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UVODNIK:

40 let papirnega stroja 
in 230 let papirništva v 
Goričanah
Besede generalnega direktorja Andraža Steguja ob praznovanju  
40-letnice postavitve papirnega stroja v Goričanah

Papir je dosti več od predelanega in obdelanega kosa 
celuloze. Papir je temelj razvoja civilizacij, razlog za veselje 
vseh papirničarjev, nekaj, po čemer podrsa roka prav 
vsakega zemljana. Papir iz papirnice Goričane pa s seboj 
prinaša tudi zgodovino razvoja podjetništva v malem. Ta 
trenutek lahko rečem, da smo na nek način ne le začarani s 
papirjem, ampak kar oviti vanj.

Dogodek 13. aprila 2016 je bil posvečen štirideseti obletnici našega glav-
nega junaka, papirnega stroja. Ta nam omogoča, da ne le proizvajamo in 
prodajamo papir v 38 držav tega sveta, ampak razvijamo tudi vedno nove in 
vedno zahtevnejše vrste papirjev pod skupno blagovno znamko Sora. Papirni 
stroj omogoča, ljudje v ozadju pa ta njegov potencial uresničujejo.

V pripravah na ta dogodek, ko smo skušali zbrati informacije o jubilantu, smo 
tako prek še živečih ustvarjalcev njegove postavitve začeli ugotavljati, da je 
zgodovina Goričan dosti daljša in da sega skoraj 230 let nazaj. Že leta 1785 
se je tedanji papirničar Johan Schwerer odločil postaviti papirnico na mestu, 
kjer stoji še danes, in ta papirnica je začela delovati leta 1788. 

Na srečo mi ni treba obnavljati izjemno dinamične zgodovine Goričan, saj 
bi to trajalo predolgo. Zadrege me je rešil naš bivši sodelavec Darko Cafuta, 
ki je v monografiji o zgodovini Goričan povzel svoje večletno raziskovalno 
delo. Njegova monografija ni le zgodba o razvoju papirniške industrije v 
Sloveniji, ampak predvsem zgodba o dramatičnih podjetniških in lastniških 
obratih v dolgi zgodovini tega, čemur danes rečemo Goričane, tovarna pa-
pirja, Medvode. Zgodba se ovija predvsem okoli tehnoloških premikov in 
investicij, podobno kot se papir v papirnem stroju ovija okoli valjev. In prav 
je tako, saj je papir, čeprav uporabniku predstavlja nekaj najbolj samoumev-
nega in preprostega, v resnici rezultat izjemno kompleksnega tehnološkega 
in poslovnega procesa. Verjamem, da vam bo monografija v veselje, tako 
kot je nam v veselje zavedanje, da smo za zanamce zbrali strokovno popi-
san košček naše zgodovine.
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Zgodovinski prikaz Darka Cafute nazorno prikazuje soodvisnost tehnoloških 
izboljšav s sposobnostjo upravljanja celotnega poslovnega procesa. Prikazuje 
soodvisnost tehnologije in upravljanja s tistim delom, na katerega ne eden, 
ne drugi nimata skoraj nobenega vpliva - odvisnost od globalnih družbenih 
sprememb. Če so prve razvojne premike nekdanjih Goričan poganjale tehno-
loške zahteve industrializacije, ovirale pa so jih kapitalske sposobnosti okolja, 
pa niti prva svetovna vojna, ne velika gospodarska kriza dvajsetega stoletja, 
ne druga svetovna vojna in seveda ne osamosvojitev Slovenije niso bili do-
godki, na katere bi lahko vplivala tedanja vodstva Goričan. Takšna je pač 
usoda podjetništva. Trudimo se uvajati konkurenčno tehnologijo, skušamo 
prehiteti konkurente, predvidevati potrebe trga in tehnološke spremembe, 
vendar vedno obstaja nekaj v okolju, na kar nimamo vpliva in kar preprosto 
moramo sprejeti kot dejstvo ter se prilagoditi, kolikor je pač mogoče.

Gospodu Cafuti pa se moramo zahvaliti tudi za arhivsko video gradivo o 
gradnji papirnega stroja v Goričanah. Tako kot so naključja krojila usodo Go-
ričan, pa je neverjetna odločenost tedanjega vodstva zagotovila, da smo lah-
ko pred štiridesetimi letih v Goričanah obnovili proizvodnjo papirja. Pravilno 
bi bilo torej reči, da naš junak ni stroj, ampak so ljudje. 

Papirničarji imamo to srečo, da se opiramo na izkušnje vrste predhodnikov, 
vse nazaj do drugega stoletja pred Kristusom. Prvi proces proizvodnje papirja 
naj bi takrat izumil Cai Lun iz kitajske dinastije Han. Izum se je prek Bližnjega 
vzhoda razširjal proti Evropi, kjer smo v 13. stoletju dobili prve vodno gnane 

GORIČANE december 2016

AKTUALNO

4

tiskano na matt premium 80 g

NA PRIREDITVI NAS JE POZDRAVILA 
GODBA MEDVODE

DOSEŽKE DANAŠNJIH DNI JE PREDSTAVIL  
TEHNIČNI DIREKTOR JANEZ GALEV ZGODOVINO NAS JE POPELJAL FRANC MLAKAR

GENERALNI DIREKTOR ANDRAŽ STEGU JE LJUBU VEJNOVIČU 
PODELIL PRIZNANJE ZA DOLGOLETNO DELO V TOVARNI

PRIZNANJE ZA DOLGOLETNO DELO JE  
PREJELA TUDI MARIJA POLJANEC



GORIČANE december 2016

AKTUALNO

papirne mline. Od tod do Guttenberga, ki je izumil tisk in pognal potrebe po 
papirju v neslutene višave, ni več daleč. Papir je z renesanso postal temeljni 
nosilec prenosa znanja, prenos znanja pa temeljni motor razvoja civilizacij.

Seveda pa zgodba papirja ni niti približno idilična. Drame so se in se bodo 
odvijale še naprej. Vsi se spomnimo, kako so ob uvajanju računalnikov na-
povedovali zaton papirja. Rečeno je bilo, da se bodo potrebe po pisanju na 
papir zmanjšale, saj se informacije hranijo na računalniških diskih. Te drama-
tične napovedi se niso niti približno uresničile. Nasprotno. Bolj ko uvajamo 
računalniško poslovanje, večje količine papirja prihajajo iz vedno večjega 
števila tiskalnikov. Naslednjo grožnjo naj bi prinašale elektronske knjige in 
spletni mediji, ki prav v tem obdobju dosegajo nesluteno rast. Pa se vendar 
na drugi strani pojavljajo analize, ki dovolj jasno nakazujejo, da si neprimer-
no lažje zapomnimo informacije z lista papirja kot tisto, kar preberemo z ele-
ktronskih zaslonov. Zavedati se moramo, da cilj ni papir, ampak sta cilj človek 
in kakovostno preživljanje časa, ki mu je namenjen na tem svetu. Mogoče je 
preveč smelo reči, da je papir večen, zagotovo pa se ne bo kar jutri uklonil. 

Kot direktor družbe Goričane se seveda ne smem pustiti zavesti pretiranemu 
optimizmu. Vsak trenutek moram ocenjevati nevarnosti, ki jih povzročajo 
konkurenti, tehnološki trendi in spremembe v družbenem okolju. Vendar kot 
papirničar, ki se zaveda bogate zgodovine papirja, čutim ne le ekonomsko, 
ampak predvsem tudi neopisljivo moč, ki iz tega čudovitega materiala, tako 
bogatega z zgodovino in zgodbami, prehaja na nas, papirničarje.

DARKO CAFUTA, JANEZ GALE, ANDRAŽ STEGU, FRANC MLAKAR, BORIS TAVČAR
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Poslovanje družbe 
v letu 2016
Andraž Stegu

V letu 2016 smo nadaljevali z odprtimi projekti na področju 
energetskih investicij, proizvodnje in razvoja. Družba je v me-
secu juniju s finančnimi upniki sklenila aneks k dogovoru o 
prostovoljnem oziroma preventivnem finančnem prestruktu-
riranju obveznosti družbe za obdobje od leta 2017 do 2022.

S podporo nadzornega sveta in bank smo začeli z 1,5 mio 
EUR vrednim projektom postavitve biološke čistilne naprave, 
ki bo začela obratovati v letu 2017. 

Obnovili smo enega od simbolov zgodovine naše tovarne, 45 
m visoki betonski dimnik, severno fasado tovarne in železniški 
prehod, sodelovali pa smo tudi pri obnovi ceste, ki poteka 
mimo tovarne. 

Proizvodne kapacitete smo imeli ves čas polno zasedene, tudi 
v poletnih mesecih, kar sicer ni navada. V mesecu avgustu, ki 
je vedno veljal za najslabši, t.i. zatišni mesec, smo zaradi zase-
denosti proizvodnje prestavili načrtovani zastoj in količinsko 
proizvodnjo presegli za 480 ton.  

V desetih mesecih poslovanja nam je uspelo preseči letni plan 
proizvodnje. Na VRS ga presegamo za 1.717 ton, dejanska 
prodaja pa je sledila načrtovanim količinam.

V desetih mesecih leta 2016 smo proizvedli 67.507 ton pa-
pirja, prodali pa smo jih 61.171 ton. Izvozili smo 87,7 % pro-
izvodov. Čisti prihodek od prodaje v prvih desetih mesecih 
tako znaša 54,313 mio EUR.

Na tujih trgih smo prodali za 44,6 mio EUR izdelkov, kar pred-
stavlja 82 % celotnega prihodka. Od tega smo 62 % ustvarili 
na trgih EU, preostali delež prodaje v tujini pa na trgih zunaj 
EU, zlasti v Turčiji. 

Delež prodaje formatnih papirjev zadnjih nekaj let ostaja na 
ravni 40 % proizvodnje. 

GENERALNI DIREKTOR: ANDRAŽ STEGU, univ. dipl. inž.

Cene celuloze so v letu 2016 začele padati. Padec cen se na-
daljeval vse do aprila in se meseca maja ustalil. Nivo ustaljenih 
cen se je nadaljeval v poletnih mesecih, prav tako ne pričaku-
jemo podražitev vsaj do konca leta 2016. Družba beleži ob-
čutni prihranek tudi pri stroških energije. Pričakujem, da bomo 
presegli poslovni načrt in leto 2016 zaključili z dobičkom.

V letu 2017 bo začel delovati nov poslovno-informacijski sis-
tem, na katerega smo se pripravljali dve leti, in ki bo poleg 
že omenjenega projekta postavitve biološke čistilne naprave 
najobsežnejši projekt leta. Ostale, ravno tako pomembne pro-
jekte vam bodo v svojih zapisih na naslednjih straneh predsta-
vili sodelavci. 

Zahvaljujem se vsem članom kolektiva za dobro delo v leto-
šnjem letu. Želim vam, da prihajajoče božične in novoletne 
praznike preživite v družbi bližnjih, zdravi in polni optimiz-
ma za novo delovno leto.

LETNA SKUPŠČINA DRUŽBE

Tea Rezelj

Redna letna skupščina družbe Goričane d.d. je potekala  
1. avgusta 2016. 

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

Prisotni delničarji so se seznanili z letnim poročilom za leto 
2015 in poročilom nadzornega sveta ter potrdili predlagane 
sklepe. Poslovno leto 2015 je družba zaključila z dobičkom. 

Skupščina je sprejela tudi sklep, da družba Goričane od  
1. 1. 2016 uporablja Mednarodne standarde računovodske-
ga poročanja.
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Zgodovina 
Goričanske 
papirnice
Tea Rezelj

Ob slovesnem dogodku, ki ga je 13. 
aprila 2016 ob 40-letnici postavitve 
novega papirnega stroja v Goričanah 
priredila papirnica Goričane, je izšla tudi 
knjiga »Zgodovina goričanske papirnice« 
ljubiteljskega zgodovinarja Darka Cafute. 

Ta poleg novejših dogodkov opisuje tudi zgodovino papirni-
štva, ki v Goričanah sega v leto 1787. Trdo vezana izdaja re-
producira številne zanimive zgodovinske dokumente in opiše 
razvoj te pomembne industrijske panoge, ki se v Goričanah 
odvija že 230 let. Knjigo sta uredila Tea Rezelj in Andrej Dra-
pal, oblikovali pa so jo pri Kofein dizajnu. 

obiščite novo spletno stran  
papirnice Goričane 

www.goricane.si
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Pregled prodaje 
blagovne znamke 
»Sora« v letu 2016
Andrej Gradišek

V letošnje leto smo vstopili z zelo pozitivnimi 
pričakovanji, saj je bilo lansko leto kar uspeš-
no, poleg tega pa so se odprle nekatere nove 
stvari, ki so nam dale dodaten zagon. Glavna 
značilnost v lanskem letu je bila, da so cene ce-
luloze dosegle zgodovinsko najvišje vrednosti. 
Kljub temu smo imeli skozi vse leto povsem 
zasedeno proizvodnjo, kar se je na koncu leta 
odrazilo tudi z minimalnim dobičkom, ki smo 
ga dosegli s količinsko drugo največjo prodajo 
v zgodovini podjetja in najvišjo bruto proizve-
deno količino vseh časov.

Podoben trend zasedenosti proizvodnih kapacitet se nadalju-
je tudi letos. Že vse leto imamo zelo zasedeno proizvodnjo, 
kar nam omogoča kar najbolj optimalne prehode med raz-
ličnimi kvalitetami, s tem pa tudi doseganje optimalne ka-
kovosti. V prvem delu leta je bilo še zlasti zasedeno prečno 
rezanje, zato smo papir tudi letos razrezovali v Vipapu, poleg 
tega pa se z italijanskim partnerjem dogovarjamo za razrez 
papirja Sora Medico, ki ga prodamo v Italiji. Na trgu vlaknin so 
se cene nekoliko znižale, cene papirja pa so v glavnem ostale 
na enaki ravni kot prej, kar nam omogoča dobro poslovanje in 
uspešen zaključek letošnjega poslovnega leta.

Papirnica Goričane ima že leta postavljeno jasno strategijo 
razvoja družbe, tj. usmeritev v izdelavo specialnih in visoko-
kakovostnih papirjev, ki se uporabljajo v različnih segmentih 
uporabe. Blagovna znamka Sora (ki je od leta 2014 tudi ura-
dno zaščitena) je danes prepoznavna na področju navodil za 
farmacijo, kjer smo si pridobili znaten delež na evropskem 
trgu, pričakujemo pa tudi nadaljnjo rast, zlasti v segmentu 
najnižjih gramatur. V letošnjem letu smo dosegli tudi to, da 
se papir pod blagovno znamko Sora redno izvaža tudi na Ja-
ponsko in v ZDA. 

Sora Medico in Sora Medico Opaque – temu prodaja še pose-
bej raste – postajata izredno močni blagovni znamki tako v 

Sloveniji kot tudi na tujih trgih. Imamo dobre možnosti, da z 
njima prodremo tudi v ZDA, kjer so količine večje kot v Evropi, 
velik del papirja pa prihaja iz Evrope. Izdelek se je odlično 
prijel tudi v Turčiji, kjer prodaja hitro raste.

Tudi v segmentu papirjev za premazovanje s silikoni opaža-
mo, da se trg znova odpira, na obzorju so nove investicije pri 
dveh kupcih, kar bi pomenilo, da se nam odpirajo dodatne 
možnosti za rast v tem tržnem segmentu. Tudi tu se upora-
bljajo vedno nižje gramature papirjev, zaradi česar imajo kup-
ci večje zahteve po kakovosti, hkrati pa se zmanjšuje količina 
odpadkov po uporabi končnega produkta.

Že nekaj let smo aktivni tudi na področju etiketnih papirjev. 
Naš način proizvodnje etiketnim papirjem prinese določene 
prednosti, ki nas ločijo od konkurence in so odločilnega po-
mena za določene aplikacije v tem segmentu. Večino tržnih 
in razvojnih aktivnosti v tem segmentu bomo usmerili v lu-
ksuzno embalažo, kjer je naš papir dosegel velik uspeh, zlasti 
zaradi specifičnih tehničnih zahtev, ki smo jih  uspeli uskladiti 
z zahtevami kupcev.

Že nekaj let smo prisotni tudi v segmentu barvastih papirjev. 
Naša kvaliteta je zelo cenjena predvsem med oblikovalci in 
založniki, kar se izraža tudi v vedno večjih količinah, ki jih 
prodamo na evropskem in tudi prekomorskih trgih. Z nizko-
gramskimi papirji pa smo vedno bolj prisotni tudi v segmentu 
biblijskih papirjev, kjer smo se na določenih trgih že močno 
uveljavili.

V zadnjem letu smo skupaj s hrvaškim partnerjem, podjetjem 
Kaspar Papir, intenzivno razvijali papirje za sublimacijo, tj. 
prenos barve s papirja na tkanino. Trg teh papirjev dosega 
dvoštevilčno letno stopnjo rasti in je za izdelovalce specialnih 
papirjev zelo obetaven. S trenutno kvaliteto tega papirja se 
uvrščamo v sam svetovni vrh, poleg tega pa smo bili prvi, ki 
smo izdelali 35-gramski sublimacijski papir, ki se je izkazal kot 
izredno kakovosten izdelek. Zahteve za kakovost so izredno 
visoke, tehnologija tiska pa se zelo hitro razvija in je vedno 
bolj kompleksna - največji poudarek je na hitrosti in porabi 
barve. Predvidevamo, da bodo papirji za sublimacijo postali 
eden od pomembnejših izdelkov v Goričanah, skupaj s hrva-
škim partnerjem pa že načrtujemo nove izpeljanke.

V oktobru smo izdelovali tudi papir Sora Matt Cream, ki smo 
ga prvotno razvili za potrebe trgov na Bližnjem Vzhodu in v 
Turčiji. Ker smo s proizvodom lahko zelo konkurenčni, sem 
prepričan, da bo ta papir našel svoj prostor tudi v Evropi. 
Predvidevam, da bomo v Turčiji z njim delno nadomestili Sora 
Press Cream in si s tem še dodatno okrepili tržni položaj.

Glede na doseženo že lahko trdim, da bo letošnje leto us-
pešno. Trenutna situacija nas navdaja z optimizmom tudi za 
naslednje leto, saj se nam odpira kar nekaj dodatnih možnosti 
v segmentih nizkogramskih papirjev,  papirjev za sublimacijo 
in papirjev za silikoniziranje.
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Proizvodnja je v 
dobri kondiciji
Maja Mrgole

Če je bilo leto 2015 leto rekordov v izdelanih 
tonah, bo leto 2016 rekordno v skupni izkoriš-
čenosti, kar je rezultat, ki govori o tem, da so 
bili narejeni pravi koraki, pa tudi o dobri orga-
niziranosti in sodelovanju med oddelki ter uva-
janju in izvajanju zastavljenih pristopov v pro-
izvodnji. Skupna izkoriščenost se pomika proti 
79 odstotkom. 

V letu 2016 zaradi nizke povprečne gramature ne bo količin-
skega rekorda, a kljub temu beležimo še nižje število pretrgov, 
izmet je primerljiv z lanskoletnim, zastojni časi v proizvodnji 
pa so v povprečju nižji za 6,5 ure na mesec, kar na letni ravni 
pomeni tri dni daljše obratovanje oziroma približno 700 ton  
proizvedenega papirja več.

Proizvodnja je svoje načrte za leto 2016 usmerila v štiri glav-
ne projekte: 

1. Za zmanjšanje nečistoč smo investirali v 1. stopnjo 
čiščenja in predelavo teka sušnih sit v predsušilni 
skupini, kar je predstavljeno v posebnem članku.

2. Zagotavljanje stabilne retencije je popolnoma pod 
nadzorom. To smo dosegli s konstantnim sistemom 
retencije, postavitvijo robnih pogojev in pravo izbiro 
polnil. Zagotovili smo miren tek stroja, možnost 
povečanja deleža polnil in možnost optimizacije 
mletja ter posledično boljšo energetsko učinkovitost.

3. Uspela je tudi predelava sistema za uporabo 
koncentriranih niansirnih barv, kar lahko prav tako 
preberete v posebnem članku.

4. Velik izziv še vedno ostajajo količine izločenega 
papirja zaradi keten, kanalov in mehkih robov, vendar 
smo tudi tu bližje cilju. Vzroki so jasni − težava izvira 
iz gladilnika in je prisotna vse od rekonstrukcije leta 
2006. Gladilnik je preozek, zato je regulacija robov 
praktično nemogoča, hkrati pa je potrebna tudi 
korekcija programa, ki krmili SymCD valj. 

Tekom leta se je pokazalo še kar nekaj novih izzivov, pri čemer 
je pomembno omeniti previsok vlek na nipco spodnjem valju, 
pojav lukenj in nestabilno delovanje SF, vendar nas zvedavost, 
angažiranost, timsko delo in sistematičnost znova vodijo k re-
šitvam. Kar smo naredili do sedaj, je število pretrgov v območju  

SKUPNA IZKORIŠČENOST PS V ZADNJIH LETIH

2010 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

72.0 % 80.0 %

77.5

77.3

74.0

73.1

75.6

78.4

78.6

PRIMERJAVA MED ŠT. PRETRGOV IN POVP. GRAMATURAMI

2010 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

120
73.3

126
71.3

112
71.4

137
73.35

156
73.72

90
73.34

83
71.45

70.0 74.0

ŠT. PRETRGOV PAPIRJA     POVPREČNA GRAMATURA      

70 170
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ZASTOJI NA PS – PROIZVODNJA V ZADNJIH LETIH

2010 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

50.0 UR 100.0 UR

80.6

79.1

87.8

87.8

95.5

76.6

70.1

ZASTOJI NA PS – PROIZVODNJA 2016

JAN 

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

SEP

OKT

50.0 UR 100.0 UR

83.6

60.7

72.1

63.4

61.1

66.3

72.6

73.0

73.6

75.2

stiskalnic zmanjšalo za polovico. Vlek je žal le malenkostno 
nižji, za 80 % lukenj pa poznamo tako vzrok kot tudi ukrep. 
Premazni agregat je trši oreh - potrebne bodo spremembe na 
tehnološkem, tehničnem in vzdrževalnem področju.

Nadaljevali bomo s pridobivanjem znanja in predvsem preno-
som znanja na mlade, saj je generacijski preskok pred vrati, 
zato je tudi fluktuacija zaposlenih kar velika. Cilj je izbrati pra-
ve ljudi za PS, ki bodo papirništvo dojemali ne le kot poklic, 
ampak kot način življenja, in se bodo s ponosom spominjali 
prvih korakov, kot se jih danes zaposleni, ki so pred 40-imi leti 
med prvimi prestopili vrata Goričan.

Če povzamem: viharna leta na Ladji so se nekoliko umirila. 
Proizvodnja je ujela ritem. Vsi doseženi rezultati so plod zna-
nja, sodelovanja in odgovornosti, zato niso naključni. Dobrih 
predlogov je še vedno veliko, večino tudi realiziramo. 

Mogoče za konec še Einsteinova misel: »Težkih problemov, s 
katerimi se ukvarjamo, ne moremo rešiti, če ostanemo na isti 
miselni ravni kot takrat, ko smo jih ustvarili.« Iz tega sledi, da 
bomo v prihodnje potrebovali veliko napora za vzdrževanje 
oziroma izboljšanje trenutne forme, kar nam nalaga nove ob-
veznosti in nove izzive. 

Nadaljevali bomo v zastavljenem tempu in se trudili biti bolj-
ši, učinkovitejši, imeti več zadovoljnih kupcev, kar nam je v 
letu 2016 nedvomno uspelo in prav je, da tako ostane tudi 
v letu 2017.
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Vzdrževanje in 
investicije v letu 
2016
Janez Gale

Leto ni enako letu. Iztekajoče se pa je poseb-
no še po nečem, kar moram omeniti tudi v 
tem članku. Obeležili smo namreč 40. oble-
tnico obratovanja našega papirnega stroja. 

Ob tej priložnosti se je zgodilo kar nekaj stvari in dogodkov. 
Med drugim je izšla tudi knjiga s hitrim preletom zgodovine 
proizvodnje papirja na naši lokaciji. Ta knjiga je bila tudi po-
vod za predstavitev preteklosti, sedanjosti in vizije naše tovar-
ne v knjižnici Medvode.

Tudi po proizvodni, tehnični in investicijski strani lahko leto 
2016 označimo kot pozitivno. Proizvodnja beleži dobre iz-
koristke, visoko učinkovitost, predvsem pa prilagodljivost 
prodajnemu programu. V tem smislu so se tudi vzdrževalni 
posegi v največji možni meri prilagajali potrebam proizvodnje 
in tehničnemu stanju strojev in naprav. Planirani zastoji so bili 
dobro koordinirani in usklajeni z menjavo strojne vprege, ob-
seg vzdrževalnih in investicijskih del pa je bil največji v zad-
njih nekaj letih.

V začetku leta smo izvedli večdnevni vzdrževalni zastoj, v 
sklopu katerega smo vgradili tudi novo investicijsko opremo.

Na področju investicij je bilo narejenih kar nekaj sprememb. 
Da bi bolje obvladovali oziroma izločali nečistoče v osnovi, 
smo v celoti zamenjali 1. stopnjo cevnih čistilcev, ostale pa 
delno predelali in v celoti servisirali. V tem investicijskem sklo-
pu smo predelali še večje število cevovodov ter prestavili ali 
dodatno vgradili kar nekaj črpalk, kar je za seboj potegnilo 
tudi obsežna gradbena dela. 

Za izboljšanje funkcije in kapacitete disk filtra smo vgradili do-
daten obroč. Ta investicija sicer ni povzročila večjih mehan-
skih del, smo jo pa izkoristili za servis celega disk filtra.

Večja sprememba je bila narejena tudi pri odvodnavanju na 
sitovi skupini. Omare in keramika za odvodnavanje so bile v 
obratovanju praktično že od postavitve stroja, zato je bila 
posodobitev kar samoumevna. Izgradili smo nekaj sesalnih 
omar, jih nekaj prestavili, nekaj pa vgradili novih. Zamenjane 
so bile tudi keramične letve na zgornjem situ. 

V sitovi skupini je bil nameščen tudi nov merilnik retencije si-
tove vode, ker za obstoječi merilnik, ki je sicer dobro opravljal 
svojo funkcijo, ni bilo več na razpolago rezervnih delov.

V pripravi snovi so se začela pripravljalna dela za postavitev 
postaje za doziranje barv, investicija pa je trajala skoraj celo 
leto.

V sušilnih skupinah se je začel projekt spremembe teka sušnih 
sit, ki naj bi preprečil odlaganje nečistoč na njihove vodilne 
valje. V času januarskega zastoja smo predelali tek 3. spodnje-
ga sušnega sita, tek ostalih sušnih sit v predsušilni skupini pa je 
bil predelan v času septembrskega zastoja.

Da bi olajšali delo upravljavcem procesov in omogočili večjo 
prožnost pri izbiri potrebnih mlinov, izvedbi pranj ali izločeva-
nju posameznih komponent v procesih, smo namesto ročnih 
ventilov vgradili večje število avtomatskih ventilov, ki so jih naši 
sodelavci tudi prek računalniških programov vključili v procese.

Tekom leta smo investirali tudi v nakup različne merilne in 
transportne opreme, v IT opremo, za zagotavljanje stabilne 
oskrbe s komprimiranim zrakom pa smo nabavili nov brezoljni 
vijačni kompresor. 

V procesu dodelave je bila ena od prednostnih nalog dvig ka-
pacitete razreza v format. V zvezi s tem je bilo opravljeno več 
razgovorov s posadkami, na osnovi katerih so bila definirana 
ozka grla v fazi razreza papirja v format. Organizirali smo tudi 
obisk tehnika proizvajalca rezalnih strojev in dvakratni obisk 
usposobljenih inštruktorjev za razrez. Rezultat je bil pozitiven, 
vendar se je izkazalo, da je ozko grlo tudi kapaciteta obstoje-
če stiskalnice za odrezek, ki ni dovoljevala višjih hitrosti reza-
nja, zato smo kupili novo stiskalnico z večjo kapaciteto.

Največji investicijski zalogaj, ki smo se ga lotili v letošnjem 
letu, je izgradnja biološkega dela vodočistilne naprave, ki bo 
začela redno obratovati sredi prihodnjega leta.

V okviru vzdrževalnih del smo se temeljiteje lotili sanacije 
zgradb in kadi, predvsem betonskih konstrukcij, ki so bile v že 
precej slabem stanju, v dodelavi pa smo v območju priprave 
in pakiranja palet izdelali novo oblogo tal, ki omogoča prevoz 
palet z ročnimi vozički brez tresenja.

Obsežna vzdrževalna dela so bila opravljena tudi v mese-
cu septembru. Kot sem že omenil, smo predelali tek ostalih 
sušnih sit. Da bi izboljšali profil vlage, smo izvedli brušenje 
večjega števila sušilnih cilindrov, dva pa sta bila naparjena z 
mehansko odporno prevleko.  

V času daljših planiranih zastojev se opravijo tudi generalni 
remonti ključnih valjev, predvsem v skupini stiskalnic (nipco 
valji, centralni valj) in v sitovi skupini (sitov sesalni valj, pick-up 
valj), tokrat pa so bila dela v večjem obsegu opravljena tudi 
na premaznem agregatu, kjer smo v prisotnosti tujih strokov-
njakov zamenjali vse mehove in žarilne celice.

Ker je planirana dela treba opraviti v čim krajšem časovnem 
okvirju, pri remontnih delih sodeluje hkrati tudi več kot 100 
zunanjih izvajalcev iz Slovenije in tujine, vključene pa so seve-
da tudi vse domače ekipe.

V proizvodnji in vzdrževanju ni nikoli dolgčas! Za nami je us-
pešno leto in z optimizmom se pripravljamo na nove izzive, ki 
jih nikoli ne zmanjka.
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Predelava teka 
sušnih sit v 
predsušilni skupini
Maja Mrgole

Kot proizvajalci specialnih papirjev in 
nizkogramskih papirjev za farmacijo smo 
močno zavezani k izdelavi papirjev brez 
nečistoč. 

Ob prehodu na nevtralno klejenje in uporabo klejiv za ta sis-
tem klejenja se kot vsaka papirnica borimo z odlaganjem hi-
droliznih produktov. Ti se izrazito radi odlagajo na vodilne va-
lje v predsušilni skupini, ki so na zunanji strani sušnih sit, zato 
smo morali nujno poiskati rešitve za predelavo njihovega teka.

Predelava se izvaja po korakih in po sklopih. Januarja 
2016 je bila predelana 3. spodnja sušilna skupina, v sep-
tembrskem zastoju 2016 smo predelali še ostale tri. Janu-
arja smo se s strahom lotili predelave, vendar je vse pote-
kalo po planu. Ko smo se pripravljali na septembrske prede-
lave, nam je bilo veliko lažje. Za 2. spodnjo sušilno skupino 
je bilo vse jasno, saj je popolnoma enaka kot 3. spodnja 
sušilna skupina. Pri 3. in 4. zgornji sušilni skupini smo bili 
močno omejeni z najmanjšo in največjo dolžino sita, če 
smo želeli, da napenjalni valji ostanejo v horizontalni legi. 

Izkazalo se je, da razlika 800 mm popolnoma zadostuje. 
Izvedba je bila tako povezana z minimalnimi premiki valjev 
in z vgradnjo le ene podpore za regulirni valj. Zagon je 
potekal po pričakovanjih. 

V letu 2017 bo sledila še predelava slalom skupine. Ta skupi-
na bo najbolj zahtevna, vendar so idejni načrti že v izdelavi 
in končna rešitev bo kmalu potrjena. Treba je razmisliti še o 
online pranju, predvsem v slalom skupini, saj trenutne napra-
ve, ki so bile nameščene leta 2006, ne opravičujejo namena.

Izredno kompleksna investicija je plod lastnih idej (prav tako 
kot niansirne barve). Ideja se je razvijala v oddelku proizvo-
dnje, do končnih rešitev je z načrti pomagalo podjetje za 
projektiranje IB-TECHNO, uigrana ekipa VTS pa je elemente 
postavljala na pravo mesto. 

Rešitve so slonele na ekonomičnosti (minimalna predelava, 
hitra izvedba ...) in možnosti vrnitve v staro stanje. Stara kon-
figuracija je zgodovina, sita tečejo izredno mirno, vsi nape-
njalni valji in regulacijski elementi so bolj dostopni. Nečistoč 
je bistveno manj, valji so čisti. Sedaj je v predsušilni skupini 
že 12 valjev manj, ob koncu investicije pa bo število izgra-
jenih valjev 18, kar pomeni ogromen prihranek pri vzdrže-
vanju. Nakup novih vodilnih valjev še dolgo ne bo potreben. 
Doprinos k energetski učinkovitosti bomo ovrednotili, ko 
bodo predelane vse skupine, takoj zatem pa sledita optimi-
zacija podpiha in možnost segmentne regulacije vlage 2. 

Med projektom se je v praksi potrdila zanimiva Schopenhau-
erjeva misel, ki pravi: »Vsaka resnica gre skozi tri faze: v prvi 
se ji posmehujejo, v drugi ji ostro nasprotujejo, v tretji pa 
postane samoumevna.« 

A uresničitev takšnih in podobnih investicij potrjuje visoko 
raven lastnega znanja, dobro uigranost med oddelki in željo 
po napredku.

STARO STANJE

NOVO STANJE
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Okoljsko poročilo
Jerneja Pečnik  

Papirnica Goričane je v letu 2015 izpolni-

la vse zakonodajne zahteve glede emisij v 

okolje, določene z okoljevarstvenim dovo-

ljenjem. Monitoring emisij v zrak je potr-

dil uspešnost investicije v nov parni kotel, 

saj je papirnica Goričane izpolnila višje 

okoljske zahteve za porabo zemeljskega 

plina, sveže vode in emisij v zrak. Izvedeni 

monitoringi emisij tudi v letu 2016 izkazu-

jejo skladnost z okoljsko zakonodajo.
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Uporaba naravnih virov
Racionalno rabo naravnih virov merimo z indeksom snovnih 
izgub iz proizvodnega procesa. Snovne izgube, ki jih računa-
mo na VČN, izhajajo iz količine izžetega mulja. V letu 2015 
nismo dosegli ciljno zastavljenih snovnih izgub, smo pa do-
segli najnižje snovne izgube zadnjih treh let. Snovne izgube 
so  v prvem polletju 2016 narasle predvsem v prehodnem 
obdobju po investiciji v nove cevne čistilce. 

Poraba sveže vodnjaške vode se je v letu 2015 znižala zaradi 
investicije v nov parni kotel in ukinjanja proizvodnje električne 
energije s kogeneracijo. Ko obratujemo s parnim kotlom Bosch, se 
poraba vode v hladilne namene obravnava kot poraba tehnološke 
odpadne vode, ker zaradi opustitve proizvodnje elektrike ne gre 
več za hladilne vode v termoelektrarnah. V proizvodnem procesu 
smo odprli vodni krogotok z odpadno hladilno vodo iz Energetike 
in tako zagotovili obremenitve znotraj predpisanih meja.

PREGLEDNICA 1: Povprečne snovne izgube iz proizvodnega procesa

Snovne 
izgube

Indikator Cilj 2011 2012 2013 2014 2015 2016 /  
1. polletje

%
(izračun na bruto proizvodnjo)

0,7 0,75 0,84 0,88 0,89 0,77 0,81

PREGLEDNICA 2: Poraba sveže vode

Poraba 
vode
 
 

Indikator Letni cilji 2011 2012 2013 2014 2015

Sveža voda (vodnjaki) 1000 m3 4.624 4.401 4.189 3.760 2.272

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

1.925 
(hlajenje kot  

termoelektrarna)

485 
(hlajenje kot  

tehnološki nameni)

1.063 
(hlajenje kot  

tehnološki nameni)

Sveža voda (tehnološki namen 
proizvodnja papirja) 1000 m3 1.133 1.091 1.302 1.348 1.209

Spec. poraba tehnološke vode  15 11,6 10,9 16,2 15,4 13,5

 

PREGLEDNICA 3: Poraba energentov 

Poraba 
energije
 
 

Indikator Letni cilji 2011 2012 2013 2014 2015

Zemeljski plin 1000 Sm3 15.987 15.937 14.628 13.462 10.591

Nabavljena elektrika MWh 26.766 28.809 26.328 36.791 50.851

Emisijski kuponi 32.834 29.963 29.868 27.416 25.229 19.850

Višek emisijskih kuponov  2.871 2.966 5.418 7.605 12.984

Poraba električne energije
MWh/ton neto

0,7 do 0,9 0,652 0,651 0,647 0,640 0.622

Poraba toplotne energije GJ/ton neto 7 do 8 3,82 3,69 4,05 3,98 3.79
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Tudi v letu 2015 izkazujemo visoko energetsko učinkovitost 
proizvodnega procesa, primer je nizka specifična poraba 
električne in toplotne energije v primerjavi z direktivo IPPC. 
Poraba zemeljskega plina je bila nižja zaradi večjega nakupa 
električne energije in od emisijskih kuponov, razpoložljivih za 
leto 2015, jih je ostalo 12.984 viška.

Proizvodi FSC in PEFC 

V letu 2015 smo v sklopu proizvodnje FSC® porabili 12.582 
ton celuloze FSC Mix in 16.669 ton celuloze FSC CW (kontro-
lirano poreklo). Prodali smo 8.135 ton papirjev FSC (FSC Mix 
Credit). 

V sklopu proizvodnje PEFC™ smo porabili 1.560 ton certifici-
rane celuloze PEFC. Prodali smo 1.314 ton 100 % PEFC certi-
ficiranih papirjev. 
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Emisije

Zrak

Emisije v zrak nastajajo pri proizvodnji pare, pri sušenju in 
razrezu papirja. Monitoring emisij v zrak je predpisan z oko-
ljevarstvenim dovoljenjem vsako tretje leto za kotlovske na-
prave in vsako peto leto za odpraševalne naprave, izvaja pa 
ga zunanja akreditirana institucija. 

Proizvodnja pare lahko poteka s parnim kotlom Bosch ozi-
roma s parnim kotlom Wagner, ki poleg proizvodnje pare 
omogoča še proizvodnjo električne energije (kogeneracija). 
Z investicijo v nov parni kotel Bosch smo zelo znižali emisije 
NOx v zrak, saj je garancijska vrednost pod 100mg NOx/m3 

zraka. Prve meritve v letu 2015 so potrdile izboljšano stanje 
izpustov NOx.

Ker smo v letu 2016 paro proizvajali tudi s parnim kotlom 
Wagner, bomo do konca tega leta še za ta kotel izvedli moni-
toring emisij v zrak.

Voda

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

V letu 2015 smo z odprtim vodnim krogotokom izpolnjevali 
zahtevane omejitve emisij v vodotok na 13,5 m3/tono proi-
zvoda.

Hrup
Monitoring hrupa v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem 
vsako tretje leto izvaja zunanja akreditirana institucija. Meritve 
hrupa smo izvedli v letu 2016 na treh lokacijah v okolici to-
varne in so bile pod maksimalno dovoljeno mejo za dnevni, 
večerni in nočni čas, tako da so zahteve okoljevarstvenega do-
voljenja izpolnjene. Naslednji redni monitoring hrupa v okolje 
bo izveden v letu 2019.

Odpadki
V podjetju imamo dobro vzpostavljen sistem ločevanja od-
padkov na izvoru – imamo manjše zabojnike za posamezne 
vrste odpadkov, ki jih zaposleni dnevno praznijo na otokih 
za ločene odpadke. Imamo več otokov z ločenimi zabojni-
ki, ki so označeni z oznakami za posamezne vrste odpadkov. 
Ravnanje z odpadno embalažo imamo pogodbeno urejeno z 
družbo Dinos UNIREC.

Ravnanje z nevarnimi snovmi
Na področju nevarnih snovi ohranjamo nizko stopnjo tvega-
nja, saj redno vzdržujemo skladiščne posode in črpališča. Ima-
mo vzpostavljen načrt ravnanja z nevarnimi kemikalijami, v 
katerem smo opredelili vse potrebne aktivnosti za uskladitev 
delovanja z zakonodajo. Zaposlene redno usposabljamo za 
ravnanje z nevarnimi snovmi in za ravnanje v primeru nezgo-
dnega razlitja nevarnih snovi. 

V letu 2015 smo obnovili vsa navodila za ravnanje v primeru 
nezgode (prva pomoč in zaščita izlitja) v skladu z novimi var-
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nostnimi listi in oznakami GHS. Novi varnostni listi z oznakami 
GHS so bili distribuirani na delovna mesta.

V letu 2016 je akreditirana institucija izvedla pregled skladi-
ščnih naprav z nevarnimi kemikalijami. Vse neskladnosti bodo 
urejene do konca leta 2016.

Izredni dogodki
V letu 2015 ni bilo izrednih dogodkov, ki bi vplivali na okolje, v 
letu 2016 pa smo od Ribiške družine Medvode prejeli pritožbe 
o občasnem penjenju in smradu tehnološke odpadne vode na 
iztoku v reko Soro. Na področju reke Sore smo spremenili iztok 
iz VČN v skladu z gradbenim dovoljenjem Savskih elektrarn za 
sanacijo jezu mHE. Iztok v laminaren tok jezu povzroča težave, 
ker tehnološka odpadna voda zastaja, zaradi česar se občasno 
pojavljata penjenje in smrad. Za naše tehnološke vode je zna-
čilna nizka stopnja organske obremenitve, ki pa je zaradi vseb-
nosti škroba nagnjena k penjenju in hitremu mikrobiološkemu 
razkroju, kar poleti v vročini povzroča neprijeten vonj. Problem 
penjenja rešujemo z dodatkom protipenilca, smrad v vročih 
dnevih pa bo odpravljen z novo biološko čistilno napravo.

Okoljski cilji in programi
V letih 2015 in 2016 so se izvajali naslednji okoljski programi:

1. Znižanje BPK5 tehnološke odpadne vode ob specifični 
porabi vode pod 10 m3/tono:

V letu 2016 so potekale aktivnosti za izbor ustrezne 
tehnike biološkega čiščenja. Zaradi nizke organske obre-
menitve tehnoloških odpadnih vod iz primarnega dela in 
tudi zaradi nihanja organske obremenitve – odvisno od 
proizvodnega programa – smo se odločili za biofiltracijo 
kot najustreznejšo tehniko čiščenja.

2. Projekt znižanja emisij NOx v zrak pod 150 mg/m3. In-
vesticija v novi parni kotel Bosch zaključena v letu 2015. 
Prve meritve emisij v zrak so bile opravljene v začetku 
leta 2015 in so potrdile garancijske vrednosti. Potekala 
je tudi optimizacija porabe hladilnih vod.

3. V okviru cilja zmanjševanja količine komunalnih odpad-
kov in dvigom nivoja ločevanja odpadkov na izvoru smo 
nabavili več posod za ločene odpadke. V letu 2015 smo 
začeli s projektom 5S in nivo ločevanja dvignili tudi za 
biološke odpadke.

4. Sistem GMP smo vzpostavili s pomočjo projekta 5S. Potr-
dil ga je tudi zdravstveni inšpektor na pregledu 2. marca 
2016. Organizacijski predpis OPK 7.5.6 GMP; Dobra pro-
izvodna praksa.

5. Izvajanje monitoringa smo uskladili z vodnim dovolje-
njem VD 35536-24/2009. Določili smo dve opazovalni 
vrtini nivoja podtalnice (piezometra) in ju opremili s pot-
rebnim merilcem nivoja.

6. Trenutno se izvaja usklajevanje obstoječih lovilcev olj av-
tomehanične delavnice in pretakališča goriva D2 s stan-
dardom SIST EN 858-2, ki bo predvidoma končano do 
konca leta 2016.

Vodstvo podjetja redno pregleduje okoljske vidike in tveganja 
za doseganje okoljskih ciljev in programov za leto 2016, za 
kar zagotavlja tudi potrebna sredstva.
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PREGLEDNICA 6: Odpadki

Indikator Načrt gospodarjenja  
z odpadki

2010 2011 2012 2013 2014 2015 1. polletje 
2016

Papirni 
mulj

ton max. 1.600 1.815 1.720 1.879 1.937 2.041 2.220 1.050

Komunalni 
odpadki

ton max. 35 51 31 30 35 37 35 23

Papirna 
embalaža

ton max. 350 280 294 350 392 368 373 193

Kovinska 
embalaža

ton max. 130 123 119 126 133 124 147 79

Plastična 
embalaža

ton max. 40 12 9 9 43 37 37 8

Lesena 
embalaža

ton 8 43 57 45 58 51 33

PREGLEDNICA 4: Emisije snovi v ozračje 

Emisije v 
ozračje

Indikator 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 Okoljsko 
dovoljenje 

(meje do 
1.1.2013)

Okoljsko 
dovoljenje 

(meje po 
1.1.2013)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Suspen.
snovi

mg/l 35 13,5 12,8 16,2 11,8 7,4 10,1

kg/t 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,19 0,1 0,13

KPK
mg/l 146 162 143 71 66,3 85

kg/t 4** 4** 2,0 1,7 1,5 1,15 1,0 1,04

BPK5

mg/l 50** 25** 39 39 39 18 15,5 13,5

kg/t 0,6 0,4 0,4 0,28 0,2 0,17

N tot
mg/l 10 5 5,6 5,2 6,1 5,6 4,6

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 0,06

kg/t 0,015 0,005 0,003 0,001 0,002 0,0011 0,0014 0,0007

** Meja je določena za proizvodnjo z več kot eno menjavo na dan
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Uporaba 
koncentriranih 
niansirnih barv v 
osnovi
Maja  Mrgole

Ideja o uporabi koncentriranih niansirnih 
barv je zorela kar nekaj let. Največjo oviro 
so predstavljale dozirne črpalke, ki morajo 
zagotavljati minimalne pretoke (tudi pod  
1 ml/min), in pa visoki stroški projekta, če 
bi ga za nas izvedli zunanji sodelavci.  

Na strokovnem sejmu pred dvema letoma se je končno našel 
proizvajalec tovrstnih črpalk. So namreč peristaltične in hkrati 
služijo tudi kot merilci pretoka. 

Nakup prve črpalke aprila 2015 je bil namenjen doziranju 
optičnega belila pri barvnih papirjih in s tem zagotavljanju 
ciljnih vrednosti, kar je bilo prej nemogoče. To je v hipu za-
gotovilo konstantno vrednost dR parametra in reklamacije so 

izzvenele. Dobra praksa nas je vodila v nakup še štirih novih 
peristaltičnih črpalk (september 2016), tako da danes le še 
eno barvo uporabljamo razredčeno. Tu bosta potrebna še 
manjša črpalka in nov tip barve.  

Hkrati z novo 1. stopnjo čiščenja se je spremenilo tudi do-
zirno mesto za niansirne barve. Izdelati je bilo treba skupno 
baterijo za doziranje vseh barv v skupni vod in zatem v bazen. 
Linije koncentriranih barv morajo biti čim krajše, zato se je v 
pripravi snovi uredilo področje, kjer vse barve stojijo skupaj. 

Čaka nas še nakup 1250-litrskih zalogovnikov, ki bodo služili 
kot rezervoarji za posamezno barvo. Tako ne bo manipulacije 
s kontejnerji in bomo ves kontejner (1000 l) v 1250-litrski re-
zervoar prelili le enkrat.

In kakšne prednosti nam prinaša ta investicija:

1. Koncentracija barv je konstantna, pretoki so 
zagotovljeni za vse vrste papirjev.

2. Vsaka barva ima svojo linijo, prej sta bili dve liniji za 
štiri barve.

3. Ekološka prednost. Ni pretakanja, manjša možnost 
razlitja.

4. Zelo natančno zagotavljanje vseh optičnih veličin.

5. V prihodnje je treba urediti avtomatsko doziranje 
niansiranih barv preko sistema ABB.

Ta investicija ima še eno pomembno dejstvo, na katerega 
moramo biti zelo ponosni. Vse od ideje do izvedbe je re-
zultat lastnega znanja. Ni šlo vse tekoče, vendar je bil z 
jasnim ciljem, dobrimi idejami in prepotrebnim znanjem do-
sežen uspeh. 
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Nova sistemizacija 
delovnih mest
Petra Hunjadi

Sistemizacija delovnih mest je po določilih 
zakona o delovnih razmerjih obvezen 
splošen organizacijski interni akt za vsakega 
delodajalca, ki ima zaposlenih več kot 
10 delavcev. Akt o sistemizaciji delovnih 
mest je pogosto poimenovan tudi Pravilnik 
o sistemizaciji delovnih mest, določa 
pa notranjo organizacijo dela podjetja, 
vključno z delovnimi mesti in njihovimi 
opisi, ki opredeljujejo delovne naloge, 
zahtevnost dela, pogoje za opravljanje 
dela na posameznem delovnem mestu in 
odgovornosti posameznika na določenem 
delovnem mestu. 

Sistemizacija delovnih mest je torej rezultat delitve dela, ki 
upošteva organizacijska načela delitve dela ter pogoje dela. 
Nuditi mora vse elemente, ki so potrebni za urejanje delitve 
dela, vodenje kadrovskih procesov in urejanje sistema plač. 
Osnova za sistemiziranje dela so delovne naloge, vezane na 
delovna mesta ali delovna področja. 

Življenjska doba sistemizacije je nekje od 5 do 7 let. Obstoje-
ča sistemizacija delovnih mest v podjetju je »zastarela« in ne 
ustreza več dejanskemu stanju. V tem času je prišlo do veliko 
sprememb, spremenili so se tehnološki postopki in organiza-
cijski modeli, metode dela pa zahtevajo vse večjo fleksibil-
nost. Prav zato smo se v podjetju v letošnjem letu odločili 
za prenovo sistemizacije delovnih mest in sistema plač ter za 
oblikovanje modela kompetenc.

Projekt obsega več faz, ki se izvajajo bodisi zaporedno, bodisi 
vzporedno.

Prva faza obsega posnetek sistemizacije in sistema plač ter 
kompetenc v podjetju.

Druga faza obsega sistemizacijo (oblikovanje in vrednotenje) 
delovnih mest oziroma vrste del ter določanje zahtevanih 
kompetenc. Na podlagi metodologije se izvedeta oblikovanje 
in vrednotenje delovnih mest, nato pa se izdela sistemizacija 
z optimalnimi razmerji zahtevnosti med delovnimi mesti. Del 

sistemizacije so poleg opisa in nalog ter zahtev na delovnem 
mestu tudi pričakovane strokovne in vedenjske kompetence.

Tretja faza določa osnovne plače; po določitvi optimalnih raz-
merij med delovnimi mesti se zaposleni torej preizkusno raz-
poredijo na nova delovna mesta, kjer za vsakega posamezni-
ka ugotovimo elemente osebnega prispevka oz. kompetenc. 
Pridobimo jih iz kadrovske evidence in od vodij oddelkov.

V četrti fazi oblikujemo sistem nagrajevanja delovne uspeš-
nosti. Sistem upošteva kratkoročni in dolgoročni vidik nagra-
jevanja. Kratkoročni izhaja iz individualne uspešnosti najbolj-
ših sodelavcev, skupinske uspešnosti organizacijske enote, 
uspešnosti projektne skupine itd., dolgoročni vidik pa se kaže 
kot napredovanje najuspešnejših sodelavcev v višjo napredo-
valno stopnjo.

V peti fazi se oblikuje kompetenčni profil. Z njim se ugotavlja 
in vrednoti razmerje med zahtevanimi in dejanskimi kompe-
tencami delavca (intervjuji, spremljanje delovne uspešnosti, 
opazovanje, letni razgovori).

V šesti fazi se oblikuje sistem upravljanja s kompetencami. 
Sem sodi izvajanje kompetenc v praksi, spremljanje zapo-
slenih po zahtevanih kompetencah, analiziranje dejanskih in 
zahtevanih kompetenc ter predlaganje kadrovskih ukrepov ali 
predlaganje sprememb v modelu kompetenc.

Zadnja, sedma faza je namenjena uvajanju sistema ter izdelo-
vanju ustreznih aktov in poročil.

Projekt se od meseca maja izvaja enkrat tedensko. Nova siste-
mizacija je predvidena v začetku prihodnjega leta. Projektno 
skupino sestavljajo vodja projekta-svetovalec, skrbnik poslov-
nih procesov, vodja kadrovske službe, predstavnik sveta delav-
cev, predsednik sindikata, širše pa tudi vodje oddelkov.

Osnovni cilji projekta so:

• oblikovanje delovnih mest,

• prenova vrednotenja delovnih mest,

• določitev ustreznih razmerij med delovnimi mesti,

• določitev sestavin osnovnih plač,

• opredelitev zahtevanih kompetenc delovnega mesta,

• oblikovanje sistema napredovanja na delovnem mestu,

• plačilo za strokovni in profesionalni razvoj (kompetence),

• oblikovanje sistema nagrajevanja po delovni uspešnosti

• in prenova sistema dodatkov na delovnih mestih.
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Naziv

Osnove za 
izplačila Osnovna Povečana Napredovanje Kompetence

Individualna 
delovna 

uspešnost

Skupinska 
delovna 

uspešnost

Poslovna 
uspešnost Interni Eksterni

Pogoji izplačila Razoporeditev na DM Usposobljenost, odgovornost in 
trajneši delovni dosežki

Doseganje delovnih rezulatov nad 
pričakovanji

Delovni pogoji ali 
dodatne zahteve 

Zahtev. delovnega mesta Osebni prispevek Delovna uspešnost

DelavecDelovno mesto

Dodatki

Fiksno plačilo Variabilno plačilo
Vrste plačil

Osnovna plača

Napredovanje

Nagr. del. usp.

Dodatki

Struktura 
plače

STRUKTURA PLAČNEGA SISTEMA

OPISNI LIST DELOVNEGA MESTA – 
PRIMER
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Razvoj kadrov za 
proizvodni proces v 
papirni industriji
Jerneja Pečnik

Značilnost papirne industrije Slovenije je 
majhnost podjetij v primerjavi z globalnimi 
igralci. Podjetja se srečujejo z visokimi 
zahtevami globalnega trga, kar poleg 
dobre tehnološke pripravljenosti zahteva 
tudi močan intelektualni kapital. 

Papirna industrija Slovenije se sooča s problematiko strokovne 
usposobljenosti proizvodnega kadra, saj po ukinitvi Srednje 
šole tiska in papirja v Ljubljani na trgu delovne sile primanj-
kuje kadrov s srednjo in poklicno papirniško izobrazbo. Tako 
podjetja iščejo načine za učinkovit in hiter razvoj kadra, ki bo 
s svojim delom uspešno in kakovostno zagotavljal kontinuirani 
proces proizvodnje papirja. 

V sklopu magistrskega dela smo izvedli raziskavo stanja ra-
zvoja izmenskih kadrov v našem podjetju. V letu 2015 smo 
izvedli obsežno anketiranje zaposlenih v proizvodnem proce-
su in z analizo kadrovskih podatkov ter proučevanjem stanja 
postavili glavne ugotovitve: 

• obstoječa organiziranost proizvodnega procesa ne 
omogoča dobrega prenosa znanja med izmenami, so-
delovanje med zaposlenimi na enem delovnem mestu 
je oteženo, ker imajo zelo malo stika zaradi izmenske-
ga dela, 

• za izboljšanje motivacije zaposleni potrebujejo več sa-
mostojnosti in odgovornosti pri delu,

• motivacija zaposlenih za delo po določenem času pada 
zaradi predolgega zadrževanja na enem delovnem mes-
tu oziroma na enem delovnem sklopu, horizontalni pre-
miki zaposlenih niso načrtovani.

Razvili smo sistemski pristop razvoja kadrov, ki je prilagojen 
izmenskemu proizvodnemu procesu in je zasnovan v šestih 
korakih, ki se zaporedno izvajajo v krožnem procesu, kot je 
prikazan na prvi sliki: strateško planiranje, oblikovanje avtono-

mnih skupin, organizacijsko učenje, merjenje in ocenjevanje 
delovne uspešnosti, redni letni razgovori in karierni načrti.

Z uvedbo strateškega planiranja razvoja kadrov podjetje 
usmerjeno povezuje potrebe po razvoju novih kompetenc 
in potrebe po kompetentnih kadrih v skladu z načrtovano 
strategijo podjetja. Z uvedbo strateškega načrtovanja kompe-
tenc podjetje pravočasno in učinkovito prepoznava razkorak 
med obstoječo in bodočo tehnologijo, razkorak v obstoječi in  
bodoči organizaciji dela in razkorak med razpoložljivimi kom-
petentnimi kadri v podjetju in na trgu delovne sile. Pomembne 
učinke strateškega planiranja razvoja kadrov vidimo v pravo-
časnem razvoju strateško potrebnih kompetenc podjetja in 
planiranem zagotavljanju potrebnih kompetenčnih kadrov, v 
ciljnem vodenju osebnega razvoja zaposlenih glede na strate-
ške cilje podjetja in v obvladovanju stroškov izobraževanja in 
usposabljanja glede na potrebe strateške usmeritve podjetja.

Ker je opolnomočenje zaposlenih v proizvodnem procesu eden 
večjih motivacijskih faktorjev, smo predvideli spremembo or-
ganiziranosti proizvodnega procesa. Iz sedanje oddelčne in 
izmenske orientiranosti preide proizvodni proces v medseboj-
no povezanost vseh zaposlenih preko avtonomnih delovnih 

Model	
razvoja	

izmenskih	
kadrov	

1.korak:	
Strateško	

načrtovanje	
razvoja	kadrov	

2.korak:	
Vzpostavitev	
avtonomnih	
delovnih	
skupin	

3.korak:	
Organizacijsko	

učenje	

4.korak:	
Ocenjevanje	in	
nagrajevanje	

delovne	
uspešnosB	

5.	korak:	Redni	
letni	razgovori	

6.korak:	
Karierni	načrB	

izmenskih	
delavcev	

SHEMATSKI PRIKAZ MODELA RAZVOJA KADROV ZA 
IZMENSKI PROIZVODNI PROCES
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skupin. Med pomembne učinke predlagane spremenjene organizacije 
proizvodnega procesa lahko štejemo učinkovito povezovanje izmenskih 
zaposlenih znotraj delovnega mesta, učinkovito povezovanje delovnih 
skupin v oddelku, visoko motiviranost opolnomočenih zaposlenih za re-
zultate dela, saj postanejo odgovorni za svoje delo in uspeh svoje delovne 
skupine ter povečano delovno uspešnost in inovativnost zaposlenih. 

Organizacijsko učenje smo prepoznali kot učinkovit način ustvarjanja in pre-
nosa znanja v proizvodnem procesu, kjer imajo zaposleni zaradi specifično- 
sti izmenskega dela oteženo komuniciranje. S pomočjo vodenega učnega 
procesa v računalniškem programu pred delom, med delom in po delu izva-
jajo učni proces, gradijo zakladnico znanja ter na ta način prenašajo znanje 

in ideje na druge člane skupine. Z uvedbo informacij-
ske podpore učenja se spodbudi proces učenja drug 
od drugega.

Učinke uvedbe organizacijskega učenja vidimo v 
povečanem pretoku znanja med izmenskimi za-
poslenimi. Individualno učenje s pomočjo mentor-
jev je prilagojeno posamezniku, tako zaposleni kot 
tudi delovna skupina pa hitreje rešujejo težave na 
svojem delovnem mestu.

Nagrajevanje delovne uspešnosti je učinkovito 
orodje za dvigovanje motivacije zaposlenih, da po-
večujejo delovno uspešnost v smeri zagotavljanja 
ciljnega delovanja. Redno obveščanje zaposlenih o 
uspešnosti delovanja skupine v skladu z zastavljeni-
mi cilji omogoča hitrejšo reakcijo skupine za spre-
jemanje potrebnih korekcij v primeru odstopanj od 
zastavljenega cilja. Pomembne učinke merjenja in 
nagrajevanja delovne uspešnosti vidimo v visoki 
motivaciji vseh zaposlenih za doseganje ciljev sku-
pine ter posledično hitrem odpravljanju odklonov 
od ciljnega delovanja.

Z uvedbo letnih razgovorov in sistema kariernih na-
črtov se prepoznavata in združujeta interes podje-
tja in osebni interes zaposlenih. Ker je za zaposlene 
v proizvodnem procesu zaradi nizke izobrazbene 
strukture težko zagotoviti karierne premike, pod-
jetje strateško načrtuje karierne možnosti za vse 
zaposlene v proizvodnji tako v smeri mobilnosti 
zaposlenih kot tudi s horizontalnimi in vertikalnimi 
premiki. Vsak zaposleni lahko izbira med možnost-
mi napredovanja z zemljevida kariernih načrtov 
glede na osebne karierne cilje in osebne zmožnos-
ti. Učinke uvedbe sistema kariernih načrtov vidimo 
v visoki motiviranosti zaposlenih zaradi vključeno-
sti v sistem kariernih načrtov, pravočasnem zagota-
vljanju kompetentnih kadrov v primeru sprostitve 
delovnih mest in zmanjšanju odliva znanja zaradi 
fluktuacije zaposlenih v proizvodnem procesu, če 
odidejo v drugo podjetje.

Model razvoja izmenskih kadrov zagotavlja sistem-
ski pristop do strateškega načrtovanja kompetenc 
in kompetentnih zaposlenih ter izboljšanje motiva-
cije opolnomočenih zaposlenih znotraj povezanih 
avtonomnih delovnih skupin. S prenovo sistema 
nagrajevanja delovne učinkovitosti zaposlenih 
znotraj delovne skupine in oddelka se doseže po-
vezovanje vseh zaposlenih za doseganje ciljev pod-
jetja. Novo ustvarjeno učeče se okolje omogoča 
vsem zaposlenim, da svojo karierno pot gradijo v 
skladu z interesi zaposlenega in podjetja.

GORIČANE december 2016
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SHEMATSKI PRIKAZ UČENJA MED DELOM

Zajeto	znanje	
(zakladnica	znanja)	

Učenje	
pred	
delom	

Učenje	
med	
delom	

Učenje	
po	delu	

Poslovni	cilj	 Poslovni	rezultat	

Dostop		in	uporaba	
znanja	

Potrjevanje	in	
obnavljanje	znanja	
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Izobraževanje 
papirničarjev
Petra Hunjadi

Po ukinitvi izobraževalnih programov za 
področje papirništva (Srednja šola tiska in 
papirja je vrata zaprla leta 2001) se tudi 
papirničarji soočamo z enakim problemom, 
saj ne za mlade, ne za odrasle ni več 
možnosti za pridobitev formalne izobrazbe 
s področja papirništva na kateri koli stopnji.  

Glede na visoko povprečno starost kadrov v naši panogi in čas 
velikih tehnoloških sprememb, v katerem živimo, pričakuje-
mo, da se bodo potrebe po novih kadrih in izobraževanju še 
povečevale.

Papirna industrija mora za nadaljnje delovanje svoj kader torej 
izobraževati sama. V panogi smo združili moči in poiskali sku-
pino motiviranih zaposlenih, mentorjev, ki so bili pripravljeni 
svoje znanje deliti s sodelavci. Napisali so izobraževalni pro-
gram v obsegu 86 ur in pripravili gradiva, nato pa smo lahko 
začeli z izvajanjem lastnega programa strokovnega izobraže-
vanja za papirničarje. Poimenovali smo ga »Papirniška šola«.

86-urni program pokriva celotni proces proizvodnje papirja. 
Udeležencem zagotavlja pridobivanje osnovnih znanj, spozna-
vanje in razumevanje celotnega procesa ter specifična znanja 
za vodenje posameznih faz procesov. Zajema enajst modulov 
in poteka v popoldanskem času od septembra 2016 do febru-
arja 2017. Iz našega podjetja se ga udeležujejo štirje zapos-
leni, ki zasedajo delovna mesta pomočnik papirnega stroja, 
vodja vzdolžno-rezalnega stroja in vodja priprave snovi.

Program »Papirniške šole«

MODUL VSEBINE URE

1 Uvod v papirništvo
Zgodovina, slovenska papirna industrija, papirni izdelki, standardi in 
kakovost.

4

2 Fizikalno tehnične osnove Kemija, fizika, merilna in regulacijska tehnika, strojeslovje. 4

3 Surovine Les in drugi viri, papirniška osnovna sredstva, pomožna sredstva. 8

4 Priprava snovi
Izvršni elementi v pripravi snovi, regulacija in upravljanje, meritve v 
pripravi snovi.

10

5 Papirni in kartonski stroj
Osnovni deli stroja, konstantni sistem, oblikovanje lista, vodenje snovi in 
voda, stiskanje, strojna vprega, sušenje, postopki v izdelavi.

22

6 Oplemenitenje Premazovanje, sušenje, glajenje. 4

7 Dodelava in predelava
Razrez papirja in kartona, pakiranje, skladiščenje in odprema, kakovost 
delovnih procesov in izdelkov, strokovno računstvo.

8

8 Higienski papir in izdelki
Izdelava papirja, izdelki iz higienskih papirjev, stroji in naprave za izdelavo 
okroglega in zloženega programa, izdelava, pakiranje, skladiščenje in 
odprema izdelkov, kakovost in kontrola končnih izdelkov.

8

9 Spremljajoči procesi
Testiranje-kontrola kakovosti, on-line kontrola; kakovost delovnih procesov 
in izdelkov; vzdrževanje-mehanski, hidravlični in pnevmatski sklopi; 
varstvo pri delu – stroji, kemikalije, požarno varstvo.

8

10 Energetika
Vloga in pomen energije, energenti, simboli, tokokrog para-kondenzat, 
prenos toplote, gretje sušilnih valjev, hlapni pokrovi in rekuperacija 
toplote.

4

11 Ekologija
Trajnostni vidiki proizvodnje, ekologija procesa, emisije, kontrola procesa, 
čiščenje.

4

Izpit 2
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Usposabljanje po 
meri Tia Portal
Andreja Kalan

Ker v Goričanah dajemo velik poudarek 
nenehnemu strokovnemu usposabljanju 
zaposlenih, smo se v letošnjem letu odločili, 
da izvedemo izobraževanje na področju 
Siemensovega TIA Portala1.  

TIA Portal je nova generacija softwerskih programov za  PLK2  
z integracijo programov vizualizacije in posluževanja ter po-
gonov. Izobraževanje je bilo organizirano v sodelovanju s 
podjetjem VRD Dankon, nosilcem Siemensovih izobraževanj v 
Sloveniji. Samo izobraževanje je posebej za zaposlene v Gori-
čanah pripravil in vodil g. Peter Kuzma. Šolanje je potekalo v 
naših prostorih vzdrževanja, vanj pa so bili vključeni zaposleni 
iz Elektro vzdrževanja.

V dveh dneh so kandidati pridobili znanje iz osnov postavi-
tve konfiguracije sistema v TIA portalu, uporabe in integracije 
ostalih programskih paketov v enoten projekt. S praktičnimi 
vajami na primerih so udeleženci spoznali novo okolje pro-
gramiranja PLK in HMI3 ter pogonskih enot, kot so frekvenčni 
regulatorji. Tako pridobljeno znanje bodo lažje in bolje upo-
rabili pri vsakodnevnih delih na področju krmiljenja in vodenja 
proizvodnih strojev in naprav.

1 Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal)
2 Programirljivi logični krmilnik
3 Human machine interface
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INTERVJU: 

Marija Poljanec
Andreja Kalan 

Marija Poljanec, Marjanca, kot jo vsi kličemo, 
je letos slavila častivreden jubilej, saj že kar 
40 let dela v naši tovarni. Ob tej priložnosti 
smo jo prosili za kratek pogovor.

Kdaj in kako ste začeli delati v papirnici Goričane?

V takratnem Aeru sem se zaposlila 15. julija 1976. Prvi mesec 
sem delala v tajništvu direktorja, gospoda Slavka Zuleta. Na-
domeščala sem sodelavko, ki je bila na dopustu. Potem sem 
do leta 1992 delala na delovnem mestu administratorja sta-
tistika v proizvodnji celuloze. Ko se je leta 1992 zaključila 
proizvodnja celuloze, sem bila premeščena na delovno mesto 
tajnice v tehničnem sektorju. Z reorganizacijo podjetja leta 

1996 sem pristala ne delovnem mestu receptorke, kjer sem še 
danes. Naj omenim še to, da so bile Goričane edino podjetje, v 
katerem sem kdaj delala – tu se je začela moja delovna doba.

Kako se spominjate začetkov?

Ko sem začela delati v Aeru, sem imela 16 let, a ko zdaj po-
mislim za nazaj, se mi zdi, da sem bila zelo zrela in pripravlje-
na delati karkoli. Takrat se je še vse delalo na roke in ko smo 
približno leta 1992 uvedli računalniški sistem, je bilo priso-
tnega malo strahu. 

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

Zelo rada opravljam svoje delo. Všeč mi je, da poznam vse 
zaposlene, rada jim prisluhnem in pomagam.

Kakšna so vaša delovna načela?

Vedno pravim, da je vsako delo častno. Nikoli mi ni bilo težko 
opraviti katerega koli dela. Poštenje, trud in dobri medsebojni 
odnosi še vedno veljajo.

Kaj ste si v teh 40 letih najbolj zapomnili, kaj vam je naj-
bolj ostalo v spominu?

Še vedno se dobro spomnim negotovih časov ob zaustavitvi 
proizvodnje celuloze, ko so številni naši delavci ostali brez za-
poslitve. V spominu mi je ostalo tudi obdobje, ko smo dobi-
li nov informacijski sistem, saj je bilo takrat marsikoga strah, 
kako se bodo naučili dela z računalnikom. A kot vedno pra-
vim: »Vse se da, če se hoče.«

Kako preživljate prosti čas?

V prostem času, če je lepo vreme, sem najraje v naravi, pa naj 
bo to na domačem vrtu, na kolesu ali pa v naših gorah. Zelo 
rada se posvečam tudi svojim petim vnukom. Pravzaprav je 
prostega časa zelo malo …

Katere so vaše vrednote, kaj vam največ pomeni?

Najpomembnejše vrednote so pošteno delo, dobri in iskreni 
odnosi v družini ter pomoč sočloveku.

Za konec morda še kakšno sporočilo celotnemu kolektivu?

Čeprav svoje delo zelo rada opravljam in se sploh ne počutim 
kot bodoča upokojenka, vem, da nekoč pride trenutek, ko se 
moraš na delovnem mestu umakniti mlajši generaciji. Želim 
si, da bi podjetje tudi v prihodnje tako dobro poslovalo kot do 
sedaj. Vsem zdajšnjim, pa tudi že upokojenim sodelavcem pa 
želim veliko veselja pri delu in osebnega zadovoljstva.
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Jubilanti 2016
Andreja Kalan 

Tudi letos smo podelili kar nekaj nagrad za zvestobo podjetju 
delavcem, ki so z nami že 10, 20, 30 in celo 40 let. 

Za 40 let zvestobe so nagrado prejeli:

• Marija Poljanec.

Za 30 let zvestobe so nagrado prejeli:

• Anton Košenina,

• Andrej Šušteršič,

• Janez Barle,

• Ivo Vidovič in

• Marjan Kalan.

Za 20 let zvestobe so nagrado prejeli:

• Renata Češnovar,

• Franci Rozman,

• Azem Korać in

• Mirko Soprenić.

Za 10 let zvestobe so nagrado prejeli:

• Uroš Zupanec in

• Adnan Mušić.

Novega družinskega člana so se v letošnjem letu  
razveselili:

• Tomaž Tratnik (hči Izabela)

• Tine Marolt (hči Neža)

• Jan Erik Rožič (hči Lara)

• Suzana Jović (sin Maksim)

• Selvad Čelić (hči Allina)

KADROVSKA GIBANJA V LETU 2016

Andreja Kalan 

V letošnjem letu je naše podjetje do izdaje časopisa zapustilo 
8 sodelavcev, zaposlilo pa se jih je 13, in sicer:

• Tomaž Renko,

• Jan Bernik,

• Adnan Pećanin,

• Breda Tacer,

• Robert Kernc,

• Damir Huskić,

• Jan Janžovnik,

• Franc Stritar,

• Nada Verdel,

• Feliks Malovrh,

• Martina Dolenec, 

• Gregor Starman in

• Janez Poje.

ZAHVALA: Klemen Eržen

Ko je bog videl, da je pot predolga, hrib prestrm in dihanje 
pretežko, je položil roke na njegova ramena in rekel: »vrni se 
domov.«

Ob mnogo preranem slovesu od mojega Klemena bi rada ne-
kaj besed v zahvalo spregovorila tudi vam – dragi sodelavci in 
sodelavke papirnice Goričane.

Klemen je v vašem kolektivu in sami organizaciji končno našel 
ljudi in delo, ki mu je bilo zelo ljubo. Rad je hodil v službo in 
mislim, da ni bilo trenutka, da bi mi rekel: »danes se mi pa ne 
da delat«. Zato bi se še enkrat rada zahvalila vam, ker ste ga 
sprejeli takšnega kot je bil, tudi z napakami, ki jih je imel, tako 
kot jih imamo vsi. Če je bilo kadarkoli kaj narobe, se v njego-
vem imenu opravičujem.

V tem trenutku bi se vam najlepše zahvalila za vso pomoč, 
cvetje in sveče in seveda za vsak vaš stisk roke in toplo besedo 
ob slovesu našega Klemena.

Hvala še enkrat celotnemu kolektivu,

Mavčiče, 25. 10. 2016 
žena Monika Eržen
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PAPIRNATI OKRASKI ZA 
NOVOLETNO JELKO

 

Z malo truda in denarja izdelajte čudovite papirnate 
okraske, ki bodo gotovo polepšali vaš dom v teh praz-
ničnih dneh.

Veliko ustvarjalnih užitkov vam želim!

GORIČANE december 2016

PROSTI ČAS

1. Za en okrasek potrebujemo 16 enakih trakov dimenzije 14x1,5 
cm (mere si lahko prilagodimo) in dva manjša kroga iz papirja.

Lahko se tudi odločimo za dve različni barvi po 8 trakov (kot 
primer na sliki).

2. Vzamemo kratek kos žice (10 cm bo dovolj) in ga s pomočjo 
klešč na enem koncu ukrivimo, kot kaže slika. 
Vseh 16 trakov na obeh koncih enako preluknjamo (pomagamo 
si s šivanko) in nanizamo na žico.
Nato nanizamo papirnat krog.

4. Po želji okrasek dopolnimo z leseno perlico in žico zaključimo 
na enak način, kot smo jo ukrivili na začetku. Po potrebi žico 
skrajšamo.
Skozi nastalo luknjo vdenemo sukanec ali laks in obesek je 
pripravljen na okrasitev novoletne jelke ali druge dekoracije 
prostora.

3. Iz papirja oblikujemo tulec, ki ga zalepimo z lepilnim trakom in 
nataknemo na žico. Dolžina tulca je odvisna od želene višine 
okraska.
Čez tulec nanizamo še drugi papirnat krog, nato pa v enakem 
zaporedju kot prej nanizamo drugi konec trakov. Pri tem 
pazimo, da se le-ti enakomerno razporedijo v krogu.

Vir: http://www.dominstil.si

DELOVNI PRIPOMOČKI:
• različni barvni papirji,
•  olfa nož,
• debelejša žica in klešče,
• šivanka ter sukanec oz. vrvica za  

obešanje.
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Kotiček za 
najmlajše

Izreži črke in številke, sestavi besedo ter nalepi, nato oddaj 
Marjanci do 11. januarja 2017, čaka te praktična nagrada!

GORIČANE december 2016

PROSTI ČAS
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Preizkusi svoje očke in možgančke in poišči 10 razlik!
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VESEL BOŽIČ IN SREČNO V LETU 2017


	_GoBack
	_GoBack

