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Biološko čiščenje  
odpadnih voda
Janez Gale

V letu 2016 potrjeni načrt za gradnjo nove čistilne naprave 
se je začel izvajati v mesecu marcu 2017. 

V tem projektu, vrednem dober milijon evrov, smo obstoječi mehanski čistil-
ni napravi dogradili tudi biološki del, ki bo z učinkovitostjo še bolje zadostil 
vsem okoljskim standardom. Za biološki del je bila izbrana tehnologija proi-
zvajalca Aquabiotec. Tehnologija novega dela vodočistilne naprave temelji 
na preizkušeni tehnologiji, ki se uporablja v številnih proizvodnjah papirja po 
vsej Evropi. Podobne tehnologije so implementirane tudi v javnih in drugih 
industrijskih čistilnih napravah. Čistilno napravo bomo zagnali še letos.

GRADNJA BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE POTEKA PO NAČRTIH
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LETNA SKUPŠČINA DRUŽBE
Tea Rezelj

Redna letna skupščina družbe Goričane d.d. je potekala 
30. avgusta 2017. 

Skupščine se je udeležilo 97,36 odstotka vseh delničar-
jev z glasovalno pravico.

Prisotni delničarji so se seznanili z letnim poročilom za 
leto 2016 in poročilom nadzornega sveta ter potrdili 
predlagane sklepe. Poslovno leto 2016 je družba zaklju-
čila z dobičkom. 

Skupščina je ponovno imenovala člane NS, g. Izidorja 
Rejca, mag. Andreja Pagona in g. Klemna Burgarja.                                                                                                       

Rast in razvoj papirnice Goričane  
v letošnjem letu
Andraž Stegu

Leto 2017 se je začelo zelo optimistično. Nadaljevali smo začrtano pot nadaljnjega 
strateškega razvoja naše tovarne na vseh področjih. Nismo se ustrašili izzivov, ki nam jih 
prinašajo zahtevnejši, a donosnejši trgi, in smo poskrbeli, da smo ostali eden ključnih igralcev 
na trgu specialnega papirja. Proizvodne kapacitete so bile skozi celo leto polno zasedene. 

V prvih devetih mesecih poslovanja je družba Goriča-
ne na področjih proizvodnje in prodaje presegla letni 
poslovni načrt. Oddelek proizvodnje je proizvedel za 
7,7 odstotkov več, kot smo načrtovali, čisti prihodki iz 
prodaje pa so bili od poslovnega načrta višji za dobrih 
5 odstotkov.

Dobra pozicija pri poslovnih partnerjih nam je omogo-
čila tudi občutne prihranke na področju nabave suro-
vin, katerih cene so v letošnjem letu začele ponovno 
naraščati.

Dvigi cen celuloze so se začeli v januarju 2017, cena 
pa je na mesečni ravni naraščala za od 2 do 5 odstot-
kov. Celuloza se je tako v obdobju 9 mesecev podražila 
za 16 odstotkov, v porastu pa so bile tudi cene ener-
gentov. Dolgoročno poslovno sodelovanje in zaupanje 
naših dobaviteljev sta bistvenega pomena za doseganje 
dobrih poslovnih rezultatov. 

V letu 2017 smo uvedli tudi nov poslovno-informacijski 
sistem. V mesecu novembru smo končali z gradbenimi 
deli na novi biološki čistilni napravi. 

Kljub težkim kadrovskim razmeram, v katerih je iskanje 
kadrov postalo res zahtevno delo, smo v letošnjem letu 
na novo zaposlili 19 ljudi oziroma 10 dodatnih zapo-
slenih. 

Ne glede na to, kaj bo prineslo naslednje leto, vstopimo 
vanj z optimizmom in pogumom. 

Vsem članom kolektiva papirnice Goričane se želim 
zahvaliti za dobro delo v letu 2017. Naj nam novo leto 
prinese zdravje in dober delovni zagon. Vsem vam in 
vaših bližnjim želim lepo preživete božične praznike in 
srečno v novem letu!
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Leto, ki si ga velja 
zapomniti
Andrej Gradišek

Leto, ki se izteka, si bomo zagotovo za-
pomnili po kar nekaj dogodkih: menjavi ra-
čunalniškega sistema, številnih kadrovskih 
spremembah …

S prodajnega področja je letošnje leto primerljivo z lanskim. 
Ves čas smo imeli zelo zasedeno proizvodnjo, delamo s pol-
no paro, cene surovin, predvsem celuloze, pa so rekordne. 

Že od januarja tega leta se cena osnovne surovine nepresta-
no zvišuje, kar seveda povzroča višje stroške. Dvig cene pa-
pirjev sicer običajno precej zaostaja za dvigom cen celuloze, 
kar lahko predstavlja veliko težavo, če takšno stanje traja dlje 
časa. Tekom leta smo uspeli zvišati cene papirjev za silikoni-
ziranje in nepremaznih papirjev višjih gramatur, cene oboje-
stransko premazanih papirjev pa so mirovale ali celo padale, 
kar je povezano s prevelikimi kapacitetami na področju obo-
jestransko premazanih papirjev in manjšim povpraševanjem. 
Na račun manjših količin smo sicer deloma uspeli dvigniti 
tudi cene teh papirjev.

Izredno spremembo smo dosegli v Turčiji: spremenili smo iz-
bor izdelkov ter prodali več papirja SORA medico opaque in 
SORA light, hkrati pa smo z dvigom cen za barvne papirje 
skoraj v celoti pokrili višje cene celuloze. Obeti na tem trgu 
so dobri tudi za v prihodnje; povečanje količin nizkogramskih 
papirjev.

V letošnjem letu smo izvedli tudi korenite spremembe v 
mreži agentov. V Italiji smo prekinili pogodbo z našim najsta-
rejšim agentom, ker smo bili mnenja, da smo na tem trgu 
premalo prisotni. Novi agent je izpolnil pričakovanja za prvo 
leto, načrti pa so še veliki. Novega agenta imamo tudi na 
Madžarskem, kjer si želimo tak delež na trgu nizkogramskih 
papirjev, kakršnega smo nekoč že imeli. V nekaterih drugih 
državah imamo menjavo generacij, pričakujemo, da bomo s 
tem tudi povečali prisotnost in prepoznavnost na trgu.

Papir za sublimacijski tisk se je izkazal za pravo odločitev, saj 
bomo letos presegli 3000 prodanih ton, v prihodnjem letu 
pa pričakujemo preko 4000 prodanih ton. 

V Italiji se poleg trga laminiranih materialov, kjer se uporab-
lja SORA face, poskušamo vključiti tudi v segment nosilnih 
vrečk (shopping bags), kjer kakovost prilagajamo zahtevam 
predelovalcev.

V naslednjem letu pričakujemo povečanje količin nizkogram-
skih papirjev, verjetno pa se bodo zmanjševale količine obo-
jestransko premazanih papirjev v zvitkih in belega brezlesne-
ga offset papirja, kjer količine že nekaj let omejujemo.

V letošnjem letu smo podpisali tudi pogodbo o razrezu naših 
papirjev v Italiji, kar nam bo omogočilo sprostitev dela ka-
pacitet, da bomo lahko sledili povečanemu povpraševanju.

Trenutna situacija na trgu papirja je ugodna, dobre gospo-
darske razmere in počasno umikanje plastičnih vrečk iz tr-
govin pa so voda na mlin večje uporabe in proizvodnje ra-
znih papirjev, saj je v Evropi napovedano kar nekaj investicij 
v popolnoma nove papirne stroje, da se bo lahko zadostilo 
potrebam.

Mislim, da bodo razmere v prihodnjem letu podobne kot le-
tos. Pričakujem aktivno leto na vseh področjih, na kar pa smo 
se z leti že navadili in bomo temu tudi kos.
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Proizvodnja se trudi 
za nov rekord
Maja Mrgole

Če smo se že bali, da ne moremo biti še 
boljši, se tudi v letu 2017 potrjuje, da nam 
ne zmanjka ambicij biti boljši in učinkovi-
tejši, imeti manj izmeta in boljšo skupno 
izkoriščenost … skratka, dobri rezultati pre-
teklih dveh let nas niso uspavali in želja po 
dokazovanju je obrodila sadove. 

Letos je gramatura še nižja od lanske, a si kljub temu obeta-
mo nov absolutni količinski rekord, ki je predvsem posledica 
rekordno nizkega izmeta in časovne učinkovitosti na visokem 
nivoju, kar ponovno dviga skupno izkoriščenost. Ta je v prvih 
desetih mesecih leta 2017 namreč presegala 80 %, znašala je 
natančno 80,8 %, kar je za proizvodnjo, ki jo krasijo prilago-
dljivost in butične količine, izjemen rezultat.

Treba je poudariti, da imamo vse več zahtevnih papirjev, na 
primer silico, transfer ali cream, ki zahtevajo temeljita čišče-
nja med prehodi, zaradi odličnega sodelovanja z oddelkom 
prodaje pri načrtovanju pa so prehodi že skoraj popolni. Seve-
da so vedno tudi še rezerve in vsak mesec nam prinaša nova 
in nova spoznanja. 

Veliko smo postorili tudi pri načrtovanih zastojih. Plan zasto-
jev je narejen v oktobru in skoraj nobenega datuma nismo 
spremenili. Vse daljše menjave valjev se izvedejo v času tri-
dnevnih zastojev, ki potekajo dvakrat na leto. 

Za dober rezultat šteje vsaka ura in vsaka izgubljena ura je 
izgubljena za vedno. Ravno zato se čas v proizvodnji odvija 
drugače. Za nas ni popravnih izpitov, odločitve morajo biti 
hitre in preudarne. Tu gre vsa pohvala ekipi, ki se je v preteklih 
dveh letih močno pomladila, a nabira znanje od »starih mač-
kov«. Mlade krasita hitrost in neustrašnost, izkušeni sodelavci 
pa so bogati z znanjem, preudarnostjo in neprecenljivimi iz-
kušnjami, kar vodi v pravilno odločanje. 

Rezultati kažejo, da je takšna kombinacija prava stvar. Proi-
zvodnji operaterjev ne primanjkuje več. Vzgojili smo že veliko 
tako imenovanih mobilnih delavcev, kar pomeni, da so spo-
sobni opravljati delo na več delovnih mestih, nekaj ljudi pa je 
tudi na kroženju, saj je pred vrati generacijski preskok. Mi smo 
na to pripravljeni.

SKUPNA IZKORIŠČENOST NA PS PO LETIH (V %)

2011 77,3 

70 % 82 %
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2012 74 

2013 73,1 

2014 75,6 

2015 78,4 

2016 79,4 

2017 80,8 

IZMET NA PS PO LETIH (V %)

2011 9,8 

6 % 11 %

2012 10 

2013 10 

2014 9 

2015 8 

2016 8,4 

2017 7,4 
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In kam je proizvodnja usmerjala največ energije …

1. Dokončali smo predelavo vseh odsekov v predsušilni 
skupini tako, da so vsi vodilni valji znotraj skupine. 
Četrta spodnja sušilna skupina se ne predeluje.

2. Veliko energije smo usmerili v mletje in pravo izbiro 
mlevnih gramatur.

3. Zaključena je tudi predelava niansirnih barv. Največ 
preglavic nam je povzročala zadnja barva, ki je 
specialna in je bilo zato zanjo težko najti pravo 
zamenjavo, saj dosega dobre rezultate, a jo je treba 
redčiti, hkrati pa se hitro lahko zgodi, da zamaši 
pretokomerilce. Zdaj smo nadomestno barvo našli in 
tako proizvodnja uporablja samo koncentrirane barve, 
kar nam resnično omogoča veliko fleksibilnost pri 
doseganju ciljnih barvnih koordinat, hkrati pa ni več 
bojazni za izlitje in ekološko katastrofo.

4. Velik izziv še vedno ostajajo količine izločenega papirja 
zaradi keten, kanalov in mehkih robov. Če smo še lani 
verjeli, da je to le gladilnik, imamo zdaj že več znanja 
in vemo, da veliko težav izvira že v natoku, nato pa se 
do premaznega agregata le še krepijo, svoje naredi 
tudi nanos in problem je neizbežen. S tem znanjem 
se bomo lotili prepotrebnih investicij, ki bodo na vrsti 
v kratkem.

5. Še vedno previsok vlek med centralnim valjem in 3. 
stiskalnico. Tega smo se zdaj lotili bolj analitično, 
imamo že nekaj zamisli, a prava rešitev še ni jasna.

Letos smo dobili tudi nov nadzorni sistem za pretrge in nov 
sistem za nadzor kakovosti papirja. Sistem kamer za kontrolo 
pretrgov je zelo podoben prejšnjemu in smo ga hitro osvojili, 
medtem ko je sistem kamer za nadzor kakovosti papirja zelo 
zmogljiv in ogromno omogoča, a še iščemo prave klasifika-
torje, prave meje, to pa je predvsem delo za tehnologe. Tu 
bomo zlasti potrebovali kritično presojo.

In še na kratko: dobra kondicija v proizvodnji se ohranja. Zna-
nje in pripadnost podjetju rasteta. Odgovornost je v vzponu. 
Skratka, enkratno je biti vodja taki ekipi in moj oziroma naš 
moto je:

»Pri uspehu gre v glavnem za to, da vztrajamo tudi takrat, ko 
ostali že obupajo.« (William Feather) 

NETO/MESEC NA PS PO LETIH

2011 
6351

70 (g/m2) 74 (g/m2)

2012 
6442

2013 
6026

2014 
6627

2015 
6852

2016 
6789

2017 
6870

NETO PROIZVODNJA (T)     POVPREČNA GRAMATURA (g/m2)      

6000 T 7000 T

71,3

71,4

73,3

73,7

73,3

71,4

71
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Že nekaj let se potrjuje pravilna strateška 
usmeritev papirnice Goričane v razvoj 
proizvodov visoke specialnosti in dodane 
vrednosti. Trg specialnih papirjev oprede-
ljuje visoko kakovost proizvodov, ki od pro-
izvajalcev zahteva investiranje v velik inte-
lektualni kapital.

V papirnici Goričane veliko pozornosti namenjamo razvoju 
kadrov in jim omogočamo udeležbo na različnih seminarjih 
in konferencah. Znanje pridobivamo s povezovanjem z raz-
ličnimi znanstvenimi ustanovami ter s strateškimi dobavitelji 
materialov, strojev in naprav. Veliko sredstev vlagamo v novo 
laboratorijsko opremo, ki omogoča pridobivanje lastnega 
znanja z eksperimenti v začetni razvojni fazi. 

Razvoj novih ali izboljšanih proizvodov vodimo projektno. Us-
pešnost naših razvojnih projektov vidimo v tesnem sodelova-
nju procesa razvoja s procesom proizvodnje, kjer združujemo 
znanja na laboratorijski in industrijski ravni, zadnja leta pa v 
razvojne projekte vključujemo tudi zunanje zainteresirane 
partnerje.

Tako je eden od zelo uspešnih razvojnih projektov potekal 
skupaj s podjetjem Kaspar Papir. Razvili smo prenosni papir 
za sublimacijske barve za digitalni tisk sintetičnih tkanin v 
gramaturah 45, 62, 82 in 102 g/m2. Oddelek proizvodnje 
je aktivno sodeloval pri razvoju osnovnega papirja, ki preno-
snemu papirju skupaj s premazno maso omogoča potrebne 
karakteristike. Oddelek kontrole kakovosti je naredil velik ko-
rak naprej z razvojem novih kontrolnih metod za posebne ka-
rakteristike prenosnega papirja in karakteristike prenosa barve 
na tkanino. Uspelo nam je izdelati najnižjo gramaturo, ki je 
trenutno prisotna na današnjem globalnem trgu. 45-gramski 
papir se uvršča v kategorijo »light-weight papers« in kljub niz-
ki gramaturi ustrezno zagotavlja vse zahtevane kakovostne 
karakteristike prenosnega papirja, hkrati pa proizvaja manjše 
količine odpadnega papirja pri tisku.

Razvojne aktivnosti so potekale tudi na področju optimizacije 
kakovosti obstoječih proizvodov. Močno smo okrepili izvaja-
nje tehnične podpore kupcem, da smo lahko ugotavljali pred-

nosti in slabosti naših papirjev pri različnih aplikacijah in na 
različni stopnji tehnološke opremljenosti naših kupcev. 

Zadnja leta so na globalnem trgu čedalje bolj prepoznavni 
nepremazni barvni papirji SORA press in pigmentirani barvni 
papirji SORA light v barvnih niansah cream in yellow. Da bi 
zagotovili tudi barvni papir z izvrstnimi potiskovnimi lastnost-
mi, smo razvili barvne premazne papirje SORA matt cream. 
Papir ima zelo lepo cream barvno nianso, hkrati pa s prema-
zno površino zagotavlja izvrstne potiskovne lastnosti. Zaradi 
velikega povpraševanja po nizkogramskih papirjih smo razvili 
pigmentirani barvni papir SORA light chamois 50 g/m2, naša 
naslednja naloga pa je razviti nizko gramaturo z večjim nano-
som, ki bi se uvrstila v blagovno znamko SORA matt cream.

SORA medico papir je zelo dobro sprejet nizkogramski papir 
za navodila na farmacevtskem trgu. Želje kupcev so, da papir 
omogoči visoke hitrosti tudi pri najnižji gramaturi 40 g/m2. Iz-
vedli smo kar nekaj uspešnih industrijskih poskusov doseganja 
stabilnosti papirja v procesu tiska in zgibanja pol, ki omogoča 
hitrost tiska do 11 000 pol na uro. Naloga, ki nas še čaka, je 
optimizacija površine medico papirja za hitrejše sušenje tiskar-
ske barve. Farmacevtski trg zahteva zelo dobro prilagodljivost 
in kratke dobavne čase, ki posledično skrajšajo čas sušenja ti-
skarske barve. Čas med fazo tiska in fazo zgibanja moramo 
skrajšati s sedanjih 24 ur na 12 ur.

SORA silico epc papir za silikoniziranje je prav tako dobro 
sprejet papir na release liner globalnem trgu. V zadnjih nekaj 
letih smo uspešno vzpostavili stik s proizvajalci silikonov, ki 
nam omogočajo teste na njihovih pilotnih napravah. Obstoje-
ča kakovost je potrjena tako za UV kot tudi za termično obde-
lavo silikonov. Da bi še dodatno znižali stroške naših kupcev, 
razvijamo postopke za večjo zaprtost površine za silikonska 
olja. Razvoj poteka skupaj z zunanjimi ustanovami in s proi-
zvajalci silikonov.

Ob zaključku leta 2017 se za uspešno opravljeno delo naj-
lepše zahvaljujem vsem vodjem razvojnih projektov, članom 
razvojnih timov in posadkam, ki so sodelovali pri industrijskih 
poskusih. Naj bo sodelovanje uspešno tudi v letu 2018.
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Razvoj v smeri visokih specialnosti in 
dodane vrednosti
Jerneja Pečnik
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Nove merilne 
aparture v 
laboratoriju
Polona Pavlin

Za nami je leto 2017. V oddelku za razvoj 
in kakovost smo ga obeležili tudi kot leto 
investicij v prepotrebne nove instrumente, 
ki nam pomagajo pri razvoju in optimizaciji 
procesa proizvodnje papirja. Naj opišem le 
tiste vidnejše, ki so v našo tovarno prinesli 
nova znanja in nove izzive.

PCD – Particle Charge Detector

Particle charge detector oziroma PCD analizira naboj malih 
koloidnih delcev v vodni suspenziji. V napravo vstavimo grobo 
filtriran vzorec natočne snovi in pričnemo s titracijo. V odvisno-
sti od naboja natočne snovi se uporabi kationski oz. anionski ti-
ter standardnih koncentracij. Ko je titracija zaključena, napra-
va izpiše začetni potencial in skupni naboj za nevtralizacijo. 
Meritev pomaga pri ugotavljanju potrebnih količin pomožnih 
sredstev in iskanju ustreznih dozirnih mest zanje. Obenem se 
lahko optimizira tudi uporaba posameznih pomožnih kemika-
lij, kot so kationski škrob, mokromočne smole, klejiva itd.

Aparat za merjenje zeta potenciala

Zeta potencial meri naboj vlaken, suspendiranih v vodnem 
mediju. Meritve zeta potenciala se dopolnjujejo z meritvami 

PCD-ja ter pojasnijo reakcije med vlakni in posameznimi do-
datki v papirni masi. Z njimi lahko ugotovimo potrebno ali 
še mogočo količino dodatka. Na ta način lahko stroškovno 
optimiziramo dodatke pomožnih sredstev in njihovo funkcio-
nalnost. Zeta potencial se uporablja predvsem za analiziranje 
stanja pri doziranju mokromočnih sredstev in klejiva. Zeta po-
tencial in PCD sta sedaj v Goričanah na voljo ves čas, prej pa 
smo si ju morali izposojati pri dobaviteljih, a je bilo to mogoče 
le za kratek čas ob testiranjih v industrijskem merilu. Veliko 
možnosti za analiziranje tako nismo imeli.

Oscilacijsko-rotacijski reometer Anton Paar

Nakup oscilacijsko-rotacijskega reometra od nas zahteva 
poglobljena znanja o reologiji. Reologija je veda, ki opisuje 
deformacijo in tokovno obnašanje nekega materiala. Pozna-
mo idealno viskozne snovi in idealno elastične snovi, večina 
snovi v naravi in tudi pri nas v papirnici pa izkazuje lastnosti 
obojega. Viskoznost je sposobnost tekočine, da se upira giba-
nju. V Goričanah smo do sedaj uporabljali star način merjenja 
viskoznosti po Fordu in Brookfieldu. Obe metodi sta primerni 
le za karakterizacijo enostavnih in podobnih suspenzij, hkrati 
pa so strižni pogoji neprimerljivi z dejanskimi pogoji uporabe 
premaznih mas na papirnem stroju, kjer so strižne sile nekaj 
tisočkrat oziroma milijonkrat višje. Z novim rotacijsko-oscila-
cijskim inštrumentom merimo obnašanje snovi pri različnih 
strižnih obremenitvah, hkrati pa lahko spremljamo tudi raz-
lične temperaturne vplive na obnašanje premaznih mas na 
papirnem stroju. Aparat je bolj kot redni uporabi v proizvodnji 
namenjen razvoju premaznih mas, kjer gledamo spremembe, 
ki se zgodijo ob dodatkih novih komponent v premazno maso.

Teoretično znanje o reologiji, ki ga je potrebno prenesti v pra-
kso, spoznavanje naših premaznih mas, kontrola vhodnih su-
rovin in na koncu tudi možnosti, ki nam jih aparat ponuja, od 
nas zahtevajo veliko učenja in časa, vendar pa so pridobljena 
znanja zanimiva in koristna za našo papirnico.

Zelo razgibano in izzivov polno leto je za nami, naj bo takšno 
tudi leto 2018!
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VZDRŽEVANJE

Tehnične aktivnosti 
v letu 2017
Janez Gale

Če velja rek, da se po jutru dan pozna, 
potem za nas velja, da se po začetku leta 
leto pozna. Dober začetek, dobro leto, 
dober zaključek.

Po proizvodno-tehnični strani je leto potekalo, lahko rečemo, 
pestro in dinamično. Pestro, ker v primeru 24-urne proizvo-
dnje »sovražnik« nikoli ne spi in ni nikoli dolgočasno, dina-
mično pa zato, ker skrbimo za ohranjanje dobre proizvodne 
kondicije, da se lahko pravočasno odzivamo na spremembe v 
proizvodnem procesu in vanj stalno investiramo.

Obvladovanje 24/7 proizvodnje je bilo lahko uspešno samo 
zaradi dobrega dela posameznikov in ekip iz vseh oddelkov 
ter njihovega medsebojnega sodelovanja. Na osnovi tega 
smo lahko pravočasno planirali in izvedli določene ukrepe, 
zastoje in investicije.

Planirani vzdrževalni in investicijski posegi so bili usklajeni s 
finančnim, prodajnim in proizvodnim oddelkom ter izvedeni 
v skladu z letnim načrtom.

V času teh zastojev so bila izvedena redna periodična dela 
(dela, ki jih je treba opraviti ob vsakem načrtovanim zasto-
jem) in dela iz plana del (to so dela, ki jih ni možno opraviti 
med obratovanjem in se jih planira za prvi naslednji zastoj), 
poleg tega pa smo izvedli še celo vrsto del, ki so se pokazala v 
samem času zastojev, in dela, povezana z investicijami. Večjih 
odstopanj ali težav, ki jih kljub kratkem trajanju zastojev ne 
bi mogli rešiti, ni bilo. Je pa treba opozoriti tudi na to, da so 
se tudi dela in zastoji v energetiki prilagajali situaciji v proi-
zvodnji in vzdrževanju. V sklop teh del spadajo redna vzdrže-
valna dela na energetskih napravah in sprememba v načinu 
obratovanja energetike – kogeneracija ali blok kotel. Določe-
na sanacijska dela in periodični pregledi v energetiki pa so 
potekali dlje časa, vendar zaradi možnosti različnih načinov 
obratovanja niso vplivali na obratovanje proizvodnje papirja.

Iztekajoče se leto pa je vendarle tudi posebno, saj smo poleg 
vzdrževalnih in investicijskih del neposredno v proizvodnem 
procesu začeli tudi z obnavljanjem zunanje podobe papirni-
ce. V tem smislu izstopata severna fasada papirnice in dimnik 
energetike, ki je bil zaradi stanja, v kakršnem je bil, še pose-
ben izziv in zalogaj. V primeru dimnika ne gre le za zunanjo 
podobo, ampak tudi za funkcionalnost, ker smo vgradili novo 
signalizacijo in nova merilna mesta za nadzor emisij.

Kot sem že omenil, so vzdrževalna dela v okviru preventivne-
ga vzdrževanja in periodičnih zastojev potekala po planu. V 
sklopu planiranih del so bila na papirnem stroju in v dodelavi 
opravljena tudi dela, ki se opravljajo le občasno - na papirnem 
stroju menjava celotnega ustja natoka, na prečno rezalnem 
stroju 2 pa zamenjava elementov paletomata. 

Kljub temu je bilo nekaj izrednih dogodkov, ki so povzroči-
li dodaten zastoj proizvodnje. Takšnim neljubim dogodkom 
se želimo izogniti s preventivnim delom, ki že leta kaže po-
zitivne rezultate in ga dograjujemo. Žal pa vsega ni možno 
predvideti, saj zlasti nimamo vpliva na zunanje dejavnike, kot 
so nevihte ali okvare na zunanjem električnem in plinskem 
omrežju.

Na investicijskem področju je treba poudariti zamenjavo 
dotrajanih sistemov za nadzor pretrgov (WMS) in odkrivanje 
napak v papirju (WIS). Izbrali smo dobavitelja, ki sta bila spo-
sobna prilagoditi svojo tehnologijo naši specialni proizvodnji 
in razpoložljivemu prostoru na papirnem stroju, kar je bila 
precej zahtevna naloga. Sistema sta zaživela in nam že omo-
gočata svoja »zaznavanja«. Kako uspešna bosta v prihodnje, 
pa je odvisno od nas. Več kot bomo učili drug drugega, večji 
bo napredek. 

Lotili pa smo se tudi investicije, ki pomeni neke vrste mejnik v 
proizvodnji papirja na naši lokaciji, saj bomo obstoječo vodo-
čistilno napravo nadgradili z biološko filtracijo. 

Odločitev o tehnologiji biološkega čiščenja tehnoloških vod 
zaradi specifičnosti oziroma zahtevnosti naše proizvodnje ni-
kakor ni bila enostavna. Po večmesečnih oziroma večletnih 
testiranjih smo se odločili za tehnologijo biofiltracije, ki omo-
goča največjo prilagodljivost naši proizvodnji in zagotavlja 
izpust tehnoloških vod, očiščenih v skladu z vsemi zakonskimi 
zahtevami.

Preizkusi različnih tehnologij so potekali nekaj let, sam inve-
sticijski projekt pa se je začel v preteklem letu. Po dokončni 
izbiri dobavitelja tehnologije smo začeli podrobno načrtovati 
in izbirati izvajalce del posameznih faz. Sledila je določitev 
mikro lokacije objekta. Da bi bili stroški obratovanja novega 
objekta čim nižji, smo objekt umestili v neposredno bližino 
obstoječe vodočistilne naprave, zato smo morali odstraniti 
dve starejši zgradbi. Pred samim začetkom gradbenih del je 
bil teren sondiran, vendar je bila gradnja vseeno precej bolj 
zahtevna, kot smo pričakovali. Kljub vsem težavam, ki smo jih 
z izvajalci in projektanti reševali sproti, je gradnja potekala v 
skladu s časovnim in finančnim načrtom. 

Vsa gradbena in montažna dela na napravi naj bi bila zaklju-
čena v zadnjem tednu novembra 2017, testiranje bo poteka-
lo v prvi polovici decembra, na začetek samostojnega obrato-
vanja pa računamo v drugi polovici decembra 2017.  

Kot rečeno, za nami je pestro leto, v katerem smo sodelovali 
vsi!
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Puščanje kotla Wagner Büro 40 t/h
Marko Žiberna

V začetku leta 2017 so energetiki zaznali zvišano vlago zraka v kotlovskem delu stavbe in 
dodatno kondenziranje strehe nad starim kotlom WB40, ki je bil takrat v obratovanju. Nis-
mo opazili nobenih sprememb ali posebnosti v delovanju kotla oziroma katere koli druge 
naprave, kljub vsemu pa je obstajal sum, da je prišlo do nenadzorovanega puščanja pare iz 
kotla. Sklenili smo, da kotel WB40 čimprej izločimo iz obratovanja in začnemo s proizvo-
dnjo pare na novem kotlu Bosch. 

Konec februarja, med izvajanjem remontnih del na papirnem 
stroju, smo imeli prvo priložnost za preizkus tesnosti kotla 
WB40. Izkazalo se je, da kotel v mirovanju prehitro izgublja 
tlak in da izpod izolacije v zgornjem delu naprave odteka 
voda. Kotel smo zaustavili in začeli iskati razpoko, kjer je puš-
čala voda. Odstranili smo izolacijo in pokrove na zgornjem 
delu kotla. Našli smo mesto puščanja na priključku cevi na 
hladilnik pare. Počil je zvar v dolžini nekaj centimetrov. Ker 
v takšnih primerih zakonodaja upravljavcu kotlovskih naprav 
nalaga izredni pregled, je bil o dogodku obveščen tudi ener-
getski inšpektor. 

V skladu z njegovo odločbo smo se v začetku marca lotili 
sanacije netesnosti. Predpisal nam je, da moramo popravilo 
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Prenovo dimnika, ki je bil zgrajen za 
potrebe energetike leta 1976, smo 
dokumentirali s fotografijami, ki smo  
jih sestavili v kratek video. 

Oglejte si ga na 
www.goricane.si

izvesti pod nadzorom pooblaščenega strokovnega izvedenca 
za energetske objekte in s certificiranimi varilci. Zaradi velikih 
tlačnih in temperaturnih obremenitev, ki med obratovanjem 
kotla nastajajo v tem področju, smo preventivno zamenjali 
tudi del cevi, po varjenju pa je podjetje za raziskavo materia-
lov zvare prekontroliralo z neporušitvenimi metodami. 

Po uspešnem vizualnem pregledu je bilo treba opraviti še 
tlačni preizkus kotla. Preizkus je bil izveden sredi aprila v pri-
sotnosti energetskega inšpektorja, inšpektorja za periodične 
preglede, strokovnega izvedenca in izvajalca varilskih del. 
V času preizkušanja ni bilo zaznati puščanja ali deformacij. 
Tlačni preizkus je bil tako uspešno opravljen, kotel WB40 pa 
pripravljen na ponovno uporabo.
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OKOLJSKO POROČILO

Okoljsko poročilo
Jerneja Pečnik  

Papirnica Goričane je v letih 2016 in 2017 izpolnila vse za-

konodajne zahteve glede emisij v okolje, določene z okolje-

varstvenim dovoljenjem na področju odpadnih vod in hrupa. 

Izvedeni monitoring emisij v zrak na starem parnem kotlu 

Wagner v letu 2016 izkazuje majhno preseganje NOx glede na 

zakonodajne zahteve, zato je papirnica že začela z okoljskim 

projektom rekonstrukcije kurišča.
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Uporaba naravnih virov
Racionalno rabo naravnih virov merimo z indeksom snovnih iz-
gub iz proizvodnega procesa. Snovne izgube, ki jih računamo 
na VČN, izhajajo iz količine izžetega mulja. V letu 2016 so bile 
najnižje v obdobju zadnjih petih let, kar pripisujemo dobremu 
obratovanju papirnega stroja z manjšim številom pretrgov, pa 
tudi investiciji v prebiralni del. Trend nizkih izgub se kaže tudi v 
letu 2017, saj smo izgube znižali na raven pod spodnjo ciljno 
mejo, tj. 0,7 %.

Poraba sveže vodnjaške vode se je v letu 2016 zvišala zaradi 
obratovanja kogeneracije, ki za proizvodnjo elektrike porabi 
več hladilne vode kot pri obratovanju parnega kotla Bosch. 
Poraba vode v hladilne namene se v primeru obratovanja par-
nega kotla Bosch obravnava kot tehnološka odpadna voda v 
proizvodnem procesu, ko obratujemo s kogeneracijo in proi-
zvajamo električno energijo, pa se hladilna voda obravnava kot 
tehnološka voda v termoelektrarnah. V proizvodnem procesu 

smo odprli vodni krogotok z odpadno hladilno vodo iz oddelka 
energetike in tako zagotovili, da organske obremenitve odpa-
dne tehnološke vode ostajajo znotraj predpisanih meja. 

Tudi v letu 2016 izkazujemo visoko energetsko učinkovitost 
proizvodnega procesa, kar se odraža v majhni specifični pora-
bi električne in toplotne energije v primerjavi s tehnikami BAT. 
Poraba zemeljskega plina je bila v letu 2016 večja zaradi obra-
tovanja kogeneracije in proizvodnje lastne električne energije, 
kljub vsemu pa nam je od vseh razpoložljivih emisijskih kupo-
nov za leto 2016 ostalo 2259 kuponov viška.

Emisije

Zrak

Emisije v zrak nastajajo pri proizvodnji pare ter pri sušenju in 
razrezu papirja. Monitoring emisij v zrak je predpisan z okolje-
varstvenim dovoljenjem vsako tretje leto za kotlovske naprave 
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PREGLEDNICA 1: Povprečne snovne izgube iz proizvodnega procesa

Snovne 
izgube

Indikator Cilj 2012 2013 2014 2015 2016 2017 /  
1. polletje

%
(izračun na bruto proizvodnjo)

0,7 0,84 0,88 0,89 0,77 0,75 0,69

PREGLEDNICA 2: Poraba sveže vode

Poraba 
vode

Indikator Cilj 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sveža voda (vodnjaki) 1000 m3 4.624 4.401 4.189 3.760 2.272 2.463

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)

1.279 
(hlajenje kot  

termoelektrarna)

19 
(hlajenje kot  

tehnološki nameni)

Sveža voda (tehnološki namen 
proizvodnja papirja) 1000 m3 1.133 1.091 1.302 1.348 1.209 1.164

Spec. poraba tehnološke vode  15 11,6 10,9 16,2 15,4 13,5 13,1
 

PREGLEDNICA 3: Poraba energentov 

Poraba 
energije

Indikator Cilj 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Zemeljski plin 1000 Sm3 15.987 15.937 14.628 13.462 10.591 12.510

Nabavljena elektrika MWh 26.766 28.809 26.328 36.791 50.851 44.143

Emisijski kuponi 32.834 29.963 29.868 27.416 25.229 19.850 23.446

Višek emisijskih kuponov  2.871 2.966 5.418 7.605 12.984 2.259

Poraba električne energije
MWh/ton neto

0,7 do 0,9 0,652 0,651 0,647 0,640 0,622 0,627

Poraba toplotne energije GJ/ton neto 7 do 8 3,82 3,69 4,05 3,98 3,79 3,76



in vsako peto leto za odpraševalne naprave, izvaja pa ga zuna-
nja akreditirana institucija. 

Proizvodnja pare lahko poteka s parnim kotlom Bosch oziroma 
s parnim kotlom Wagner, ki poleg proizvodnje pare omogoča 
še proizvodnjo električne energije (kogeneracija). Z naložbo v 
nov parni kotel Bosch smo zelo znižali emisije NOx v zrak, saj 
je garancijska vrednost nižja od 100 mg NOx/m3 zraka. Prve 
meritve v letu 2015 so potrdile boljše stanje izpustov NOx.

Ker smo paro v letu 2016 proizvajali tudi s parnim kotlom 
Wagner, smo konec leta tudi za ta kotel izvedli monitoring 
emisij v zrak. Izmerjene emisije NOx so bile nekoliko nad mej-
no vrednostjo, zato smo že začeli s projektom sanacije kurišča 
parnega kotla Wagner.

Voda

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

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 tovar-
ne in niso presegale najvišje dovoljene meje za dnevni, večerni 
in nočni čas, tako da so zahteve okoljevarstvenega dovoljenja 
izpolnjene. Naslednji redni monitoring hrupa v okolje bo izve-
den v letu 2019.

Odpadki
V podjetju imamo dobro vzpostavljen sistem ločevanja odpad-
kov na izvoru. Imamo manjše zabojnike za posamezne vrste 
odpadkov, ki jih zaposleni dnevno praznijo na otokih za ločene 
odpadke. Otoki z ločenimi zabojniki 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 tveganja, 
saj redno vzdržujemo skladiščne posode in črpališča. Imamo 
vzpostavljen načrt ravnanja z nevarnimi kemikalijami, v kate-
rem smo opredelili vse potrebne aktivnosti za uskladitev delo-
vanja z zakonodajo. Zaposlene redno usposabljamo za ravna-
nje z nevarnimi snovmi in za ravnanje v primeru nezgodnega 
razlitja nevarnih snovi. 

S prehodom na oznake GHS smo vsa navodila za ravnanje v pri-
meru nezgode (prva pomoč in zaščita izlitja) obnovili v skladu 
z novimi varnostnimi listi. Novi varnostni listi z oznakami GHS 
so bili razdeljeni na delovna mesta.

V letu 2016 je akreditirana institucija izvedla pregled skladi-
ščnih naprav z nevarnimi kemikalijami. Vse neskladnosti bodo 
odpravljene do konca leta 2017.

Izredni dogodki
V letu 2017 ni bilo izrednih dogodkov, ki bi vplivali na okolje, 
v letu 2016 pa smo od ribiške družine Medvode prejeli nekaj 
pritožb o občasnem penjenju in smradu tehnološke odpadne 
vode na iztoku v reko Soro. Na področju reke Sore smo iztok 
iz VČN spremenili v skladu z gradbenim dovoljenjem Savskih 
elektrarn za sanacijo jezu mHE. Iztok v laminarni tok jezu je 
povzročal težave, ker je tehnološka odpadna voda zastajala 
in povzročala občasno penjenje in smrad. Za naše tehnološke 
vode je značilna nizka stopnja organske obremenitve, ki pa je 
zaradi vsebnosti škroba nagnjena k penjenju in hitremu mikro-
biološkemu razkroju, kar v poletnih vročih dnevih povzroča 
smrad. Problem penjenja rešujemo z dodatkom protipenilca, 
smrad v vročih dnevih pa bo odpravljen z novo biološko čis-
tilno napravo. Septembra smo iztok iz VČN vrnili v kanal hi-
droelektrarne, Savske elektrarne pa so jez povrnile v prvotno 
stanje.

Okoljski cilji in programi
V letu 2016 in 2017 smo izvajali naslednje okoljske programe:

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 obremenitve tehnoloških odpad-
nih vod iz primarnega dela in tudi zaradi nihanja organ-
ske obremenitve glede na proizvodni program smo se 
odločili za biofiltracijo kot najustreznejšo tehniko čišče-
nja. V letu 2017 so aktivno potekala projektantska dela, 
pridobivanje ustreznih soglasij in gradbenega dovoljenja. 
Redno obratovanje biološke čistilne naprave je predvide-
no z letom 2018.

2. Zmanjšanje komunalnih odpadkov z dvigom ravni ločeva-
nja odpadkov na izvoru je potekalo v smeri nabave večje-
ga števila posod za ločene odpadke. Z letom 2016 redno 
ločujemo tudi biološke odpadke na vseh delovnih mestih.

3. Sistem GMP smo vzpostavili s pomočjo projekta 5S. Sis-
tem je potrdil tudi zdravstveni inšpektor na inšpekcijskem 
pregledu 2. marca 2016. Organizacijski predpis OPK 
7.5.6 GMP; Dobra proizvodna praksa.

4. Izvajanje monitoringa smo uskladili z vodnim dovolje-
njem VD 35536-24/2009. Dodatna opazovalna vrtina 
je postala vodnjak pinotan. Opremili smo jo s potrebnim 
merilcem nivoja.

5. Izvedli smo rekonstrukcijo lovilcev olj iz avtomehanične 
delavnice in pretakališča goriva D2 za uskladitev s stan-
dardom SIST EN 858-2 ter pridobili ustrezne dokumente.

Vodstvo podjetja redno pregleduje okoljske vidike in tveganja 
ter vodi projekte za doseganje okoljskih ciljev. 
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PREGLEDNICA 6: Odpadki, nastali na lokaciji Goričane d.d.

Indikator Načrt gospodarjenja z 
odpadki

2012 2013 2014 2015 2016 2017 /  
1. polletje 

Papirni 
mulj

ton max. 1.600 1.879 1.937 2.041 2.220 1.809 828

Komunalni 
odpadki

ton max. 35 30 35 37 35 30 5

Papirna 
embalaža

ton max. 350 350 392 368 373 397 188

Kovinska 
embalaža

ton max. 130 126 133 124 147 151 68

Plastična 
embalaža

ton max. 40 9 43 37 37 19 10

Lesena 
embalaža

ton 57 45 58 51 53 23

PREGLEDNICA 4: Emisije snovi v ozračje 

Emisije v 
ozračje

Indikator Okoljevarstveno 
dovoljenje

2011 2012 2013 2014 2015 2016

NOx mg/m3 200
150*** 

163* 152** 152** 152* 72**** 163*****

Prah mg/m3 150 4,2* 11** 11** 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 
***** Meritve monitoringa 2016

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)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 /  
1. polletje

Suspen.
snovi

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

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

KPK
mg/l 143 71 66,3 85 95,2 81,5

kg/t 4** 4** 1,5 1,15 1,0 1,04 1,23 1,3

BPK5

mg/l 50** 25** 39 18 15,5 13,5 17 17,5

kg/t 0,4 0,28 0,2 0,17 0,22 0,3

N tot
mg/l 10 5,2 6,1 5,6 4,6 4,3 3,5

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

P tot
mg/l 2 0,09 0,07 0,34 0,06 0,07 0,08

kg/t 0,01 0,001 0,001 0,0047 0,0008 0,001 0,0012

AOX
mg/l 0,25 0,071 0,086 0,06 0,11 0,17

kg/t 0,015 0,005 0,002 0,0011 0,0014 0,0007 0,0013 0,0027

** Meja je določena za proizvodnjo z več kot eno menjavo na dan
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Projekt »PapirniCar«
Petra Hunjadi

Situacija na področju kadrov v papirni indu-
striji je znana; prihaja menjava generacij, 
povprečna starost zaposlenih je visoka, za 
obstoj panoge pa je nujno pridobiti kadre z 
multidisciplinarnimi znanji.

Papirna panoga največ kadrov potrebuje v proizvodnji, pot-
rebuje pa tudi strokovnjake z drugih področij in z različnimi 
stopnjami izobrazbe.

Panoga mora za zagotovitev svojega delovanja v prihodnosti 
veliko napora vložiti v lastno promocijo in se javnosti pokazati 
kot zanesljiv in perspektiven delodajalec. Gre za strateški pro-
jekt papirne panoge.

Po novo sprejetem Zakonu o vajeništvu je tudi papirna indu-
strija dobila priložnost, da s šolskim letom 2018/2019 v okvi-
ru pilotnega projekta uvajanja vajeništva v Sloveniji začne z 
izvajanjem izobraževalnega programa za pridobitev poklica 
»papirničar«. 

Papirna panoga se poleg pisanja povsem novega izobraže-
valnega programa loteva tudi obsežnejše promocije panoge. 
Več o tem si lahko preberete tudi v priloženi zloženki, ki jo je 
pod okriljem Združenja za papirno industrijo pri GZS pripravi-
lo vseh šest slovenskih papirnic, tudi papirnica Goričane.

Cilji akcije:

• Vpis dijakov v vajeniški program za poklic papirničar.

• Obuditev poklica papirničar.

• Promocija panoge kot perspektivnega delodajalca, ki za-
posluje kadre z različnimi stopnjami izobrazbe. 

V času projekta smo pripravili promocijske zloženke, ki smo 
jih razdelili po okoliških šolah, knjižnicah itd., odprli smo sple-
tno stran (www.papirnicar.si), kjer so na voljo podrobnejše 
informacije o poklicih v papirni industriji, o papirju in o izo-
braževanjih, ustvarili pa smo tudi stran na družbenem omrež-
ju Facebook (www.facebook.com/PapirniCar), kjer bomo te-
densko objavljali aktualne novosti.

Za delo z vajenci smo za mentorstvo usposobili tudi naše za-
poslene. 

Sedaj pa samo še držimo pesti, da v našo panogo privabimo 
čim več mladih in jim dokažemo, da je poklic papirničar per-
spektiven in da ponuja varno in dolgoročnejšo karierno pot.
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INTERVJU: 

Petra Burgar

Izobraževanja papirničarjev
Andreja Kalan 

Kaj bi na kratko povedali o sebi? 

V Goričanah sem domačinka, zato mi 
je velika prednost bližina delovnega 
mesta. Pred tem sem delala v zaseb-
nem podjetju v Ljubljani, ravno tako v 
prodajnem oddelku. 

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

V Papirnici Goričane sem se zaposlila 
sredi septembra letos, opravljam pa 
delo prodajne referentke. Moje naloge 
so skrb za določene trge in kupce, de-
lam izključno s tujino.

Kakšne cilje želite doseči v podjetju? 

Moji cilji so dobro opravljati delovne 
naloge in dobro sodelovati s kolekti-
vom.

PREDAVANJE NA PAPIRNIŠKI ŠOLI

Štirje zaposleni iz naše papirnice, ki so 
papirniško šolo redno obiskovali in so 
jo junija letos tudi uspešno zaključili, so 
bili nad izvedbo programa in pridoblje-
nim znanjem več kot navdušeni. Prido-
bili so poglobljeno znanje in vpogled v 
celotni proces izdelave papirja, kar jim 
omogoča lažje in bolj kakovostno delo. 

Prav zato smo letos ponovno oblikovali 
skupino zaposlenih (tokrat jih je devet 
in prihajajo iz oddelkov papirnica, do-
delava, razvoj in prodaja), ki že od sep-
tembra obiskujejo predavanja, diplomi-
rali pa naj bi spomladi prihodnje leto. 

Ker v Goričanah verjamemo, da je z 
ustreznimi in ciljno usmerjenimi izo-

V letošnjem letu je šolanje 
zaključila prva generacija 
papirniške šole. 

braževanji na vseh ravneh in v vseh 
procesih mogoče zagotavljati stalno 
izboljševanje produktivnosti in hkra-
ti dobro osebnostno rast zaposlenih, 
bomo s šolanjem v prihodnje zagotovo 
še nadaljevali.

Kaj vas pri vašem delu najbolj veseli? 
Na splošno rada delam z ljudmi, zato 
mi ustreza razgibano in raznoliko delo, 
kakršno je v prodaji.

Kakšna so vaša delovna načela? 
Moja delovna načela so dobro sodelo-
vanje s kupci ter usklajeno delo s sode-
lavci. 

Kje se vidite čez 10 let?  
Težko je reči, kje se vidim čez 10 let, 
upam da bom še vedno del uspešnega 
poslovnega sistema in da bomo dose-
gali dobre poslovne rezultate.

Kakšno sporočilo za konec celotne-
mu kolektivu? 
Rada bi se zahvalila vsem, ker so me 
tako hitro in dobro sprejeli in lahko priz-
nam, da se tukaj zelo dobro počutim.

PRVA GENERACIJA PAPIRNIŠKE ŠOLE
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INTERVJU: 

Jakob Starman
INTERVJU: 

Anaya Lavendere
 

Kaj bi na kratko povedali o sebi? 
Star sem 20 let in živim v Žlebah. Po poklicu sem tehnik 
mehatronike in to je moja prva zaposlitev.

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

Zaposlen sem od začetka meseca septembra in delam kot 
vzdrževalec v instrumentalni delavnici. Aktiven sem predvsem 
na področju pnevmatike in telefonije.

Kakšne cilje želite doseči v podjetju?

Želim si osvojiti čim več znanj starejših kolegov, da bi lahko 
nekoč prav tako kot oni samostojno izvajal zadane naloge.

Kaj vas pri vašem delu najbolj veseli?

Veselijo me dobri odnosi s sodelavci in to, da se vsak dan 
naučim nekaj novega.

Kakšna so vaša delovna načela?

Učinkovitost, kolegialen odnos v delovni ekipi, poštenost.

Kje se vidite čez 10 let?

Vidim se na istem delovnem mestu, vendar bogatejši za 
delovne izkušnje.

Kakšno sporočilo za konec celotnemu kolektivu?

Veseli me, da sem del tako pozitivnega kolektiva in da podje-
tje tako uspešno deluje. Vsem vse dobro še naprej.

Kaj bi na kratko povedali o sebi? 
Sem pozitivna, optimistična oseba, ki rada živi življenje in 
opravlja delo, ki jo veseli.

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

V podjetju Goričane sem se zaposlila 13. septembra 2017 
kot prodajna referentka. Opravljam referentska dela s področ-
ja prodaje, kar zajema pripravo ponudb in obdelavo naročil, 
zbiranje, pripravljanje, vnašanje, obdelovanje ter arhiviranje 
podatkov in urejanje prodajne dokumentacije.

Kakšne cilje želite doseči v podjetju?

Pripravljena sem nadgrajevati svoje znanje z dodatnim izobra-
ževanjem ter prispevati k uspehu in ciljem podjetja.

Kaj vas pri vašem delu najbolj veseli?

Pri delu me najbolj veseli komuniciranje s strankami, timsko 
sodelovanje, delo z računalnikom …

Kakšna so vaša delovna načela?

Delati z veseljem. Usmerjenost k rezultatom dela.

Kje se vidite čez 10 let?

V poslovno uspešnem podjetju Goričane d.d.

Kakšno sporočilo za konec celotnemu kolektivu?

Celotnemu kolektivu želim še veliko poslovnih uspehov in vse 
dobro še naprej … Hvaležna sem, da sem del kolektiva.
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Kdaj in kako ste začeli delati v papirnici Goričane?

V papirnici Goričane sem začel delati že davnega 21. januarja 
1976, in sicer kot eden od delavcev v centralnem laboratori-
ju. Ob zagonu papirnega stroja sem prešel na delovno mesto 
laboranta, kjer sem delal do odhoda v takratno Jugoslovansko 
ljudsko armado. Po končanem služenju vojaškega roka sem 
bil dodeljen na delovno mesto za papirnim strojem, kjer sem 
najprej delal kot drugi pomočnik, nato pa dve leti še kot prvi 
pomočnik. Leta 1989 sem postal vodja priprave snovi in to de-
lam še danes. 

Kako se spominjate začetkov?

Ko pomislim na začetek svojega dela v papirnici, se nemudo-
ma spomnim tistih prvih dni spoznavanja celuloznega papirja, 
celotne industrije, kot tudi zagona papirnega stroja, saj je bilo 
zame takrat vse to nekaj novega. Nenazadnje pa me veliko spo-
minov veže tudi na (zdaj nekatere že bivše) sodelavce, s kateri-
mi so bile izmene vedno vesele, zabavne in polne dogodivščin.

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

Ne glede na čas, danes, jutri ali čez eno leto, mi bo v spominu 
najbolj ostal zagon papirnega stroja, začetek avtomatizacije 
strojev in delovnih mest ter poznanstva in stkana prijateljstva z 
bivšimi in zdajšnjimi sodelavci.

Kakšna so vaša delovna načela?

Marljivost, natančnost, zanesljivost, poštenost, iznajdljivost in, 
kar je najpomembnejše, iskrenost.

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

Ne glede na čas, danes, jutri ali čez eno leto, mi bo v spominu 
najbolj ostal zagon papirnega stroja, začetek avtomatizacije 
strojev in delovnih mest ter poznanstva in stkana prijateljstva z 
bivšimi in zdajšnjimi sodelavci.

Kako preživljate prosti čas?

Moj prosti čas zapolnjujejo sprehodi, vrtičkanje, toplice ter naj-
ljubše – druženje z mojimi najbližjimi in vnukinjo. 

Katere so vaše vrednote, kaj vam največ pomeni?

Najbolj cenim ambicioznost, predanost, delavnost in iskrenost. 

Za konec morda še kakšno sporočilo celotnemu kolektivu?

V svojih 40 letih dela v papirnici sem vedno rad in z veseljem 
prenašal znanje na nove sodelavce. Vseživljenjsko šolo in vza-
jemno predajanje znanja želim tudi ostalim, saj je le to uspe-
šen recept za lastno ter obenem družbeno dobro. Kot je dejal 
rimski učitelj Seneka: ''Dum inter homines sumus, colamus hu-
manitatem'' oziroma »Dokler smo med ljudmi, bodimo ljudje.«

INTERVJU: 

Ljubo Vejnović
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Jubilanti 2017
Andreja Kalan 

KADROVSKA GIBANJA V LETU 2017

Andreja Kalan 

V letu 2017 se je do izdaje časopisa na novo zaposlilo 19 zaposlenih: 

• Senad Aljukić,

• Aleksander Predovič,

• Boštjan Tomplak,

• Mojca Žepič,

• Uroš Poteko,

• Jure Žerovnik,

• Ane Postolov,

• Daniel Dolderer,

• Alan Lulić,

• Samir Tabaković,

• Riste Stojmirov,

• Robi Ješe,

• Jakob Starman,

• Anaya Lavendere,

• Petra Burgar,

• Anja Žerovnik,

• Toni Dimitrov,

• Nejc Pišlar in

• Ajdin Ibrahimović.

Upokojitev v letošnjem letu ni bilo.

Tudi v letošnjem letu smo nagrajevali 
zvestobo podjetju. 

Za 40 let dela v podjetju sta bila 
nagrajena:

• Ljubomir Vejnović in

• Muhamed Mehić.

Za 30 let dela v podjetju je bil 
nagrajen:

• Rafael Tehovnik.

Za 20 let dela v podjetju so bili 
nagrajeni:

• Petar Mandić,

• Jana Skočir,

• Sanel Šmrković in

• Saša Flisar Kajzer.

Za 10 let dela v podjetju so bili 
nagrajeni:

• Uroš Žganjar,

• Mihad Zahirović,

• Matjaž Begović,

• Alija Batić,

• Nurfet Avdić,

• Milorad Dević,

• Andreja Kralj,

• Dragan Barukčić,

• Marko Potočnik in

• Klemen Kopač.

Prihoda novega družinskega člana 
so se v letošnjem letu razveselili:

• Dragan Lepojević  
(sin David),

• Dejan Bogomolec  
(hči Mila),

• Jan Janžovnik  
(hči Tia),

• Adnan Pećanin  
(hči Lamija) in

• Damjan Stanković  
(sin Aleksander).

Vsem iskrene čestitke!
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Zaključena je 
obnova počitniških 
kapacitet na Lošinju
Boštjan Perič

Za nami je še ena sezona počitnikovanja 
v kampu Lopari na otoku Lošinj, za katero 
lahko rečem, da je bila zelo uspešna, saj 
so bili apartmaji v sezoni 100-odstotno 
zasedeni, zelo dobro obiskani pa so bili tudi 
pred in po sezoni.

V preteklih dveh sezonah smo obnovili dva apartmaja, št. 22 
in št. 25a, ki sta bila res potrebna temeljite obnove, tako da 
imamo zdaj tri sodobne kapacitete na Lošinju.

Ko omenjamo temeljito obnovo, naj povem, da sta bili pri ob-
novi enot zamenjani celotna vodovodna in elektro instalacija. 
Na novo so bili izdelani tlaki, kopalnice in kuhinja ter spalni 
del apartmajev. Tudi nova vrata in okna so pripomogla k bolj-
šemu izgledu.

Vsem prihodnjim uporabnikom želim, da dopust v apartmajih 
naše papirnice preživijo karseda kakovostno ter da odgovorno 
skrbimo zanje, da bi jih lahko uporabljali še dolga leta. Razpis 
za letovanje v sezoni 2018 bo na voljo meseca marca.

Informacije za vse ostale termine dobite na: 

• 437 ali 

• 041 22 77 77.
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December in januar sta meseca načrtova-
nja in postavljanja ciljev, zlasti na zasebnem 
področju.

Ali ob vstopu v novo leto sprejmete kakšne novoletne zaob-
ljube? Žal je uspešnost novoletnih zaobljub precej slaba. Pri 
večini ljudi se novoletne zaobljube nanašajo na zdrav način 
življenja: shujšal bom, telesno bom aktiven, bolj zdravo bom 
jedel, prenehal bom kaditi …

Kako pa je z uresničevanjem teh zaobljub? Raziskave žal ka-
žejo, da v večini primerov novoletne zaobljube ne držijo prav 
dolgo. Dobra tretjina ljudi jih neha izpolnjevati že v prvih 
dveh tednih.

Da klasične novoletne zaobljube (telovadil bom vsak dan, je-
del bom manj sladkorja, večkrat bom poklical prijatelje, starše 
itd.) ne bodo ostale le na papirju, se mogoče odločimo za 
malo drugačno zaobljubo: biti srečnejši in se dobro počutiti 
v svoji koži.

Kako lahko to naredimo? 

Več se smejmo, če ne gre drugače, tudi na silo, več se spro-
ščajmo, bolj poslušajmo svoje telo, kaj nam ustreza in kaj ne, 
bodimo pozitivni, cenimo življenje in majhna zadovoljstva … 
Pomembno je le to, kako se počutimo, četudi tehtnica kaže 
kakšen kilogram preveč.

Novo leto – nov začetek?
Petra Hunjadi



IDEJA ZA IZDELAVO BOŽIČNE 
SMREČICE – PAPIRNATA 
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Za izdelavo božičnega dreveščka  
potrebujemo: 
papir, škarje, šestilo, lahko tudi 
posodice različnih velikosti, leseno 
kroglico in tanko leseno palčko.

S šestilom odmerimo želene dimenzije in izrežemo kroge. 
Krog prepognemo na pol in še enkrat na pol, postopek 
ponavljamo. Ko končamo s prepogibanjem, s škarjami 
odrežemo konico.
Postopek ponovimo z vsemi krogi. Ko so vsi končani, jih  
od večjega proti najmanjšemu postavimo na leseno stojalo.
Smrečico lahko izdelate iz kakršnega koli papirja, več  
krogov boste naredili, polnejša bo.
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Kotiček za najmlajše

Reši rebuse, svoje rešitve skupaj s svojimi podatki napiši na list in oddaj 
Marjanci na recepcijo do 12. 1. 2018. Čaka te praktična nagrada.

___  ___  ___  ___  ___  ___      ___  ___  ___  ___  ___

___  ___  ___  ___  ___  ___

___  ___  ___  ___  ___  ___

?
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VESEL BOŽIČ IN SREČNO V LETU 2018
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