obstoječim 
kupcem pomagati, da bodo z našim papirjem lahko dosegali 
rezultate, ki bodo njim, posledično pa tudi nam omogočili 
razvoj in nadaljnjo rast. V zadnjem desetletju smo močno 
razširili nabor kupcev, s katerimi redno sodelujemo in ki so se 
pripravljeni skupaj z nami prizadevati za izboljšanje kakovosti, 
hkrati pa se moramo pripraviti na nove izzive, ki zagotovo 
sledijo, saj tudi evropski trgi niso imuni na cenovno zelo 
ugodne ponudbe končnih proizvodov, zlasti iz azijskih držav.

Glede na vse, kar smo na tem področju v zadnjih letih že 
storili, sem prepričan, da še nismo rekli zadnje besede, vsak 
od nas pa k tej zgodbi lahko prispeva svoj delež.

Predstavitveni film o  
papirnici Goričane 

v produkciji ekipe KOFEIN je bil končan v prvih dneh novembra,  
oglejte si ga na www.goricane.si.

http://www.goricane.si
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Pretrgi ostajajo 
velik izziv
Maja Mrgole

Leto 2014 se kar prehitro izteka. Bilo je 
zanimivo, dinamično, spodbudno, uspešno 
in hkrati zelo naporno. Če se ozremo v 
začetek leta, lahko najdemo nekaj zelo 
uspešnih področij, ostaja pa še veliko sivih 
lis, ki jih nismo uspeli izboljšati oziroma 
nismo našli pravih vzrokov zanje. Morda 
smo se odzivali prepočasi, ponekod pa je 
zmanjkalo tudi znanja, volje ali časa. 

Poglejmo, kako smo začeli. Najprej smo natančno opredeli-
li področja, ki jih je bilo treba izboljšati takoj. To so od nas 
pričakovali naši kupci. To je bil tudi pogoj, da se obdržimo 
na zahtevnem trgu specialnih papirjev. Prednostna naloga je 
bila torej določena: KAKOVOST KOT POSLEDICA. To pomeni, 
da smo se osredotočili na štiri elemente, znane iz tako imeno-
vane integralne kakovosti:

• Storitveni oz. proizvodni tok

• Informacijski tok

• Materialni tok in

• Zaposleni – najpomembnejši element.

Kompetence smo začeli razvijati na podlagi predpostavke, da 
vsak posameznik znatno vpliva na kakovost. Kako pomemb-
na je vsakodnevna odgovornost pri delu, kako pomembna sta 
znanje in zavedanje, da kakovosten izdelek ne stane nič več, 
kakovost opravljenega dela pa je neprecenljiva. Napredek je 
opazen, a pravi rezultati šele prihajajo. 

Odgovornost in motiviranost je čutiti tudi pri podajanju ko-
ristnih predlogov. Predlogov je res veliko, prejeli smo jih skoraj 
50. Veliko smo jih uresničili in že dajejo pozitivne rezultate. 
Tudi to je pot za krepitev zaupanja v domače znanje, ki ga 
imamo veliko, le prisluhniti je treba, verjeti in izvesti. Imamo 
kar 11 novih ljudi na novih delovnih mestih, a z znanjem in 
pomočjo izkušenih papirničarjev manka v znanju praktično ni 
opaziti. Skupaj smo lahko ponosni na vse, kar smo že naredili, 
pred nami pa je še veliko izzivov. Potrebujemo enotnost, do-
slednost in vztrajanje pri postavljenih smernicah.

Ostali trije elementi oz. tokovi so zelo povezani in enako-
vredni. Brez pravih in hitrih informacij se ne moramo pravilno 
odločati. Zato moramo vsi oddelki prevzemati odgovornost 

na svojih področjih, se držati predpisov, planov in rokovnikov, 
sicer vsi čutimo posledice, ki so v naši panogi zelo drage. 

Nazoren primer integralne kakovosti je bil letos siliko papir. 
Kupci so nam posredovali informacije o pričakovani kakovosti 
in prisluhnili našim željam za izboljšanje izkoriščenosti stro-
ja, saj skupaj z oddelkoma prodaje in planiranja usklajujemo 
vsako izdelavo (informacijski tok). Sistematično smo se lotili 
dela - segment za segmentom. Najprej smo se osredotočili 
na surovinsko sestavo (materialni tok), ki je za vsako izdela-
vo enaka, prepoznali smo ključne izvore morebitnih napak, ki 
jih danes uspešno obvladujemo, zožili smo izmetne meje na 
parametrih, kjer je bilo to potrebno, ter uvedli samokontrolo 
in s tem skrajšali odzivnost na napake. Kakovost siliko papirja 
je bila torej posledica naših ukrepov. Tek stroja se izboljšuje, 
zadovoljni kupci se vračajo, reklamacije smo zajezili, prodaja 
raste, prihajajo novi kupci … Enak pristop uporabljamo tudi 
pri ostalih papirjih, zlasti pri specialnih papirjih, kjer nikoli ne 
smemo pozabiti, da je kakovost proizvoda posledica vseh pro-
cesov v podjetju, zaposleni pa smo pri tem ključni dejavnik. 

Vsekakor bomo z začetim nadaljevali, saj nikakor ne smemo 
stagnirati, vendar bo v letu 2015 potreben korenit premik v 
zvezi s tekom stroja, nujne pa so tudi izboljšave pri prepreče-
vanju nepotrebnih zastojev in povečanju kakovosti zastojev 
in zagonov.

In kje bomo oziroma kje smo že začeli, da izboljšamo delo-
vanje papirnega stroja? Pri pretrgih. To področje je v naši pa-
pirnici že od nekdaj trd oreh. Jemlje ogromno energije, časa 
in denarja. V letu 2014 smo imeli dva res črna meseca, os-
tali meseci pa so bili primerljivi s prejšnjimi leti, a to nas ne 
sme zadovoljiti. Dela smo se lotili projektno. Ekipo sestavljajo 
ljudje iz različnih oddelkov. Jasno smo si zastavili dva cilja: za 
30 % zmanjšati število pretrgov in skrajšati čas napeljevanja. 
Imamo eno leto časa za izpolnitev tega cilja. Pripravljene so 
vse podlage za prave usmeritve in ukrepi za odpravo glavnih 
vzrokov. 

Prepričana sem, da smo tega sposobni in uspeh bo zagotovo 
prišel. Kot sem že enkrat omenila, je z dobro ekipo vse mo-
goče. Sama v ekipo, ki mi je zaupana v vodenje, verjamem in 
ji zaupam. 

Ker se leto res nezadržno izteka, naj bo to voščilo vam in va-
šim družinam: naj vas lepe stvari, ki so se letos zgodile, sprem-

ljajo tudi v letu 2015, in naj se jim pridružijo še nove!
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investicija v 
transport odrezka v 
oddelku dodelave
Robert Štiftar

V drugi polovici leta 2013 smo se dogo-
varjali o razrezu zvitkov, ki bi imeli večje 
širine odrezka kot običajno. Cilj je bil po-
rezati čim večje število zvitkov iz zaloge. 
Ker je bila kapaciteta našega odsesavanja 
odrezka na PRS-jih premajhna oziroma bi 
razrez širših zvitkov zaradi nevarnosti za-
bitja cevovodov terjal nižje obratovalne hi-
trosti od planiranih, smo začeli razmišljati 
o povečani kapaciteti odsesavanja odrez-
ka, vendar bi morali investirati v sistem od-
sesavanja, ki bi bil zmogljivejši od obstoje-
čega.

Po posvetu vodstva papirnice je bilo za projekt izvedbe in pre-
delave sistema izbrano italijansko podjetje Fama, ki je opravi-
lo potrebne meritve obstoječega sistema in pripravilo vse pot-
rebno za izvedbo novega odsesavanja odrezkov, s katerim bi 
lahko izvajali razreze z višjimi hitrostmi in pri širših odrezkih. 
Zagotovljeno je bilo rezanje z 2x10 cm širokimi odrezki na 
obeh PRS-jih, kar z obstoječim sistemom odsesavanja ni bilo 
mogoče.

Predelava je zajela: 

• Povečanje ločilnika na stiskalnici odrezkov (priklop MO, 
PRS 1, PRS 2 z dvema cevovodoma oziroma dvema venti-
latorjema in možnost priklopa starega VRS-ja).

• Izvedbo sesalnega cevovoda večjega premera za odveč-
ni zrak iz ločilnika stiskalnice in ločilnika pulperja z doda-
tnimi loputami za regulacijo pretoka zraka ter priklop na 
filtriranje zraka v Deltoid.

• Priklop novega, močnejšega ventilatorja odrezka na PRS 1 
in izdelava novega cevovoda.

• Prestavitev ventilatorja odrezka iz PRS 1 na PRS 2. S tem je 
omogočeno ločeno odsesavanje za vsak odrezek posebej 
(vodilna in pogonska stran), posledično pa tudi večja kapa-
citeta in hitrejše rezanje.

• Zamenjavo obstoječega ventilatorja na MO z novim, zmo-
gljivejšim in predelanim cevovodom.

Februarja 2014 je bila investicija odobrena in potrjena, zato 
smo začeli z aktivnostmi za izdelavo vsega potrebnega v pro-
jektu.

Po dobavi vsega potrebnega materiala smo junija začeli z za-
menjavo ločilnika na stiskalnici in demontažo starega cevo-
voda za odsesavanje zraka iz ločilnika ter montažo novega 
cevovoda do Deltoida (komore s protiprašnimi filtri). Julija 
smo izvedli priklop in montažo novega ventilatorja na PRS 1, 
prevezavo in priklop novega cevovoda ter prestavitev venti-
latorja s pripadajočim motorjem s PRS 1 na PRS 2. Nato smo 
preizkusili nov sistem odsesavanja. Ob začetnih težavah in 
nekajkratnem zabitju cevovoda so izvajalci italijanskega pod-
jetja Fama uspeli nastaviti parametre in uskladiti sistem do te 
mere, da smo uspešno obratovali z obema PRS-jema in MO. 
Izvedli smo kombinacije odsesavanja v stiskalnico in pulper 
ter zagotovili, da lopute pravočasno odreagirajo in odpirajo 
ter zapirajo pretoke zraka.

Z novim, zmogljivejšim odsesavanjem smo zagotovili pove-
čanje rezalnih hitrosti na PRS 1 in 2, zmanjšali tveganja za 
zabitje odrezka in omogočili enostavnejše preklapljanje smeri 
odrezka v pulper ali v stiskalnico. Cilj, ki smo si ga zadali s 
projektom, je bil izpolnjen.

LočiLnik na stiskaLnici odrezka
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nov parni kotel  
v energetiki
Janez Gale

V Goričanah je bila v letu 1976 postavljena 

nova linija za proizvodnjo papirja. V sklopu 

te investicije je bil zgrajen tudi nov objekt 

energetike, ki je moral zadovoljiti potrebe 

po pari za proizvodnjo celuloze in novo 

linijo proizvodnje papirja.

V objektu energetike so bili postavljeni trije parni kotli. Naj-
večji s kapaciteto proizvodnje 40 t pregrete pare na uro, ki 
je od takrat do danes obratoval skoraj neprekinjeno. Obra-
tovanje je bilo prekinjeno le enkrat na tri leta, ko smo na 
kotlu izvajali remonte, preglede in preizkuse. V tem času je 
običajno obratoval srednji kotel s kapaciteto 13 ton nasiče-
ne pare, medtem ko najmanjši kotel ni nikoli obratoval za 
potrebe proizvodnje.

V vseh teh letih se je tovarna dinamično razvijala in moder-
nizirala. Prilagajanje potrebam trga, spreminjanje proizvo-
dnega programa, nove tehnologije, nova tehnična oprema 
in ne nazadnje nova znanja in spoznanja so narekovali stalna 
vlaganja v proizvodnjo papirja. Energetiko smo sicer ves ta 
čas ohranjali v zelo dobri kondiciji, z visoko razpoložljivostjo 
in učinkovitostjo, vendar brez investicijskih vlaganj. 

Obstoječe naprave v energetiki so v zelo dobrem stanju, 
vendar iz njih ni mogoče dobiti večjega izkoristka od ob-
stoječega. Poleg tega je srednji kotel postal premajhen za 
potrebe tekoče proizvodnje papirja, veliki kotel, ki je bil pro-
jektiran tudi za pokrivanje potreb pare za proizvodnjo celu-
loze, pa prevelik. Ker želimo znižati strošek nakupa energije 
in izpuste toplogrednih plinov, je bila sprejeta odločitev za 
investicijo v nov parni kotel z visokim izkoristkom in veliko 
dinamiko prilagajanja potrebam proizvodnje papirja.

Odstranili smo dva 38 let stara parna kotla − srednjega (13 t) 
in najmanjšega – ter ju odpeljali na odpad. Veliki WB40 ko-
tel, ki je s svojo kapaciteto za trenutno proizvodnjo preveč 
potraten, pa bomo ohranili kot hladno rezervo.

Novi kotel Bosch je sodoben ekološki parni kotel nemškega 
proizvajalca z nazivno kapaciteto 25 t nasičene pare na uro. 

Ima izjemno visok izkoristek (97,3 %), ki ga še povečata dva 
dodatna ECO sistema za izkoriščanje odpadne toplote, ki 
služita za predgrevanje napajalne vode in zgorevalnega zra-
ka. Ker bo odpadna toplota izpuha maksimalno izkoriščena, 
bo temperatura izpušnih plinov nižja od 80°C, emisije NOx 
in CO pa bodo povsem v skladu z zakonskimi zahtevami oz. 
precej nižje od zakonsko še sprejemljivih. Ker bo novi par-
ni kotel obratoval na bistveno nižjih parametrih (tlak pare 
8 bar, temperatura 180°C) kot obstoječi (tlak 56 bar, tem-
peratura 500°C) in ker bo vsa proizvedena para dejansko 
porabljena samo za proizvodnjo papirja, pričakujemo znat-
no nižjo porabo zemeljskega plina, lastna poraba električne 
energije v energetiki pa bo zaradi manjših napajalnih črpalk 
in frekvenčne regulacije gorilnika le še na približno četrtini 
trenutne porabe.

Samo na račun prihranka pri strošku energije bo celotna in-
vesticija, ki znaša 1,2  mio eur, povrnjena prej kot v dveh 
letih.

Pogodba z dobaviteljem je bila podpisana konec leta 2013, 
ko je začel teči tudi dobavni rok. Kotel je bil v celoti izdelan 
v Nemčiji. Dolžina kotla je dobrih 10 m, širina preko 4 m, 
višina slabih 5 m, teža praznega kotla pa skoraj 60 t. 

Zato je transport kotla do Goričan in sam vnos kotla na de-
lovno pozicijo predstavljal zelo velik logistični zalogaj. Tako 
velik, da je o tem poročala celo komercialna televizija. Me-
nim, da je prav, da tudi sam povzamem nekaj najpomemb-
nejših trenutkov. 

Razmišljali smo o različnih načinih prevoza − tako po cesti 
kot tudi po železnici. Ker pa je na železniški povezavi med 

RAZTOVOR KOTLA V TOVARNI
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Nemčijo in Ljubljano veliko ozkih grl, kar bi upočasnilo ali 
brez predelav celo preprečilo transport, je bila sprejeta od-
ločitev za izredni transport po cesti. Vendar pa nas je najtrši 
oreh čakal tik pred vrati. Oba cestna mostova preko reke 
Sore na jugu in preko železnice na severu, ki vodita do papir-
nice Goričane, imata namreč premajhno nosilnost, da bi po 
enem od njiju lahko pripeljali novi kotel. Edini možni dostop 
do tovarne je bil torej po železnici.

To je pomenilo, da bi morali kotel pretovoriti s cestnega vla-
čilca na ustrezen železniški vagon. Za pretovor sta bili možni 
dve lokaciji − v Ljubljani ali pa na železniški postaji v Med-
vodah. Ker so dimenzije kotla na meji zmogljivosti prevoza 
po železnici, je na koncu ostala samo še možnost pretovora 
v Medvodah. Da bi bila akcija uspešna in pravočasna, je bila 
potrebna popolna koordinacija med cestnim prevoznikom, 
izvajalcem pretovora, železnico in občino Medvode. Sode-
lovalo je na desetine ljudi, v veliko pomoč pri koordinaciji pa 
je bil tudi naš upokojenec Jožef Šiler. 

Cestni vlačilec s spremstvom je v dveh dneh iz Nemčije sre-
di noči prispel do železniške postaje Medvode. Tu je bil re-
zerviran prostor za raztovor vlačilca. Naslednje jutro so po 
železnici na stranski tir pripeljali poseben tovorni vagon iz 
Hrvaške, ki je imel zadostno nosilnost in ustrezne dimenzije 
za transport kotla. Skupaj z vagonom je prišla tudi ekipa, 
usposobljena za zavarovanje tovora na vagonu. Za pretovor 
s cestnega vlačila na vmesni prostor na železniški postaji in 
naslednji dan na železniški vagon pa je bilo izbrano avtodvi-
galo ustreznih dimenzij (nosilnost nad 200 t). 

V rahlo meglenem jutru smo skrbno zavarovan in zasidran 
kotel naložili na vagon. Transport od železniške postaje 

Medvode do naše tovarne je trajal skoraj eno uro, saj je bilo 
treba sproti preverjati vsa ozka grla na trasi prevoza. Ker je 
del trase potekal po mednarodni progi Beograd−München, 
sta bili varnost in koordinacija še toliko bolj pomembni. 

V tovarni smo kotel raztovorili z avtodvigalom. Hkrati s tran-
sportom kotla je potekala tudi postavitev 10 m visokega ko-
vinskega podesta za stavbo energetike, s pomočjo katerega 
naj bi kotel postavili na delovno pozicijo. V sklopu tega dela 
je bilo treba odpreti tudi del stene v energetiki in podreti del 
stavbe, v katerem je skladišče kablov. 

Naslednje jutro okoli 8  h smo začeli z deli za dokončno 
postavitev kotla. Na travniku pred energetiko smo na kotel 
namestili stojne temelje kotla in gorilnik. V tem času je bil 
dokončan kovinski podest. Potem smo kotel z avtodvigalom 
s travnika pred energetiko preko strehe skladišča rezervnih 
delov in strehe stare energetike postavili na kovinski podest. 
Od tu smo ga z ročnimi vitli potegnili v zgradbo energetike 
in centrirali na delovno pozicijo. Dela so bila zaključena oko-
li petih popoldan, ko smo si končno lahko oddahnili.

Vsa dela so potekala točno po terminskem načrtu in – lahko 
bi rekli − na milimeter in kilogram natančno.

Za vse to je seveda treba izraziti priznanje vsem udeleženim 
v projektu. Tistim, ki so naredili prostor za novi kotel, tistim, 
ki so kotel izdelali, tistim, ki so ga tovorili, tistim, ki so ga pos-
tavili, tistim, ki so ga zagnali, pa tudi tistim, ki ga upravljajo. 
Hvala vsem!

Centriranje kotla na delovno poziCijo
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Predelava 20kv 
razdelilnika in  
nov kablovod
Andrej Šušteršič

Danes si življenja in dela brez električne 
energije doma ali v najrazličnejših proizvo-
dnjah ter uradih sploh ne moremo predsta-
vljati. Kako se vse spremeni, če le za kratek 
čas ostanemo brez električne energije. Ali 
znamo v teh trenutkih sploh »živeti«?

Tako je tudi z našo tovarno in proizvodnjo. Brez električne 
energije se tako proizvodnja kot tudi delovanje celotne to-
varne ustavita.

Papirnica Goričane je med večjimi odjemalci električne 
energije pri distributerju Elektro Gorenjska (EG), saj mesečna 
poraba presega 4 GWh. Za primerjavo − povprečna mesečna 
poraba običajnega gospodinjstva v letu 2013 je bila 325 
kWh1.

Do letošnjega leta je oskrba tovarne z električno energijo 
potekala po dveh kablovodih s srednjo napetostjo 20 kV. 
Najbolj viden je priklop tovarne na energetski jambor dalj-
novoda med Medvodami in Škofjo Loko, na robu nad tovar-
no. Prek tega zračno-zemeljskega voda se tovarna oskrbuje 
z električno energijo že vse od 60 let prejšnjega stoletja. Na 
tem vodu smo omejeni na največ 7,3 MW odjema električne 
moči. Uporabljeni daljnovod je s strani EG namenjen pred-
vsem za rezervno oskrbo Škofje Loke in okolice z električno 
energijo, zato bi morali v tem primeru v Goričanah ustrezno 
zmanjšati odjem električne energije. Drugi kablovod je v ce-
loti položen v zemljo in Goričane preko »Avtofilter« (Sogefi) 
povezuje z javnim elektro omrežjem. Navedeni dovod je bil 
narejen pred dobrimi 10 leti in dopušča odjem več kot 4 
MW električne moči.

Zaradi odločitve o nakupu novega parnega kotla in njegove-
ga zagona (saj lastne proizvodnje električne energije v tem 
režimu obratovanja ni več) smo se morali pripraviti na ustre-
zno povečan in stabilen odjem električne energije iz javnega 
energetskega omrežja. EG je podal rešitev o izdelavi povsem 
novega zemeljskega kablovoda od njihovega VN razdelilca v 
HE Medvode do našega 20 kV razdelilca v tako imenovanem 

1  Vir : AGEN-RS

RTP prostoru. RTP prostor se nahaja na južni strani objekta 
belilnice. Z novim kablovodom bi tovarna dobila še tretji do-
vod za oskrbo z električno energijo. Za priklop novega do-
voda je bilo treba izdelati novo, tako imenovano visokona-
petostno (VN) celico, hkrati pa smo delno posodobili ostale 
elektro-energetske naprave v 20 kV razdelilcu.

Izvedbo predelave na 20 kV razdelilcu in izdelavo novega 
kablovoda smo razdelili na več korakov.

V prvem koraku smo tako imenovane merilno-obračunske 
tokovnike prestavili na novo lokacijo v RTP prostoru, da smo 
pridobili novo prosto VN celico. Za varno izvedbo teh del je 
bilo treba celotno tovarno popolnoma izklopiti iz električ-
nega omrežja in povsod zagotoviti breznapetostno stanje. 
Dela smo izvajali v soboto, 31. maja 2014, ko smo poleg 
prestavitve merilno-obračunskih tokovnikov opravili še neka-
tera nujna in redna dela na visokonapetostnih napravah v to-
varni. Med drugim smo zamenjali tudi VN stikali za notranja 
transformatorja F6.0 in F6.1 (20kV/6.3 kV). Stara oljna sti-
kala smo zamenjali z novimi, vakuumskimi. Hkrati smo prip-
ravili tudi novo – prej rezervno − dovodno celico za priklop 

JAMBOR ZA ELEKTRIČNO OSKRBO TOVARNE
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novega dovodnega kabla. V VN celico smo vgradili vso pot-
rebno VN elektro-zaščitno opremo, od ločilk, tokovnikov in 
indikatorjev prisotnosti VN napetosti do novega VN vakuum-
skega stikala. Obstoječi zaščitno-posluževalni krmilni omari 
smo dodali novo omaro z vsemi pripadajočimi komponenta-
mi zaščite in uporabe tovrstne VN celice. Izdelali smo tudi 
ustrezno posluževanje in signalizacijo za lokalno uporabo in 
uporabo na daljavo iz naše energetike.

Spomladi je potekala priprava za polaganje novega kablo-
voda s strani EG v sodelovanju z Goričanami. Po pridobitvi 
ustreznih soglasij in dovoljenj za izvedbo del so se konec ju-
nija začela izvajati zemeljska dela pri izdelavi kabelske trase 
od zadnjega energetskega jaška na drugi strani železniške 
proge do naše energetske kinete na dvorišču za pripravo 
snovi. Poseben izziv je predstavljal sočasni preboj pod ob-
činsko cesto in železniško progo. Zaključku zemeljskih del 
na trasi novega kablovoda je sledilo še polaganje novega 
kabla. Delavci EG so položili več kot 1000 m novega kabla 
(tip kabla: N2Y(F)2Y 3x1x240/25 mm2) od nove VN celice 
v RTP prostoru do prve transformatorske postaje na Svetju in 

RTP PROSTOR

izvedli priklop kabla na obeh koncih. Novi kabel bo dopuščal 
odjem preko 8 MW električne moči.

V oktobru sta izvajalec montaže energetske opreme in EG 
preizkusila delovanje VN naprav, hkrati pa sta nastavila in 
preizkusila tudi delovanje elektro zaščit. S tem so bili izpol-
njeni vsi pogoji za tehnični pregled novega kablovoda, ki ga 
je opravil EG. 

Nov kablovod in nova oprema v našem RTP prostoru bosta 
omogočala stabilnejšo in zanesljivejšo oskrbo papirnice Go-
ričane z električno energijo, ostala dva elektro dovoda v to-
varno pa bomo uporabljali za rezervno napajanje v primeru 
težav ali izpada novega kablovoda. 

Sama predelava tako imenovanega 20 kV razdelilca v RTP 
prostoru in polaganje novega kabla sta potekala v sodelo-
vanju z EG, projektivnim podjetjem C&G, izvajalcem elektro 
montažnih del na VN napravah EMB Bizant in oddelkom ele-
ktro vzdrževanja naše papirnice.
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Projekt menjave 
Poslovno 
informacijskega 
sistema
Jože Malej

piS/eRp kot nujen del vsakega podjetja

Poslovno informacijski sistemi (PIS) oz. Enterprise Resource 
Planning (ERP) so visoko integrirane programske rešitve, na-
menjene spremljanju poslovanja podjetja na vseh področjih 
- za evidentiranje in spremljanje vseh poslovnih dogodkov ter 
upravljanje z vsemi razpoložljivimi viri v podjetju. V ta proces 
so lahko zajeti finančno administrativni, proizvodni, človeš-
ki in materialni viri. Sistem ERP na tehnološki ravni spremlja 
vire, procese in kapital ter nudi vse nujne elemente za njihovo 
upravljanje. Sodobni sistem ERP predstavlja celovite rešitve, 
ki podjetju ali organizaciji zagotovijo konkurenčno odzivnost 
in povezovanje s kupci, dobavitelji in poslovnimi partnerji. Za 
ta sistem je značilno, da omogoča povezovanje podatkov in 
procesov podjetja ali organizacije v enoten sistem. Vsak sis-
tem ERP je nastavljiv, kar pomeni, da se popolnoma prilagodi 
potrebam in poslovnim procesom uporabnika. Nastavljivost 
sistema ERP je lastnost, ki uporabniku omogoča, da se sistem 
razvija hkrati z njegovimi potrebami.

Informacijski sistemi se spreminjajo. Če je pred leti veljalo, da 
lahko celotno poslovanje podjetja vodimo z enim sistemom 
ERP, se vedno pogosteje prakticira povezovanje proizvodnih, 
skladiščnih in dokumentacijskih sistemov s sistemi za upravlja-
nje odnosov s strankami in sistemi za poslovno obveščanje. 
Pogoj za doseganje visoke integracije je enkratni vpis vsakega 
poslovnega dogodka/dokumenta. Tako so poslovni podatki 
shranjeni v eni bazi podatkov in dostopni takoj in s katerega 
koli mesta - seveda v okviru uporabniških pooblastil. Med da-
nes najprepoznavnejšimi in največkrat nameščenimi rešitvami 
ERP lahko omenimo SAP, Navision, Infor, Oracle Financials, JD 
Edwards idr.

iskanje rešitev

V mesecu novembru lanskega leta so se tudi v naši tovarni 
začele prve aktivnosti in razgovori za začetek procesa zame-
njave obstoječega poslovnega sistema Alpha.

Glavni razlogi za zamenjavo:

• Sicer zanesljiv obstoječi sistem je zastarel.

• Prekinitev tehnične podpore s strani dobavitelja.

• Prekinitev kadrovske podpore.

• Iztrošenost strojne opreme.

• Slaba povezljivost z Microsoftovimi orodji.

Kaj iščemo – naše osnovne zahteve:

• Enostavno uvajanje v razumnih časovnih okvirih - dodat-
no delo za uporabnike v času projekta.

• Fleksibilnost – možnost širitve funkcionalnosti, povezova-
nje z drugimi programskimi orodji.

• Zanesljivo delovanje po implementaciji – zagotovitev vi-
soke razpoložljivosti sistema in ustrezne podpore.

Do konca leta 2013 je ekipa sodelavcev, ki pokrivajo različna 
poslovna področja, sodelovala na predstavitvah več ponudni-
kov programskih rešitev ERP. Povabili smo tako domače kot 
tudi uveljavljene tuje ponudnike oz. njihove partnerje, nato 
pa smo na podlagi njihovih predstavitev in ponudbe analizira-
li nekatere ključne parametre, ki lahko opredelijo izbor:

• Ekonomski parametri

- Stroški (cena implementacije, licence, stroški vzdrževa-
nja)

- Čas implementacije 

- Možnost uporabe standardnih rešitev

• Tehnični parametri 

- Podpora poslovanju (pokritost, poslovno obveščanje, 
e-poslovanje, CRM)

- Kompatibilnost (operacijski sistemi, pisarniški programi)

- Skalabilnost (možnost nadgradnje, prilagodljivost)

- Uporabniški vmesniki (GUI)

• Ostali parametri

- Sistem uvajanja uporabnikov

- Podpora (uporabniška in tehnična)

- Ocena ponudnika (izkušnje, tržni delež, reference)

Specifika proizvodnega procesa

Glede na informacije in predstavljene rešitve je bilo jasno, da 
nobena od rešitev ne posega na želeno raven proizvodnega 
procesa. Ker bo poleg implementacije sistema ERP smiselna 
tudi integracija s proizvodnim sistemom MES (Manufacturing 
Execution System), je bilo izredno koristno, da smo si lah-
ko ogledali nekatera referenčna podjetja, kjer kombinacijo 
obeh rešitev že uporabljajo, svoje programske rešitve pa sta 
predstavila tudi dva ponudnika rešitev MES.
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Specifika skladiščnega poslovanja

Vse rešitve novega sistema ERP že v osnovi pokrivajo tudi 
skladiščno/logistično poslovanje, vsekakor pa je bilo treba 
razmisliti o tem, ali obstoječa programska rešitev (SVS Sklad-
ko) in njena funkcionalnost zadoščata določenim specifikam 
poslovanja.

izbor in odločitev
Ker v praksi nobena ponujena rešitev ERP ne zajema vseh 
specifik poslovanja naročnika, je preliminarna faza takšnih 
projektov vedno izdelava GAP analize oziroma funkcionalne 
specifikacije ali analize funkcionalnih potreb. To je ključni do-
kument, ki opredeljuje, kateri segmenti poslovnega procesa 
uporabnika so zajeti v že izdelane programske module in ka-
teri so potrebni sprememb oz. dodelav. Gre torej za eno od 
ključnih analiz pri oblikovanju končnih cenovnih in časovnih 
okvirov uvedbe informacijskega sistema.

Po zaključku vseh preliminarnih faz projekta je projektna sku-
pina junija letos sprejela odločitev, da obstoječi sistem Al-
pha zamenjamo s sodobnejšim ERP sistemom NAV2013R2. 
Ponudnik programske rešitve je podjetje Adacta iz Ljubljane. 
Ker želimo specifičnost proizvodnje oz. razdrobljenost IT reši-
tev na tem področju združiti pod eno okrilje, pa smo izvedbo 
rešitve MES zaupali obstoječemu pogodbenemu partnerju, 
podjetju Kolektor Sinabit iz Ljubljane. Za potrebe skladiščno/
logističnega poslovanja bomo ohranili in tehnično nadgradili 
tudi programsko rešitev SVS Skladko podjetja Espro iz Ljublja-
ne, ker njegova funkcionalnost oz. pisanost »na kožo« našemu 
poslovanju prinaša več, kot bi lahko prinesle standardne NAV 

rešitve. Omenjeni trije produkti naj bi tako postali glavna hrb-
tenica poslovne informatike. 

Faza implementacije
Aplikacija NAV je že nameščena na lokalnih strežnikih, za na-
men izobraževanja pa sta bili postavljeni tudi dve učilnici, kjer 
že potekajo osnovne delavnice po posameznih področjih za 
ključne uporabnike in proces definiranja osnovnih paramet-
rov.

Aplikacijo sproti nameščamo tudi na opremo končnih uporab-
nikov, kjer je možen dostop do testnega NAV okolja. Trenutno 
intenzivno potekajo aktivnosti za pripravo matičnih podatkov 
(artikli, kupci, dobavitelji), ki bodo poleg vzporednih šifrantov 
in osnovnih programskih nastavitev tudi osnova za postavitev 
produkcijskega NAV okolja.

Sodobni sistemi ERP se danes uporabljajo v skoraj vsaki 
obliki organizacije ali podjetja ne glede na velikost. Optimiza-
cija poslovnih procesov je ključni dejavnik za uspešno rast 
podjetja, to pa zahteva celovite rešitve poslovnih procesov.

Prehod na nov informacijski sistem je zelo zahteven proces. 
Tega se zavedajo tudi številni ponudniki rešitev ERP, ki ima-
jo na podlagi izkušenj že izdelane metodologije postavitve, 
zamenjave in povezovanja informacijskih sistemov v različnih 
okoljih. Pravilna izbira strategije, visoka motiviranost ključnih 
uporabnikov in prepričanje, da bo novi informacijski sistem 
prispeval k izboljšavam in zadovoljstvu uporabnikov, pa so 
vsekakor ključni dejavniki za uspešno in časovno sprejemljivo 
implementacijo.

UČILNICA V UPRAVNI STAVBI
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Okoljsko poročilo
Jerneja Pečnik,  
pooblaščenka za varstvo okolja

Papirnica Goričane deluje v skladu z za-

konodajnimi zahtevami in direktivami. Z 

vzpostavitvijo novih standardnih zahtev 

FSC® in PEFC™ skrbniške verige po direktivi 

EUTR smo nadgradili sistem trajnostnega 

ravnanja z gozdovi ter tako izkazali okolj-

sko naravnanost podjetja.
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Uporaba naravnih virov

Racionalno rabo naravnih virov merimo z indeksom snovnih iz-
gub iz proizvodnega procesa. Snovne izgube, ki jih računamo 
na VČN, izhajajo iz količine izžetega mulja. Zadnja leta zaradi 
pogoste menjave programov naraščajo snovne izgube. Zahte-
ven trg specialnih papirjev zahteva veliko prilagodljivosti, kar 
pomeni pogoste menjave programov, posledično pa tudi več 
snovnih izgub.

Glavni vir oskrbe s svežo vodo je podtalnica. Svežo vodo uporab-
ljamo kot hladilno vodo za hlajenje naprav, nato pa del hladilne 
vode uporabimo v proizvodnem procesu za tehnološke namene. 
V letu 2013 se je poraba vode za tehnološke namene povečala 
zaradi novih okoljevarstvenih zahtev organske obremenitve teh-
nološke odpadne vode. Ponovno smo morali odpreti krogotok 
papirnih vod z 11 na 16m3 na tono proizvoda.

Poraba energentov se iz leta v leto izboljšuje, saj presegamo 
zastavljene letne cilje, ki so opredeljeni z najboljšimi razpoložlji-
vimi tehnikami po direktivi IPPC. Vsako leto imamo višek emisij-
skih kuponov.

FSC proizvodi

V letu 2013 smo v sklopu FSC® proizvodnje porabili 3.573 
ton FSC Mix celuloze in 14.040 ton FSC CW celuloze (kontro-
lirano poreklo). Prodali smo 7.234 ton FSC papirjev (FSC Mix 
Credit). V prvem polletju 2014 smo v sklopu FSC proizvodnje 
porabili 4.383 ton FSC Mix celuloze in 12.728 ton FSC CW 
celuloze (kontrolirano poreklo). Prodali smo 4.664 ton FSC 
papirjev (FSC Mix Credit).

V sklopu PEFC™ proizvodnje smo v letu 2013 porabili 174 
ton PEFC certificirane celuloze. Prodali smo 29 ton 100% 
PEFC certificiranih papirjev. V prvem polletju 2014 smo v pro-
izvodnji porabili 1.416 ton PEFC certificirane celuloze, proda-
li pa smo 804 ton 100 % PEFC certificiranega papirja.

V letu 2013 smo začeli pridobivati podatke o sledljivosti izvo-
ra lesa v skladu z uredbo EU št. 995/2010 (EUTR). Na spletni 
strani smo objavili izjavo o izpolnjevanju obveznosti dajanja 
lesnih proizvodov na trg kot gospodarski subjekt in uvoznik. 

PREGLEDNICA 1: povprečne snovne izgube iz proizvodnega procesa

Snovne 
izgube

Indikator Cilj 2009 2010 2011 2012 2013 2014 /  
1. polletje

%
(izračun na bruto 
proizvodnjo)

0,85 0,72 0,81 0,75 0,84 0,88 0,9

 
PREGLEDNICA 2: poraba sveže vode

Poraba 
vode
 
 

Indikator Letni cilji 2009 2010 2011 2012 2013

Sveža voda (vodnjaki) 1000 m3 4.626 4.552 4.624 4.401 4.189

Sveža voda (hlajenje v energetiki) 1000 m3 6.964 3.483 3.387 3.492 3.309 2.887

Sveža voda (tehnološki namen) 1000 m3 1.229 1.143 1.163 1.133 1.091 1.302

Spec. poraba tehnološke vode  15 11,4 14,2 11,6 10,9 16,2

 
PREGLEDNICA 3: poraba energentov 

Poraba 
energije
 
 

Indikator Letni cilji 2009 2010 2011 2012 2013

Zemeljski plin 1000 Sm3 15.679 15.638 15.987 15.937 14.628

Nabavljena elektrika MWh 28.428 26.623 26.766 28.809 26.328

Emisijski kuponi 32.834 29.385 29.309 29.963 29.868 27.416

Višek emisijskih kuponov  3.449 3.525 2.871 2.966 5.418

Poraba električne energije
MWh/ton neto

0,7 do 0,9 0,545 0,580 0,652 0,651 0,580

Poraba toplotne energije GJ/ton neto 7 do 8 3,81 3,93 3,82 3,69 4,05
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emisije
Zrak

Emisije v zrak spremljamo z monitoringom, ki ga izvaja zunanja 
institucija. Monitoring emisij v zrak je predpisan z IPPC okolje-
varstvenim dovoljenjem in se opravi enkrat na tri leta. Zadnji 
monitoring je bil izveden v letu 2012. Meritve NOx in prahu iz-
polnjujejo zakonodajne zahteve.

Voda

Tehnološko odpadno vodo pred izpustom v vodotok čistimo na 
mehansko kemijski čistilni napravi. Letni monitoring izkazuje, da 
dosegamo zahteve iz IPPC okoljevarstvenega dovoljenja. 

V letu 2013 se je zahteva glede izpustov v vodotok znatno za-
ostrila; predpisana koncentracija BPK5 se je spustila z 50 mg/l 
na 25mg/l. Za izpolnitev zakonodajnih zahtev smo znova odprli 
krogotok papirnih vod in na ta način znižali koncentracijo organ-
skih snovi (pretežno škrob in sladkor).

Hrup
Monitoring hrupa se izvaja v skladu z dovoljenjem IPPC vsako 
tretje leto. Nazadnje je potekal v letu 2013. Meritve hrupa na 
treh lokacijah v okolici tovarne so bile pod maksimalno dovo-
ljeno mejo za dnevni, večerni in nočni čas, tako da so zahteve 
okoljevarstvenega dovoljenja izpolnjene. Naslednji redni moni-
toring hrupa v okolje bo izveden v letu 2016.

Odpadki
V podjetju imamo dobro vzpostavljen sistem ločevanja odpad-
kov 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 ozna-
čeni z oznakami za posamezne vrste odpadkov. Vključeni smo 
v shemo ravnanja z odpadno embalažo podjetja INTERSEROH.

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

Delujemo tudi v skladu z zahtevami direktive REACH (Uredba ES 
št. 1907/2006) in obveščamo kupce, da ne proizvajamo papir-
jev z namerno sproščujočimi substancami. Redno pridobivamo 
izjave naših dobaviteljev, da surovine in kemikalije ne vsebujejo 
skrb vzbujajočih substanc (SVHC). Izjavo posodabljamo vsakih 
šest mesecev, ko na seznam skrb vzbujajočih substanc dodamo 
nove spojine. Informacije so objavljene v rubriki Okolje na sple-
tni strani www.goricane.si.

izredni dogodki
Izrednih dogodkov, ki bi negativno vplivali na okolje, v letu 
2013 in prvem polletju 2014 ni bilo.

Okoljski cilji in programi
1. Zmanjšanje koncentracije BPK5 tehnoloških odpadnih vod 

je potekalo z odprtjem krogotoka papirniških vod. Za bi-
ološko čistilno napravo se zaenkrat nismo odločili, ker še 
vedno preučujemo ekonomsko upravičenost in tehnolo-
ško sposobnost čiščenja zelo nizke organske obremenitve 
tehnoloških odpadnih vod.

2. Razvoj proizvodov iz papirnega mulja poteka v smeri 
razklopa celuloze in fermentacije do uporabnih alkoholov. 
Projekt izvaja Kemijska fakulteta z Univerze v Mariboru (za-
ključevanje projekta EUREKA ZEROEFF).

3. Projekt znižanja emisij NOx v zrak pod 150mg/Nm3; vgra-
dnja novega parnega kotla z nizko vsebnostjo NOx .

4. V letu 2013 so bili vgrajeni novi dušilci hrupa. Hrup ob 
varnostnem izpustu pare se je znatno zmanjšal.

http://www.goricane.si
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PREGLEDNICA 6: Odpadki

Indikator Načrt gospodarjenja z 
odpadki

2009 2010 2011 2012 2013 2014 /  
1. polletje

Papirni 
mulj

ton max. 1.600 1.739 1.815 1.720 1.879 2.810 922

Komunalni 
odpadki

ton max. 50 47 51 31 30 35 21

Papirna 
embalaža

ton max. 300 305 280 294 350 392 212

Kovinska 
embalaža

ton max. 110 102 123 119 126 133 68

Plastična 
embalaža

ton max. 15 6 12 9 9 43 22

Lesena 
embalaža

ton 33 8 43 57 45 32

PREGLEDNICA 4: emisije snovi v ozračje 

Emisije v 
ozračje

Indikator IPPC okoljsko dovoljenje 2009 2010 2011 2012 2013

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

Prah mg/m3 150 4,2* 4,2* 4,2* 11 11

*Meritve monitoringa 2009 
**Meritve monitoringa 2012

 

PREGLEDNICA 5: emisije snovi v vodotok 

Emisije v 
vodotok

Indikator IPPC 
okoljsko 

dovoljenje 
(meje do 

1.1.2013)

IPPC 
okoljsko 

dovoljenje 
(meje po 

1.1.2013)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 /  
1. polletje

Suspen.
snovi

mg/l 35 7,1 13,5 12,8 16,2 11,8 6,4

kg/t 0,4 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,19 0,08

KPK
mg/l 84 146 162 143 71 60

kg/t 4** 4** 0,9 2,0 1,7 1,5 1,15 0,8

BPK5
mg/l 50** 25** 28 39 39 39 18 14

kg/t 0,3 0,6 0,4 0,4 0,28 0,2

N tot
mg/l 10 5,1 5 5,6 5,2 6,1 5,7

kg/t 0,2 0,06 0,07 0,06 0,05 0,102 0,08

P tot
mg/l 2 0,1 0,1 0,07 0,09 0,066 0,27

kg/t 0,01 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,003

AOX
mg/l 0,12 0,25 0,12 0,25 0,071 0,093

kg/t 0,015 0,005 0,001 0,003 0,001 0,002 0,0011 0,003

** meja je določena za proizvodnjo z več kot eno menjavo na dan
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INTERVJU: 

marija mihovec
Petra Hunjadi 

 
 
Marija Mihovec oziroma Minka, kot jo vsi 
kličemo, je v poletnih mesecih praznovala 
30. jubilej v papirnici Goričane.

Zaposlena je na delovnem mestu glavnega knjigovodje. To 
delovno mesto zahteva natančnega in odgovornega človeka, 
saj skrbi za pravilno knjiženje poslovnih dogodkov, upoštevati 
pa mora tudi knjigovodske predpise in standarde.

Kdaj in kako ste začeli delati v papirnici Goričane?

V papirnici sem se zaposlila 1. 8. 1984 kot administratorka v 
proizvodnji papirja. To je bila moja tretja zaposlitev. V podje-
tje sem prišla kot mlada mamica z dvema otrokoma, kar je bil 
tudi razlog, da sem bila sprejeta, saj so računali na to, da ne 
bom šla več na porodniško …  Kar pa je bil račun brez krčmar-
ja, saj imam štiri otroke.

Kako se spominjate začetkov?

V oddelku smo se lepo razumeli, tako da sem z veseljem hodi-
la v službo. Sodelavke so mi pomagale, da sem spoznala delo 
in ga hitro osvojila. Takrat je bilo v tovarni zaposlenih veliko 
delavcev iz drugih republik in ko sem prvi dan vpisovala ure 

v »šihtarco«, si nisem zapomnila niti enega priimka. Dekleta 

smo večkrat spekla kakšno pecivo, da smo se s sodelavci malo 

posladkali. 

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

Tudi v oddelku računovodstva, kjer imam največ delovne 

dobe, si med seboj pomagamo in se dobro razumemo. Delo 

je zelo dinamično, saj se moramo prilagajati zakonom, ki se 

kar naprej spreminjajo.

Kaj ste si v vseh teh 30 letih najbolj zapomnili, kaj se vam 

je najbolj vtisnilo v spomin?

V teh letih sem bila najbolj nesrečna, ko je vodstvo uvedlo 

deljen delovni čas od 7.30 do 16.30, doma pa sem imela štiri 

majhne otroke. Stresno je bilo tudi leta 1992, ko so ukinili 

proizvodnjo celuloze in je veliko delavcev ostalo brez zapo-

slitve. 

Vedno pa sem bila vesela, če je šlo podjetju dobro, vesela 

sem bila posodobitev proizvodnje, kar je bilo povezano s po-

večanjem in izboljšanjem proizvodnje ter posledično z večjo 

konkurenčnostjo na trgu. 

Kako preživljate prosti čas?

V prostem času se z možem in prijatelji odpravimo v gore, 

kjer se naužijem lepot in naberem moči za premagovanje vsa-

kodnevnih naporov. Rada tudi kolesarim. Tudi rože so moje 

veselje, tako da rada okrasim našo cerkev. V največje veselje 

pa so mi štirje vnučki, ki me vedno znova razveselijo in tudi 

kaj novega naučijo.

Imate kakšen moto v življenju? Kaj vam veliko pomeni, ka-

tere vrednote?

Moj moto je, vse v življenju delaj zmerno, bodi pošten. Bodi 

z vsemi prijazen in vsakemu, ki ga srečaš, podari lepo besedo 

ali vsaj nasmeh. Življenje je kratko, zakaj bi ga drug drugemu 

grenili, saj je že tako preveč trpljenja in preizkušenj. Veliko 

mi pomeni družina, da se z možem, otroki in njihovimi dru-

žinami dobro razumemo. Vera pa mi pomaga premagovati 

vsakodnevne težave, ki jih tudi ni bilo malo.
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IZOBRAŽEVANJE: OSNOvNO pROGRAMiRANje iNdUStRijSkiH kRMilNikOv

Andreja Kalan

Konkurenčno mednarodno okolje od zaposlenih zahteva nenehno izpopolnjevanje ter ra-
zvoj znanja in kompetentnosti na številnih področjih. Ker se v Goričanah zavedamo, da so 
temelj dobrega poslovanja strokovno usposobljeni delavci, smo se odločili, da v letošnjem 
letu del sredstev med drugim namenimo izobraževanju zaposlenih v vzdrževanju.

INTERVJU: 

darko Šimnovec
Petra Hunjadi

 
Darko Šimnovec ima letos kar dve okrogli 
obletnici; 30 let dela v Goričanah in Abra-
hama, ki ga je praznoval oktobra.

Zaposlen je na delovnem mestu vodje pakiranja v dodelavi. 
Delo, ki ga opravlja, je izredno odgovorno, saj je zadolžen 
za brezhibno pakiranje pakirnih enot, ki potem potujejo do 
končnega kupca.

Kdaj in kako ste začeli delati v papirnici Goričane?

V elektro delavnici papirnice Goričane oziroma takratnega 
Aera sem začel delati leta 1983, še pred tem pa sem leta 1979 
sklenil štipendijsko pogodbo in postal štipendist. Vpisal sem se 
v poklicno elektro šolo. Takrat se je v šolo hodilo šest mesecev, 
šest mesecev pa si opravljal prakso. Leta 1984 so me vpoklicali 
na služenje vojaškega roka v Bjelovar na Hrvaškem, leto kasneje 
pa sem se vrnil v tovarno.

Kako se spominjate začetkov?

Na začetku nas je bilo veliko več, saj smo imeli še obrat celulo-
ze. Vse je bilo bolj preprosto, stroji, proizvodnja, vzdušje je bilo 
bolj domače. V tovarni smo imeli celo možnost obiska zdravni-
ka in zobozdravnika, čeprav te možnosti nisem nikoli izkoristil, 
verjetno zaradi mladosti.

Plačo smo dobivali kar v kuverti, vsak je dobil bankovec za 100 
din, zraven pa še ček, ki si ga lahko unovčil v banki.

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

Všeč mi je stik z ljudmi in to, da delo ni monotono.

Kaj ste si v vseh teh 30 letih najbolj zapomnili, kaj se vam je 
najbolj vtisnilo v spomin?

Vežejo me lepi spomini na vse sodelavce, kaj slabega se mi 
pravzaprav nikoli ni zgodilo.

Kako preživljate prosti čas?

Poletne dni rad preživim na morju z ženo Marjano, rad tudi 
kolesarim.

Imate kakšen moto v življenju? Kaj vam veliko pomeni, ka-
tere vrednote?

V življenju mi veliko pomeni zdravje in verjamem, da z zdrav-
jem in malo sreče v življenju vse gre.

Tako smo za tri delavce, zaposlene v elektro delavnici, spo-
mladi organizirali strokovno izobraževanje na temo progra-
miranja industrijskih krmilnikov v Šolskem Centru Kranj. Izo-
braževanje je bilo posebej prilagojeno potrebam delovnih 
mest v Goričanah, kandidati pa so bili seznanjeni z osnovami 
industrijskih krmilnikov in usposobljeni za samostojno delo pri 

vzdrževanju krmilnikov in programske opreme. Hkrati so pri-
dobili znanje za izdelavo enostavnejših uporabniških progra-
mov ter njihovega dokumentiranja in arhiviranja.

Poseben poudarek je bil predvsem na praktičnem delu, kjer so 
se kandidati z navdušenjem lotili programiranja na maketah.
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Promocija zdravja na delovnem mestu
Petra Hunjadi

Delodajalec mora skladno z zakonom o varnosti in zdravju pri delu načrtovati in izvajati pro-
mocijo zdravja na delovnem mestu. To izvaja v sodelovanju s pooblaščenim zdravnikom, ki 
vsakega posameznega delavca ob zdravniških pregledih oz. po lastni presoji seznanja z ukre-
pi zdravega življenjskega sloga in kazalci zdravja delavca ter potrebnimi ukrepi. Promocija 
zdravja je velik prispevek k zmanjšanju absentizma in povečanju delovne storilnosti.

Zdravje je proces, ki zajema duševno, telesno in socialno zdrav-
je ter kakovost življenja.

Zdrav življenjski slog predstavljajo aktivno življenje, telesna de-
javnost, zdrava prehrana, primerno duševno zdravje, zmanjše-
vanje stresa in življenje brez škodljivih razvad (zloraba alkohola, 
kajenje).

Promocija zdravja na delovnem mestu je usmerjena v zdravo 
oblikovanje poteka dela in spodbude za z zdravjem poveza-
no odgovorno vedenje delavcev. Ravno delavci kot najpo-
membnejši vir za poslovanje podjetij imajo od promocije 
zdravja največ koristi.

Zaradi bolj zdravega vedenja imajo delavci manj težav z zdrav-
jem, njihova telesna in duševna blaginja se povečata, izboljša 
se tudi odnos do dela, posledično pa imata korist tako delovna 
organizacija kot tudi zdravstvena zavarovalnica.

                             
NAlOGA delOdAjAlCA je, dA Glede NA NAvedeNO 
izvAjA pROMOCijO zdRAvjA NA delOvNiH MeStiH,  
tAkO dA:

➜ Poskuša zagotoviti čim boljše ergonomske pogoje 
za delo.

➜ vlaga v razvoj tehnologije z namenom lajšanja 
dela in preprečevanja stresa.

➜ Ustrezno organizira delovni proces, da delavci de-
lajo po vnaprej znanih pogojih in se jim ni treba 
ves čas prilagajati novim in nepričakovanim situa-
cijam na delovnem mestu.

➜ zagotovi ustrezno usposabljanje delavcev.

➜ zaposlene na oglasnih deskah in z usposabljanjem 
s področja varnosti in zdravja pri delu seznanja z 
zdravim življenjskim slogom.

➜ Spodbuja športno udejstvovanje zaposlenih v 
prostem času.

➜ omejuje oziroma prepove kajenje v podjetju.

zakaj torej vlagati v promocijo zdravja  
na delovnem mestu?

Ker zdrava organizacija temelji na zdravih delavcih, ki 
delajo v spodbudnem okolju. Promocija zdravja na de-
lovnem mestu prispeva k boljšemu počutju in zdravju 
delavcev, s čimer lahko zmanjšamo število izostankov z 
dela, povečamo motivacijo, izboljšamo produktivnost, 
omogočimo lažje zaposlovanje in manjšo fluktuacijo 
zaposlenih ter zagotovimo pozitivno in skrbno podobo 
podjetja.    
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PROSTI ČAS: bOžičNA NOGAviCA

Petra Hunjadi 

V prednovoletnem času so tudi pri nas vedno bolj pri-
ljubljene božične nogavice, ki visijo s kamina in čakajo, 
s čim jih bo ob prihodu napolnil Božiček. Ob običajnih 
tradicijah samega božiča takšna dekoracija v našem 
domu zagotovo ne sme manjkati.

Če imate doma kak star, razvlečen pulover, ki ga ne 
nosite več, ga lahko predelate v božično nogavico.

Delovni pripomočki:• ponošen pulover  (najboljši je pisan ali črtast)• šivanke in bucike
• škarje
• lepilni trak
• šivalni stroj  

ali šivanka in  sukanec
• gumbi in  

ostali dodatki  po lastni izbiri

navoDila za izDelavo božične nogavice:

1. korak
narišite kroje za izdelavo božične nogavice. najprej iz-

režite označena kroja božične nogavice, ju zlepite skupaj 

in položite na sredino vašega puloverja. 

2. korak
 kroj položite na sredino puloverja in ga pripnite s 

šivankami ali bucikami. previdno izrežite prvo stranico 

božične nogavice.

3. korak
pulover obrnite na drugo stran in pazljivo  
izrežite še drugo stranico vaše božične nogavice.

4. korak
izrežite preostala dva kroja za izdelavo božične noga-
vice. izrežite tri kose blaga, eden bo služil kot peta na 
božični nogavici, iz preostalih dveh pa boste izdelali 
zgornji rob nogavice.

5. korak
za izdelavo zgornjega roba nogavice vzemite izrezana 
kosa blaga in ju postavite drug na drugega tako, da 
bosta zunanja dela obrnjena navznoter. robove 
sešijte skupaj v obliki traku (to pa zato, da se potem, ko 
boste trak obrnili na pravo stran, šivi ne bodo videli).

6. korak
peto iz blaga prišijte na spodnji del obeh stranic 
božične nogavice. peto prišijte na zgornji strani (kot 
kaže slika).

7. korak
nogavico, na kateri je prišita peta, obrnite navzven 

in sešijte stranici skupaj, na vrhu pa seveda pustite 

odprto (šivate ponovno na notranji strani, da se ne 

bodo videli šivi, ko boste božično nogavico obrnili na 

pravo stran).
 
8. korak
na zgornji rob božične nogavice, ki je še vedno 

obrnjena navzven, prišijte trak, ki je prav tako še 

vedno obrnjen navzven.

9. korak
obrnite nogavico na pravo 
stran. prišijte še košček 
puloverja, ki bo služil kot 
jeziček, na katerem bo visela 
nogavica. vašo božično 
nogavico lahko po želji še 
dodatno okrasite s kakšnimi 
gumbi ali drugimi zanimivimi 
dodatki.
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Pobarvanka

Vaše najmlajše vabimo, da svojo domišljijo izrazijo v barvah na 
risbici.  Pobarvanko s podatki otroka oddajte na recepcijo do  
10. januarja 2015. Otroke čaka praktična nagrada.



GORIČANE december 2014

PROSTI ČAS

23

tiskano na  150 g

VESEL BOŽIČ IN SREČNO V LETU 2015

V Novem letu želim, da bi bil vaš korak odmeven, Vaša be-
seda pogumna, naše sodelovanje pa uspešno tako kot do 
sedaj.

VESNA GOLOB

Vsem sodelavcem želim obilno zdravja, veselja, sreče in 
uspehov ter veliko novih idej v letu 2015. vse naj!

LIDIJA PERVINŠEK

...da bi bili zdravi, ostalo se vse »pošlihta«

IVAN ŽEROVNIK

...da bi bil 1. in 2. lahko doma, da bi vršil kontrolo nad ženo 


MARJAN ZORKO

Zavedanje, da je uspeh poslovanja  podjetja odvisna od vsa-
kega od nas, naj nas vodi skozi vse izzive prihodnjega leta. 
Leto 2015 naj bo zapisano v zgodovino podjetja Goričane 
kot leto nenehnih izboljšav, inovativnosti in osebne rasti 
vsakega izmed nas. 

ALOJZIJA KORBAR TACAR

Novoletne želje 
ZAPOSLENI VAM ŽELIJO

...na prvem mestu je zdravje, če ni zdravja tudi ustvarjati 
ne moreš.

MARJAN VIRANT

...da bi bil in ostal zdrav, še teh nekaj let v službi

REFIK JOLĐIĆ

...imeti delo in ostati zdrav, to je najpomembnejše

NISAD KALTAK 

...zdravje in medsebojno razumevanje v službi in zunaj nje

SONJA BLAGOVIČ

...zdravje in čim več lepih trenutkov v 2015

ELMA BUDIMLIĆ

...zdravje, ljubezen in več denarja

VUKOSAVA CVIJANOVIĆ



 matt

 matt+

 light

 medico

 medico opaque

 press

 press cream

 press yellow

 face

 aop laser

 form cf

 silico pva

ilk

 tea pack


