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LETNA SKUPŠČINA 
DRUŽBE
Besedilo: Tea Rezelj

Redna letna skupščina 
družbe Goričane d.d.  
je potekala 22. avgusta 2018. 

Skupščine se je udeležilo 98,67 odstotka vseh 
delničarjev z glasovalno pravico.

Prisotni delničarji so se seznanili z letnim 
poročilom za leto 2017 in poročilom 
nadzornega sveta ter z večino potrdili 
predlagane sklepe uprave. Poslovno leto 2017 
je družba zaključila z dobičkom. 

Skupščina je zaradi odstopa predsednika NS, 
Izidorja Rejca, imenovala novega člana NS, 
Marjana Mahniča. Za zakonitost skupščine sta 
skrbela predsednik skupščine Drago Škerget in 
notar Bojan Podgoršek.                   
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Leto 2017 je bilo za papirnico 
Goričane glede na poslovanje zelo 
uspešno leto, sledilo pa mu je leto 
2018 z velikimi zvišanji cen surovin 
in energentov. Cene celuloze so v 
letošnjem letu zgodovinsko visoke, 
celo znatno višje kot leta 2011. 

Kljub vsemu pa je družba Goričane tudi 
v letu 2018 poslovala pozitivno. Zaradi 
razmer na trgu celuloze kot tudi na 
prodajnem trgu, kjer se je zaradi padca 
turške lire začasno zaustavila prodaja v 
Turčiji, enem od naših največjih trgov, 
je bila likvidnostna obremenitev v 
letošnjem letu zelo velika. Kljub temu 

Papirništvo je  
ciklična panoga

Besedilo: Andraž Stegu

Leto 2018 je vsekakor potrdilo trditev, da je papirništvo ciklična panoga. Kljub 
vsem naporom, ki jih družba in njeni zaposleni vlagamo v poslovanje in razvoj, 

so cikli v papirništvu stalnica.

smo redno poravnavali obveznosti do 

bank upnic po sporazumu, ki smo ga 

podpisali v letu 2014. 

Velik doprinos k rasti in razvoju 

papirnice Goričane poleg zaposlenih 

prispevajo tudi dolgoletni in zvesti 

dobavitelji, ki se jim na tem mestu 

še posebej zahvaljujem za njihovo 

potrpežljivost in zaupanje. 

V 10 mesecih leta smo tako proizvedli 

68.877 ton papirja ter jih prodali 

63.500 ton. V tujino smo izvozili 

88,77 %. Turčija, Avstrija in Italija so 

trenutno naši glavni trije tuji trgi. 

Poslovnega načrta za leto 2018 sicer 

ne bomo dosegli, vendar pa verjamem, 

da glede na razmere na trgu delamo 

dobro in bomo leto zaključili z 

dobičkom. 

Vsem zaposlenim v papirnici 

Goričane želim uspešen zaključek 

leta 2018 tako na poslovnem kot 

tudi na osebnem področju. Hvala 

vsem in vsakemu za vaš doprinos 

družbi. Želim vam prijetne božične 

in novoletne praznike v krogu vaših 

najbližjih ter vse dobro v novem 

letu. 
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Generalni direktor: Andraž Stegu, univ. dipl. inž.



Če letošnje leto primerjamo z 

letom 2017, opazimo, da je bilo 

povpraševanje po papirjih večje kot 

v letu 2017. Cene smo spreminjali 

dvakrat, nekje celo trikrat, vendar je 

bil dvig cen celuloze precej višji od 

dviga cene papirjev, ki ga je bil trg 

pripravljen sprejeti.

Imeli smo precejšnjo rast pri tako 

imenovanih strateških proizvodih 

PRODAJA
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Razgibano  
prodajno leto 2018

Besedilo: Andrej Gradišek

Letošnje leto si bomo zagotovo zapomnili po dveh stvareh – izredno visoki rasti 
cen celuloze in zelo močnem povpraševanju po praktično vseh vrstah papirja.

– močno se je povečala količina 

nizkogramskih papirjev, predvsem 

Sora medico in Sora medico opaque, 

in pa papirja za sublimacijo, kjer 

sodelujemo s podjetjem Kaspar papir. 

Tudi v letu 2019 pričakujemo zelo 

veliko rast pri obeh papirjih, kar je 

tudi naš temeljni cilj za leto 2019.

Zaradi visoke rasti količin zgoraj 

omenjenih papirjev se je vzporedno 

zmanjševala količina obojestransko 

premazanih papirjev, kjer je bila 

cenovna situacija v prvem polletju 

najslabša, saj je na trgu precej več 

ponudbe kot povpraševanja.

Zadeva se je z devalvacijo turške 

lire kar precej spremenila, saj je trg 

praktično popolnoma zastal za skoraj 

dva meseca. Danes že lahko rečem, 

da si je najpomembnejši segment, 

v katerem delujemo, že popolnoma 

opomogel in smo že na enakih 

količinah kot pred avgustom, medtem 

ko barvasti papirji temu še ne sledijo 

v celoti, vendar obstajajo realni znaki, 

da zadeve prihajajo na ustaljene 

nivoje.

V letošnjem letu smo pridobili nove 

kupce v Alžiriji, Mehiki, Rusiji in Južni 

Afriki, kar nam omogoča nadaljnjo 

rast na segmentu nizkogramskih 

papirjev. Za leto 2019 smo pridobili 

že nekaj novih kupcev, zato bodo 

količine teh papirjev občutno večje 

kot letos.

Leto, ki se končuje, zagotovo ne bo 
tako uspešno, kot je bilo lansko, saj so 
cene surovin in energentov na izredno 
visokih nivojih, kar je v trenutnih 
razmerah zelo neobičajno.

V naslednjem letu ne pričakujem, da 
bo situacija kaj bolj mirna, v svetu 
se kažejo prvi znaki gospodarskega 
zastoja in protekcionizma s strani 
nekaterih držav, kar bo zagotovo 
imelo posledice tudi za trg papirja, 
poleg tega pa na ta dogajanja nimamo 
nobenega vpliva. Vemo le to, da 
moramo biti še naprej pozorni in 
pripravljeni izkoristiti vsako priložnost 
na trgu.



Ja, res se približujemo meji, zato so 
izboljšave manjše, a zadovoljstvo 
toliko večje. Kot običajno rečemo, 
»hudič tiči v podrobnostih«, in 
povečevanje skupne izkoriščenosti je 
rezultat vseh deležnikov, ki vplivajo na 
proces. In teh ni malo.

Večletna prizadevanja za učinkovito 
in kakovostno izdelovanje papirjev z 
višjo dodano vrednostjo, kamor sodijo 
vsi papirji z nizko končno gramaturo 
(pod 50 g/m2), iz leta v leto znižujejo 
povprečno gramaturo. Iz grafa je 
razviden trend padanja gramature, 
hkrati pa lahko vidimo, da neto 
proizvodnja narašča.

PROIZVODNJA
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Proizvodnja  
pospešila tempo

Besedilo: Maja Mrgole

Zadnja leta v proizvodnji so več kot učinkovita. Ko 
se sprašujemo, ali morda nismo že na meji, vedno 
najdemo nove izzive in iz leta v leto dokazujemo, 
da se nam je zavedanje o nizkem izmetu, dobri 

kakovosti in odlični časovni izkoriščenosti že 
popolnoma vcepilo v zavest. 

Če smo še pred nekaj leti trepetali, ko 
je bil na programu papir z gramaturo 
okoli 40 g/m2 in vsebnostjo pepela 
nad 20 %, je danes to rutina. PS teče 
mirno, število pretrgov in dobre 
mehanske lastnosti pa že omogočajo 
povečevanje hitrosti stroja, pri čemer 
je treba poudariti tudi pravilno izbiro 
strojne vprege. Skupaj z dobavitelji 
se trudimo najti pravo razmerje med 
življenjsko dobo in kakovostjo, in pri 
tem smo zelo uspešni. Povprečna 
življenjska doba strojne vprege se je 
podaljšala za več kot 20 %.

Asortiman papirjev se ne krči. Če na 
enem stroju izdeluješ različne papirje, 

od silico base do barvnih papirjev, kjer 
so omejitve pri posameznem papirju 
velike, je optimalen plan menjav 
programa glavni predpogoj za dobro 
časovno izkoriščenost. Tu so narejeni 
veliki koraki, dobre prakse ohranjamo 
in jih še nadgrajujemo. 

Skupna izkoriščenost na PS po letih [%]

Izmet na PS po letih [%]

2011

77,3

2012

74,0

2013

73,1

2014

75,6

2015
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2016
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2017
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2018
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Temeljita čiščenja ter dobro in vedno hitreje opravljene menjave programa 
omogočajo kakovost že prvim količinam, te pa so v vseh procesih najbolj kritična 
točka. V tem letu smo jim posvetili veliko pozornosti in rezultati so spodbudni. 
Manjši izmet in nižji delež reklamacij potrjujeta pravilnost ukrepanja. 

In kaj prinaša dobre rezultate? IZKLJUČNO LJUDJE. Tukaj mislim na vse skupaj 
in vsakega posebej. Znanje, odnosi, zaupanje in odgovornost so temelji našega 
delovanja tako znotraj oddelka kot tudi širše. Tudi delovno okolje in vzdušje sta 
ključnega pomena za uspešno delo, zato energijo in sredstva usmerjamo tudi v ta 
segment. 

Pretekla štiri leta so bila res dinamična in izredna na vseh ravneh. 

Verjamem, da bo tako tudi v prihodnje, saj rezultati niso odraz sreče, ampak 
izključno znanja in zavedanja.

Hvala timu, tako ožjemu kot tudi širšemu, da lahko skupaj ustvarjamo pozitivne 
zgodbe.

Neto [T] / mesec v odvisnosti od gramature

NOVOSTI V ZADNJIH LETIH, 
KI OMOGOČAJO POZITIVNO 
RAST: 

• Predelava sušilne skupine.

• Pravi izbor celuloz in 
optimalno mletje.

• Stabilizacija retencijskega 
sistema.

• Idealni sistem niansirnih barv 
brez razredčevanja.

• Optimizacija plana, prehodov 
in čiščenj.

• Nadzorni sistem s tremi 
pogledi (transmisija in 
refleksija spodaj-zgoraj).

• Hitra ukrepanja ob pojavu 
težav – izvori poznani.

• Optimizacija planiranja 
zastojev in menjav valjev ter 
strojne vprege.

• Kvaliteta strojne vprege.

• Kadrovska struktura z veliko 
željo po izboljšanju in visoko 
odgovornostjo.
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Človeštvo se vse bolj zaveda nujnosti 
zmanjšanja porabe plastike v 
vsakdanjem življenju zaradi velikega 
onesnaževanja narave. Znanstveniki 
mikroplastiko najdejo povsod, v morju, 
rekah, zemlji, rastlinah, živalih in tudi 
v človeškem telesu. Ker je plastika 
postala del našega življenja, je zelo 
težko spremeniti navade in razvade, 
ki nam jih ponuja trg plastike. Naloga 
proizvajalcev papirja in papirno-
predelovalne industrije je razviti 
nove papirne proizvode, ki se bodo 
čim bolj približali plastičnim in tako 
ne premočno vplivali na obstoječe 
potrošniške navade.

Evropska okoljska zakonodaja od držav 
članic zahteva ukrepe za omejitev 
uporabe plastike, najprej plastičnih 
nosilnih vrečk in kasneje plastične 
embalaže za enkratno uporabo. 
Direktiva 2015/720/EU državam 
članicam nalaga sprejetje ustreznih 
ukrepov za zmanjšanje potrošnje 

RAZVOJ

7

Okoljska zakonodaja 
vpliva na razvoj  
novih  
proizvodov 
Besedilo: Jerneja Pečnik 

lahkih plastičnih nosilnih vrečk, 
odpravljanje smetenja in spreminjanje 
vedenjskih vzorcev potrošnikov za 
zmanjšanje nastajanja odpadkov. 
Določen je okoljski cilj – zmanjšati 
letno raven potrošnje lahkih plastičnih 
nosilnih vrečk pod 90 vrečk na osebo 
do 31. decembra 2019 in pod 40 
vrečk na osebo do 31. decembra 
2025. 

V skladu z Direktivo 2015/720/EU pa 
so s tem predlogom iz vseh navedenih 
ukrepov izvzete zelo lahke plastične 
nosilne vrečke z debelino stene manj 
kot 15 mikronov, namenjene primarni 
embalaži živil, ki niso predpakirana 
(sadje, zelenjava, meso). Te vrečke so 
izvzete zato, ker bi vsaka drugačna 
težja embalaža (plastične škatle, 
papirne vrečke) povečala količino 
odpadne embalaže. 

V Goričanah sledimo priložnostim, 
ki nastajajo na trgu embalaže. Z 
ukinjanjem plastične embalaže se 

odpirajo možnosti za razvoj novih 
papirjev in tržnih niš. Pri razvoju novih 
proizvodov je treba zelo dobro poznati 
trg in navade potrošnikov, da z novimi 
papirnimi proizvodi ne rušimo že 
obstoječih navad. Raziskava trga je 
pokazala, da lahko najhitreje vstopimo 
na trg s papirjem za nosilne vrečke, saj 
se bo pomembna sprememba zgodila 
na trgu že 1. decembra 2019, ko bodo 
ukinjene brezplačne plastične nosilne 
vrečke, večje od 15 mikronov. Tako 
smo v letu 2018 razvili papir za nosilne 
vrečke SORA pack, ki lahko nadomesti 
segment plastičnih nosilnih vrečk, 
namenjenih za tekstil. SORA pack je 
trenutno na voljo v gramaturi 120 gsm 
in je enostransko premazan papir, ki 
daje odlične potiskovne lastnosti v 
offset in flekso tehniki. Pravilen izbor 
vlakninske sestave nosilni vrečki daje 
potrebne mehanske lastnosti, novo 
razvita premazna masa pa omogoča 
dobro vpojnost flekso tiskarske barve 
in s tem dobre potiskovne lastnosti 
tudi za zahtevne, polno potiskane 
površine. V prihodnosti bo naš razvoj 
usmerjen k zniževanju gramature 
papirja ob ohranjanju mehanskih 
lastnosti, s čimer želimo prispevati k 
zniževanju količine embalaže.

V Goričanah razvijamo tudi razne 
barrierne embalažne papirje, ki 
bodo primerni za stik z živili. Ker 
je okoljska zakonodaja postavila 
omejitve tudi za uporabo določenih 
barriernih kemikalij, je potrebno izbrati 
pravilno smer razvoja izdelkov, ki 
bodo sprejemljivi za kontakt z živili 
in za področje okolja – kar pomeni, 
da bodo tudi biorazgradljivi in ne le 
reciklabilni. Pomembno je povezovanje 
s proizvajalci raznih okolju prijaznih 
barrier, ki omogočajo zahtevane 
lastnosti embalaže za stik z živili in 
biorazgradljivost. Tako že v letu 2019 
načrtujemo širitev linije SORA pack s 
sedanjih dveh izdelkov, še na druga 
zahtevna področja vrečk, ki zahtevajo 
olje in maščobno odbojnost.

Ob zaključku leta 2018 se zahvaljujem 
vsem sodelavcem kot tudi zunanjim 
institucijam, ki so sodelovale pri 
razvoju novih papirjev. V letu 2019 
vsem želim sreče, zdravja in uspeha in 
vas vabim na sodelovanje v naših novih 
razvojnih projektih.



Mednarodno gospodarsko okolje 
se je proti koncu druge četrtine 
leta 2018 stabiliziralo, proti koncu 
tretje četrtine pa smo zaznali 
umirjanje konjunkture. Posamezni 
makroekonomski indikatorji, predvsem 
tisti, ki se nanašajo na pričakovanja in 
napovedi, kažejo na popuščanje rasti 
in potencialno znižanje gospodarske 
aktivnosti. 

Glede na to, da moramo v papirni 
industriji spremljati dogajanje na 
svetovnem trgu, s poudarkom na 
Kitajski, lahko rečemo, da je bilo leto 
2018 v oddelku nabave polno izzivov. 
Dejstvo je, da so se razmere začele 
zaostrovati v letu 2017, saj je Kitajska 
zaprla kar nekaj kemičnih tovarn 
zaradi prevelikega onesnaževanja 
in prepovedi uvoza najslabšega 
odpadnega papirja. V Severni Evropi 
je bila otežena sečnja dreves zaradi 
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Cene celuloze so 
močno poskočile
Besedilo: Jure Zor

premile zime in velike količine 
padavin, to pa je privedlo do velikega 
povpraševanja po celulozi ter dvigu 
cen ostalih surovin. 

Cene celuloze so rekordne in so se 
zvišale za 51 % od zadnjega cikla v 
prvi četrtini leta 2016. Po drugi strani 
je tudi razmerje cen med iglavci 
in listavci visoko. V zadnji polovici 
leta 2018 ugotavljamo, da se je 
obseg povpraševanja stabiliziral in je 
ponudba dohitela povpraševanje. V 
nadaljevanju se je vzpostavilo tržno 
ravnotežje, zato se je trend naraščanja 
cen celuloze ustavil. Kljub visokim 
cenam celuloze, ki je ena od glavnih 
sestavin, smo se z naraščanjem cen, 
krajšimi časovnimi pogodbami in 
daljšimi dobavnimi roki srečevali 
tudi pri ostalih surovinah, potrebnih 
za izdelavo papirja - materialih in 
embalaži. 

Zaradi zaprtja kemičnih tovarn na 

Kitajskem in posledičnega primanjkljaja 

glavne surovine za izdelavo optičnega 

belila so se cene v enem letu dvignile 

za 22 %. Dvigu cen se nismo izognili 

niti pri kaolinih in klejivih, saj so se na 

tem segmentu v povprečju povečale 

za 3,3 %. Cena lateksa se je v prvih 

treh četrtletjih leta 2018 v primerjavi 

z letom 2017 znižala za 7 %. Zaradi 

suše v Severni, Srednji in Zahodni 

Evropi ter posledično slabe letine pa 

bodo cene škroba v letu 2019 za 10 

do 15 % višje. 

Glede na predvidevanja in dejstva: 

• da se bo kitajski trg papirja do leta 
2035 povečal za več kot 200 %, 

• da se bo v Evropi prepovedala 
uporaba plastike za enkratno 
uporabo in 

• da se v papirni industriji prepleta 
veliko različnih vrst industrije, 

se za razvoj industrije v prihodnje ni 
treba bati, spremljanje razmer na trgu 
in hitra odzivnost pa sta ključna za 
uspešen razvoj.



Leto 2018 je na vseh področjih 
prineslo nove izzive in lahko rečemo, 
da smo se uspešno spopadli z njimi, 
za uspešno leto pa so potrebna stalna 
prilagajanja novonastalim situacijam.

Na tehničnem področju leto ni prineslo 
velikih ali zelo zahtevnih izzivov, 
vendar je bilo tehnične posege vseeno 
treba prilagajati stanju v prodaji 
in proizvodnji. Kljub temu večjih 
odstopanj od načrtovanih terminov 
in trajanja zastojev ni bilo. Kot že 
vrsto zadnjih let so bili tehnični zastoji 
usklajeni s proizvodnim ciklusom 
in opravljeni približno vsak šesti 
teden. Dolžina zastoja ni bila vedno 
enaka, saj ga je določalo delo, ki je 
zahtevalo največ časa. Enkrat spomladi 
in enkrat jeseni smo imeli daljša 
načrtovana zastoja, ki smo ju izkoristili 
za obsežnejša remontna, čistilna in 
gradbena dela. Večjih predelav v 
proizvodnih procesih v tem letu ni bilo. 
Dela med zastoji so potekala gladko, 
brez večjih težav ali odstopanj, čeprav 
so pri njih vsakič sodelovali tudi številni 
zunanji izvajalci iz Slovenije in tujine. V 
času normalnega obratovanja so redno 

potekala preventivna dela in meritve, 
proizvodno in vzdrževalno osebje pa si 
je ves čas izmenjevalo informacije, kar 
je doprineslo k dobremu planiranju in 
izvedbi zastojev. Upamo, da nam bo 
v bližnji prihodnosti pri načrtovanju 
del in zastojev v pomoč tudi orodje v 
novem poslovnem sistemu.

Na investicijskem področju lahko 
rečemo, da je bilo to leto zatišja 
pred viharjem. Večjih investicij ni 
bilo, investiralo se je večinoma le v 
manjša osnovna sredstva, smo pa 
začeli s podrobnejšimi analizami stanja 
naprav in opreme, iskanjem ozkih 
grl na področju kakovosti in količine 
ter izdelavo vizije stanja prodaje in 
proizvodnje v naslednjem petletnem 
obdobju. Začeli so se intenzivni 
razgovori s potencialnimi dobavitelji 
strojnih delov, opreme in tehnologije, 
hkrati pa so stekla tudi testiranja na 
nekaterih pilotnih napravah v tujini. 

Mnogo bolj dinamično in 
nepredvidljivo kot pretekla leta pa je 
bilo na področju oskrbe z energenti. 
Trg energentov je namreč postal 
zelo labilen in poln nepričakovanih 
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Tehnično investicijski cikel  
v letu 2018

Besedilo: Janez Gale

Vsako poslovno leto je unikatno. Kljub temu, ali pa ravno zato, na nivoju 
tovarne in posameznih oddelkov uporabljamo različne parametre, na osnovi 
katerih lahko primerjamo posamezna leta in vrednotimo dosežene rezultate.

dogodkov. Na srečo lahko z načinom 
obratovanja naše energetike vsaj 
delno uravnavamo neugodne 
razmere na trgu energentov, vendar 
tudi to ni bilo dovolj v primerih 
spreminjanja cene vseh energentov. 
Da bi lažje obvladovali porabo 
energentov, smo izvedli energetski 
pregled, na osnovi katerega so bili 
in še bodo izvedeni določeni ukrepi 
ter investicije, ki bodo prispevali k 
zanesljivi, trajni in učinkoviti oskrbi in 
porabi vseh energentov. Nenazadnje 
se že pripravljamo tudi na uvedbo 
energetskega managementa in 
preverjamo praktično uporabnost 
uvedbe standarda ISO 50001.

Ker ves čas stremimo k vedno 
boljšim proizvodom ter izboljšujemo 
učinkovitost strojev in naprav, bi bila 
tudi na kadrovskem področju v vseh 
oddelkih dobrodošla okrepitev ekip. 
Nekaj novih sodelavcev smo sicer 
pridobili, vendar vsako leto stalno 
potrebujemo še dodatne kadre.



Zadnja leta je veliko govora o tako 
imenovani 4. industrijski revoluciji 
»Industrija 4.0« ali o digitalizaciji 
proizvodnje in o razširjeni resničnosti. 
Razširjena resničnost je tehnologija, kjer 
sta navidezni in dejanski svet združena. 
Glavni cilj Industrije 4.0 je inteligentno 
mreženje proizvodov, strojev, naprav 
in proizvodnih procesov s pomočjo 
internetnih tehnologij. To omogoča 
stalen vpogled v dejansko stanje 
proizvoda, postrojenja in procesa. Zato 
proizvajalci danes vedno več izdelkov 
že kar serijsko opremljajo s senzoriko. 
Vse te spremembe v procesni industriji, 
ki nastanejo z razvojem Industrije 4.0, 
vsekakor zahtevajo spremembe na 
področju vzdrževanja, torej nekakšno 
»Vzdrževanje 4.0«. In v kateri smeri 
se mora vzdrževanje potemtakem 
razvijati? Preden najdemo odgovore 
na to vprašanje, si moramo najprej 
pogledati sodobno proizvodnjo. 
Proizvodni proces ima danes visoko 
stopnjo avtomatiziranosti in je sestavljen 
iz številnih manjših komponent, ki ne 
morejo samostojno upravljati svoje 
funkcije. Strokovno temu rečemo, da 
ima stroj visoko stopnjo prepletenosti. 
Z visoko stopnjo prepletenosti obstajajo 
določena tveganja, odpoved le ene 
komponente lahko predstavlja visoko 
stopnjo tveganja za nastanek motenj 
ali odpoved celotnega proizvodnega 
procesa. Z razvojem Industrije 4.0 in 
Vzdrževanjem 4.0 želimo vplivati na 
povzročitelje motenj, da jih lahko v čim 
večji meri preprečimo oz. da v primeru 
nastanka napake to v čim krajšem času 
tudi odkrivamo in odpravimo. Senzorji 
in njihova prepletenost v navidezni 
proizvodni proces predstavljajo takšno 
orodje. Ker senzorji nenehno pošiljajo 
informacije o dejanskem stanju nekega 
elementa ali naprave, potrebujemo 
učinkovite sisteme, s katerimi to veliko 
količino učinkovito obvladujemo. 
Takšni sistemi so v nekaterih industrijah 
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že v uporabi. Tako je vzdrževalec 
že pri vsakodnevnem kontrolnem 
obhodu voden s pomočjo tabličnega 
računalnika. Na tabličnem računalniku 
se mu izpišejo dejanski podatki o stanju 
naprave in v primeru prekoračitve 
izmerjenih vrednosti je vzdrževalec 
takoj opozorjen. Poleg vrednosti, ki 
prikazujejo trenutno stanje naprave, 
vzdrževalec z dotikom te naprave na 
ekranu tabličnega računalnika pride 
še do drugih pomembnih informacij 
in do tehnične dokumentacije. Primer 
tabličnega računalnika je prikazan na 
sliki 1.

Pomembno pa ni samo to, da imamo 
na razpolago najsodobnejšo opremo. 
Ključnega pomena sta sprememba v 
miselnosti na področju vzdrževanja in 
tesno sodelovanje med proizvodnjo 
in vzdrževanjem. Prva velika 
sprememba miselnosti v vzdrževanju 
je ta, da danes vzdrževalci vedo, da 
se stroški vzdrževanja definirajo že pri 
projektiranju in konstruiranju stroja. 
To pomeni, da vzdrževanje ni več 
osredotočeno na izvajanje preventivnih 
in korektivnih aktivnosti, temveč 
se mora osredotočiti na prve faze v 
življenjski dobi stroja skozi celotno 
življenjsko dobo, tj. od idejne zasnove, 

Razvojni trendi na 
področju vzdrževanja 

in računalniško podprto 
vzdrževanje

Besedilo: Saša Ciglar 

Slika 1: Primer tablice z informacijami med 
kontrolnim obhodom.

Slika 3: Osredotočenje vzdrževanja od faze razvoja do 
demontaže stroja.

Slika 2: Osredotočenje vzdrževanja zgolj na njegovo primarno 
dejavnost – vzdrževanje.



Na parnem kotlu Wagner Büro smo 

opravili redni notranji pregled. Očistili 

smo notranjost dimne strani in osušili 

vodno stran, da je inšpektor lahko 

ocenil stanje površin. Med pregledom 

ni bilo ugotovljenih odstopanj. Poleg 

periodičnega pregleda smo uspešno 

opravili tudi izredni tlačni preizkus. 

Preizkus pod tlakom je bil potreben 

zaradi zamenjave izpustne cevi iz 

zgornjega bobna parnega kotla. Na 

omenjeni cevi je prišlo do puščanja, 

k sreči na mestu izven kotla, tako 

da poseg ni bil tako zahteven kot 

prejšnje leto, ko smo zamenjali cev 

znotraj kotla. Kljub temu zakonodaja 

upravljavcu kotlovskih naprav določa 

predpisan postopek sanacije, ki ga 

morajo opravljati certificirani varilci 

pod nadzorom inšpektorjev. 

Za lažje upravljanje kemične priprave 

vode smo izboljšali sistem za doziranje 

kemikalij. Na pobudo energetikov 

smo male sode zamenjali za večje in 

dodali nov vpenjalni sistem cevnega 

priključka, tako da je upravljavec med 

pretakanjem čim manj izpostavljen 

negativnim vplivom kemikalij. 

Zamenjan je bil tudi rezervoar za 

kislino, saj zaščitnega plašča na starem 

ni bilo več smotrno obnavljati. 

Poleg omenjenih del smo sredstva 

za vzdrževanje namenili predvsem 

obnovi oz. zamenjavi dotrajanih 

cevovodov in hladilnikov. Zamenjan 

je bil hladilnik generatorja, naročen 

pa je tudi hladilnik turbinskega olja. 

Ker opažamo, da prihaja do puščanja 

vode na raznih koncih energetskega 

objekta, bomo tudi v prihodnjem letu 

nadaljevali z menjavami iztrošenih 

cevi. V sklopu menjav bomo pripravili 

priključna mesta za nove prenosnike 
toplote, ki bodo osnova za nove 
energetske prihranke. 

Prvi od omenjenih prenosnikov 
bo namenjen izkoriščanju toplote 
povratnega kondenzata iz papirnega 
stroja, ki bo dodatno ogreval 
napajalno kotelno vodo. S tem po 
korakih pristopamo k bolj racionalni 
rabi energije. En sklop izrabe odpadne 
toplote je namenjen ogrevanju, drugi 
- prav tako pomemben sklop - pa 
je hlajenje z vodnjaško vodo. Naša 
želja je, da se poraba hladilnih vod 
v energetiki z ukrepi in investicijami 
približa minimalni količini oz. da se 
zapre krogotok znotraj energetskega 
objekta. To bi pripomoglo k 
prihrankom sveže načrpane vode. 

V novem letu je pred nami tudi večja 
investicija v kompresorski postaji, kjer 
bo najmanjši kompresor zamenjan 
z novim. Ta bo prevzel proizvodnjo 
komprimiranega zraka v pasu, 
preostali agregati pa se bodo regulirali 
glede na trenutne potrebe po zraku 
v proizvodnji. V želji po zmanjšanju 
porabe komprimiranega zraka na 
papirnem stroju so vzdrževalci 
inštrumentalne delavnice opravili prve 
meritve posameznih vej porabnikov. 
Podatki bodo namenjeni določanju 
večjih porabnikov zraka, ki bi jih v 
prihodnosti lahko priklopili na puhala. 
Pridobljeni rezultati bodo tudi osnova 
za postavitev sistema energetskega 
managementa, s katerim bomo 
sproti spremljali porabo energentov v 
podjetju. 

V letu 2018 sta bila 
uspešno opravljena 
periodična pregleda 

obeh kotlov
Besedilo: Marko Žiberna
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nabave, postavitve in montaže ter 
zagona do izločitve stroja iz proizvodnje 
in njegove demontaže, kar je simbolično 
prikazano na slikah 2 in 3.

Kot že omenjeno, je za povečanje 
učinkovitosti in uspešnosti vzdrževanja 
izrednega pomena, da imamo obsežno 
bazo podatkov z zgodovino in podatki o 
trenutnemu stanju. Zgodovinski podatki 
so podatki o poškodbah, strojelomih, 
odpovedih elektronskih komponent 
in drugo, trenutno stanje pa je lahko 
stanje obratovalnih ur, trenutna vrednost 
električnega toka na elektromotorju, 
temperatura ali vibracije. S pomočjo teh 
podatkov smo sposobni izdelati učinkovit 
plan vzdrževalnih aktivnosti, vendar 
pa za to potrebujemo posebno orodje, 
s pomočjo katerega smo sposobni to 
obsežno bazo podatkov obvladovati. 
Govorimo o računalniških orodjih in o 
računalniško podprtem vzdrževanju, ki je 
eno od sodobnih metod v vzdrževanju. 
Pri veliki večini teh programov imamo 
možnost vključiti podatke, pridobljene 
iz proizvodnih računalniških sistemov. 
Tako lahko dobimo podatke o dejanskih 
obratovalnih urah strojev in naprav. Z 
ustreznimi nastavitvami v programskem 
orodju lahko generiramo opozorilo, 
ko dosežemo določeno vrednost 
obratovalnih ur in tako lahko načrtujemo 
ustrezen preventivni vzdrževalni ukrep. 
Pri delu s programi za računalniško 
podprto vzdrževanje si sčasoma 
postavljamo podatkovno bazo ali - kot 
že prej omenjeno - zgodovino celotnega 
upravljanja strojev in naprav. Ta nam 
lahko ravno tako služi kot pomemben 
pripomoček pri planiranju ali pri nabavi 
nadomestnih delov. Izredno velikega 
pomena je dejstvo, da imamo celotno 
zgodovino shranjeno na enem mestu. 
Podatki, ki se zapisujejo v zgodovino, so 
hkrati vezani na napravo in na lokacijo, 
kjer je vgrajena ali bila vgrajena. V 
vsakem trenutku, ko v programskem 
orodju izberemo lokacijo ali posamezno 
napravo, se nam na ekranu izpiše 
celotna zgodovina. To nam olajša delo 
pri odkrivanju izvora motenj. V naši 
tovarni imamo zelo primerno orodje 
za računalniško podprto vzdrževanje. 
S postopnim uvajanjem uporabe tega 
orodja bomo prav kmalu ugotovili, 
da je to nepogrešljiv pomočnik za 
organizacijo vsakodnevnih aktivnosti v 
vzdrževanju. Z vsakim novim korakom 
je pot do glavnega cilja, to je učinkovito 
vzdrževanje, krajša.



Okoljsko poročilo
Zapisala: Jerneja Pečnik, pooblaščenka za varstvo okolja

OKOLJSKO POROČILO

Uvod
Papirnica Goričane je v letu 2018 oddala dokumentacijo za 
spremembo okoljevarstvenega dovoljenja na zahtevo Agencije 
Republike Slovenije za okolje. Kot upravljavec IED naprave, ki 
lahko povzroči onesnaženje okolja večjega obsega, smo bili 
pozvani k spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v skladu 
z novimi zahtevami IED direktive. Pomembna novost po IED 
direktivi je posnetek ničelnega stanja tal in podzemnih vod. Na 
podlagi seznama nevarnih snovi, ki se skladiščijo in uporabljajo 
na območju naše IED naprave, smo skupaj s pooblaščenim 
izvajalcem monitoringa tal in podzemnih vod določili zadevne 
nevarne snovi, ki predstavljajo možno tveganje za tla in 
podzemne vode. Priprave na monitoring so bile obsežne, 
saj smo najprej izdelali načrt transportnih poti in skladiščnih 
prostorov zadevnih nevarnih snovi, nato pa smo določili 

Vzorčna mesta za monitoring tal 

Mikroskopski posnetki vzorcev vod vzetih iz biofiltrov, v katerih so vidni različni mikroorganizmi, ki skrbijo za čiščenje vod
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vzorčna mesta za monitoring tal in podzemnih vod. Omenjeni 
monitoring smo izvedli v zimskem in spomladanskem času ter 
izdelali izhodiščno poročilo s posnetkom stanja podzemnih 
voda in posnetkom stanja tal na lokaciji naše tovarne.

V letu 2018 smo pričeli z zagonom biološke čistilne 
naprave. Za naše tehnološke odpadne vode je značilna nizka 
organska obremenitev, kar pomeni zelo slabe pogoje za rast 
mikroorganizmov. Tako smo večkrat dodajali mikroorganizme 
iz druge čistilne naprave, da smo pospešili razvoj biomase na 
keramičnih nosilcih v biofiltru. Pri zagonu smo imeli kar nekaj 
težav, ki jih nismo uspeli odpraviti brez zaustavitve biofiltrov. 
Tako smo začasno zaustavili biološko čiščenje do odprave vseh 
pomanjkljivosti.



OKOLJSKO POROČILO

PREGLEDNICA 1: Povprečne snovne izgube iz proizvodnega procesa

Snovne 

izgube

Indikator Cilj 2013 2014 2015 2016 2017 2018 /  

1. polletje

%

(izračun na bruto proizvodnjo)
0,7 0,88 0,89 0,77 0,75 0,68 0,63

Poraba sveže vodnjaške vode v letu 2017 je bila najnižja 
v preteklih treh letih. Poraba je odvisna od časa delovanja 
kotlov Bosch in Wagner, ki za svoje obratovanje porabita 
različno količino hladilne vode. Poraba vode v hladilne 
namene se v primeru obratovanja parnega kotla Bosch 
obravnava kot tehnološka odpadna voda v proizvodnem 
procesu, ko pa obratujemo s kogeneracijo in proizvajamo 
električno energijo, se hladilna voda obravnava kot 
tehnološka voda v termoelektrarnah. V proizvodnem procesu 
vodni krogotok odpiramo z odpadno hladilno vodo iz 
Energetike, da zagotavljamo organske obremenitve odpadne 
tehnološke vode znotraj predpisanih mej. Specifična poraba 
vode na neto proizvodnjo je bila najnižja v zadnjih petih letih, 

vendar nismo dosegli cilja 10 m3/tono neto proizvodnje. 
V letu 2018 je potekala optimizacija porabe vode v 
proizvodnji papirja v času delovanja biološke čistilne naprave. 
Zaradi velikih nihanj organske obremenitve vode in zaradi 
mehanskih okvar posameznih segmentov biološkega čiščenja 
nismo uspeli zagotoviti potrebne rasti mikroorganizmov in 
posledično nismo uspeli zmanjšati specifične porabe vode. Ta 
naloga nas čaka v letu 2019.  

Tudi v letu 2017 izkazujemo visoko energetsko učinkovitost 
proizvodnega procesa, kot so nizke specifične porabe 
električne in toplotne energije v primerjavi z BAT tehnikami. 
Poraba zemeljskega plina in nabavljena elektrika sta bili v letu 
2017 na ravni iz leta 2016. 

PREGLEDNICA 2: Poraba energentov

Poraba 
vode

Indikator Cilj 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sveža voda (vodnjaki) 
1000 m3 4.401 4.189 3.760 2.272 2.463 2.163

Sveža voda  
(hlajenje v energetiki)  
1000 m3

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)

875 
(hlajenje kot  

termoelektrarna)

237 
(hlajenje kot  

tehnološki 
nameni)

Sveža voda (tehnološki 
namen proizvodnja 
papirja) 1000 m3

1.091 1.302 1.348 1.209 1.164 1.051

Spec. poraba 
tehnološke vode

10 (BAT 15) 12,1 18 17 14,7 14,3 12,7

Poraba 
energije

Indikator Cilj 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Zemeljski plin 1000 
Sm3 15.937 14.628 13.462 10.591 12.510 12.110

Nabavljena elektrika 
MWh

28.809 26.328 36.791 50.851 44.143 45.768

Emisijski kuponi 32.834 29.868 27.416 25.229 19.850 23.446 22.696

Poraba električne 
energije MWh/ton neto

0,7  
do 0,9

0,651 0,647 0,640 0,622 0,627 0,624

Poraba toplotne 
energije GJ/ton neto

7 do 8 3,69 4,05 3,98 3,79 3,76 3,74
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Uporaba naravnih virov
Racionalno rabo naravnih virov merimo z indeksom snovnih 
izgub iz proizvodnega procesa. Snovne izgube, ki jih 
računamo na VČN, izhajajo iz količine izžetega mulja. Snovne 
izgube so v lanskem letu padle pod ciljno vrednost 0,7, v 
letošnjem letu pa se trend izgub še znižuje.



Emisije
ZRAK

Emisije v zrak nastajajo pri proizvodnji pare, pri sušenju 
in razrezu papirja. Monitoring emisij v zrak je predpisan z 
okoljevarstvenim dovoljenjem vsako tretje leto za kotlovske 
naprave in vsako peto leto za odpraševalne naprave, izvaja 
pa ga zunanja pooblaščena ustanova. Z investicijo v nov 
parni kotel Bosch smo zelo znižali emisije NOx v zrak, saj 
je garancijska vrednost pod 100 mg NOx/m3 zraka. Prve 
meritve v letu 2015 so potrdile izboljšano stanje izpustov 
(72mg NOx/m3), kar je znova potrdil monitoring v letu 2018 
(68 mg NOx/m3).

Ker glede na tržne cene elektrike in plina paro proizvajamo 
tudi s parnim kotlom Wagner, tudi za ta kotel izvajamo redni 

PREGLEDNICA 3: Emisije snovi v ozračje 

Indikator Okoljevarstveno 
dovoljenje

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Emisije v 
ozračje (kotel 
Bosch)

NOx mg/m3 150 72*** 72*** 72*** 68*****

Emisije v 
ozračje (kotel 
Wagner)

NOx mg/m3 200 152** 152** 152** 163**** 163**** 156*****

Vsi izpusti Prah mg/m3 150 11** 11** 11** 11** 11** 8*****

*monitoring 2009, **monitoring 2012, ***prve meritve emisij v zrak na parnem kotlu Bosch, ****monitoring 2016, *****monitoring 2018

monitoring na tri leta. Ker smo v letu 2017 obnovili betonski 
dimnik in naredili novo merilno mesto za kotel Wagner, smo 
v letu 2018 izvedli nov monitoring. Z novo Uredbo o emisiji 
snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in 
nepremičnih motorjev (Ur. l.17/18) za naprave, starejše od 27 
let, velja mejna vrednost NOx 200 mg/m3. Tako tudi za kotel 
Wagner izpolnjujemo zakonske zahteve glede NOx.

VODA

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

PREGLEDNICA 4: Emisije snovi v vodotok 

Emisije v 
vodotok

Indikator Okolje-
varstveno 

dovoljenje 
(meje do 

1.1.2013)

Okolje-
varstveno 

dovoljenje 
(meje po 

1.1.2013)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 /  
1. polletje

Suspen.

snovi

mg/l 35 11,8 7,4 10,1 8,2 6,7 6,6

kg/t 0,4 0,4 0,19 0,1 0,13 0,10 0,1 0,089

KPK
mg/l 71 66,3 85 95,2 76,3 56

kg/t 4** 4** 1,15 1,0 1,04 1,23 0,98 0,74

BPK5

mg/l 50** 25** 18 15,5 13,5 17 12 8,2

kg/t 0,28 0,2 0,17 0,22 0,15 0,11

N tot
mg/l 10 6,1 5,6 4,6 4,3 4,0 2,5

kg/t 0,2 0,102 0,09 0,06 0,06 0,05 0,03

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

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

AOX
mg/l 0,071 0,086 0,06 0,11 0,12 0,085

kg/t 0,015 0,005 0,0011 0,0014 0,0007 0,0013 0,0015 0,0011

** Meja je določena za proizvodnjo z več kot eno menjavo na dan
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Hrup
Monitoring hrupa v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem 
vsako tretje leto izvaja zunanja akreditirana institucija. 
Meritve hrupa, ki smo jih v letu 2016 izvedli na treh lokacijah 
v okolici tovarne, so bile pod maksimalno dovoljeno 
mejo za dnevni, večerni in nočni čas, tako da so zahteve 
okoljevarstvenega dovoljenja izpolnjene. Smo pa kljub temu 
izdelali projekt za dodatno znižanje emisij hrupa. Prvi ukrepi 
so bili že izvedeni v letu 2018. Naslednji redni monitoring 
hrupa v okolje bo izveden v letu 2019.

Odpadki
V podjetju imamo dobro vzpostavljen sistem ločevanja 
odpadkov na izvoru - imamo manjše zabojnike za posamezne 
vrste odpadkov, ki jih zaposleni dnevno praznijo na otokih 
za ločene odpadke. Imamo več otokov z ločenimi zabojniki, 
ki so označeni z oznakami za posamezne vrste odpadkov. 
Ravnanje z 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 katerem smo opredelili vse potrebne 
aktivnosti za uskladitev delovanja z zakonodajo. Zaposlene 
redno usposabljamo za ravnanje z nevarnimi snovmi in za 
ravnanje v primeru nezgodnega razlitja nevarnih snovi. 

S prehodom na oznake GHS smo vsa navodila za ravnanje 
v primeru 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 2017 je pooblaščena ustanova izvedla pregled 
skladiščnih naprav z nevarnimi kemikalijami. Vse neskladnosti 
na eni od skladiščnih naprav bodo urejene do konca leta 
2018. Izdana potrdila o skladnosti delovanja skladiščnih 
naprav z zakonodajo so del poročila o pregledu tehničnih 
ukrepov za preprečevanje onesnaženja tal in podzemnih vod.

PREGLEDNICA 5: Odpadki, nastali na lokaciji Goričane d.d.

Indikator Načrt  
gospodarjenja  

z odpadki

2013 2014 2015 2016 2017 2018 /  
1. polletje 

Papirni mulj ton 1.600 1.937 2.041 2.220 1.809 1.769 556

Komunalni odpadki ton 35 35 37 35 30 31 18,3

Papirna embalaža ton 350 392 368 373 397 500 289

Kovinska embalaža ton 130 133 124 147 151 120 66

Plastična embalaža ton 40 43 37 37 19 23 11,6

Lesena embalaža ton 50 45 58 51 53 37 22,5

Izredni dogodki
V letu 2018 ni bilo izrednih dogodkov, ki bi vplivali na okolje. 

Izvedeni okoljski cilji in programi 
1. Znižanje BPK5 tehnološke odpadne vode ob 

specifični porabi vode pod 10 m3/tono.

 Zagonsko obratovanje biološke čistilne naprave je 
potekalo v prvi polovici leta 2018. Zaradi okvare 
vstopnega ventila nismo uspeli zagotavljati pravilnega 
pretoka vode v biofiltrih, kar nam je onemogočilo 
optimizacijo zadrževalnega časa in s tem slabše 
rasti biomase. Imeli smo tudi mehansko okvaro 
prezračevalnega sistema, ki je zahtevala izpraznitev 
biofiltrov za sanacijo cevovodov. 

2. Ohranjanje emisij hrupa pod zakonsko zahtevo.

 V letu 2017 so bili nameščeni novi dušilci hrupa v 
območju ventilatorjev nad papirnim strojem. Monitoring 
hrupa bo izveden v letu 2019. Glede na rezultate 
bo sprejeta odločitev, ali je potrebno vgraditi še več 
dušilcev hrupa.

Vodstvo podjetja redno pregleduje okoljske vidike in tveganja 
ter proži projekte za doseganje okoljskih ciljev. 
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Pri zastoju srca je znanje temeljnih 
postopkov oživljanja neprecenljivo, saj 
lahko z njim srce, ki je zastalo, vnovič 
poženemo v tek in ga z uporabo 
avtomatskega defibrilatorja (AED) tudi 
povrnemo v normalen ritem ter s tem 
človeku rešimo življenje. 

Avtomatski defibrilator je naprava, ki 
prepreči motnjo ritma srca. Opremljen 
je z nazornimi slikovnimi prikazi 
uporabe in nas tudi glasno vodi.

Z uporabo avtomatskega defibrilatorja 
je možnost preživetja v primeru 
srčnega zastoja bistveno večja, 
saj je pomoč takojšnja, uporaba 
defibrilatorja pa enostavna. 
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NOVA OPTIČNA 
POVEZAVA
Besedilo: Jože Malej

Konec meseca aprila smo na področju 
komunikacijske tehnologije naredili 
preklop z bakrenih vodnikov na 
optična vlakna. Zamenjana tehnologija 
oz. infrastruktura ni bila več kos 
zahtevam po vedno večji količini 
prenosa informacij, zato je pogosto 
prihajalo do počasnosti delovanja, 
nemalokrat pa tudi do prekinitev. 
Vsako močnejše deževje je bilo večkrat 
vzrok teh prekinitev in v takšnih 
situacijah smo bili vedno odvisni od 
ponudnika storitev, da je odpravil 
napako. Ker večina poslovnih aplikacij 
temelji na internetni tehnologiji, vsaka 
prekinitev za poslovanje podjetja 
pomeni »informacijski zastoj«. 

Analiza optične infrastrukture je 
pokazala možnost priključitve v 
strojnici prenovljene MHE. Savske 
elektrarne so namreč do tam za 

potrebe upravljanja MHE že v 
fazi prenove zagotovile optično 
infrastrukturo. Skupaj z novim 
ponudnikom, podjetjem Stelkom iz 
Ljubljane, je bil izveden priklop, na 
naši strani pa smo po preboju stene 
reaktivirali optično povezavo, ki smo jo 
opustili ob začetku prenove MHE, in ki 
poteka skozi skladišče rezervnih delov 
do sistemske sobe IT v upravni stavbi.

Optična povezava je stabilna in 
zanesljiva, z minimalnimi vplivi motenj 
iz okolice, tako da v šestih mesecih 
delovanja ne beležimo izpadov oz. 
prekinitev. Izredno pozitivno pa so se 
odzvali tudi naši pogodbeni partnerji, 
ki preko VPN-povezav uporabljajo 
oddaljeni dostop v naše IT okolje, tako 
na procesnih kot tudi na poslovnih 
aplikacijah.

Mrežno stikalo Enterasys

* ang. Automated External Defibrilator oz. slo. avtomatski zunanji defibrilator

Znak za mesto, kjer je 
defibrilator.

Tudi v našem podjetju imamo AED 
napravo, zato smo za vse zaposlene 
pripravili delavnico z vsebino:

• Kaj je zastoj srca in kako ga 
prepoznamo? 

• Navedba in zaporedje ukrepov ob 
zastoju srca. 

• Opis in prikaz temeljnih postopkov 
oživljanja za laike pri odraslih in 
otrocih.

• Opis in praktičen prikaz uporabe 
avtomatskega zunanjega 
defibrilatorja (AED). 

• Prepoznavanje in ukrepanje ob 
življenje ogrožajočih stanjih s 
primeri iz prakse. 

Vsak udeleženec je lahko poskusil tudi 
ročno masažo srca.

TPO - TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z 
UPORABO AED* 
Besedilo: Petra Hunjadi 

Naučite se temeljnih 
postopkov oživljanja 
in uporabe AED, 
ker nikoli ne veste, 
kdaj jih boste 
morali uporabiti na 
svojcih, prijateljih 
ali mimoidočih. 
Spodbujajte srcu 
zdrav način življenja.



Poleg veselja do praktičnega 
strokovnega dela morajo imeti tudi 
smisel za organizacijo, tehnično 
razumevanje in dober odnos do 
varstva okolja.

Pri teoretičnem delu pouka se dijaki 
seznanijo z osnovnimi zakonitostmi 
tehnologije izdelave, predelave in 
dodelave papirja.

Seznanijo se tudi z osnovnimi 
zahtevami na prečnem rezalnem stroju 
in izračuni produktivnosti na stroju, se 
naučijo pomena označevanja zvitkov 
ter spoznajo osnovne formate papirja 
in kartona.

Poseben poudarek pri posameznih 
strokovnih modulih je dan 
posameznemu profilu poklica. Pri 
praktičnem delu izobraževanja 
se strokovno-teoretična znanja 
povezujejo s praktičnim poukom.

V 1. letniku se vsi dijaki/ vajenci 
seznanijo s temeljnimi vsebinami 
izdelave papirja, v 2. in 3. letniku pa 
utrdijo znanje v proizvodnji različnih 
vrst papirja.

Praktični del izobraževanja se izvaja v 
podjetju.

Izobraževalni program izvajajo 
Strokovni izobraževalni center 
Ljubljana in delodajalci.

Praktično usposabljanje se izvaja 
na učnih mestih za praktično 
usposabljanje z delom ali na vajeniških 

učnih mestih v vajeniški obliki 
izobraževanja, deloma pa lahko tudi 
v medpodjetniških izobraževalnih 
centrih.

Podlaga za načrtovanje in izvedbo 
praktičnega usposabljanja je katalog 
praktičnega usposabljanja.

Vajeniški sistem izobraževanja

 Vajenec se izobražuje in 
usposablja z delom.

 Izvedbeni del je opravljen v 
dogovoru z delodajalci.

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko 
vpiše, kdor je uspešno končal:

 osnovnošolsko izobraževanje ali

 nižje poklicno izobraževanje ali

 enakovredno izobraževanje po 
prejšnjih predpisih.

Pogoji za dokončanje

Pozitivna ocena pri:

 splošnoizobraževalnih predmetih,

 obveznih strokovnih modulih,

 izbirnih strokovnih modulih,

 odprtem delu kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 interesne dejavnosti,

 obveznosti pri praktičnem 
usposabljanju z delom,

 zaključni izpit.

KADRI
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Nov izobraževalni 
program  

PAPIRNIČAR
Besedilo: Petra Hunjadi

Program Papirničar je namenjen učencem in 
vajencem, ki jih zanimajo izdelava celuloze in 

papirja, kartona ter higienskega papirja, priprava 
surovine, merjenje kakovosti papirja in kartona ter 

delo na papirniških strojih. 

Zaključni izpit obsega:

 pisni in ustni izpit iz slovenščine,

 zaključno delo.

Predmetnik si lahko ogledate na 
povezavi https://www.siclj.si/
wp-content/uploads/2018/03/
predmetnik-papirnicar-spi.pdf.

V vajeniški program sta se v letošnjem 
šolskem letu vpisala (le) dva vajenca, 
vendar upamo, da bo v prihodnjih letih 
novi program bolje zaživel.

VIR: https://www.siclj.si

VERIFIKACIJA 
UČNIH MEST IN 
VAJENIŠKIH UČNIH 
MEST
Naše podjetje je pri Gospodarski 

zbornici Slovenije kot predlagatelj 

sprožilo postopek verifikacije in 

izpolnjuje pogoje za izvajanje 

praktičnega usposabljanja dijakov 

in vajencev, na učnem mestu za 

program papirničar in električar.

V sistem vajeništva lahko vstopijo 

vsa podjetja, ki imajo verificirano 

učno mesto, kar pomeni, da 

imajo ustrezne materialne (nudijo 

ustrezno okolje, kjer se vajenec lahko 

usposablja) in kadrovske pogoje 

(usposobljenega mentorja, ki bo skrbel 

za vajence).

https://www.siclj.si/wp-content/uploads/2018/03/predmetnik-papirnicar-spi.pdf
https://www.siclj.si/wp-content/uploads/2018/03/predmetnik-papirnicar-spi.pdf
https://www.siclj.si/wp-content/uploads/2018/03/predmetnik-papirnicar-spi.pdf
https://www.siclj.si


Včasih se zdi prav neverjetno, kako 
skrbimo za svoj avto, ga redno 
čistimo in vzdržujemo, točimo super 
gorivo, redno vozimo na servis, sebi 
in svojemu telesu pa ne namenjamo 
skoraj nič časa in pozornosti.

Hišo in dom uredimo do onemoglosti, 
pri tem pa pozabljamo na svoje 
telesno in duševno zdravje.

Še bolj neverjetno pa je, kaj smo 
ljudje pripravljeni narediti za zdravje, 
ko ga enkrat ni več; od pravilnega 
prehranjevanja do uživanja vitaminov, 
pitja tekočine … še vedno je kurativa 
bolj priljubljena od preventive in 
številni nasveti za zdravo počutje 
spregledani.

V podjetju že izvajamo določene 
aktivnosti s ciljem, da izboljšamo 
počutje, zdravje in varnost vseh 
zaposlenih. 

Tako smo se v januarju in februarju 
odločili tudi za izvedbo delavnice za 
vse zaposlene.

Namen delavnice je bilo ozavestiti 
zaposlene o pomenu skrbi za lastno 
počutje, predvsem na področju 
komunikacije in medsebojnih odnosov 
ter poznavanju stresa in njegovih 
kvarnih in nekvarnih vplivov. 

Delavnice so bile interaktivne, 
udeležence se je stalno pozivalo k 
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Promocija zdravja  
na delovnem mestu 

- izziv vsakega 
delodajalca

Besedilo: Petra Hunjadi

Včasih je dobro, da se v življenju malo ustavimo, umirimo 
in razmislimo o zares pomembnih stvareh. Koliko časa 

namenimo samemu sebi? Pomislimo kdaj na svoje 
zdravje? Si privoščimo oddih, zadosti spanja in sprostitev? 

Jemo zdravo? Smo večino dneva napeti in slabe volje? 
Kakšne so naše želje? Kaj nas razveseljuje in sprosti?

sodelovanju (iskanje primerov v praksi 
in takojšnje iskanje rešitev), tako da so 
lahko pridobili znanja, ki so jih lahko 
takoj uporabili v praksi. 

Potekale so v sproščenem duhu in 
povezovalno, saj so si udeleženci lahko 
povedali, kaj doživljajo pri opravljanju 
svojih delovnih nalog brez stresnih 
vplivov iz okolja. Ker so bili sproščeni, 
so komunicirali obvladano ter se 
tako učili veščin komuniciranja in 
prepoznavanja posledic svojih besed 
na kolege.

Delavnico je vodila Simona Ažman  
(Visit-A, d.o.o.), dolgoletna izvajalka 
programov in delavnic o zdravem 
delovnem okolju in promociji zdravja. 

Podrobnejša vsebina 
delavnice
PROMOCIJA ZDRAVJA 

• Kaj pomeni promocija zdravja in zakaj 
jo izvajati. 

• Aktivnosti v podjetju.

NAŠE VLOGE PRI PROMOCIJI 
ZDRAVJA

• Klasični primeri, ki nezavedno vplivajo 
na naše počutje (delovno okolje in 
domače okolje).

• Kaj lahko takoj naredimo, da 
izboljšamo svoj odnos do zdravja in 
počutja?

VREDNOTA ZDRAVJE

• Kdo lahko zboli?

• Vplivi vzorcev na zdravje (motivacijo).

• Vplivi okolja pri skrbi za lastno 
zdravje.         

STRES

• Prepoznavanje stresa in naših 
stresorjev.

• Splošno: prepoznavanje občutij, 
spremembe v nas in našem vedenju, 
delovanju.

• Stres: delovno okolje in domače 
okolje – vplivi stresa na odnose in 
komunikacijo.

Odzivi na delavnico
»Lepo porabljenih nekaj ur svojega 

časa. Pogovor o stvareh, o katerih 

se ponavadi ne pogovarjamo …«

»Bilo je zelo lepo. Želim si več 

takih druženj …«

»Predavanje se mi je zdelo všečno 

in zanimivo. V moj vsakdan je 

prineslo nekaj za razmišljanje in 

nova vodila. Hvala.«

»Res je, v življenju je pomembno le 

zdravje in dobri odnosi. Žal se tega 

zavedamo šele po težkih časih, če! 

Toliko življenjske energije, kot je 

imate, premore človek z realnimi 

pričakovanji in lepo dušo.«
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Novi sistem je proizvod kanadske 
družbe Papertech. Zaradi potreb 
osnovnega vzdrževanja sistema sva 
se od 10. 4. 2018 do 12. 4. 2018 
udeležila izobraževanja na sedežu 
podjetja v Vancouvru (Kanada).

Izobraževanje je bilo razdeljeno na tri 
dele. Prvi del je obsegal spoznavanje 
osnovne povezljivosti in delovanja 

Izobraževanje v  
Papertechu

Besedilo: Lojze Bogataj in Andrej Bizant

sistema (kabli in omarice), delovanja 
kamer, objektivov, sinhronizacijskih 
kartic in LED-reflektorjev. Manjši 
del je obsegal računalniško opremo 
in povezljivost strežnika z ostalimi 
sistemi.

Drugi del je bil namenjen sistemu 
inšpekcije papirnega traku (WIS - Web 
Inspection System) WebVision, ki ga 

Kamera in led reflektorja na  
poziciji stiskalnic

Proizvodnja nadzornega sistema Uporabniški vmesnik nadzora  
papirnega traku

PAPIRNIŠKA ŠOLA 
Besedilo: Andreja Kalan

Letos spomladi je uspešno 
zaključila izobraževanje 
druga generacija 
papirniške šole.

Udeleženci so poglobili svoje znanje iz 
celotnega procesa proizvodnje papirja, 
ter pridobili številna specifična znanja 
za vodenje posameznih faz procesov.

Septembra smo oblikovali že tretjo 
skupino bodočih papirničarjev, ki 
zasedajo delovna mesta v papirnici, 
nabavi in razvoju.

podjetje ponuja v svoji paleti izdelkov. 
Sistem pri nas ni vgrajen.

Tretji del je obsegal pregled 
celotnega izobraževanja, spoznavanja 
napak in okvar ter ogled izdelave 
celotnega sistema v proizvodnji. V 
pregledu smo opravili nekaj vaj in 
tehničnih nastavitev sistema, kjer 
smo spoznali vzroke okvar in način 
odpravljanja. Vzroki nedelovanja so 
razdeljeni na strojno in programsko 
opremo. Poudarek je bil na strojnih 
napakah (okvara kamere, objektiva, 
napajalnih enot, sinhronizacijskih 
kartic, računalniškega sistema, 
povezav itd.). Programske napake 
v večini primerov odpravljajo 
serviserji z daljinskim dostopom. Za 
predčasni konec izobraževanja smo 
si ogledali proizvodnjo, kjer smo 
videli sestavljanje sistemov, razvojni 
laboratorij, kjer testirajo novo strojno 
opremo, in servisni oddelek za 
popravilo okvarjene opreme.

Druga generacija papirniške šole

Z novim sistemom nadzora papirnega traku (WMS - Web 
Monitoring System) TotalVision, ki je v celoti zamenjal stari 
sistem SmartAdvisor, je k nam prišla tudi popolnoma nova 

programska in strojna oprema. 



KADRI

20

Kdaj in kako ste začeli delati v 
papirnici Goričane?

Rojena sem bila kot Refika Joldžić in 
prihajam iz Bosne, iz mesta Cazin. Do 
20. leta sem živela doma, na kmetiji, z 
bratom Refikom in očetom. V Medvode 
sem prišla leta 1978, ker se je takrat 
množično odhajalo v Slovenijo za 
boljšim življenjem. Kmalu po prihodu 
v Slovenijo sem se zaposlila v papirnici 
Goričane. Spomnim se datuma še 
danes, bil je 21. junij 1978. Čisto 
po naključju sem poslala prošnjo v 
kadrovsko službo in bila poklicana na 
razgovor. Spominjam se, da sta me 
sprejeli Majda Fras in Kristina Bertoncelj. 
Slednja me je takoj peljala v oddelek 
dodelave, kjer sem si lahko ogledala 
prosto delovno mesto in pričela z 
delom. Začela sem na delovnem 
mestu pomočnika vodje ploskega 
rezalnika, potem pa nadaljevala delo 
kot prebiralka papirja, kar počnem še 
danes.

Kako se spominjate začetkov?

Spomini na začetke v papirnici so zelo 
lepi. Bili smo mladi, zdravi, polni veselja 
in želje po novih dogodivščinah in 
boljšem življenju. Radi smo se družili, 
tudi po koncu »šihta«, in res sem rada 
hodila v službo. Nobeno delo mi ni 
bilo odveč, čeprav smo včasih delali 
težje in hitreje, saj smo imeli normo. 
Veliko del smo morali opravljati ročno. 
Danes je precej drugače, papirnica je 
sodobnejša, imamo vrhunske stroje in 
tehnologijo, ki nam je v veliko pomoč. 
Ja, bilo je fizično naporno, vendar smo 
imeli voljo do dela, dobre odnose in 
predvsem mladost (smeh).

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

Vse. Vse mi je všeč pri mojem delu, 
saj imam res rada papir. Vsa leta že z 
veseljem hodim v službo in resnično mi 
nobeno delo ni odveč, čeprav imam od 
leta 2000 zaradi zdravstvenih težav 
skrajšan, 4-urni delovnik. Zelo sem 

ponosna na to, da sem letos od podjetja 
prejela tudi jubilejno nagrado za 40 let 
dela v papirnici. Tukaj sem z veseljem 
pustila svojo mladost in starost. 

Kaj ste si v teh 40 letih dela v 
papirnici najbolj zapomnili?

Najbolj se spominjam časov, ko se je v 
papirnici zaradi zaprtja obrata celuloze 
odpuščalo, pisalo se je leto 1992. Sama 
se sicer nisem bala izgube službe, mi je 
pa bilo težko zaradi drugih sodelavcev 
in na splošno zaradi podjetja. Nihče si 
ni želel, da bi šli v stečaj. Bili smo zelo 
pripadni podjetju in smo nanj res gledali 
kot na svojega. Tega današnja mladina 
ne more razumeti (smeh). 

Kako preživljate prosti čas, imate 
kakšne zanimive hobije?

Zelo rada se sprehajam, rada hodim na 
Osolnik, rada gobarim in jeseni nabiram 
kostanj. Ker imam diagnozo celiakije, 
moram zelo paziti na prehrano, zato 
obdelujem tudi svoj mali vrtiček in si 
tako zagotovim bio zelenjavo. Imam 
tudi enega vnuka in se zelo veselim 
njegovih obiskov. Poleti grem rada na 
morje, vedno pa se rada vračam v rodno 
Bosno. 

Katere so vaše vrednote, kaj vam 
največ pomeni?

Največ mi pomenijo zdravje, družina, 
prijatelji in papirnica Goričane, za katero 
si iskreno želim, da bi dobro in uspešno 
delala še mnoga leta. Cenim pošteno 
delo, iskrene odnose in nekonfliktnost.

Za konec morda še kakšno sporočilo 
celotnemu kolektivu?

Vsem sodelavcem bi rada sporočila, naj 
pridno delajo, naj ne gojijo zamer, naj 
si med seboj pomagajo, drug drugemu 
prisluhnejo, saj v službi preživimo veliko 
časa, dnevi, tedni, meseci in leta pa kar 
bežijo.

To priložnost bi rada izkoristila tudi 
za to, da se iskreno zahvalim vsem 
sodelavcem, ki so mi ob mojem odhodu 
v pokoj pripravili res lepo zabavo, ki je 
ne bom nikoli pozabila. 

Naj na koncu izrečem še iskreno zahvalo 
g. direktorju Andražu Steguju za ves 
trud, da papirnica tako dobro posluje, 
in za njegov pošten odnos do vseh nas 
zaposlenih.

INTERVJU:  

REFIKA KANTAREVIĆ
Besedilo:  Andreja Kalan



Kaj bi na kratko povedali o sebi?

Sem Benjamin Hukić, star sem 20 let in živim v Medvodah. V 
prostem času se ukvarjam z boksom.

Kdaj ste se zaposlili v podjetju, na katerem delovnem 
mestu in katere so vaše delovne naloge?

V papirnici Goričane sem začel delati leta 2016 kot študent. 
V Goričanah mi je bilo zelo všeč in spoznal sem veliko novih 
prijateljev. Oktobra letos sem stopil korak više in se zaposlil 
redno, na delovnem mestu Pomočnik dodelavnega stroja.

Kaj vas pri vašem delu najbolj veseli?

Pri mojem delu me najbolj veseli, da imam dobre sodelavce, 
ki so prijazni in vedno pripravljeni pomagati. Veseli me tudi 
delo s stroji.

Kakšna so vaša delovna načela?

Moja delovna načela so: korektni odnosi s sodelavci in dobro 
opravljeno delo.

Kje se vidite čez 10 let?

Čez deset let se vidim kot izkušen delavec v papirnici 
Goričane. 

Kakšno sporočilo za konec celotnemu kolektivu?

Rad bi povedal, da so Goričane z menoj pridobile pridnega 
in prijaznega sodelavca in upam, da se bomo dobro razumeli 
tudi še naprej.
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Kaj bi na kratko povedali o sebi?

Naj se na kratko predstavim. Sem Klemen Pučko, star sem 37 let 
in imam dve hčeri. Živim v Rakovniku pri Medvodah.

Kdaj ste se zaposlili v podjetju, na katerem delovnem mestu 
in katere so vaše delovne naloge?

V papirnici Goričane sem se zaposlil junija letos. Opravljam delo 
drugega pomočnika na papirnem stroju. Moje delo je menjava 
tamburjev, upravljanje z gladilnikom in navijalnikom, pomoč pri 
jemanju vzorcev papirja, sodelovanje z VRS-jem glede dolžine 
papirja na tamburju, pomoč pri menjavi strojne vprege, skrb za 
red in čistočo na delovnem mestu, vnos izmeta …

Kaj vas pri vašem delu najbolj veseli?

Pri delu me najbolj veseli spoznavanje papirnega stroja, ki je kar 
velik zalogaj. Vesel sem tudi priložnosti, da se lahko dodatno 
izobražujem v programu za papirničarja, ki ga organizira 
podjetje.

Kakšna so vaša delovna načela?

Moja delovna načela so: kvalitetno opravljanje svojega dela, 
pomoč sodelavcem ter urejeno in čisto delovno okolje.

Kje se vidite čez 10 let?

Čez deset let se vidim v papirnici Goričane, mogoče na 
kakšnem drugem delovnem mestu. 

Kakšno sporočilo za konec celotnemu kolektivu?

Dobra volja je najbolja. 

INTERVJU:  

BENJAMIN HUKIĆ
Besedilo:  Andreja Kalan

INTERVJU:  

KLEMEN PUČKO
Besedilo:  Andreja Kalan
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Kaj bi na kratko povedali o sebi?

Z družino živim v Zbiljah. Odraščal sem 
v Nemčiji, tam sem živel več kot 23 
let. Ko sem končal nemško desetletko, 
sem se po dualnem sistemu kot 
vajenec izučil za elektromehanika. 
Po končani poklicni izobrazbi sem 
se vpisal na tehnično gimnazijo. Po 
maturi sem bil pred težko določitvijo, 
ali naj ostanem v Nemčiji in tam 
študiram, ali pa se vrnem v Slovenijo 
in nadaljujem življenjsko pot tukaj. 
Odločil sem, da se vrnem domov v 
Slovenijo. Leta 1995 sem se vpisal na 
Fakulteto za strojništvo v Ljubljani. Po 
končanem dodiplomskem študiju sem 
zaključil še podiplomski študij, smer 
menedžment tehnologij vzdrževanja, 
ravno tako na Fakulteti za strojništvo 
v Ljubljani. V svoji karieri sem se ves 
čas srečeval s papirno industrijo tako 

INTERVJU:  

SAŠA CIGLAR
Besedilo:  Andreja Kalan

v Sloveniji kot tudi v Evropi. Kot mlad 
inženir sem delal v podjetju, kjer smo v 
papirnicah vzpostavili tako imenovano 
računalniško podprto vzdrževanje. 
Projektirali in montirali smo tudi 
sisteme za centralno mazanje, tako da 
sem bil vedno vpleten v vzdrževanje in 
investicije. Sedaj pa se veselim novih 
izzivov na delovnem mestu.

Kdaj ste se zaposlili v podjetju, na 
katerem delovnem mestu in katere 
so vaše delovne naloge?

Moj prvi delovni dan je bil 3. maja 
2018. Zaposlen sem na delovnem 
mestu vodje podpornih dejavnosti. 
To pomeni, da sem v največji meri 
zadolžen za vso tehniko, ki je potrebna 
za nemoten proizvodni proces, za 
celotno vzdrževanje in pripravo ter 
vodenje investicij.

Kaj vas pri vašem delu najbolj veseli?

Najbolj me veseli, da ne zmanjka novih 
izzivov. Posebej všeč mi je raznolikost 
v mojem vsakodnevnem delu. Skoraj 
ni dneva, da se ne bi pojavilo nekaj, 
česar še ni bilo. To je mogoče tudi tista 
posebnost, ki papirništvo naredi tako 
zanimivo.

Kakšna so vaša delovna načela?

Vsak projekt ali novo stvar, ki jo 
pričnem, tudi do konca speljem. Vedno 
poskušam slediti svetovnim trendom 
in poiskati ustrezne novosti na svojem 
področju, ki nam lahko olajšajo delo in 
povečajo učinkovitost. Vedno iščem 
nove izzive, da lahko kaj spremenim 
ali izboljšam. Za vsa svoja dejanja 
vedno prevzamem polno odgovornost 
in nikoli ne iščem krivcev drugod. 
Strokovnost je zame izrednega 
pomena, zato se tudi sam poglobim v 
vsako stvar pri mojemu delu.

Kje se vidite čez 10 let?

Čez deset let bom še vedno rad hodil 
v službo v papirnico Goričane in z 
veseljem delal. Takrat bo PS1 imel že 
nekaj novosti, večjo hitrost in večjo 
produktivnost ter boljši izkoristek 
in še razne tehnične novosti za bolj 
učinkovito in fleksibilno proizvodnjo.

Kakšno sporočilo za konec 
celotnemu kolektivu?

Za dobro sodelovanje sta komunikacija 
in prenos informacij izrednega 
pomena. Visoka raven komunikacije 
je osnova za dobro sodelovanje in 
ustvarja prijeten timski duh. Vsak 
posameznik se mora zavedati, da je 
s svojim prispevkom odgovoren za 
skupen uspeh. Preprosto povedano – 
naš skupni cilj mora biti to, da gre čim 
več papirja tako rekoč čez vratarnico, 
kajti to je prodan proizvod, ki nam 
predstavlja vsakdanji kruh. Dobra 
komunikacija pomeni tudi prenos 
znanja predvsem od starejše, izkušene 
generacije na mlajše generacije. V svoji 
karieri sem prevečkrat opazil, da se 
velika večina boji sprememb, novosti in 
novih pristopov pri opravljanju svojega 
dela. In to naj bo moje sporočilo 
kolektivu: sodelujmo, pogovarjajmo se 
in imejmo pogum za spremembe. 
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KADROVSKA 
GIBANJA V LETU 
2018
Besedilo:  Andreja Kalan

V letu 2018 je do izdaje časopisa naše 
podjetje zapustilo 10 sodelavcev, na 
novo pa se jih je zaposlilo 12, in sicer:

• BENJAMIN JERINA 
pomočnik dodelavnega stroja

• TANJA ORLIĆ 
tajnica

• HARIS HOROZOVIĆ 
viličarist

• KRISTJAN REŠ 
električar

• SAŠA CIGLAR 
vodja podpornih dejavnosti

• KLEMEN PUČKO 
pomočnik PS II

• DAMJANA FURLAN LAZAR 
referent v računovodstvu

• MAJA ŠUŠTERŠIČ 
tehnolog v razvoju

• PETER STEGU 
referent za splošne zadeve

• BENJAMIN HUKIĆ 
pomočnik dodelavnega stroja

• EVA MUNIH 
vodja kontrole kakovosti

• ROK PRIMC 
električar

Zasluženo upokojitev je letos 
spomladi dočakal Milan Zdešar, po 
novem letu pa se bodo od nas prav 
tako zaradi upokojitve poslovili še 
Refika Kantarević, Husein Bečić, Alija 
Handanagić in Anton Golar. 

Vsi omenjeni so v Goričanah delali 40 
let ali več.

Iskrena hvala za zvestobo in 
vse dobro v novem življenjskem 
obdobju.

JUBILANTI 2018

Tudi letos smo z veseljem podeljevali  
nagrade za zvestobo podjetju.  

40 let dela v podjetju

• Husein Bečić

• Refika Kantarević

• Mirsad Samardžić

• Alija Handanagić

• Anton Golar

30 let dela v podjetju

• Janez Zor 

• Leon Ferk

20 let dela v podjetju

• Boštjan Burnik

• Dejan Bogomolec 

• Lidija Pervinšek

10 let dela v podjetju

• Elvis Velić

• Boris Gotić 

• Nina Ignjatović

• Robert Šetina

• Tadej Mihovec

• Lidija Kos

• Elma Budimlić

• Dejan Novak

• Hasan Avdić

• Anže Hunjadi

• Anita Babnik

• Isa Islamaj

• Šefik Dacić

• Marjanca Strupi

• Tadeja Pfajfar

• Zemira Šarić

• Izet Begović

• Anton Šivic

• Sašo Stoimenov

• Sonja Frahm

• Nisad Kaltak

• Mihael Šmid

• Janez Mihovec

• Marjan Zorko 

• Ranka Čiča 

• Desanka Banović 

Prihoda novega družinskega člana so 
se v letošnjem letu razveselili:

• Daniel Dolderer (hči Stella),

• Damir Huskić (sin Daris),

• Anže Hunjadi (sin Nik),

• Damijan Kozole (sin Domen),

• Zemira Šarić (hči Amanda) in

• Jan Janžovnik (sin Anej).

Iskrene čestitke!

NOVI DRUŽINSKI ČLANI NAŠIH 
SODELAVCEV



VESEL BOŽIČ IN  
SREČNO V LETU  

2019

KOTIČEK ZA NAJMLAJŠE

Pobarvaj sliko, pripiši svoje podatke in oddaj Marjanci do 
11.1.2019. Otroci, čaka vas praktična nagrada.

Narisal: Peter Stegu


