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Uvodnik
Andraž Stegu

V letošnjem letu sem začel svoj peti štiriletni mandat 
kot generalni direktor papirnice Goričane. Leta izkušenj 
in preizkusov so me utrdila v prepričanju, da sem izbral 
pravo pot. 

Po podpisu sporazuma o preventivnem finančnem prestrukturiranju družbe v letu 
2014 smo dobili nov zagon, v enakem tempu pa smo nadaljevali tudi leto 2015. 
Gospodarske razmere so težke in zapletene, kar velja tudi za druga področja. To ni 
nič novega. Prednost naše papirnice je, da večino svojih izdelkov izvozimo in se tako 
lažje prilagajamo razmeram na trgu. Hkrati tudi ves čas iščemo nove tržne, nabavne 
in razvojne poti. Konkurenca v papirni panogi je velika. Trg se ves čas spreminja in 
vsako leto je nov izziv. 

S pomočjo in podporo finančnih ustanov ter naših poslovnih partnerjev – dobaviteljev 
in kupcev – smo v letu 2015 te izzive uspešno premagovali. 

Nadaljevali smo z odprtimi projekti na področju energetskih investicij, proizvodnje 
in razvoja. Pozitivne rezultate investicije v energetiki je že mogoče občutiti. 
Nadaljevali smo projekte za izboljšanje proizvodnje, hkrati pa že pripravljamo nove 
projekte, ki se bodo izvajali tudi v naslednjem letu.
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LetnA SkupščinA dRužbe

Tea Rezelj

Redna letna skupščina družbe Goričane d.d. je potekala  
28. avgusta 2015. 

Skupščine se je udeležilo 97,36 odstotka vseh delničarjev z 
glasovalno pravico.

Prisotni delničarji so se seznanili z letnim poročilom za leto 
2014 in poročilom nadzornega sveta ter potrdili predlagane 
sklepe. Poslovno leto 2014 je družba zaključila z dobičkom. 

Skupščina je ponovno imenovala člana NS, g. Izidorja Rejca, 
mag. Andreja Pagona ter se seznanila z imenovanjem člana 
NS g. Klemena Burgarja (predstavnik sveta delavcev).                                                                                                                            

Poslovanje leta 
2015 v številkah
Andraž Stegu

V desetih mesecih leta 2015 smo izdelali 68.128 ton pa-
pirja, prodali smo jih 64.380 ton. Izvozili smo 86,8 % proi-
zvoda. Čisti prihodek od prodaje v prvih 10 mesecih smo v 
primerjavi z letom 2014 uspeli povečati za 5 % in je znašal 
55,781 mio evrov.

Na tujih trgih smo prodali za 48,626 mio evrov izdelkov, kar 
predstavlja 87,2 % celotnega prihodka. Od tega smo 59 % 
ustvarili na trgih EU, preostali delež prodaje v tujini pa na tr-
gih zunaj EU, zlasti v Turčiji. Delež prodaje formatnih papirjev 
zadnjih nekaj let ostaja na nivoju 40 % proizvodnje. 

Ob zaključku leta 2015 vam želim lepo preživete praznike in 
vse dobro v novem letu.  
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Prodaja v  
letu 2015
Andrej Gradišek

Po uspešnem poslovanju v lanskem letu se je 
podoben trend nadaljeval tudi letos – ves čas 
smo imeli polno zasedeno proizvodnjo, tudi 
poleti, odpremili pa smo več kot 7.000 ton 
mesečno.

Že lani sem napovedal, da sem optimist, kar zadeva poslovanje, 
saj smo v lanskem letu začeli s kar nekaj novimi projekti, na 
katere sem letos že resno računal. Sicer nam je visoka cena 
celuloze povzročila nemalo težav, vendar smo višje cene 
celuloze tekom leta vsaj delno pokrili z zvišanjem cen papirja. 
Z dobrim usklajevanjem nabave, prodaje in proizvodnje smo 
uspeli izdelati in odpremiti precej več papirja, kot je bilo 
predvideno v letnem planu.

Začeli smo z redno proizvodnjo papirja Sora Matt Premium, 
s katerim se želimo umestiti v najvišji segment na trgih 
dvostransko premazanih papirjev, predvsem v Švici in Nemčiji. 
Glede na informacije s trga je papir odlično sprejet, dobivamo 
pa tudi vedno več povpraševanj in naročil, kar pomeni, da 
je izdelek tržno zanimiv in da v prihodnje lahko realno 
pričakujemo povečanje prodaje.

Izdelali smo tudi prve količine papirja Sora Matt Cream, ki 
smo ga za začetek namenili zlasti turškemu tržišču. Odzivi na 
kakovost so zelo dobri, niansa je odlično sprejeta, izpeljali smo 
tudi že prve projekte. Glede na notranjepolitične razmere v 
Turčiji se vse skupaj odvija počasneje, kot smo pričakovali, 
vendar je naš kupec prepričan, da bo papir na trgu uspešen. 
Predvidevamo, da bomo ta izdelek lahko uspešno tržili tudi v 
ostalih bližnjevzhodnih državah.

Letos smo vložili tudi veliko truda v proizvodnjo papirja Sora 
Transfer. Kljub vsem težavam smo dosegli velik uspeh, saj smo 
prvi, ki smo uspeli izdelati 42-gramski papir, ki se je izkazal 
za zelo uspešen proizvod. Celotni projekt je zahteven, tako 
na področju izdelav kot tudi samega pakiranja in logistike, 
verjamem pa, da bomo v nekaj mesecih dosegli vrhunsko 
kakovost, s katero bomo v prihodnje povečali delež specialnih 
papirjev.

Tudi na področju nizkogramskih papirjev smo letos utrdili 
položaj na trgu. V primerjavi z lanskim letom so količine ostale 
približno enake, vendar pa se nam odpirajo nove možnosti na 
evropskih in tudi čezmorskih trgih, tako da v naslednjem letu 
lahko pričakujemo povečanje količin.

Največji preskok pa smo letos naredili pri papirjih za 
silikoniziranje. Delno gre to pripisati razmeram na trgu, še 
zlasti dejstvu, da je eden od naših konkurentov prenehal z 
obratovanjem, velik del povečanja pa izhaja tudi iz dejstva, 
da se je v letošnjem letu kakovost še dodatno izboljšala, kar 
nam omogoča, da dobivamo večja naročila. Celotni segment 
trga trenutno raste - trije od naših največjih partnerjev so 
napovedali povečanje kapacitet, dva z nakupom novih 
strojev, eden pa z rekonstrukcijo obstoječih kapacitet. 
Trenutno poteka projekt za nove posle v Vietnamu in ZDA, 
kjer pričakujemo, da bomo v začetku naslednjega leta prodali 
prve količine.

Veliko pozornosti posvečamo tudi bližnjim trgom, kjer 
pričakujemo rast prodaje papirja Sora Matt v formatu, saj 
se tiskarske zmogljivosti povečujejo. Na tem trgu smo že 
zelo uspešni, nove kapacitete pa nam omogočajo dodatne 
priložnosti za rast. 

V letošnjem letu smo uspeli pridobiti tudi prve posle z Iranom, 
ki se po »mehčanju« mednarodnih sankcij počasi vrača na 
svetovni trg. Veseli smo, da smo našli prodajni kanal in že v 
zgodnji fazi pridobili nekaj poslov. Pričakovanja za naslednje 
leto so seveda precej večja.

Predvidevam, da bomo do konca letošnjega leta polno 
zasedeni in da bomo leto uspešno zaključili. Če bomo tudi v 
prihodnje tako učinkovito usklajevali delovanje oddelkov, ne 
vidim razloga, da ne bi bili v naslednjem letu še uspešnejši.
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Pretrgi ostajajo 
velik izziv – drugič
Maja Mrgole

Zadnji odstavek lanskoletnega članka je bil: Ko 
dosežemo cilj, bo moje trdno prepričanje do-
bilo potrditev tudi v praksi. Tega smo sposobni 
in uspeh bo zagotovo prišel, kajti kot sem že 
enkrat omenila: »Z DOBRO EKIPO JE VSE MOGO-
ČE«. Sama v ekipo, ki mi je zaupana v vodenje, 
verjamem in zaupam. 

Cilj, za katerega smo si prizadevali vse leto, je dosežen. In ne 
samo to, tudi presegli smo ga. Pretrgov je v letošnjem letu 
povprečno okoli 90 na mesec, pogled na spodnji diagram pa 
je izjemen, zato se projekt v mesecu decembru zaključuje, 
a še vedno ostaja naša glavna skrb, saj je dobro delovanje 
(runnability) papirnega stroja pogoj za vse nadaljnje izboljšave.

Ker pa je papirništvo nedokončana zgodba, nam tudi v letu 
2015 ni bilo lahko. Spoprijeli smo se z novimi izzivi in glavne 
akcije, ki jih izvajamo v proizvodnji, združili v štiri projekte:

1. Zmanjšanje nečistoč

2. Zagotavljanje stabilne retencije

3. Uporaba koncentriranih niansirnih barv

4. Zmanjšanje količine izločenega papirja zaradi keten,  
 kanalov in slabega profila

Vsi projekti potekajo uspešno. Ponovno se je potrdil rek, da 
je teorija brez prakse jalova, praksa brez teorije pa slepa, 
zato se trdno sodelovanje med posadkami in vodstvom v 
proizvodnji še vedno krepi. Koristnih predlogov je veliko in so 
vedno bolj kompleksni, prinašajo pa opazne izboljšave. Vse 
več predlogov je skupinskih in tudi tu je zaznati napredek v 
zavedanju, da je papirništvo ekipni »šport«, čeprav je hkrati 
res, da je na področju medsebojnih odnosov in spoštovanja 
še veliko možnosti za izboljšanje. Pri tem nam bodo pomagali 
sistemski projekti, največ pa je na nas samih, odkritem 
pogovoru in sprotnem reševanju problemov.

Tudi na področju zadovoljstva kupcev je viden napredek. 
Slaba kakovost potiskovnih lastnosti pri grafičnih papirjih je 
praktično izginila, težave z nihanjem dR pri barvnih papirjih pa 
smo odpravili s spremenjenim vrstnim redom in novo dozirno 
črpalko za izredno nizke pretoke, kar omogoča doziranje 
optičnega belila tudi pod 1 ml/min. Eden od pomembnih 
kupcev našega papirja EPC 47 praktično nima več težav 

število Pretrgov PaPirja v zadnjih letih

2009 

2010

2011

2012

Planirano     doseženo                                            kaZalnik

2013

2014

2015

75
83 %

63 %

78 %

115 %

77 %

68 %

107 %

90

75
120

98
126

129
112

105
137

105
156

97
91

število Pretrgov PaPirja 2015

jan 

feb

mar

aPr

Planirano     doseženo                                            kaZalnik

maj

jUn

jUl

77 108 %

93 %

87 %

141 %

120 %

110 %

116 %

71

99
107

101
116

100
71

102
85

99
90

101
87

avg

seP

okt

89 %

109 %

111 %

87
98

102
94

99
89

60 150

60 150
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s pretrgi pri silikoniziranju, odpravljene so tudi težave s 
podatki na etiketi. Tudi problematiko površinskih nečistoč 
obvladujemo (razen meseca septembra) kljub dejstvu, da naš 
trenutni nadzorni sistem kamer ne prepozna napak, kar pa 
bo spremenila investicija v nov sistem. Žal je situacija keten, 
kanalov in slabega profila še vedno aktualna oz. se je od 
prejšnjega leta še poslabšala.

To čuti tudi naš oddelek dodelave, ki je največji kupec 
proizvodnje. Če smo mu prišli naproti pri vodenju odrezka 
v pulper tudi v času izdelave specialnih papirjev na PS, je 
rezanje slabih zvitkov prava umetnost. Tega problema smo se 
močno zavedali in smo v začetku novembra uvedli metodo, 
ki natančno določi izvor problematike pretegnjenega papirja. 
Trenutno je glavni vzrok na tretji stiskalnici, a je še prehitro, 
da bi govorili o končnih rezultatih. Zaradi omenjene napake 
izločimo največ papirja, zato bo projekt pod točko 4 – 
Zmanjšanje količine papirja, izločenega zaradi keten, kanalov 
in slabega profila – naša prednostna naloga v letu 2016.

In kako nam kaže v prihodnje? Približujemo se absolutnemu 
rekordu v količini izdelanega papirja na letni ravni. Želimo 
preseči številke iz leta 2009, tj. 80 984 ton v celem letu oz. 
povprečno 6 749 t/mesec. S tem rekordom bomo zagotovo 
zvišali standarde, zato bo leto 2016 zagotovo znova polno 
novih izzivov in ciljev, ki so postali kar nekako stalnica in jih ob 
podpori in sodelovanju z ostalimi oddelki skupaj tudi uspešno 
realiziramo. Tudi pogled na ta diagram je edinstven in vliva 
dodatno energijo za prihajajoče leto.

In tako bomo na naši Ladji, upam, pluli še vrsto let. Bodite 
ponosni na opravljeno delo in zavihajte rokave za nove 
podvige v letu 2016. 

Naj končam z mislijo, ki jo je nekoč zapisal neznani avtor: 
»Kjer je veliko znanja, je tudi veliko bolečin, a kdor zbira 
znanje, zbira tudi trud in trpljenje.«

neto Proizvodnja Ps v zadnjih letih

2009 

2010

2011

2012

Planirano     doseženo                                            kaZalnik

2013

2014

2015

6631 102 %

94 %

98 %

99 %

89 %

106 %

105 %

6749

6670
6247

6484
6351

6517
6442

6772
6026

6236
6627

6475
6812

neto Proizvodnja Ps 2015

jan 

feb

mar

aPr

Planirano     doseženo                                            kaZalnik

maj

jUn

jUl

5269 106 %

112 %

106 %

110 %

104 %

95 %

105 %

5602

6059
6766

6868
7282

6583
7252

6962
7209

6500
6186

6857
7232

avg

seP

okt

107 %

106 %

105 %

5893
6316

6720
7145

6797
7130

5500 7500

5500 7500
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ali papirnica 
potrebuje  
razvoj?
Klemen Burgar

Odgovor na to vprašanje je za marsikoga 
zelo enostaven. Pesimisti bodo rekli, da ne, 
ker papir izdelujemo že stoletja in je bilo 
vse že odkrito in preverjeno. Poleg tega 
je naša tovarna v svetovnem merilu zelo 
majhna papirnica z enim samim papirnim 
strojem. Marsikatera multinacionalka bi jo 
lahko prevzela z levo roko.

Kaj pa menimo zaposleni v papirnici? Osebno sem prepričan, 
da razvoj zagotovo potrebujemo, saj moramo papirje, ki jih 
izdelujemo in jih bomo izdelovali, ves čas spreminjati, da 
bodo ostali konkurenčni in kakovostni.

V letošnjem letu je bilo postavljenih kar nekaj vprašanj o tem, 
kako se odzivati na reklamacije. Naj bomo žalostni, jezni, po-
trti? Ta čustva so vsekakor prisotna, ko dobimo reklamacijo 
od kupca, po drugi strani pa so reklamacije tudi velik izziv, 
saj nam jasno pokažejo, kaj moramo izboljšati, pa naj bo to 
sprememba organizacije, tehnična izboljšava oziroma rekon-
strukcija, drugačna receptura ali pa posodobljeno delovno 
navodilo ter okrepitev zavzetosti in odgovornosti pri vsakda-
njem delu.

Skozi oddelek tehnologije in razvoja se pretaka kar nekaj 
zamisli in izboljšav. Osnova za spremembe na papirju so in-
dustrijski poskusi, s katerimi želimo bodisi preizkusiti novo 
surovino, spremeniti lastnosti papirja ali pa izdelati novo 
vrsto papirja.

V letošnjem letu smo izvedli kar 65 industrijskih poskusov. Od 
tega smo v 13 preizkusih testirali kar sedem različnih novih 
surovin, enkrat smo testirali novo tehnologijo obdelave izme-
ta, pri ostalih preizkusih pa je šlo za spremembe na papirjih.

Nove surovine smo preizkušali zlasti pri dodatkih v pripravi 
snovi, nekaj pa tudi pri dodatkih za premaz.

V letošnjem letu je bil največji poudarek vsekakor na razvoju 
novega papirja Sora TRANSFER v gramaturah (42, 63, 82). 

Poleg tega pa smo razvijali še naslednje vrste papirja: 

• Sora MATT Cream 90, 100, 115, 135, 150

• Sora MATT Premium 70, 80, 90, 100

• Sora FACE 60, 70, 80, 90, 150

• Sora LIGHT CHAMOIS 60

• Sora JET PRESS 80, 90

• Sora MATT W 80

• Sora STICKY 82

Preizkušali smo tudi nove tehnologije obdelave izmeta I-fibre.

Število industrijskih poiZkusov

51

2011 

44

2012 

53

2013

71

2014 

65

2015

 

in kam naprej? 

Razvoj papirne industrije se vedno bolj osredotoča na nano-
tehnologijo in nanocelulozo, zato smo se skupaj z Inštitutom 
za celulozo in papir (ICP) vključili v projekt Poly4EMI. 

Sodelujemo tudi v projektu »Strategija pametne specializacije«, 
kjer trenutno čakamo na evropski razpis. Kot pravi gospa Mešl, 
direktorica ICP: »Naša skupna pobuda za umestitev vlaknin in 
papirja med prednostna področja vlaganj v Slovenski strategiji 
pametne specializacije (S4) je bila uspešna. V sprejeti strategiji 
(potrjeni septembra na Vladi RS) so usmeritve za vlaganja v raz-

iskave in razvoj, kot smo jih predlagali, prepoznane.«

 matt cream  90, 100, 115, 135, 150g/m2

 matt premium  70, 80, 90, 100g/m2

 face  60, 70, 80, 90, 150g/m2

 light chamois  60g/m2

 jet press  80, 90g/m2

 matt w  80g/m2

 sticky  82g/m2
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energetska oskrba
Janez Gale

Leto, ki se počasi izteka, na tehničnem 
področju sicer ni izstopalo, vsekakor pa je 
bilo vsaj v določenem smislu izjemno.

Leta 2014 smo namesto dveh manjših parnih kotlov pos-
tavili nov, ekonomičen parni kotel. Po prvem zagonu so se 
pokazale manjše težave v notranjosti kotla, zaradi česar smo 
morali prekiniti obratovanje in izvesti nekatere spremembe 
v obzidavi kotla. Ta akcija je zahtevala dve fazi in konec no-
vembra 2014 je kotel začel redno in stalno obratovati. Prav 
zaradi tega je bilo letošnje leto izjemno. Na nek način je bilo 
to leto, v katerem smo se učili obratovanja v povsem novih 
energetskih pogojih, hkrati z novo nastalo energetsko situa-
cijo pa se je dinamično spreminjala tudi proizvodnja papirja. 

PARNI KOTEL V UPORABI

Zato smo morali najprej prilagoditi odjem električne energi-
je iz zunanjega omrežja, ker se je pokazalo, da so zelo kratke 
konice na električnem omrežju včasih presegale vrednosti, 
na katere so bile nastavljene določene zaščite. Naslednja 
sprememba, ki se je zgodila z obratovanjem novega kotla, 
je poraba sveže vode. Svežo vodo uporabljata tako proizvo-
dnja papirja v svojem tehnološkem procesu kot tudi energe-
tika v lastnem procesu. Po eni strani za proizvodnjo potreb-
ne pare, po drugi strani pa kot hladilni element. V preteklosti 
je bila hladilna voda potrebna predvsem za hlajenje turbin-
skega olja in kondenzatorja. Lahko rečemo, da je bila na tem 
segmentu poraba sveže vode enormna. Z ustavitvijo velike-
ga kotla, parne turbine in generatorja se je torej drastično 
zmanjšala tudi poraba sveže vode. Tu pa se je izkazalo, da so 

naše vodnjaške črpalke predimenzionirane, zato smo eno od 
črpališč opremili s frekvenčno reguliranim pogonom. Kljub 
temu smo imeli včasih težave z zagotavljanjem zadostne ko-
ličine sveže vode v proizvodnji in smo se morali tudi na tem 
področju naučiti novega načina delovanja. Za zagotavljanje  
ustreznega tlaka in količine v vodovodnem sistemu bomo 
še en vodnjak opremili s frekvenčno reguliranim pogonom. 

V energetiki sedaj v hladilne namene torej porabimo bistve-
no manj sveže vode, kar med drugim velja tudi za proizvo-
dnjo pare, saj se novi kotel popolnoma prilagaja potrebam 
po sveži pari. Obratovanje kotla se bistveno bolje prilagaja 
potrebam proizvodnje, kot je bilo planirano v fazi projektira-
nja investicije, kar poleg manjše porabe sveže vode pomeni 
tudi manjšo porabo zemeljskega plina. 

Z novim načinom obratovanja smo porabo sveže vode zniža-
li že skoraj za dve tretjini.

Naslednji, v določenem smislu prav tako izjemen segment, 
pa je novi 20kV kablovod, ki napaja našo tovarno.

V preteklosti, ko je parna turbina še obratovala, smo iz zu-
nanjega omrežja kupovali približno polovico potrebne ele-
ktrične energije, s katero smo se po kablovodu napajali iz 
odcepa v podjetju Sogefi. Slabost tega dovoda je omejena 
zmogljivost, zato naša tovarna v primeru neobratovanja par-
ne turbine ne dobi dovolj električne energije. Sicer jo lahko 
dobi preko odcepa na daljnovodu Medvode—Škofja Loka, 
vendar ta poteka nad zemljo in je zato bolj izpostavljen vre-
menskim pojavom, kar pomeni večjo verjetnost izpada to-
varne v primeru neviht.

Zato smo investicijo v novi parni kotel izkoristili tudi za iz-
gradnjo trase, po kateri je položen novi kablovod za varno 
oskrbo s potrebno količino električne energije. Želja in pot-
reba po novem kabelskem dovodu v tovarno obstajata že 
kar nekaj let, prav tako pa tudi študije in idejni projekti, ki 
načrtujejo možne trase. V sodelovanju s podjetjem Elektro 
Gorenjska sta bila določena nova trasa in novo priklopno 
mesto, položeni so bili kabelski cevovodi in nov kabel. Sama 
trasa je zgrajena tako, da po potrebi omogoča še en neod-
visen dovod.

V dobrem letu smo torej naredili velik korak na poti k učin-
koviti rabi energije in energentov ter znižanju stroškov na 
energetskem področju. Lahko rečemo, da je bilo leto s tega 
vidika zelo poučno in da je že obrodilo sadove.

Prihodnje leto pa bosta naši glavni nalogi optimiranje kompre-
sorske postaje in učinkovitejša poraba komprimiranega zraka.
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PROMOCIJA ZDRAVJA

Zaščita sluha
Petra Hunjadi

Zaposleni v našem podjetju smo izpostav-
ljeni hrupu, zato moramo izpolnjevati stro-
ga varnostna merila o zaščiti sluha na delov-
nem mestu.

Po zakonodaji morajo delodajalci zaposlenim na področjih, 
kjer je stopnja hrupa 85 decibelov ali več, omogočiti upora-
bo opreme za zaščito pred hrupom.

Na voljo je širok izbor tovrstne opreme, na primer različni 
čepki, mini glušniki ali po meri izdelani zaščitni čepi. Za sled-
nje smo se odločili tudi mi, zato je podjetje Neuroth oktobra 
pri nas opravilo odvzem skoraj 80 odtisov za individualno 
zaščito sluha.

kaj je individualna zaščita sluha neuroth Soundsaver® 
pRO?

To je individualna zaščita sluha, izdelana po meri posame-
znika in razvita posebej za uporabo v industriji in obrti. Po-
sebna izvedba s poglobljenim, vgrajenim ventilom skrbi za 
nenehno zračenje sluhovoda in omogoča večurno udobno 
nošenje izdelkov za zaščito sluha – tudi pod zaščitno delov-
no opremo. Zaradi nelinearne zadušitve hrupa je ob popolni 
zaščiti sluha zagotovljeno nespremenjeno razumevanje go-
vora in zaznavanje vseh opozorilnih signalov.

Prednosti individualne zaščite sluha so:

• Popolno prileganje sluhovodu zaradi natančne izdelave 
po meri posameznika

• Optimalna zaščita pred hrupom ves delovni čas

• Filtriranje nevarnih frekvenc, ob čemer še vedno dobro 
zaznavamo govor in opozorilne signale

• Zaradi nelinearne zadušitve hrupa ostaja komunikacija 
nemotena (velja tudi za telefonske pogovore)

• Popolno udobje nošenja izdelkov za zaščito sluha tudi pri 
zaščitni opremi (za zaščito glave, dihanja in obraza, pri 
očalih vseh vrst, pod čelado za varilce …)

• Možno daljše nošenje izdelkov za zaščito sluha zaradi 
koži prijaznega materiala in prezračevalnega ventila (iz-
ravnava tlaka, ni zastajanja toplote)

• Manj zastajanja potu pri visokih temperaturah (v primer-
javi z ušesnimi čepki)

• Enostavno čiščenje izdelkov za zaščito sluha samo z vodo 
in milom

• Izbrani materiali zagotavljajo dolgo dobo uporabe izdel-
kov za zaščito sluha

• Visoka rentabilnost zaradi dolgoletne uporabe izdelkov

• Naravnano na izmerjeno stopnjo hrupa na delovnem 
mestu1 

Torej poskrbimo za svoj sluh in ob večji izpostavljenosti hru-
pu svojim ušesom privoščimo udobne ulitke oz. čepke, izde-
lane po meri posameznika.

1 Vir: http://www.neuroth.si/zascita-sluha
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OKOLJSKO POROČILO

okoljsko poročilo
Jerneja Pečnik  

Papirnica Goričane je v letu 2014 izpol-

nila vse zakonodajne zahteve glede emi-

sij v okolje, določene z okoljevarstvenim 

dovoljenjem IPPC, z investicijo v nov 

parni kotel pa smo izpolnili tudi večje 

okoljske zahteve za zmanjšanje porabe 

zemeljskega plina in sveže vode ter emi-

sij ogljikovih in dušikovih oksidov v zrak.
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uporaba naravnih virov

Racionalno rabo naravnih virov merimo z indeksom snovnih 
izgub iz proizvodnega procesa. Snovne izgube, ki jih raču-
namo na VČN, izhajajo iz količine izžetega mulja. Tudi v 
letu 2014 nismo dosegli ciljno zastavljenih snovnih izgub. V 
prvem polletju letošnjega leta pa smo snovne izgube zmanj-
šali s številnimi ukrepi v proizvodnem procesu.

Poraba sveže vodnjaške vode se je v letu 2014 znižala zaradi 
investicije v nov parni kotel in ukinjanjem proizvodnje električ-
ne energije s kogeneracijo. Poraba vode v hladilne namene se 
bo v prihodnje obravnavala kot poraba tehnološke vode, saj 
zaradi opustitve proizvodnje elektrike ne gre več za hladilno 
vodo v termoelektrarnah. V proizvodnem procesu smo odprli 
vodni krogotok z odpadno hladilno vodo iz energetike in tako 
zagotovili obremenitve znotraj predpisanih meja. 

Tudi v letu 2014 izkazujemo visoko energetsko učinkovitost 
proizvodnega procesa, tj. nizko specifično porabo električ-
ne in toplotne energije v primerjavi z direktivo IPPC. Poraba 
zemeljskega plina je bila nižja od meje, ki so nam jo omogo-
čali razpoložljivi emisijski kuponi za leto 2014 (višek 7.605 
kuponov).

proizvodi FSC in peFC 

V letu 2014 smo v sklopu proizvodnje FSC porabili 10.334 
ton celuloze FSC Mix in 18.243 ton celuloze FSC CW (kontro-
lirano poreklo). Prodali smo 7.615 ton papirjev FSC (FSC Mix 
Credit). 

V sklopu proizvodnje PEFC smo porabili 3.103 ton certifici-
rane celuloze PEFC, prodali pa smo 1.630 ton 100 % PEFC 
certificiranih papirjev. 

PREGLEDNICA 1: povprečne snovne izgube iz proizvodnega procesa

Snovne 
izgube

Indikator Cilj 2010 2011 2012 2013 2014 2015 /  
1. polletje

%
(izračun na bruto proizvodnjo)

0,7 0,81 0,75 0,84 0,88 0,89 0,69

PREGLEDNICA 2: poraba sveže vode

Poraba 
vode
 
 

Indikator Letni cilji 2010 2011 2012 2013 2014

Sveža voda (vodnjaki) 1000 m3 4.552 4.624 4.401 4.189 3.760

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

1.925 
(hlajenje kot ter-

moelektrarna)

485 
(hlajenje kot teh-
nološki nameni)

Sveža voda (tehnološki namen 
proizvodnja papirja) 1000 m3 1.163 1.133 1.091 1.302 1.348

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

 

PREGLEDNICA 3: poraba energentov 

Poraba 
energije
 
 

Indikator Letni cilji 2010 2011 2012 2013 2014

Zemeljski plin 1000 Sm3 15.638 15.987 15.937 14.628 13.462

Nabavljena elektrika MWh 26.623 26.766 28.809 26.328 36.791

Emisijski kuponi 32.834 29.309 29.963 29.868 27.416 25.229

Višek emisijskih kuponov  3.525 2.871 2.966 5.418 7.605

Poraba električne energije
MWh/ton neto

0,7 do 0,9 0,580 0,652 0,651 0,647 0,640

Poraba toplotne energije GJ/ton neto 7 do 8 3,93 3,82 3,69 4,05 3,98

GORIČANE december 2015
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emisije

Zrak

Emisije v zrak spremljamo z monitoringom, ki ga opravlja 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 letu 2012. Me-
ritve NOx in prahu izpolnjujejo zakonodajne zahteve, z inve-
sticijo v parni kotel Bosch pa smo izpolnili tudi nove zahte-
ve NOx emisij v zrak, saj je garancijska vrednost pod 100mg 
NOx/m3 zraka.

Voda

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

V letu 2014 in prvem polletju 2015 smo z odprtim vodnim 
krogotokom na 15m3/tono proizvoda upoštevali zahtevane 
omejitve emisij v vodotok.

Hrup
Monitoring hrupa se izvaja v skladu z dovoljenjem IPPC in pote-
ka vsako tretje leto. Nazadnje smo ga opravili v letu 2013. Me-
ritve hrupa na treh lokacijah v okolici tovarne so bile pod maksi-
malno dovoljeno mejo za dnevni, večerni in nočni čas, tako da 
so zahteve okoljevarstvenega dovoljenja izpolnjene. Naslednji 
redni monitoring hrupa v okolje bo izveden v letu 2016.

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 tudi več otokov z ločenimi zabojni-
ki, ki so označeni z oznakami za posamezne vrste odpadkov. 
V letu 2014 smo bili vključeni v shemo ravnanja z odpadno 
embalažo podjetja Interseroh. Z letom 2015 smo prešli na 
shemo ravnanja z odpadno embalažo družbe Unirec.

Ravnanje z nevarnimi snovmi
Na področju nevarnih snovi ohranjamo nizko stopnjo tvega-
nja, saj redno vzdržujemo skladiščne posode in črpališča. Iz-
delali smo načrt ravnanja z nevarnimi kemikalijami in v njem 
opredelili vse potrebno za uskladitev naših aktivnosti z za-
konodajo. Zaposlene redno usposabljamo za ravnanje z ne-
varnimi snovmi in za ravnanje v primeru nezgodnega razlitja 
nevarnih snovi.

izredni dogodki
Izrednih dogodkov, ki bi vplivali na okolje, v letu 2014 in 
2015 ni bilo.

Okoljski cilji in programi

1. Zmanjšanje koncentracije BPK5 poteka hkrati z odprtjem 
krogotoka papirniških vod. Za biološko čistilno napravo 
se zaenkrat nismo odločili, ker še vedno preučujemo nje-
no ekonomsko upravičenost in tehnološko sposobnost 
čiščenja tako nizke organske obremenitve tehnoloških 
odpadnih vod.

2. Projekt znižanja emisij NOx v zrak pod 150 mg/m3; in-
vesticija v nov parni kotel spomladi 2014. Poskusno 
obratovanje je potekalo z več prekinitvami, kontinuirano 
obratovanje pa se je začelo novembra 2014. Tako so bile 
prve meritve emisij v zrak opravljene v začetku leta 2015 
in so potrdile garancijske vrednosti.

3. Zmanjšanje emisij hrupa z vgradnjo dušilca zvoka na iz-
puhu transportnega odrezka iz VRS.

4. Projekt prilagoditve oz. zamenjave svetil na dvorišču bo 
potekal v sklopu investicij v letu 2015.

5. Projekt menjave azbestne kritine se bo nadaljeval v letu 
2015.

6. Zmanjšanje komunalnih odpadkov z dvigom nivoja loče-
vanja odpadkov na izvoru poteka v smeri nabave več po-
sod za ločene odpadke. Projekt se nadaljuje v letu 2015.

7. Razvoj proizvodov iz papirnega mulja je potekal v smeri 
razklopa celuloze in fermentacije do uporabnih alkoho-
lov. Na žalost rezultat ni pokazal učinkovitega razklopa, 
saj je izkoristek alkoholov prenizek. Projekt je izvajala  
Kemijska fakulteta z Univerze v Mariboru (zaključek  
projekta EUREKA ZEROEFF).

Vodstvo podjetja je pregledalo okoljske vidike in tveganja ter 
postavilo okoljske cilje in programe za leto 2015, za kar so 
načrtovana tudi potrebna sredstva.
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PREGLEDNICA 6: Odpadki

Indikator Načrt gospodarjenja z 
odpadki

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Papirni 
mulj

ton max. 1.600 1.739 1.815 1.720 1.879 1.937 2.041

Komunalni 
odpadki

ton max. 35 47 51 31 30 35 37

Papirna 
embalaža

ton max. 350 305 280 294 350 392 368

Kovinska 
embalaža

ton max. 130 102 123 119 126 133 124

Plastična 
embalaža

ton max. 40 6 12 9 9 43 37

Lesena 
embalaža

ton 33 8 43 57 45 58

PREGLEDNICA 4: emisije snovi v ozračje 

Emisije v 
ozračje

Indikator IPPC okoljsko 
dovoljenje

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

NOx mg/m3 200
150*** 

163* 163* 163* 152** 152** 152* 64****

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

*Meritve monitoringa 2009 
**Meritve monitoringa 2012 
***Mejna koncentracija NOx se je novembra 2014 znižala na 150 mg/m3 
****Prve meritve emisij v zrak na parnem kotlu Bosch

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)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 /  
1. polletje

Suspen.
snovi

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

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

KPK
mg/l 146 162 143 71 66,3 91,5

kg/t 4** 4** 2,0 1,7 1,5 1,15 1.0 1.1

BPK5

mg/l 50** 25** 39 39 39 18 15.5 17.1

kg/t 0,6 0,4 0,4 0,28 0,2 0,21

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

kg/t 0,2 0,07 0,06 0,05 0,102 0,09 0,07

P tot
mg/l 2 0,1 0,07 0,09 0,07 0,34 0,06

kg/t 0,01 0,001 0,001 0,001 0,001 0,0047 0,0008

AOX
mg/l 0,25 0,12 0,25 0,071 0,086 0,064

kg/t 0,015 0,005 0,003 0,001 0,002 0,0011 0,0014 0,0008

** meja je določena za proizvodnjo z več kot eno menjavo na dan
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DELOVNO OKOLJE

Projekt 5s za 
organizirano,  
čisto in varno 
delovno okolje
Petra Hunjadi, Jerneja Pečnik

Vodstvo podjetja se je v letošnjem letu 
za doseganje višje in sistemske stopnje 
organiziranosti notranjih procesov odločilo 
projektno vzpostaviti sistem 5S v vse 
oddelke, ki so vezani na proizvodni proces. 

Vzpostavljena je bila projektna ekipa, ki jo vodita vodja ka-
drovske službe ter vodja tehničnega servisa in sistemov vo-
denja. Določili smo člane, odgovorne za uvedbo projekta 5S 
v posameznih oddelkih, to so vsi vodje oddelkov, izmenski 
delovodje, mojstri in tehnologi. V mesecu septembru je bil 
potrjen terminski plan projekta, v katerem smo predvideli 
potrebna finančna sredstva, aktivnosti in odgovorne osebe, ki 
bodo te aktivnosti izvajale v sodelovanju z vsemi zaposlenimi. 
Projekt bo predvidoma zaključen aprila 2016, ko bo sistem v 
oddelkih, vezanih na proizvodni proces, samostojno deloval v 
skladu z zahtevami metode 5S. Projekt 5S bomo nadaljevali v 
ostalih oddelkih (uprava, energetika, čistilne naprave), ki za-
radi lažjega obvladovanja niso bili del projekta, vezanega na 
proizvodni proces.

kaj sploh je metoda 5S?

5S je metoda za vzpostavitev in ohranjanje organiziranega, 
čistega in varnega delovnega okolja, kar pa je osnova za ka-
kovostno, učinkovito, okolju prijazno in produktivnejše delo. 

Je tudi metoda, ki vodi k spremembi mišljenja o tem, kdaj je 
določeno delovno mesto primerno organizirano. V procesih, 
pri katerih je udeleženih več oseb, je pravilna organizacija 
ključnega pomena, zato metoda zagotavlja primerno organi-
ziranost delovnih mest tako v proizvodnji kot tudi v pisarnah.

kako to naredimo?

Metoda izvira z Japonske, ime pa je dobila po petih japonskih 
besedah, ki se vse začnejo s črko S.

1-S (Seiri) − sortiranje in odstranjevanje vseh stvari, ki jih ne 
potrebujemo, vendar pa zanje lahko najdemo nov prostor. 
Tako dobimo pregled nad tem, kateri predmeti se nahajajo 
na točno določenem mestu, s tem pa osnovo za specifičen 
način razporejanja predmetov. Če smo prvi S dobro opravili, 
se izboljšajo komunikacija, kakovost in produktivnost na de-
lovnem mestu.

2-S (Seiton) − organiziranje stvari, ki jih potrebujemo. Da 
bi razporejene predmete hitreje našli, jih je treba označiti 
in po sami uporabi vrniti na predvideno mesto. Manjkajoče 
predmete takoj opazimo in nadomestimo, še preden jih pot-
rebujemo za opravljanje dela, s tem pa izgubimo manj časa 
v proizvodnji.

3-S (Seiso) − čiščenje potem, ko je vse organizirano. Tretji S je 
postopek odstranjevanja umazanije in odpadnega materiala 
z delovnega mesta. Cilj so čisti delovni prostori, organizirani 
tako, da so okvare na strojih in delovnih mestih vidnejše, da se 
zmanjša nevarnost poškodb zaradi oljnih madežev, da je manj 
poškodb na izdelkih itd.

4-S (Seiketsu) − standardizacija. Vse tri prej opisane aktivno-
sti vključimo v redno vsakodnevno delo in določimo standar-
dne postopke ter merila obnašanja, čiščenja in organiziranja.

5-S (Shitsuke) − ohranjanje oz. vzdrževanje se nanaša na do-
sledno uporabo vpeljanih standardiziranih postopkov, ki pos-
tanejo del vsakdanje delovne etike v organizaciji.

katere koristi prinaša metoda 5S?

• Zmanjšanje proizvodnih stroškov

• Pravočasno prepoznavanje težav na delovnem mestu in v 
proizvodnem procesu

• Povečanje razpoložljivosti strojev in naprav

• Povečanje življenjske dobe opreme ob rednem čiščenju 
in nadzoru

• Boljša izkoriščenost delovnega mesta

• Boljša izkoriščenost delovne sile

• Boljša izkoriščenost prostora, skrajšanje delovnega pro-
cesa

• Zmanjšanje porabe časa zaradi iskanja

• Manjše zaloge, zmanjšanje izgub zaradi neučinkovitega 
obračanja zalog

• Izboljšanje kakovosti proizvodov

• Manjša možnost napak na izdelku zaradi odpravljanja 
slabosti in nepravilnosti na delovnem mestu in napravah

• Večja motiviranost zaposlenih na delovnem mestu
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kako biti uspešen pri uvedbi sistema 5S?

Zaposleni morajo zelo dobro poznati namen vzpostavljanja 
projekta 5S in pravila metode 5S, zato smo v oddelkih, veza-
nih na proizvodni proces, pred začetkom uvedbe metode iz-
vedli usposabljanje za vse zaposlene, vključno z vodji. Skupaj 
se je usposobilo kar 121 ljudi (z izjemo uprave in energetike). 
Zaposleni so že v fazi usposabljanja zelo aktivno sodelovali in 
predlagali prve koristne ideje.

Poleg dobro usposobljenih zaposlenih so za uspeh projekta 
zelo pomembni tudi angažiranost vseh zaposlenih v podje-
tju, nenehna podpora vodstva, dosledno izvajanje posame-
znih korakov in sistematična vzpostavitev sistema za merje-
nje in nagrajevanje.

Prepričanje, da je vse mogoče, če združimo moči in iščemo 
rešitve, bo postalo naše vsakodnevno vodilo. Združeni v de-
lovne skupine bomo nenehno iskali rešitve za odpravljanje 
težav na delovnem področju, za katerega smo odgovorni. 
Spoštovali bomo red in pravila v drugih oddelkih ter se veselili 
uspeha vseh delovnih skupin – svoje in drugih.

Vir: direktiva.eu

prednosti 5S

• večja produktivnost

• urejeno delovno okolje

• varno delovno okolje

• boljša vizualna kontrola

• hitro odkrivanje okvar

• odprava izgube časa za iskanje

• prihranki pri orodju in opremi

• boljši izkoristek prostora

• izboljšanje delovne razmere

Vir: direktiva.eu
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Predstavitev 
elektro vzdrževanja 
v Goričanah
Andrej Šušteršič

Obratovanja papirnice Goričane – od upra-
ve in energetike do vzdrževanja in zadnje-
ga dela proizvodnje – si ne znamo predsta-
vljati brez uporabe električne energije. Ele-
ktrična energija omogoča delovanje vseh 
naprav, od navadne svetilke oz. žarnice do 
najbolj kompleksnega računalniško podpr-
tega proizvodnega sistema v tovarni. Za 
ustrezno in pravilno delovanje električnih 
naprav je v tovarni zadolžen oddelek elek-
tro vzdrževanja.

Oddelek ima tri enote, t.i. delavnice: »elektro delavnico«, »in-
strumentalno delavnico« in »delavnico za elektroniko«.

Najstarejša delavnica je vsekakor elektro delavnica. Zgodo-
vina delavnice je povezana z elektrifikacijo same tovarne in 
proizvodnje na tem mestu ter posledične potrebe po stal-
nem elektro vzdrževanju. Danes so v delavnici zaposleni Mi-
lan, Lojze, Aleš in Klemen. Njihova osnovna naloga je izvaja-
nje rednih elektro vzdrževalnih del v celotni tovarni, pa naj 
bo to menjava žarnice v upravi, polaganje in izdelava elektro 

inštalacij, montaža močnostnih krmiljenj v NN razdelilcih, 
remont elektro motorjev in še kaj. Med njihove zadolžitve 
sodijo tudi delovne naloge s področja tako imenovane visoke 
napetosti v tovarni. Zaradi same tehnologije vodenja proi-
zvodnega procesa morajo imeti zaposleni v tej delavnici tudi 
osnovno poznavanje krmilniške tehnologije in povezanih sis-
temov. Nekdanje »klasične« elektrotehnike v proizvodnji da-
nes skoraj ni več.

Naslednja po starosti je »instrumentalna delavnica«. Ustanov-
ljena je bila, ko se je v tovarni povečalo število takšnih in dru-
gačnih meritev ter regulacij ob izgradnji papirnega stroja. V 
tej delavnici se večinoma ukvarjajo z vzdrževanjem, servisira-
njem in vgrajevanjem pnevmatskih pogonov (»on/off« venti-
lov), najrazličnejšimi meritvami (tlaka, temperature, pretoka, 
pH itd.), s pnevmatskimi regulacijami (regulacijski ventili) in 
ostalo pnevmatsko tehniko. Pri merjenju je treba tako ime-
novane fizikalne vrednosti spremeniti v ustrezen električni 
signal za kasnejšo obdelavo in prikaz na posameznih uprav-
ljavskih sistemih. Kot izvršni regulacijski medij se najpogosteje  
uporablja komprimiran zrak. Zaposleni se morajo spoznati 
tudi na hidravliko in njene zakonitosti, saj med njihove naloge 
sodijo tudi vzdrževanje, servisiranje in nastavitve posameznih 
hidravličnih regulacij ter posameznih komponent znotraj teh 
regulacij ali meritev. Vsa našteta dela in ostale naloge v tej 
delavnici danes izvajajo Martin, Silvo in Niko.
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Najmlajša po starosti (in z najmlajšimi zaposlenimi) pa je de-
lavnica za elektroniko. V tovarni je bila ustanovljena, ko je v 
industrijo in s tem v papirnico prišla tako imenovana »raču-
nalniško- krmilniška« tehnologija. Izrazi, kot so PLC, Simatic, 
DNA, QCS, DCS, DAA, MMA, SCADA ali WIS večini zaposlenih 
v tovarni verjetno ne povedo veliko. Vsi ti izrazi so poveza-
ni s sodobnim izvajanjem krmiljenj, regulacij, vizualizacij ter 
nadzorom kakovosti našega proizvodnega procesa in izdel-
kov. Brez podpore »računalnika« in računalniške tehnologije 
si sodobnega proizvodnega procesa – in posameznih naprav 
– ne moremo več predstavljati. Lojze, Matjaž in Andrej vse to 
ustrezno uporabljajo pri svojem delu, s tem pa prispevajo k 
uspešni in kakovostni proizvodnji.

V praksi se dela in naloge posameznih delavnic med seboj 
prepletajo in povezujejo. Tudi za enostavno regulacijo obra-
tov črpalke na nivo v posodi je na primer potrebno sodelova-
nje vseh treh delavnic. Elektro delavnica izvede vse potrebno 
za priklop elektromotorja na frekvenčni pretvornik (FU), npr. 
polaganje kabla, priklop motorja in pretvornika itd. Zaposleni 
v instrumentalni delavnici pripravijo merilnik nivoja, ga na-
mestijo in povežejo v krmilno omaro. Na koncu vse skupaj 
zaključijo v delavnici za elektroniko, kjer s pomočjo ustrezne-
ga krmilniškega programa (Simatic, DNA …) po željah proi-
zvodnje oz. tehnologije izvedejo ustrezno regulacijsko zan-
ko s primerno vizualizacijo upravljanja na izbrani sistem. Le 

medsebojno sodelovanje v elektro vzdrževanju prinese dober 
končni rezultat.

Glede na to, da smo zaposleni v elektro vzdrževanju v tovarni 
običajno prisotni le v dopoldanskem času, imamo za preos-
tali čas organizirano t.i. dežurstvo na domu za primer okvar 
ali nepravilnega delovanja sistemov v proizvodnem proce-
su. Če se to zgodi, mora dežurni priti v tovarno ne glede na 
dan ali uro, pa naj bo noč ali praznik. To predstavlja dodatno 
obremenitev za zaposlene v oddelku elektro vzdrževanja, še 
posebej, če so intervencije zahtevnejše in se zgodijo ponoči, 
naslednje jutro pa je kot običajno treba v službo.

In katere so moje naloge? Zadolžen sem predvsem za usklajeva-
nje dela med posameznimi delavnicami, v okviru podpornih de-
javnosti ter s proizvodnjo in tehnologijo, za naročanje ustreznih 
rezervnih delov, pripravo elektro vzdrževanja na posamezne in-
vesticije, organizacijo morebitne pomoči in obiska zunanjih spe-
cialistov za odpravljanje zahtevnejših težav pri izvajanju delov-
nih nalog s področja elektro vzdrževanja … in še kaj bi se našlo.

S tem člankom sem želel na kratko predstaviti oddelek elek-
tro vzdrževanja. Nekaj utrinkov lahko vidite tudi na priloženih 
slikah, če pa koga še bolj podrobno zanima delo v našem od-
delku, vas bomo jaz ali vodje delavnic z veseljem sprejeli na 
obisk in vam pokazali, s čim se ukvarjamo.
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INTERVJU: 

roman mihovec
Petra Hunjadi 

 
 
Roman Mihovec je v poletnih mesecih 
praznoval 30. jubilej, Miklavž pa mu je 
»prinesel« upokojitev.

Roman je na koncu svoje delovne kariere delal kot vodja PRS. 
Naloga vodje PRS je, da iz zvitkov izdela kakovosten razrez 
papirja na formate, ob tem pa ohranja optimalno hitrost stro-
ja. Delo je izjemno zahtevno in odgovorno, razrez pa je treba 
ves čas nadzirati, saj v nasprotnem primeru lahko pride do 
reklamacij in nezadovoljstva kupcev.

Kdaj in kako ste začeli delati v papirnici Goričane?

V papirnici Goričane sem se zaposlil 1. junija 1985 kot vodar 
na vodočistilni napravi. Pred tem sem delal kot monter tele-
fonskih central. Delo je potekalo na terenu po celotni nekda-
nji državi, ker pa sem takrat že imel družino, sem želel več 
časa preživeti z njo.

Kako se spominjate začetkov?

Moj prvi dan v papirnici Goričane se je pričel z remontom 
v tovarni, tako da sem takoj spoznal bolj umazano delo. Na 
delovnem mestu vodarja je bil zaposlen le en delavec na iz-
meno, tako da sem se včasih počutil kar neprijetno. Najbolj 
nevarno je bilo ob poplavah 1. novembra leta 1990, ko je 
Sora poplavila komandne prostore vodočistilne naprave in vse 
objekte, ki stojijo ob reki.

V poletnem času, ko je bila Sora bolj nizka, je vaška mladina 
večkrat preko jezu prišla v območje tovarne, kar seveda ni bilo 
dovoljeno, zato je bilo včasih kar pestro.

Ob zaprtju obrata celuloze je prišlo do zmanjšanja dela, tako 
da je na vodočistilni ostal samo en delavec, ostali pa smo bili 
prerazporejeni v druge oddelke. Tako sem začel delati kot 
vodja PRS 1 v dodelavi, po izgradnji PRS 2 pa sem postal vodja 
na novem stroju. 

Kaj vam je najbolj všeč pri delu, ki ste ga opravljali?

Najbolj sem bil zadovoljen, ko se je papir lepo rezal, ker je to 
pomenilo, da je papir kakovosten in bo iz njega nastal dober 
končni izdelek, s katerim bo zadovoljen tudi kupec. Zanimivo 
je bilo spoznavati tudi različne vrste in kvalitete papirja.

Kako preživljate prosti čas?

Ko so bili otroci majhni, sem prosti čas preživljal v krogu dru-
žine, zdaj pa se z ženo in prijatelji rad odpravim v gore ali s 
kolesom po naši lepi Sloveniji. Zadnja leta mi prosti čas pope-
stri tudi pet vnukov.

Imate kakšen moto v življenju? Kaj vam veliko pomeni,  
katere vrednote?

Bodi pošten pri delu, spoštuj druge ljudi ter jim nameni lepo 
besedo.
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INTERVJU: 

drago kopač
Petra Hunjadi

 
Drago Kopač je oktobra po 38 letih dela v 
papirnici Goričane vstopil v drugo življenjsko 
obdobje – odšel je v pokoj.

Drago je opravljal delo vodje skladišča rezervnih delov, hkratu 
pa tudi vsa dela, povezana z gradbenim vzdrževanjem. Delo 
vodje skladišča je izjemno odgovorno, saj mora biti organizi-
rano tako, da prevzem, skladiščenje in oddaja blaga potekajo 
varno, strokovno in kakovostno. Seveda mora imeti vodja tudi 
smisel za delo z ljudmi, biti mora komunikativen in sposoben 
usklajevati delo. Drago vse te vrline prav gotovo ima.

Kdaj in kako ste začeli delati v papirnici Goričane? Kako se 
spominjate začetkov?

V tovarni sem začel delati junija leta 1978 kot tesar v gradbeni 
delavnici. Delo je bilo zelo razgibano, saj smo takrat skoraj vsa zi-
darska, tesarska, mizarska, pleskarska in tudi druga dela opravljali 
sami. V gradbenem oddelku nas je bilo skupaj zaposlenih 24 de-
lavcev. Kasneje sem se zaradi poškodbe roke dokvalificiral, nato 
pa nekaj časa delal kot tehnični risar. Zaradi bolezni sem začel 
nadomeščati odsotnega gradbenega referenta. Po ukinitvi grad-
benega oddelka sem nekaj časa delal kot referent za splošne za-
deve, končal pa kot vodja skladišča in gradbenega vzdrževanja.

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

Dela, ki sem jih opravljal, so bila precej raznolika, vendar mi 
ni bilo nobene stvari težko narediti. V veliko veselje mi je bilo, 
ko sem dobil dodatno zadolžitev, povezano z gradbenimi deli 
v podjetju.

Delo v skladišču je zelo zanimivo. Dnevno si v kontaktu z raz-
ličnimi ljudmi.

V spomin se mi je najbolj vtisnila rekonstrukcija papirnega stroja.

Kako preživljate prosti čas?

Zelo rad delam na vrtu, ker pa brez športa ni življenja, si zelo 
rad ogledam kakšno tekmo, najraje hokejsko. Tudi igram ga 
zelo rad, zato ga z veterani enkrat ali dvakrat tedensko pridno 
treniramo, in še bi se dalo naštevati, včasih kar zmanjka časa.

Imate kakšen moto v življenju? Kaj vam veliko pomeni,  
katere vrednote?

Moj moto je: bodi pošten do sebe in do drugih.

19

tiskano na press cream 90 g



GORIČANE december 2015

KADRI

kAdROVSkA GibAnJA V Letu 2015

Andreja Kalan 

V letošnjem letu je naše podjetje do izdaje časopisa zapustilo 
13 sodelavcev, od tega so se upokojili:

• Roman Arčon,

• Marija Mihovec,

• Drago Kopač,

• Roman Mihovec,

• Cene Gregorin.

Zaposlilo se je 9 novih sodelavcev:

• Damijan Kozole,

• Emir Midžan,

• Darja Krašna,

• Gregor Trampuš,

• Rok Košir,

• Nedžad Malkić,

• Dragan Lepojević,

• Jovica Nikolov,

• Nikolaj Jerič.

jubilanti 2015
Andreja Kalan 

Za zvestobo podjetju smo letos nagradili kar nekaj sodelav-
cev, ki so z nami že 10, 20 ali 30 let. 

Za 30 let zvestobe so nagrado prejeli:

• Karmen Bernik,

• Alojzij Bogataj,

• Roman Mihovec.

Za 20 let zvestobe so nagrado prejeli:

• Ivica Bijelić,

• Maja Mrgole,

• Jerneja Pečnik,

• Dušan Stipič.

Za 10 let zvestobe so nagrado prejeli:

• Andrej Bizant,

• Marko Gaber,

• Franci Laknar,

• Mirko Laznik,

• Janez Košenina,

• Duško Stojanović.

novega družinskega člana so se v letošnjem  
letu razveselili:

• Lidija Pervinšek (sin Nik)

• Marko Žiberna (hči Eva)

• Isa Islamaj (sin Liam)

• Miroslav Pepić (sin Aleksandar)

Vsem iskrene čestitke!

20

tiskano na press cream 90 g



unikAtnA ideJA – ReCikLiRAn 
»pApiRniški« AdVentni Venček

Petra Hunjadi 

rdeče-zelena je zagotovo že od nekdaj najbolj prilju-
bljena barvna kombinacija pri dekoraciji adventnih 
venčkov. 

adventni venček pa je lahko tudi bolj minimalističen, 
izdelan le iz ene vrste materiala.

ker smo po duši papirničarji, je še posebej zanimivo vi-
deti venček iz časopisnega papirja, iz starih revij, tudi 
iz listov že zavržene knjige.

GORIČANE december 2015

PROSTI ČAS

Delovni pripomočki:
• odpadni papir  

(revije, časopisi, ...)
• karton
• škarje
• lepilni trak

kAko GA nAreDimo?
najprej izdelamo osnovo iz kartona. nato liste iz knjig, revij ali časopisov zvijemo v tulce. naredimo veliko število tulcev in jih v obliki kroga prilepimo na osnovo iz kartona. Tulce lahko narežemo tudi s posebnimi cikcak škarjami. ponavljamo, dokler adventni venček ni poln.
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kotiček za 
najmlajše

Poveži pike, pobarvaj sliko, pripiši ime in oddaj Marjanci 
do 11. januarja 2016. Otroci, čaka vas praktična nagrada.
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VESEL BOŽIČ IN SREČNO V LETU 2016



prva izbira med dobavitelji  
specialnih papirjev
www.goricane.si
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