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LETNA SKUPŠČINA 
DRUŽBE
Besedilo: Tea Rezelj

Redna letna skupščina 
družbe Goričane d.d. je 
potekala 23. septembra 2019. 

Skupščine se je udeležilo 97,65 odstotka vseh 
delničarjev z glasovalno pravico.

Prisotni delničarji so se seznanili z letnim 
poročilom za leto 2018 in poročilom 
nadzornega sveta ter z večino potrdili 
predlagane sklepe uprave. 

Skupščina je zaradi poteka mandata imenovala 
člana NS. Za predstavnika kapitala je bil 
ponovno imenovan mag. Andrej Pagon. 
Predstavnik zaposlenih ravno tako ostaja  
g. Klemen Burgar. 

Za zakonitost skupščine sta skrbela predsednik 
skupščine Drago Škerget in notar Bojan 
Podgoršek.
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Največ težav smo imeli pri 

zagotavljanju zadostne likvidnosti. 

Ko so cene celuloze v drugi polovici 

leta začele padati, se je situacija hitro 

začela umirjati. Celuloza se je tako 

v obdobju 10 mesecev pocenila za 

26,5 %.

Proizvodna dejavnost je vsakodnevni 

izziv. Nadaljevali smo začrtano pot 

nadaljnjega strateškega razvoja 

naše papirnice. Postavili smo nov 

prečno-rezalni stroj PRS3, ki je začel 

obratovati v septembru. Investicijo 

smo od odločitve do zagona izvedli v 

pičlih treh mesecih. S tem smo rešili 

pomembno ozko grlo pri razrezu 

formatnega papirja. Optimizacije še 

potekajo, vendar smo s trenutnim 

rezultatom zadovoljni. S postavitvijo 

novega stroja smo občutno zmanjšali 

tudi stroške zunanjih storitev za 

razrez formatnega papirja. 

V letu 2019 smo ponovno uspešno 

izpeljali presoje ISO, FSC® in PEFCTM ter 

pridobili še en pomemben certifikat - 

AEO status za carinske poenostavitve. 

Velik preskok smo naredili tudi na 

področju razvoja, kar je v nadaljevanju 

časopisa lepo predstavljeno v rubriki 

Razvoj. Poleg tega smo začeli s 

pripravo na naslednji večji investicijski 

cikel, ki ga nameravamo realizirati v 

enem od prihodnjih let, predvidoma v 

letu 2021.

V prvih 10 mesecih: 

Poslovanje družbe Goričane d.d. 

je bilo v prvih desetih mesecih 

letošnjega leta izredno uspešno. V 

primerjavi z lanskim letom beležimo 

porast prihodkov za 1,5 mio eur. 

Goričane ostajajo pomemben 
igralec na trgu specialnih papirjev

Besedilo: Andraž Stegu

Začetek leta 2019 je bil v poslovnem smislu precej negotov. Zaradi rekordnih 
cen celuloze v letu 2018 je bila situacija zaostrena, ker pa smo specialno 

usmerjeni, je bila proizvodna zasedenost kljub temu celo leto dobra.

Družba bo ob koncu leta dosegla in 

verjetno tudi presegla letni poslovni 

načrt. Zaloge gotovih izdelkov smo 

izredno optimizirali, v zadnjem 

kvartalu zlasti zaradi uspešno 

izvedene investicije v nakup novega 

prečno-rezalnega stroja.

Proizvedli smo 65.144 ton papirja, 

prodali pa smo jih 62.815 ton. 

V tujino smo izvozili 88 % naših 

proizvodov. Glavni trgi za nas ostajajo 

Turčija, Avstrija in Italija. 

Poslovnim partnerjem se na tem 

mestu zahvaljujem za uspešno 

sodelovanje in strokovno podporo, 

zaposlenim papirnice Goričane pa za 

dobro delo, ki ste ga opravili v letu 

2019. 

Z željo po nadaljnjem uspehu, 

zdravju in zadovoljstvu vam želim 

prijeten zaključek leta in uspešen 

začetek leta 2020. V novo leto 

vstopimo z optimizmom in smelimi 

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



Po izredno turbulentnem lanskem letu, 
ko so cene celuloze in ostalih surovin 
podirale zgodovinske višinske rekorde, 
je letos sledil obraten pojav - cene 
celuloze so zelo padle in še enkrat 
se je pokazalo, da je trg celuloze 
popolnoma nepredvidljiv in da nihče 
ne more napovedati, kaj se bo zares 
zgodilo v naslednjih nekaj mesecih.

Če bi na kratko opisal letošnje leto, bi 
lahko rekel, da se bomo zelo približali 
načrtovanim rezultatom. Podrobnejši 
pregled pokaže, da smo naredili kar 
nekaj velikih korakov v smer strateškega 
razvoja, tj. rasti proizvodnje in prodaje 
specialnih papirjev. V letošnjem 
letu bomo krepko presegli prodanih 
20.000 ton nizkogramskih papirjev, 
ki postajajo naš najpomembnejši 
produkt. Letos smo uspeli pridobiti tudi 
izredno naročilo za novega kupca, v 
okviru katerega smo se naučili ravnati 
s posebnimi vlakni, ki papirju dajejo 
dodatno raven zaščite. Pričakujem, 
da bomo ta projekt ponavljali tudi v 
prihodnjih letih. Tudi v naslednjem letu 
pričakujem rast prodaje nizkogramskih 
papirjev. Največjo rast si obetamo 
na trgih vzhodne Evrope in bivše 
Sovjetske zveze, kjer se takih papirjev 
ne izdeluje, farmacevtska industrija pa 
hitro raste tudi zato, ker morajo imeti 
tuji proizvajalci proizvodnjo v Rusiji, če 
želijo tam tržiti svoje izdelke.

V letošnjem letu smo se soočili tudi z 
izrednim podaljšanjem dobavnih rokov 
za format – dobavni rok se je podaljšal 
celo na osem tednov, kar je res preveč 
za optimalno storitev, zato smo z 
Vipapom sklenili pogodbo o rezanju 
dodatnih količin, zlasti papirja SORA 
medico opaque, za kar so v Vipapu 
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Spremembe so edina stalnica 
prodaje
Besedilo: Andrej Gradišek

Za leto, ki se počasi zaključuje, zagotovo lahko rečemo, da so spremembe že 
kar nekaj let edina stalnica.

zaposlili ljudi za dodatno izmeno. 
Dogovor se izteče konec novembra, 
predvidevam pa, da bomo z dodatnimi 
kapacitetami razreza v Goričanah 
zagotovili konkurenčne dobavne roke 
vsaj za naslednji dve leti. Poleg tega 
smo razrez naših papirjev tri mesece 
opravljali tudi v papirnici v Radečah.

Največji posamezni trg je še vedno 
Turčija, kjer bomo letos prodali manj 
v tonah, vendar pa se povprečna cena 
na tono papirja močno povečuje, 
predvsem zaradi naraščajočega števila 
naročil za navodila za farmacijo.

Pri ostalih papirjih večje rasti ne 
pričakujem, še največja neznanka 
je papir za sublimacijo, kjer se sicer 
pričakuje rast, vendar pravih podatkov 
še nimamo. 

V naslednjem letu zagotovo 
pričakujemo, da bomo prodali kar 
nekaj maščobo odpornih papirjev, 
vendar moramo najprej stabilizirati 
kakovost in proizvodno ceno, potem 
pa bomo na podlagi tega prilagajali 
tržne aktivnosti.

Generalna situacija na trgu papirja 
je kar dramatična, saj so cene zaradi 
zmanjšanega povpraševanja po 
grafičnih premazanih papirjih pod 
močnim pritiskom, proizvajalci pa 
mrzlično iščejo naročila. Pričakujem, 
da se bo v naslednjem letu katera 
od papirnic, ki izdeluje te papirje, 
zagotovo zaustavila.

Leto, ki se končuje, bo v primerjavi z 
lanskim letom precej boljše, in tudi 
napovedi za 2020 so dobre, zato 
ostajam optimist. Vsem želim, da 
pričakovanja v kar največji meri tudi 
izpolnimo.



Imamo različne sisteme klejenja, 
nekompatibilnost posameznih 
komponent in različne pH vrednosti 
primarnega krogotoka, potem pa 
so tu še papirji različnih barv in z 
različno vsebnostjo optičnega belila. 
Tudi uporaba različnih polnil zahteva 
prilagajanje menjav programa in 
drugačen razpored čiščenja sistema. 
Poleg tega so se pojavljale še težave 
s tehniko, vse skupaj pa se kaže v 
nekoliko višjem deležu tehnološkega 
izmeta.

Rekordno neto proizvodnjo smo 
dosegli v letu 2018, a preračunano na 
m2 je letošnje leto primerljivo, čeprav 
mesečno v povprečju izdelamo 400 
ton papirja manj. Padec povprečne 
gramature v zadnjih dveh letih, ki 
znaša 8 %, je previsok, da bi lahko s 
povečanjem hitrosti proizvedli enake 
količine papirja kljub primerljivi oz. 
nekoliko boljši časovni izkoriščenosti.

V proizvodnji se močno zavedamo, 
da izdelovanje specialnih papirjev 
z višjo dodano vrednostjo, za 
kar smo si prizadevali vrsto let, 
zahteva drugačen pristop in 
večjo angažiranost, predvsem pa 
preventivno ukrepanje. To smo 
dosegli s stalnim izboljševanjem in 
optimizacijami na različnih področjih. 
Optimizirali smo menjave programa, 
prilagodili delovna navodila, 
izobraževali zaposlene in se trudili za 
boljšo učinkovitost posameznih faz 
proizvodnega procesa.

Izdelava papirjev z gramaturo pod 
50 g/m2 je torej počasi postala naša 
stalnica, saj na našem papirnem 
stroju skoraj polovico obratovalnega 
časa izdelujemo papir s tako nizko 
gramaturo. Res je, da se je število 
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Proizvodnja se spreminja
Besedilo: Maja Mrgole

Leto 2019 je bilo izredno zahtevno, tako zaradi vse nižjih in nižjih  
gramatur kot tudi zaradi barvitosti proizvodnega programa, ki je zelo  

razpršen in zahteven. 
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pretrgov nekoliko povečalo, a tudi tu 
opažamo, da se večinoma pojavljajo 
serijsko, kar nas spodbuja k še 
večji učinkovitosti pri preventivnih 
dejavnostih.

Ritem menjav strojne vprege je 
zelo dodelan - tu iščemo najboljše 
kombinacije z oddelkom vzdrževanja. 
Večino zahtevnejših menjav programa 
izvedemo v dopoldanskem času, ko 
hkrati odpravimo še kakšne manjše 
pomanjkljivosti na našem edinem 
papirnem stroju. 

Znižuje se tudi delež reklamacij. 
Kupci so s kakovostjo zadovoljni. 
Zasedenost proizvodnih kapacitet v 
vsem letu presega 14 dni. Kritične 
prve količine obvladujemo in jim še 
vedno posvečamo veliko pozornost.
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Za doseganje rezultatov, ki nam bodo 

v ponos, se bomo osredotočili na: 

1. nenehno iskanje optimalnega 
plana,

2. online meritve trdote navitja,

3. vzdrževanje dobre kakovosti 
strojne vprege,

4. posodobitev nadzornih sistemov in 
njihovo približanje uporabniku,

5. prepoznavanje izvora napak in 
njihovo hitro odpravljanje in

6. nenehno optimiziranje zastojev. 

Letošnje leto je dokaz, da je stalnica 

le ena - stvari se spreminjajo. To tudi 

od nas zahteva, da se ne zadovoljimo 

s starim znanjem, pač pa smo zvedavi 

in vsakodnevno iščemo nove izzive.

Le tako bomo zahtevne papirje 

izdelovali hitro, kvalitetno in s čim 

boljšo izkoriščenostjo proizvodnih 

kapacitet. 

In tu prevzema vsak svojo 

odgovornost, da je zvest sebi in 

svojemu prispevku v skupno dobro 

podjetju.

Delati v kolektivu, ki se zaveda, da 

je pomembno dobro vzdušje, dober 

medsebojni odnos, in ki mu je mar 

dobro počutje zaposlenih ter spoštuje 

vsakega posameznika, je pravzaprav 

neke vrste privilegij. 

Skupaj se bomo trudili tudi v 

prihodnje, za leto 2019 pa se vam 

iskreno zahvaljujem - za vložen čas in 

energijo.
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Papir je v osnovi razvit iz standardnega 
proizvoda SORA light chamois, vendar 
je oplemeniten z nevidnimi vlakni 
(security fibers), ki predstavljajo 
zaščitni element pri identifikaciji 
pristnosti papirja. Obstajajo še druge 
vrste zaščitnih elementov, kot so vodni 
znak, zaščitna nitka in zaščitni delci. 

Security papir se lahko uporablja kot:

• papir za bankovce,

• papir za različne identifikacijske 
dokumente,

Security paper 
(security fibers)
Besedilo: Tine Marolt

Razvoj papirja s »security« vlakni je bil v 
letošnjem letu eden od pomembnejših 
razvojnih projektov, ki smo ga zaključili z 
uspešnim lansiranjem proizvoda na trg.

• papir za potne liste,

• papir za čeke,

• papir za vstopnice ali

• papir za razne vrednotnice (delnice, 
obveznice, boni).

Vlakna so predstavljala največji izziv 
pri implementaciji v tehnološki proces, 
saj imajo širok spekter lastnosti:

• lahko so narejena iz naravnih 
(viskoza, bombaž) ali umetnih 
materialov (PTE, PP, PA),

• lahko so vidna (dnevna svetloba) ali 
nevidna (ultravijolična svetloba - UV),

• obstajajo vlakna različnih dolžin, 
oblik, barv in debelin.

Osnova za razvoj novega proizvoda se 
običajno začne z vzorčnim vzorcem 
in nadaljuje z analizami papirja, nato 
pa opravimo kalkulacijo stroškov ter v 
sodelovanju z razvojem, proizvodnjo, 
nabavo in prodajo sprejmemo 
odločitev o nadaljevanju projekta. 

Preden smo uspeli narediti prvo tono 
papirja, so bili pred nami novi izzivi:

• poiskati dobavitelja vlaken,

• izbrati ustrezen tip vlaken. Ena od 
pomembnih karakteristik vlaken je 
tudi vrednost dtex, ki je definirana 
kot teža posameznega vlakna v 
dolžini 10 km, 

• poiskati optimalno dozirno mesto 
za enakomerno distribucijo vlaken 
po širini papirnega traku. Kupec 
je zahteval najmanj 10 vlaken 
posamezne barve na 1 dm2.

Prvi poskus je bil opravljen v začetku 
aprila. Do danes smo izdelali 3800 ton 
papirja v zvitkih.

S tem izdelkom smo še povečali 
raznolikost prodajnega programa, ki 
nam omogoča preboj na nova tržna 
področja nizkogramskih barvnih 
papirjev, oplemenitenih z nevidnimi 
vlakni. 

Vlakna vidna pod UV-svetlobo

Vlakna vidna pod naravno svetlobo
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V segment embalažnih papirjev so 
vključeni papirji z različnimi barierami 
glede na namen uporabe:

• papirji z vodno bariero,

• papirji s kisikovo bariero,

• papirji z bariero proti maščobi in olju,

• papirji z bariero proti mineralnemu 
olju.

Papirji, ki so odporni na maščobo in 
olja, so namenjeni neposrednemu stiku 
z živili, zato se z njimi vsakodnevno 
srečujemo. To so:

• maščobo odporni papir – pakiranje 
izdelkov za hitro prehrano (burgerji, 
krompirček in drugi mastni izdelki),

• maščobo odporni papir z boljšo 
drsljivostjo (»slip easy«) – papirji za 
mafine, sladice,

• maščobo odporni papir za peko –  
peki papir ali podloga za torte, 
slaščice,

• maščobo odporni pergamentni 
papir – embalaža masla, margarine, 
zavijanje sira,

• mokromočni maščobo odporen papir 
– pakiranje zamrznjenih živilskih 
izdelkov, svežega mesa, rib in skute.

V Goričanah smo v letu 2019 razvili 
mokromočni olje in maščobo odporen 
papir SORA barrier OGR WS, s čimer smo 
razširili segment embalažnih papirjev.

Razvoj maščobo odpornih papirjev je bil 
eden od najbolj intenzivnih in zahtevnih 
razvojnih projektov v zadnjih dveh letih. 
Ker je okoljska zakonodaja postavila 
omejitve tudi za uporabo določenih 
bariernih kemikalij, je bilo treba 
izbrati pravo smer razvoja izdelkov, 
ki so sprejemljivi za kontakt z živili in 
za področje okolja, kar pomeni, da 
morajo biti biorazgradljivi in reciklabilni. 

Papirji z maščobo odporno bariero
Besedilo: Maja Šušteršič

Trg embalažnih papirjev je zelo raznolik in proizvajalcem papirjev ter 
izdelovalcem embalažnih izdelkov za hrano (vrečk, škatlic, papirnih  

podlog itd.) omogoča velike poslovne priložnosti.

Pomembno je bilo povezovanje s 
proizvajalci različnih okolju prijaznih 
barier, ki omogočajo zahtevane 
lastnosti embalaže za stik z živili in 
biorazgradljivost. V laboratoriju smo 
analizirali in testirali različne premaze, ki 
delujejo kot maščobo odporna bariera.

Bariero proti olju in maščobi lahko 
dosežemo na različne načine:

• kemijska bariera s fluorinskimi 
dodatki,

• mehanska bariera z voski, 
premazi z lateksi ali različnimi 
predpripravljenimi premazi.

Prvi korak na industrijski ravni je bila 
izdelava maščobo odpornega papirja s 
fluorinskimi dodatki. Fluorinski dodatki 
so okoljsko omejeni. Uporabljamo le za 
stik z živili dovoljene fluorine z verigo, 
krajšo od C8.

Za določanje stopnje olje in maščobo 
odpornosti smo v laboratoriju uvedli 
KIT test. V laboratoriju smo pripravili 

12 standardnih KIT raztopin na osnovi 
ricinusovega olja in z različnimi 
dodatki dveh organskih topil, ki dajejo 
različno sposobnost absorpcije v papir. 
Raztopina s številko 1 je najmanj, 
raztopina s številko 12 pa najbolj 
agresivna. Površino papirja testiramo 
tako, da damo kapljico oljne raztopine 
na papir, počakamo 15 sekund in nežno 
obrišemo. Če raztopina ni pustila sledi 
(madeža, temnih točk), je papir odporen 
na izbrano raztopino. 

Trenutno proizvajamo obojestransko 
premazan papir SORA barrier OGR z 
vrednostjo KIT 5 in gramaturami od 30 
do 55 gsm.

Papir smo testirali v Sloveniji, Italiji in na 
Nizozemskem. Večina tiskarjev v enem 
koraku potiska papir in ga zgiba v vrečke 
različnih dimenzij. Najpogosteje se za 
tisk papirja uporablja flekso tisk. Papir 
ima ustrezne mehanske lastnosti, dobre 
potiskovne lastnosti, dobro zgibanje in 
ustrezno absorpcijo lepila.
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Z uvedbo evropske direktive 
2015/720/EU, ki državam članicam 
nalaga sprejetje ustreznih ukrepov za 
zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih 
nosilnih vrečk z namenom odpravljanja 
smetenja, spreminjanja vedenjskih 
vzorcev potrošnikov in zmanjšanja 
nastajanja odpadkov, je na trgu 
embalaže prišlo do velikih sprememb. 
Z ukinjanjem plastičnih vrečk se je 
povečalo zanimanje za reciklabilne 
papirnate vrečke, ki tako predstavljajo 
zanimivo poslovno priložnost tako 
za proizvajalce papirja kot tudi za 
izdelovalce vrečk.

V letošnjem letu smo nadaljevali z 
razvojnim projektom papirja SORA 
pack za nosilne vrečke, namenjene 
tekstilu, in sicer v smeri izboljšanja 
potiskovnih lastnosti ter znižanja 
gramature papirja ob ohranitvi 
mehanskih lastnosti. Uspešno smo 
izdelali papir v nižji gramaturi, tako 
da trenutno tržimo papir v dveh 
gramaturah, 120 in 90 gsm. 

Za papirnico Goričane je bilo 
izrednega pomena pridobiti izkušene 
proizvajalce papirnatih vrečk s 

Papir za 
nakupovalne 
vrečke 
Besedilo: Daniel Dolderer 

prodajnimi izkušnjami na svetovnem 
trgu, da bi tako prepoznali prednosti 
in slabosti našega papirja. Testi tiska 
in zgibanja so potekali v Italiji, na 
Hrvaškem in v Sloveniji. Rezultati, ki 
smo jih dobili iz testiranj:

• enostransko premazan papir, ki 
nudi odličen odtis v offset tiskarski 
tehniki, v flekso tehniki pa je 
odtis nekoliko manj homogen v 
primerjavi z dvakrat premazanimi 
papirji, kar je vidno predvsem na 
velikih, polnih površinah, tiskanih v 
eni barvi,

• spodnja stran papirja je premazana 
s škrobom, ki ustreza boljši 
absorpciji lepila (Hot melt) in 
zagotavlja boljšo togost papirja,

• pravilen izbor vlaknin zagotavlja 
dobre mehanske lastnosti, ki 
omogočajo učinkovito prehodnost 
skozi tiskarski in zgibalni stroj, 

• potrjena je ustrezna nosilnost 
vrečke za tekstil.

Ker smo prepoznali boljše potiskovne 
lastnosti našega papirja v offset tehniki 
tiska v primerjavi s flekso tehniko, smo 

pregledali stanje različnih tehnik tiska 
na trgu izdelovalcev papirnih vrečk. 
Trenutno se uporaba flekso tiska v 
primerjavi z offset tehniko povečuje, 
kar pogojujejo naslednje prednosti in 
slabosti obeh tehnik.

Offset tisk

Prednosti:

• tiskarske plošče iz aluminija (cenejši 
material),

• tiskarske barve na osnovi olj,

• zagotavlja kakovosten odtis 
večbarvnih in polnih površin.

Slabosti:

• dražji stroški tiska in kompleksnost 
tiskarskih strojev,

• daljši čas priprave, večja poraba 
izmeta in s tem povezani večji 
stroški.

Flekso tisk

Prednosti:

• boljša odpornost tiskarskih plošč,

• tiskarske barve na vodni osnovi, ki 
imajo nižjo viskoznost in se hitro 
posušijo,

• krajši čas priprave, manjša poraba 
izmeta,

• kakovosten odtis,

• ponovljivost tiska - tiskarske plošče 
je mogoče večkrat uporabiti,

• možnost tiska na več različnih 
materialov - karton, papir, folija itd.,

• tiskarski stroji so enostavnejši kot pri 
offset tisku,

• nižji stroški opreme in vzdrževanja.

Slabosti:

• tiskarske plošče so dražje kot pri 
offset tisku.

Da bi izboljšali potiskovne lastnosti 
pri flekso tehniki tiska, iščemo 
ustrezno premazno maso za naš način 
premazovanja, hkrati pa razmišljamo 
tudi o investiciji v premazni agregat, ki 
bo zagotavljal enakomerno in gladko 
površino. Prav tako bo naš razvoj v 
prihodnosti usmerjen še v zniževanje 
gramature papirja ob ohranjanju 
mehanskih lastnosti, s čimer želimo 
prispevati k zmanjševanju količin 
odpadne embalaže.
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Cene ključne surovine za proizvodnjo 
papirja so na ravni iz leta 2017, 
kar vedno znova dokazuje, da je 
papirništvo izredno ciklična panoga. 
Zaloge celuloze v evropskih pristaniščih 
so se s koncem leta 2018 povečale in 
tekom leta 2019 ostajajo na rekordni 
ravni. Rekordno visoke cene celuloze 
v letu 2018 so pustile pečat v papirni 
panogi - po eni strani s preusmeritvami 
v izdelavo drugih vrst papirjev oz. 
kartona, po drugi pa z zaprtjem 
večjega števila papirnic in slabimi 
rezultati v panogi. Cene celuloze so 
proti koncu leta 2019 občutno nižje, 
vendar še vedno na visoki ravni. 

Pri ostalih surovinah beležimo največji 
dvig pri optičnem belilu, saj se je 
njegova cena od leta 2017 dvignila 
za 110 %. Cene krompirjevega škroba 
ostajajo na visoki ravni, saj je suša že 

Burno dogajanje na nabavnem 
področju tudi v letu 2019

Besedilo: Jure Zor

Globalna rast gospodarstva se je v prvi polovici leta 2019 upočasnila zaradi 
številnih tveganj, med katerimi so najpomembnejša trgovinska nesoglasja med 
ZDA in Kitajsko, uvedba trgovinskih ovir, bojazen pred trdim brexitom, ohlajanje 
kitajskega gospodarstva, negotovost zaradi politik na svetovni ravni ter težave 
na nekaterih drugih hitro rastočih trgih. Vse te napetosti slabijo obseg trgovine, 

industrijske proizvodnje in investicij.

drugo leto zapored oklestila pridelek. 
Glede na dolgoletno povprečje je 
izpad pridelka v letošnjem letu znašal 
15 %. Padec cen je opazen pri lateksu, 
kjer se je cena spustila za 15 %  
v primerjavi s preteklim letom in 
je v večji meri odvisna od razmer v 
avtomobilski panogi. Prav tako se je 
znižala cena ovojnine in folije, ki je za 
7 % nižja kot v preteklem letu. 

Dobavitelji v veliki meri vplivajo na 
kakovost in ceno končnih produktov, 
zato so za podjetje zelo pomembni. 
Na podlagi vsakoletnega ocenjevanja 
dobaviteljev je odvisna tudi odločitev, 
katere dobavitelje bodo izbrali 
in koliko jih bodo imeli, zato je 
pomembno skrbno zbirati informacije 
o dobaviteljih, jih na podlagi kriterijev 
ocenjevati in se nato odločiti za 
primerne.

Največ dobaviteljev imamo v razredu 
A. Ti imajo vse potrebne certifikate, 
kot so ISO 9001, 14001, FSC, PEFC in 
izjava REACH, zagotavljajo tehnične 
in varnostne liste, se držijo dobavnih 
rokov, pravočasno dostavljajo 
dokumente in so odzivni v primeru 
reklamacije. V najslabšem razredu 
D smo imeli enega dobavitelja, s 
katerim ne poslujemo več, ker ni imel 
certifikatov, ni izpolnjeval zahtev 
izjave REACH in je imel slabe plačilne 
pogoje.

Z izbranimi dobavitelji je treba 
vzpostaviti temelje za uspešno 
sodelovanje. Na ta način lahko 
zmanjšamo stroške in povečamo 
kakovost končnih produktov. 
Ocenjevanje dobaviteljev je 
pomemben kriterij, ki nam razkriva 
trende kakovosti posameznih 
dobaviteljev. 

V letošnjem letu smo v oddelku nabave 
zaznali težave tudi pri odpadkih, zlasti 
na področju odlaganja papirnega 
mulja. Težavo s papirnim muljem 
smo rešili v zadnjem četrtletju leta 
2019, soočamo pa se z zasičenostjo 
trga odpadne kartonske in plastične 
embalaže, kar je posledica omejitev 
uvoza odpadkov na Kitajsko.

Kljub temu smo z medsebojnim 
sodelovanjem, usklajevanjem z vsemi 
oddelki ter hitrim odzivom na razmere 
v podjetju kos vsakemu pričakovanemu 
in nepričakovanemu izzivu. Naj tako 
ostane tudi v prihodnje. 

Zaloge celuloze v evropskih pristaniščih [T]

Vir: https://www.europulp.eu/port-inventory-levels/
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Okoljsko poročilo
Besedilo: Jerneja Pečnik, pooblaščenka za varstvo okolja

Papirnica Goričane je v letu 2018 in v prvi polovici 
leta 2019 izpolnila vse z okoljevarstvenim dovoljenjem 
določene zakonodajne zahteve glede emisij v okolje. 
V letu 2019 smo usposobili mešalne bazene za ločeno 
obravnavo biološkega mulja, kar nam je omogočilo 
ponovni zagon biološke čistilne naprave.
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PREGLEDNICA 1: Povprečne snovne izgube iz proizvodnega procesa

Snovne 
izgube

Indikator Cilj 2015 2016 2017 2018 2019 /  

1. polletje 

% (izračun na bruto proizvodnjo) 0,8 0,77 0,75 0,68 0,61 0,87

PREGLEDNICA 2: Poraba energentov

Poraba 
vode

Indikator Cilj 2015 2016 2017 2018

Sveža voda (vodnjaki) 1000 m3 2.272 2.463 2.163 1.851

Sveža voda  
(hlajenje v energetiki)  
1000 m3

0 
(hlajenje kot  

termoelektrarna)

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)

552 
(hlajenje kot  

termoelektrarna)

1.299 
(hlajenje kot  

tehnološki nameni)

Sveža voda (tehnološki namen 
proizvodnja papirja) 1000 m3 1.209 1.164 1.051 1.127

Spec. poraba tehnološke vode 
m3/ton neto

10 (BAT 15) 14,7 14,3 12,7 13,5

Poraba 
energije

Indikator Cilj 2015 2016 2017 2018

Zemeljski plin 1000 Sm3 10.591 12.510 12.110 11.713

Nabavljena elektrika MWh 50.851 44.143 45.768 48.303

Višek emisijskih kuponov 12.984 2.259 3.009 2.774

Poraba električne energije MWh/ton 
neto

0,7  
do 0,9

0,622 0,627 0,624 0,625

Poraba toplotne energije GJ/ton neto 7 do 8 3,79 3,76 3,74 3,71

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.

Poraba sveže vodnjaške vode v letu 2018 je bila najnižja v 
preteklih štirih letih. Poraba je odvisna od časa delovanja 
posameznih kotlov Bosch oz. Wagner, ki za svoje obratovanje 
porabita različno količino hladilne vode. Poraba vode v 
hladilne namene se pri obratovanju parnega kotla Bosch 
obravnava kot tehnološka odpadna voda v proizvodnem 
procesu, ko obratujemo s kogeneracijo in proizvajamo 
električno energijo, pa 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. Zastavili smo si 

ciljno vrednost specifične porabe tehnološke odpadne vode 

10 m3/tono papirja. 

Tudi v letu 2018 izkazujemo visoko energetsko učinkovitost 

proizvodnega procesa, kot je nizka specifična poraba 

električne in toplotne energije v primerjavi s tehnikami BAT. 

Od vseh emisijskih kuponov, ki so bili na voljo za leto 2018, 

jih je ostalo 2.774. 

OKOLJSKO POROČILO
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Emisije
ZRAK

Emisije v zrak nastajajo pri proizvodnji pare, pri sušenju 
in razrezu papirja. Monitoring emisij v zrak je predpisan z 
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 dokazale boljše 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, katerega izpust je speljan 
v betonski dimnik, smo v letu 2017 izvedli rekonstrukcijo 

PREGLEDNICA 3: Emisije snovi v ozračje 

Indikator Okoljevarstveno 
dovoljenje

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** 163**** 163**** 156*****

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

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

betonskega dimnika in uredili novo merilno mesto. 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 monitoring, izveden v letu 2018,  
tudi za kotel Wagner izpolnjuje zakonske zahteve glede 
NOx. Z novo uredbo se za starejši kotel vsako leto izvede 
monitoring emisij v zrak.

VODA

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

PREGLEDNICA 4: Emisije snovi v vodotok 

Emisije v 
vodotok

Indikator Okoljevarstveno 
dovoljenje (meje 

po 1.1.2013)

2015 2016 2017 2018 2019 /  
1. polletje

Suspen.
snovi

mg/l 10,1 8,2 6,7 9,8 10,1

kg/t 0,4 0,13 0,10 0,1 0,12 0,2

KPK
mg/l 85 95,2 76,3 65,4 88,5

kg/t 4** 1,04 1,23 0,98 0,81 1,3

BPK5

mg/l 25** 13,5 17 12 9,3 14,3

kg/t 0,5 0,17 0,22 0,15 0,12 0,2

N tot
mg/l 4,6 4,3 4,0 3,8 4,5

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

P tot
mg/l 0,06 0,07 0,09 0,09 0,09

kg/t 0,01 0,0008 0,001 0,001 0,001 0,0014

AOX
mg/l 0,06 0,11 0,12 0,11 0,12

kg/t 0,005 0,0007 0,0013 0,0015 0,0014 0,0019

** Meja je določena za proizvodnjo z več kot eno menjavo na dan

OKOLJSKO POROČILO
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Hrup
Monitoring hrupa v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem 
vsako tretje leto izvaja zunanja akreditirana institucija. 
Meritve hrupa, ki smo jih izvedli v letu 2016 na treh 
lokacijah v okolici tovarne, so bile pod najvišjo dovoljeno 
mejo za dnevni, večerni in nočni čas, tako da so zahteve 
okoljevarstvenega dovoljenja izpolnjene. Monitoring hrupa 
smo izvajali v novembru 2019, poročilo je v fazi izdelave.

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, hkrati pa tudi 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 odziv 
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 institucija izvedla pregled 
skladiščnih naprav z nevarnimi kemikalijami. Izdana potrdila 
o skladnosti delovanja skladiščnih naprav z zakonodajo so 
del poročila o pregledu tehničnih ukrepov za preprečevanje 
onesnaženja tal in podzemnih vod.

Izredni dogodki
V letu 2019 so občani na center za obveščanje podali dve 
prijavi zaradi nenavadne barve vode oziroma pojava pen v 

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

Indikator Načrt  
gospodarjenja  

z odpadki

2014 2015 2016 2017 2018 2019 /  
1. polletje 

Papirni mulj ton 1.600 2.041 2.220 1.809 1.769 1.494 1.811

Komunalni odpadki ton 35 37 35 30 31 34 37,5

Papirna embalaža ton 600 368 373 397 500 579 555

Kovinska embalaža ton 130 124 147 151 120 138 100

Plastična embalaža ton 40 37 37 19 23 20,4 13,1

Lesena embalaža ton 50 58 51 53 37 43,8 26,7

izstopnem kanalu male hidroelektrarne Goričane. Nobeden 
od dogodkov ni imel negativnega vpliva na okolje, kar so 
potrdile tudi meritve mobilnega laboratorija Inštituta Jožef 
Stefan. 

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

specifični porabi vode pod 10 m3/tono.

 V letu 2019 smo usposobili tri mešalne bazene za 
ločeno obravnavo biološkega blata in odpravili vse 
mehanske težave na biološki čistilni napravi. Jeseni smo 
ponovno zagnali biofiltre, tako da smo trenutno v fazi 
zagona. Specifična poraba vode se bo znižala do ciljno 
zastavljene vrednosti, ko bodo filtri optimalno delovali. 
Predvidevamo, da bo to trajalo vsaj tri mesece. 

2. Ohranjanje emisij hrupa pod zakonsko zahtevo.

 V letu 2017 smo pri ventilatorjih nad papirnim strojem 
namestili nove dušilce hrupa. Monitoring hrupa je bil 
izveden v letu 2019. Glede na rezultate bo sprejeta 
odločitev, ali je treba vgraditi dodatne dušilce.

3. Uskladitev okoljevarstvenega dovoljenja z IED 
zakonodajo:

 Papirnica Goričane je v letu 2018 oddala dokumentacijo 
za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja. 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 nevarne snovi, ki predstavljajo 
potencialno tveganje za tla in podzemne vode. 
Monitoring tal in podzemnih vod smo izvedli v zimskem 
in spomladanskem času leta 2018 ter izdelali izhodiščno 
poročilo s posnetkom stanja podzemnih voda in 
posnetkom stanja tal na lokaciji naše tovarne. Trenutno 
okoljevarstveno dovoljenje še ni spremenjeno, ker se 
odpravljajo določene pomanjkljivosti, ki so pogoj za 
zaključek postopka.

Vodstvo podjetja redno pregleduje okoljske vidike in tveganja 
ter pripravlja projekte za doseganje okoljskih ciljev. 
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INVESTICIJE

V papirnici Goričane smo prisluhnili 

kupcem in trendom na tržišču ter 

zaznali, da oddelek dodelave z dvema 

prečno-rezalnima stroja nima dovolj 

kapacitet za razrez papirnih zvitkov 

v pole. Tako se je vodstvo podjetja 

odločilo, da investira v nov prečno-

rezalni stroj. Takoj po odločitvi se 

je izoblikovala projektna skupina, 

ki je začela z zbiranjem ponudb. V 

ožji izbor so prišli trije proizvajalci. 

Sledili so referenčni obiski in ogled 

tovarne enega od proizvajalcev 

teh rezalnih strojev. Kratek dobavni 

rok, visoka zmogljivost in zanimiva 

nabavna cena so goričanski 

tim prepričali, da so izbrali nov 

PRS3 proizvajalca CHM. Takoj po 

naročilu so se pričela vsa potrebna 

gradbena, elektroinštalacijska 

in strojnoinštalacijska dela za 

postavitev PRS3. V petih dneh je 

bil stroj postavljen in pripravljen na 

zagon. Postavitev stroja je bil plod 

sodelovanja domačih vzdrževalcev 

in zunanjega izvajalca Tark d.o.o. 

Zagonski inženir iz podjetja CHM je 

v petih dneh stroj zagnal, testiral in 

optimiziral. Po uspešnem zagonu so 

vodje stroja PRS3 skupaj z zagonskim 

inženirjem proizvajalca CHM pričeli s 

poskusnim obratovanjem in testirali 

rezanje vseh vrst papirjev, 23. 

septembra pa se je začela redna, sicer 

še enoizmenska proizvodnja. PRS3 bo 

že kmalu začel obratovati 24 ur na 

dan, 7 dni na teden. Priprave na to so 

v teku.

PRS3 ima konstrukcijsko hitrost  

300 m/min, širina je 1.700 mm, ima 

možnost razreza na 6 zvitkov hkrati, 

z dvojnim tekom. Dnevna kapaciteta 

rezanja je do 50 ton. Z novo 

pridobitvijo bo papirnica Goričane 

znatno skrajšala dobavne roke, kar so 

kupci toplo pozdravili.

Investicija v nov prečno-rezalni  
stroj – PRS3

Besedilo: Saša Ciglar

Proizvajalec stroja

Nov prečno-rezalni stroj – PRS3

Nov stroj med delovanjem
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INVESTICIJE

V poslovne načrte družbe Goričane 
je vsako leto vključen tudi določen 
znesek, namenjen investicijam. Zaradi 
omejenosti tega zneska, določenega 
v letnem načrtu, je bilo izrednega 
pomena dejstvo, da smo lahko tudi 
tekom leta pravočasno prilagajali 
investicije v namene, ki smo jih 
prepoznali kot prednostne. Prioriteto 
lahko določajo tehnične težave v 
procesih proizvodnje, pomanjkanje 
kapacitet, energetska učinkovitost, 
širitev ali sprememba proizvodnih 
procesov, zahteve trga ali zakonodajne 
zahteve.

Izkušnje so pokazale, da so v 
proizvodnji papirja sprotna investiranja 
sicer nujna, vendar pa so na vsakih 8 do 
10 let potrebne tudi večje predelave, 
tehnološke in tehnične posodobitve ter 
izboljšave. V to nas silijo tako tehnični 
razvoj opreme kot tudi zahteve 
kupcev, ki prav tako posodabljajo svoje 
proizvodne procese.

V Goričanah za naslednja tri do štiri 
leta načrtujemo obdobje investicij 
večjih razsežnosti, ki bodo ohranjale 
oziroma povečale našo konkurenčnost, 
prilagodljivost, učinkovitost in 
odzivnost, nam omogočale širitev 
nabora proizvodov in izboljšale 
kakovost, hkrati pa bodo olajšale 
delo posadkam in zagotovile varnejše 
delovno okolje.

Spremembe bodo torej usmerjene 
predvsem v dvig kakovosti in možnosti 
izdelave novih produktov, ki jih v tem 
trenutku morda še niti ne poznamo, 
zato bo glavnina investicijskih sredstev 
namenjena posodobitvi papirnega 
stroja.

V preteklih dveh, treh letih so se 
razmere na trgu papirja in papirnih 
proizvodov začele drastično 
spreminjati. Tudi zato smo - bolj 

Nov investicijski cikel
Besedilo: Janez Gale

Eden od bistvenih dejavnikov za razvoj podjetja in ohranjanje konkurenčnosti 
na trgu je investiranje v opremo in v kader.

intenzivno kot v preteklosti - začeli 
izvajati različna testiranja, nekatera tudi 
v sodelovanju z zunanjimi partnerji. 
Spoznanja, ki so jih prinesla testiranja, 
so bila skupaj z rastočimi zahtevami 
trga eden od odločilnih dejavnikov pri 
usmerjanju investicij, zelo pomembno 
pa je bilo tudi samo stanje papirnega 
stroja.

Prednostne naloge, ki smo si jih zadali 
za naslednji investicijski cikel, so tako 
usmerjene v posodobitev skupine 
stiskalnic, tehnologijo premaza, sušenja 
in glajenja.

Posodobitev stiskalnic bo zagotavljala 
nadaljnje varno obratovanje, boljše 
prečne profile vlage, nižje vleke in 
posledično boljšo kakovost papirja ter 
manj pretrgov.

Testi, ki smo jih izvedli v zadnjem 
obdobju, so pokazali, da bo nadgradnja 

premaznega dela stroja, po možnosti 
vgradnja drugega premaznega 
agregata, prinesla bistveno izboljšanje 
kakovosti papirja tako po potiskovni kot 
tudi po mehanski strani, boljši tek stroja 
in prihranke pri premaznih masah.

Z boljšim tekom stroja in boljšo 
kakovostjo površine papirnega 
traku je povezana tudi predelava in 
nadgradnja sušenja papirnega traku. Na 
tem področju načrtujemo predelave 
predvsem po premaznem agregatu.

Nenazadnje pa so v načrtu tudi 
določene izboljšave na glajenju in 
navijanju papirja. S tem bomo pridobili 
pri volumnu papirja in prečnem profilu 
debeline.

Ta investicijski cikel bo moral 
obratovalnost in konkurenčnost 
zagotavljati vsaj naslednjih sedem ali 
osem let.
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Ugotavljamo, da smo za leto 2019 
postavili primeren letni finančni načrt 
in zelo dobro načrtovali stroške, 
potrebne za uspešno in učinkovito 
delovanje oddelka vzdrževanja. 
Poraba sredstev, ki zajema materialne 
stroške in stroške storitev strojnega 
vzdrževanja, elektro vzdrževanja 
in gradbenega vzdrževanja, je 
bila v načrtovanem obsegu brez 
nepričakovanih prekoračitev, kar 
pomeni, da je oddelek vzdrževanja 
smotrno razpolagal s svojimi sredstvi. 
V letu 2019 smo imeli kar za dobrih 
7 % manj neplaniranih zastojev kot v 
letu prej.

Tudi na področju izobraževanja 

in pridobivanja specialnosti se 

vzdrževalci lahko pohvalijo. Z 

nakupom nove termo kamere so 

se nekateri vzdrževalci iz elektro 

delavnice udeležili šolanja za delo s 

tovrstno kamero. Tako smo z redno 

uporabo tehnike termografskih 

meritev povečali delež aktivnosti 

preventivnega vzdrževanja po stanju. 

S termografijo lahko odkrijemo 

nastanek napak na električnih 

napeljavah ter na električnih in 

mehanskih komponentah, s čimer 

omogočimo načrtovanje ustrezne 

vzdrževalne aktivnosti, ki preprečuje 

nepredviden izpad fizičnega sredstva 

in s tem povezan izpad proizvodnje. 

Vzdrževalci elektro delavnice so 

se udeležili zelo intenzivnega 

izobraževanja za Valmetov sistem 

DNA. Sama izvedba tečaja je bila 

dokaj zahtevna, saj smo za to 

postavili izobraževalni center, za 

katerega je Valmet poslal obsežno 

opremo. Udeleženci tečaja so lahko 

simulirali številne situacije, do katerih 

lahko tudi dejansko pride v naši 

tovarni. S pridobljenim znanjem bodo 

vzdrževalci usposobljeni za hitro 

odkrivanje napak in preprečevanje 

dolgih nenačrtovanih zastojev.

Vzdrževalci strojnega vzdrževanja so 

v letu 2019 zaključili večurni tečaj 

varjenja, ki je poleg teoretičnega dela 

vseboval še obsežen praktični sklop, 

v okviru katerega se je inštruktor z 
individualnim pristopom posvetil 
vsakemu udeležencu. Strojna 
delavnica je sedaj bogatejša tudi za 
nov inverterski varilni aparat. Zaradi 
vedno večjega pomena diagnostike v 
vzdrževanju so se vzdrževalci strojne 
delavnice udeležili tudi različnih 
seminarjev o merjenju vibracij, 
ultrazvočnih meritvah ter analizah 
stanja olja in maziv. To je vsekakor 
področje, ki mu bomo v naši tovarni 
kratkoročno namenjali vedno več 
pozornosti in tako povečali stopnjo 
vzdrževanja po stanju.

Tudi vodstveni kader oddelka 
vzdrževanja se redno udeležuje 
izobraževanj. Tako so se vodje 
oddelkov udeležili tečajev 
projektnega vodenja in seminarja 
razvoja trendov na področju 
vzdrževanja, kot je t.i. celovito 
obvladovanje fizičnega premoženja, ki 
predstavlja najnovejši svetovni trend 
na tem področju in je tesno povezano 
z vpeljevanjem standardov iz serije 
ISO 55000.

Oddelek vzdrževanja se je v letu 
2019 začel ukvarjati s pripravami 
na implementacijo računalniško 
podprtega vzdrževanja. Tako imamo 
sedaj pripravljen teren, da lahko v 
letu, ki sledi, postavimo projektne 
okvirje, se posodobimo ter zgradimo 
nove temelje za učinkovito in uspešno 
vzdrževanje.

Vzdrževanje v letu 2019
Besedilo: Saša Ciglar

Poslovno leto 2019 je za nami. Čas je, da se ozremo nazaj in pogledamo,  
kaj vse se je dogajalo na oddelku vzdrževanja. Vsako poslovno leto se začne 

z novim letnim načrtom. Na oddelku vzdrževanja tako načrtujemo letni 
proračun in program izobraževanja ter skupaj s proizvodnjo pripravimo letni 

cilj planiranih zastojev. Na osnovi statističnih podatkov predvidimo  
tudi neplanirane dogodke. 
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S tehnološkim razvojem in vedno 

višjo stopnjo avtomatizacije 

se je posledično povečala tudi 

produktivnost. Proizvodna oprema 

je postala vedno bolj zahtevna in 

kompleksna. To pomeni, da so poleg 

razvoja proizvodne opreme postali 

pomembni tudi drugi dejavniki, kot so 

optimizacija in izboljšave na področju 

organizacije dela, proizvodnega 

procesa, učinkovite rabe energije, 

kadrovanja itd. Zgoraj navedena 

dejstva dajejo vzdrževanju vedno 

večji pomen tako z vidika zahtevnosti 

kot tudi s stroškovnega vidika.

Vzdrževanje je tisti del proizvodnega 

procesa, ki zagotavlja potrebno 

razpoložljivost proizvodne opreme. 

Večja je razpoložljivost, večje so 

proizvodne zmogljivosti. Proces in 

organizacija vzdrževanja sta vedno 

bolj računalniško podprta, ponudba 

na tržišču orodij za vzdrževanje 

pa je široka. Razvoj na področju 

računalniške opreme poteka v smeri 

celovitega obvladovanja fizičnega 

premoženja. V osnovi vsa računalniška 

orodja delujejo na podobnih principih 

in predstavljajo močno orodje 

za načrtovanje vzdrževalnih del, 

planiranje in nadzor stroškov ter 

omogočajo možnosti vključevanja 

števcev iz proizvodnih procesov. 

Vzpostavitev računalniškega sistema 

je vedno dolgotrajen in naporen 

proces v organizaciji, saj predstavlja 

reorganizacijo celotnega oddelka, kar 

pa je za posameznega vzdrževalca v 

prvi vrsti novost, strah pred neznanim 

in velik razkorak od dosedanjih 

delovnih navad. 

Planiranje zastojev ali načrtovanje 

ustavitev je v osnovi seznam 

delovnih nalogov, ki si sledijo po 

definiranem vrstnem redu in v 

definiranem časovnem obdobju z 

definirano količino materiala. Vrstni 

red vzdrževalnih posegov je odvisen 

od različnih dejavnikov, na primer od 

razpoložljivosti stroja ali funkcijskega 

sklopa. Treba je preučiti, ali se na 

funkcijskem sklopu trenutno izvajajo 

druga dela, ki ovirajo to delo, ali 

je načrtovana ekipa vzdrževalcev 

razpoložljiva ali pa trenutno izvaja 

druge delovne naloge itd. Ravno tako 

je pomemben celotni planirani čas 

ustavljanja proizvodne naprave, ker 

na seznamu delovnih nalogov ne sme 

biti posameznega delovnega naloga, 

ki je daljši od celotnega predvidenega 

časovnega plana.

Ko govorimo o računalniško podprtem 

upravljanju, govorimo o programskem 

orodju, ki je izdelano za upravljanje 

podatkovne baze oddelka vzdrževanja. 

V to so vključene baza opravil, 

človeških virov in finančnih sredstev. 

Ključne funkcije računalniškega orodja 

v vzdrževanju so:

Pomen računalniško podprtega 
vzdrževanja

Besedilo: Saša Ciglar

Nekoč je veljalo pravilo, da ni nič narobe, če vzdrževalec nima dela, saj je to 
znak, da proizvodnja deluje. Vzdrževalec je bil aktiven le takrat, ko stroj ali 

naprava nista funkcionirala in nista opravljala svojih storitev. Danes vemo, da je 
boljše, če vzdrževalec opravlja dela, ki preprečujejo izpad.

1. poenostavljeno upravljanje z 

delovnimi nalogi,

2. načrtovanje,

3. skladiščno poslovanje 

nadomestnih delov,

4. upravljanje s finančnimi sredstvi,

5. vzpostavljanje sistema kazalcev 

učinkovitosti in uspešnosti 

vzdrževanja.

Pri delu s programi za računalniško 

podprto upravljanje si nenehno 

gradimo podatkovno bazo, t.i. 

zgodovino celotnega upravljanja. 

Podatki, ki se zapisujejo v zgodovino, 

so hkrati vezani na napravo in na 

lokacijo, kjer je vgrajena ali bila 

vgrajena. Ti statistični podatki so 

nujno potrebni za optimiziranje 

vzdrževalnih aktivnosti. Količina 

samih zgodovinskih podatkov 

je v današnjem času in ob dani 

informacijski tehnologiji tako 

obsežna, da brez računalniške 

podpore ni več obvladljiva. Ker 

je optimizacija stalen proces, 

moramo biti sposobni zgodovinske 

podatke obvladovati in jih pravilno 

uporabljati. S postavitvijo sodobnega 

sistema za računalniško podprto 

vzdrževanje si bomo v naši tovarni 

zasnovali odlično podlago za še bolj 

učinkovito in uspešno vzdrževanje.
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Majhno število neplaniranih zastojev 
(4) je enakomerno porazdeljeno na 
dva zastoja zaradi napake na napravah 
in dva zaradi nihaja električnega 
omrežja, kar je imelo za posledico 
neplanirano zaustavitev proizvodnje. 
Zaradi težav v energetiki smo izgubili 
dobrih šest ur, zaradi elektro izklopov 
pa slabe štiri ure.

Uspešno smo opravili tri inšpekcijske 
preglede. Parna kotla sta bila deležna 
zunanjega pregleda, prvič pa je bil 
opravljen in zaključen tudi postopek 
pregleda celotne tovarne po 
energetski plati. Energetski inšpektor 
je podrobno ocenjeval skladnost 
energetskih naprav s tehničnimi 
predpisi. Pregledani so bili kotlovnica v 
energetiki, toplotne postaje, ogrevalni 
sistemi ter klimatski in prezračevalni 
sistemi. Opravljena je bila kontrola 
premične in nepremične opreme pod 
tlakom, kontrola plinskih naprav in 
napeljav ter kontrola usposobljenosti 

Delovanje energetike  
v letošnjem letu

Besedilo: Marko Žiberna

Letošnje leto bo po statistiki zastojnih ur 
zaradi okvar oziroma izpadov energetike med 

najuspešnejšimi v zadnjem desetletju. 

zaposlenih za upravljanje inštaliranih 
energetskih naprav. Ugotovljene 
so bile manjše pomanjkljivosti, 
vendar je njihovo usklajevanje in 
odpravljanje potekalo praktično vse 
leto. Zaradi velikosti inštalirane moči 
v kompresorski postaji smo na novo 
izšolali upravljavca kompresorskih 
naprav, zaposlili pa smo tudi dva nova 
sodelavca, enega na delovno mesto 
energetik 2 ter drugega na delovno 
mesto stikalničar. 

Dopolnitev ekipe je bila nujna, saj 
za nemoteno upravljanje obeh 
kotlov, turbine in energetskega 
dela potrebujemo zadostno število 
zaposlenih. Večji del letošnjega leta 
smo proizvodnjo pare pokrivali s 
kotlom Bosch, elektriko pa v celoti 
kupovali. Razmerja med cenami 
energentov so v prvem trimesečju 
leta omogočala obratovanje 
velikega parnega kotla Wagner 
Büro, ko smo s parno turbino in 

generatorjem proizvajali tudi lastno 
električno energijo. Upamo, da 
bodo v prihodnjem letu razmere na 
trgu energentov zopet omogočale 
zagon soproizvodnje, saj s tem 
ohranjamo znanje ekipe pri upravljanju 
postrojenja, hkrati pa znižujemo 
stroške nabave elektrike na trgu. 

Precejšen takojšnji prihranek 
dosegamo z letos poleti vgrajeno 
srednje napetostno kompenzacijsko 
napravo jalove energije. Porabo jalove 
energije smo znižali za več kot 95 %. 
Investicija se uvršča v razred najhitreje 
povračljivih naložb in bo povrnjena še 
v letošnjem letu. 

V prihodnost pa gledamo tudi na 
drugih področjih ter proizvodnjo med 
kotloma prilagajamo v luči prihajajočih 
sprememb, ki jih narekuje Evropska 
unija. V prihodnjem letu zaključujemo 
trenutno trgovalno obdobje z 
emisijami toplogrednih plinov, zato 
smo letos veliko dela vložili v priprave 
na brezplačno podelitev pravic 
do emisij za obdobje 2021–2025. 
S pripravo podatkov in izračunov 
smo dokazovali upravičenost do ti. 
brezplačnih kuponov, ki predstavljajo 
finančne odpustke in nam posredno 
pomagajo nižati stroške proizvodnje 
ter povečati konkurenčnost pri 
prodaji papirja na tujih trgih. Žal pa 
se z vsakim trgovalnim obdobjem 
ta pomoč z obsegom podeljenih 
kuponov regulirano manjša in se bo 
po trenutnih predvidevanjih iztekla do 
leta 2030.

Energetika: zastoji
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Izbrani ponudnik je eden največjih 
HPE/Aruba partnerjev v regiji, zelo 
prepoznaven tudi z omrežnimi in 
brezžičnimi rešitvami ter s široko 
paleto tehničnih in komercialnih 
kompetenc.

V sklopu analize smo uskladili 
pričakovanja glede pokritosti z 
brezžičnim signalom in pridobili 
osnovno informacijo o potrebnem 
številu dostopnih točk. Za pokrivanje 
logističnega procesa (s signalom 
pokrite ključne transportne poti) in 
pokritost sejnih sob je bilo postavljenih 
24 dostopnih točk. 

Pasivni del projekta (prva faza) je 
zajemal izgradnjo ustrezne UTP 
napeljave do mikrolokacij posameznih 
dostopnih točk, razen tam, kjer je 
bilo mogoče uporabiti obstoječo 
infrastrukturo. Največji poseg je 
predstavljala dograditev nove optične 
povezave v šotore skladišča gotovih 
izdelkov. 

Po drugi strani je aktivni del projekta 
vključeval montažo in konfiguracijo 
stikalne opreme v pripravljenih 
vozliščih ter konfiguracijo dostopnih 
točk z usklajenimi imeni brezžičnih 
omrežij. Odločili smo se za tri ločena 
brezžična omrežja, ki pokrivajo proces 
logistike, pokritost sejnih sob za 
zaposlene in omrežje za goste.

Zaradi prehoda na novo tehnologijo 
je bila v skladišču končnih izdelkov 
potrebna prekonfiguracija vseh 
prenosno/prevoznih terminalov, 
ki zaradi slabe pokritosti z UMTS 
signalom nikoli niso delovali 
optimalno. Hkrati smo lahko tudi 
dokončno ugasnili bazne postaje, ki so 

več let skrbele za prenos signala med 
terminali in programsko opremo.

HPE/Aruba Networks je že leta med 
vodilnimi proizvajalci brezžične 
opreme, saj uporabnikom omogoča 
hitro, zanesljivo in varno omrežje za 
vse poslovne potrebe. Če se pojavijo 
nove potrebe po brezžičnem omrežju, 
je mogoče postaviti nove dostopne 
točke in jih priključiti že obstoječemu 
omrežju.

Uvedba brezžičnega omrežja
Besedilo: Jože Malej

Ker se je že dlje časa kazala poslovna potreba po uporabi brezžičnega  
omrežja tako na logističnem kot tudi na poslovnem delu, smo skupaj s 

podjetjem ADD iz Ljubljane izdelali analizo predvidene pokritosti z  
brezžičnim signalom. 

AKTUALNO

20

Dostopna točka (Access point)

Programska 
oprema za 
upravljanje 
omrežja
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Dne 17. 12. 2018 nam je Carinski urad 
Ljubljana slavnostno podelil dovoljenje 
o pridobljenem statusu pooblaščenega 
gospodarskega subjekta AEO - carinske 
poenostavitve.

Za pridobitev statusa AEO smo morali 
izpolniti predpisane pogoje in merila, 
ki so skladna:

• s carinsko in davčno zakonodajo,

• s sistemi za vodenje poslovnih 
in transportnih evidenc, ki 
omogočajo ustrezne carinske 
kontrole,

• s plačilno sposobnostjo,

• z varstvenimi in varnostnimi 
standardi.

Kot družba s statusom AEO smo 
deležni naslednjih ugodnosti:

• pooblaščeni gospodarski subjekti 
(AEO) smo po svetu prepoznani kot 
varni in zanesljivi poslovni partnerji 
v mednarodni trgovini,

• prejmemo nižjo stopnjo tveganja v 
sistemu za analizo tveganja,

STATUS AEO 
Besedilo: Beti Miklavčič 

• fizični pregledi in pregledi 
dokumentov se bodo pri nas izvajali 
redkeje kot pri ostalih gospodarskih 
subjektih,

• če se določi fizični pregled pošiljke, 
imamo prednost pred ostalimi,

• podpisi različnih sporazumov o 
medsebojnem priznavanju statusov 
AEO med EU in partnerskimi 
državami nam lahko omogočijo 
hitrejši postopek tudi v tretjih 
državah,

• manjše zahteve glede podatkov 
v izstopnih in vstopnih skupnih 
deklaracijah,

• ugodnejši položaj pri uporabi 
poenostavljenih carinskih postopkov.

Od konca maja do sredine julija 
smo s podjetjem Microsoft Slovenija 
sodelovali v postopku, imenovanem 
Software Asset Management (SAM), 
kar pomeni pregled in upravljanje 
programske opreme. Cilj postopka, ki 
temelji na modelu ISO 19770-1,  
je zagotoviti celovit pregled 
Microsoftovih izdelkov in storitev, ki 
jih uporabljamo v našem poslovnem 
procesu, ter oceniti prakse in politike 
upravljanja IT sredstev. Rezultat 
analize SAM pomaga pri odločitvah o 
nakupu in naročanju ter vzdrževanju 
in upravljanju programske opreme 
oz. pri uskladitvi IT licenčne politike z 
našimi organizacijskimi cilji.

Postopek je bil razdeljen na štiri faze:

Načrtovanje: postavili smo načrt 
projekta, uredili dostop in sredstva ter 
zbrali informacije o licenciranju,  
IT infrastrukturi in poslovni 
organizaciji.

Zbiranje podatkov: opravili 
smo popis opreme, uporabljene 
Microsoftove programske opreme, 

naročnin in licenc ter zbranih 
informacij o postopkih in procedurah. 
Ta faza nam je omogočila, da smo na 
podlagi inventurnega obrazca ocenili 
položaj licenc.

Analiza podatkov: na podlagi 
potrditev zbranih podatkov je 
Microsoft izvedel primerjavo 
nameščenih sredstev s trenutnimi 
pravicami. Rezultat te faze je bil 
dejanski položaj licenc, hkrati pa smo 
pripravili tudi ocenjevalno poročilo, ki 
je vsebovalo trenutno stanje licenc in 
priporočila.

Končna poročila: opravili smo 

končni pregled in na podlagi 

izdanih priporočil izvedli razpravo 

o zagotavljanju ujemanja poslovnih 

ciljev in potreb glede na različne 

možnosti licenciranja, ublažitev 

pomanjkljivosti in zmanjšanje 

stroškov.

Večjih odstopanj ni bilo, tako da smo 

po minimalni uskladitvi nameščenih 

licenc v primerjavi s pravicami prejeli 

Microsoftov certifikat o licenčni 

skladnosti.

MS certifikat o licenčni skladnosti

PRIDOBILI 
SMO LICENČNI 
CERTIFIKAT 
MICROSOFT 
Besedilo: Jože Malej 
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Bom dovolj hitro dobil 
datum pregleda pri 
specialistu, ko ga bom 
potreboval?

Zakaj moram vedno do 
splošnega zdravnika, če pa 
si želim le hiter odgovor 
glede zdravstvenih težav?

Kako bom pokril stroške 
specialističnih pregledov?

Ob hitrem tempu življenja se vse 
prepogosto nad lastnim zdravjem 
zamislimo šele, ko se nam zgodijo 
neljube zdravstvene težave. Takrat 
potrebujemo le hiter dostop do 
specialističnih pregledov in diagnozo, 
ki je temelj za hiter začetek 
zdravljenja. Čas je pogosto ključni 
dejavnik za uspešno ozdravitev, 
obisk osebnega zdravnika in dolge 
čakalne vrste pa ta čas velikokrat še 
podaljšajo, hkrati pa se med čakanjem 
na termin zdravstvene obravnave 
lahko pojavijo tudi s tem povezani 
zdravstveni zapleti.

Zato je vodstvo podjetja v okviru 
zavarovanja PRVA Zdravje izbralo 
obseg kritja z najhitr ejšim dostopom 
do zdravnika specialista brez 
napotnice osebnega zdravnika. 
Zavarovanje krije stroške pregledov 
pri zdravniku specialistu, zahtevne 
diagnostične preiskave in dodatne 
preventivne diagnostične 
preiskave. Vsak zavarovanec lahko 
v zavarovalnem letu izkoristi 6 
specialističnih obravnav, dostop do 
specialistične zdravstvene storitve pa 
je omogočen v največ 10 delovnih 
dneh.

Hiter dostop do pregleda pri 
zdravniku specialistu –  

tudi brez napotnice
Besedilo: Petra Hunjadi

Zahvalni klic »Zdravje« Število %

BAZA 51  

KLIC OPRAVLJEN 42 82,4 %

SE NE JAVI 6 11,8 %

NI ŠTEVILKE 3 5,9 %

V sistemu imamo zabeleženo, da ste 
pred kratkim koristili zdravstveno storitev 
(konkretno katero) iz vašega zavarovanja PRVA 
Zdravje.

da 42 100,0 %

ne 0 0,0 %

brez odgovora 0 0,0 %

Ali ste bili zadovoljni s postopkom naročanja 
preko točke PRVA Zdravje (enostavno, hitro 
- povratni klic za termin, prijazno, so poznali 
zavarovanje PRVA Zdravje?

da 37 88,1 %

ne 1 2,4 %

ne vem 0 0,0 %

brez odgovora 4 9,5 %

So vam ponudili termin, ki je bil za vas 
časovno ustrezen (morda ste ga lahko celo 
izbrali)?

da 38 90,5 %

ne 0 0,0 %

brez odgovora 4 9,5 %

Ste na točki PRVA Zdravje dobili vse potrebne 
informacije za koriščenje zdravstvenih 
storitev?

da 36 85,7 %

ne 1 2,4 %

brez odgovora 5 11,9 %

Ko ste prišli na pregled, so v ambulanti 
vedeli, da boste pregled koristili iz svojega 
zavarovanja PRVA Zdravje?

da 34 81,0 %

ne 0 0,0 %

ne vem 3 7,1 %

brez odgovora 5 11,9 %

Ali ste bili z opravljeno storitvijo zadovoljni 
(lokacija, točnost, prijaznost, strokovnost)?

da 37 88,1 %

delno 0 0,0 %

ne 0 0,0 %

se ne morem odločiti 1 2,4 %

brez odgovora 4 9,5 %

Bi rekli, da zavarovanje izpolnjuje vaša 
pričakovanja, ki ste jih imeli ob sklenitvi 
(nabor specialističnih pregledov, možnost 
obiska specialista brez napotnice, hitrost 
termina za pregled …)?

da 35 83,3 %

delno 1 2,4 %

ne 1 2,4 %

se ne morem odločiti 0 0,0 %

brez odgovora 5 11,9 %

Ali so vam bili izvidi predani v skladu z vašimi 
pričakovanji?

da 37 88,1 %

ne 0 0,0 %

ne vem 0 0,0 %

brez odgovora 5 11,9 %

Je bila vaša izkušnja dovolj dobra, da 
bi koristili tudi zdravstvene storitve z 
drugih področij (rehabilitacije, operacije, 
zobozdravstvo), če bi naše zavarovanje 
nadgradili?

da 34 81,0 %

ne 3 7,1 %

nisem prepričan 2 4,8 %

brez odgovora 3 7,1 %

Ali bi zavarovanje PRVA priporočili svojim 
bližnjim?

da 38 90,5 %

ne 1 2,4 %

ne vem 0 0,0 %

brez odgovora 3 7,1 %

Ker si želimo, da bi s tem zavarovanjem tudi 
v prihodnje kar v največji meri izpolnjevali 
vaša pričakovanja, nas zanima, ali bi nam 
želeli sporočiti še kaj, česar se v dosedanjem 
razgovoru nismo dotaknili?

da 31 73,8 %

ne 8 19,0 %

ne vem 0 0,0 %

brez odgovora 3 7,1 %
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PAPIRNIŠKA ŠOLA 
Besedilo: Andreja Kalan

Izobraževanje je uspešno zaključila že 
tretja generacija papirniške šole.

Štirje zaposleni, ki sicer zasedajo 

delovna mesta v papirnici, nabavi in 

razvoju so osem mesecev obiskovali 

predavanja in aktivno sodelovali pri 

izvedbi programa. Predavanja so 

potekala enkrat tedensko na Inštitutu 

Tretja generacija papirniške šole in tehnični direktor (v sredini) na podelitvi spričeval 
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V začetku septembra je bilo za 
zaposlene na elektro področju 
organizirano izobraževanje o krmilno-
nadzornem sistemu Valmet DNA, ki 
ga uporabljamo že od leta 2006, 
obsega pa krmiljenje, upravljanje 
in vizualizacijo priprave snovi ter 
konstantnega dela, hkrati pa tudi 
regulacijo natoka in gladilnika. 

V želji po obnovitvi znanja in 
seznanitvi z novimi funkcijami sistema 
smo za izvedbo tečaja zaprosili g. 
Michaela Brandta iz podjetja Valmet 
GmbH Nemčija, ki izvaja tovrstna 
izobraževanja za sisteme Valmet DNA. 

V uvodnem delu tečaja smo se 
seznanili z zgradbo in konfiguracijo 
sistema Valmet DNA na HW in 
SW strani. V nadaljevanju so 
bile predstavljene teme, ki 
bodo predvsem v pomoč nam 

ŠOLANJE VALMET 
DNA
Besedilo: Andrej Šušteršič

vzdrževalcem: kako hitreje najti 
vzrok za nedelovanje neke pozicije, 
katere so najpogostejše napake 
posameznih regulacijskih krogov 
in kako jih ustrezno zaznati že »na 
oknu« posamezne pozicije. Spoznali 
smo tudi, kako kar najbolj učinkovito 
uporabiti funkcijo »Test« v okviru 
uporabe računalniškega vmesnika za 
dostop do programskega paketa (DNA 
Explorer -- FbCad). Seznanili smo se z 
osnovnimi funkcijskimi bloki (motorski 
blok, ventilski blok, časovniki …) v 
okviru programa FbCad, kot tudi s 
pomenom in funkcijo posameznih 
vhodnih ali izhodnih parametrov 
posameznega bloka.

Tečaj je potekal dva dni v prostorih 
vzdrževanja, saj je predavatelj za 
vsakega udeleženca postavil virtualni 
sistem Valmet DNA. Tako je lahko 
vsak tečajnik »v živo« preizkusil 
predstavljeno snov, funkcije in 
možnosti sistema brez bojazni, da bi 
prišlo do izpada delovanja krmilnega 
sistema. Šolanje smo zaključili z 
ogledom zgradbe našega sistema.

Odločitev za to vrsto zavarovanja 
je prostovoljna, v našem podjetju 
pa jo je izbralo 135 delavcev oz. 
61 odstotkov vseh zaposlenih in 37 
njihovih družinskih članov - plačniki so 
sami, pod enakimi pogoji, kot jih imajo 
zaposleni v podjetju.

Še nekaj odzivov 
zaposlenih na zavarovanje
Naj ostanemo takšni, kot smo. Vse 
super.

Zadovoljen s samo storitvijo, nad 
pričakovanji.

Če bo tako, kot je do sedaj, bo kar v 
redu.

Konkretno, strokovno, prijazno.

Zelo presenečena glede na časovno 
točnost, prijaznost, všeč mi je, da je 
zagotovljeno parkirišče. Ostanite še 
naprej tako »fajn«, kot ste.

Super ste, le tako naprej.

Zelo zadovoljna.

Zadovoljen.

Vse super, zelo zadovoljna.
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za celulozo in papir, udeležencem pa so 
bili v okviru šolanja omogočeni ogledi 
vseh slovenskih papirnic, med drugim 
tudi naše.

Tako so pridobili osnovna in poglobljena 
znanja iz celotnega procesa 
proizvodnje papirja.

V Goričanah se trudimo vsem 
zaposlenim omogočiti, da lahko 
uresničijo svoje potenciale, zato se 
bomo papirniške šole udeleževali tudi v 
prihodnje.
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Kaj bi na kratko povedali o sebi?

Star sem 37 let. Sem poročen, oče 

dveh otrok, z družino pa živim v 

kraju Boštanj pri Sevnici. Obiskoval 

sem srednjo ekonomsko šolo v 

Brežicah, kjer sem nato nadaljeval 

študij na Višji strokovni šoli in 

pridobil izobrazbo komercialist. 

Leta 2004 sem se kot samostojni 

komercialist zaposlil v papirnici 

Radeče in vse od takrat sem pri delu 

vpet v papirno industrijo. Starejši 
kolegi papirničarji so mi vedno 
govorili, da ko se enkrat ukvarjaš s 
papirjem, za vedno ostaneš v tem 
poslu. Kot kaže, je nekaj na tem. Leta 
2005 sem nadaljeval z študijem na 
Fakulteti za komercialne in poslovne 
vede, kjer sem leta 2007 pridobil 
naziv diplomirani ekonomist, po 
uspešno zaključenem podiplomskem 
študiju pa sem leta 2010 pridobil 
naziv magister poslovnih ved. Leta 

2009 sem karierno napredoval in 
postal vodja prodaje. Leta 2012 se 
je za podjetje Radeče Papir začel 
stečajni postopek, s tem pa se je 
tudi zaključil prvi del moje poslovne 
poti. Prezaposlil sem se v podjetje 
Muflon (hčerinsko podjetje papirnice 
Radeče), kjer sem kot vodja prodaje 
ostal do septembra 2018. 

Poleg dela mi življenje izpopolnjujejo 
družina in aktivnosti, v katerih 
najdem svoje veselje. V prostem času 
sem bil že od mladosti športen tip, 
treniral sem rokomet, sedaj pa sem 
bolj v letih, primernih za veteransko 
nogometno ligo. Za odmik od 
vsakdana z družino radi odkrivamo 
zanimive kraje v Sloveniji in tudi v bolj 
oddaljenih deželah.

Tako pri delu kot zasebno sem 
pozitiven, družaben in pripravljen na 
sodelovanje.

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

V papirnico Goričane sem prišel 
3. junija 2019. Zaposlen sem na 
delovnem mestu vodje prodajnih 
področij, kar pomeni, da sem 
odgovoren za razvoj in pričetek 
prodaje novih produktov na 
obstoječih in novih trgih. Moja naloga 
je uveljaviti prepoznavnost blagovne 
znamke tudi na trgih vzhodne Evrope, 
kjer do danes nismo bili prisotni. 
Zadolžen sem še za pomoč vodji 
prodaje in nadomeščanje ob njegovi 
odsotnosti.

Kaj vas pri vašem delu najbolj 
veseli?

Osebno sem zelo komunikativen in 
povezovalen, zato me najbolj veseli 
komunikacija z zaposlenimi in seveda 
s poslovnimi partnerji. V zadovoljstvo 
mi je, ko pridobim novega kupca in 
s tem naredim nekaj pomembnega 
za podjetje, predvsem pa si želim 
izpolnitve zastavljenih ciljev. 
Papirnica Goričane mi tu vsekakor 
vliva dodatno energijo z urejenim 
delovnim okoljem, perspektivno 

INTERVJU:  

BOŠTJAN ROBIDA
Besedilo: Andreja Kalan
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Kaj bi na kratko povedali o sebi?

Moje ime je Anton Treven, prihajam iz Poljanske doline, sem priseljen v Goričane. 
V prostem času se rad ukvarjam s kmetijstvom in kmetijsko mehanizacijo.

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

V Goričanah sem se zaposlil 1. 3. 2019, na delovnem mestu energetik. Moje 
naloge so upravljanje kotlovskih naprav in kemične priprave vode.

Katere cilje želite doseči v podjetju?

Želim biti uspešen, v zadovoljstvo sebi in podjetju.

Kaj vas pri vašem delu najbolj veseli?

Najbolj me veseli urejeno delovno okolje in dober kolektiv.

Kakšna so vaša delovna načela?

Moja delovna načela so točnost in urejenost, rad imam čisto delovno mesto in 
nekonfliktnost, saj sem zelo nekonfliktna oseba.

Kje se vidite čez 10 let?

Čez deset let se še vedno vidim v našem podjetju. 

Kakšno sporočilo za konec celotnemu kolektivu?

Zelo si želim, da bi se še naprej tako dobro razumeli, tako na delovnem mestu kot 
tudi izven njega. 

vizijo razvoja in dobrimi produkti, ki 
jih lahko tržim.

Kakšna so vaša delovna načela?

Vedno se prilagodim timu, v katerem 
sodelujem. Dajem jasna navodila za 
delo in jih seveda tudi sprejemam od 
nadrejenega. Vedno sem pripravljen 
na izzive, tudi če so težko izvedljivi. 
Stojim za svojimi dejanji in zanje 
prevzemam polno odgovornost.

Kje se vidite čez 10 let?

Zagotovo v papirni branži. Papirnica 
Goričane mi je brez olepševanj 
resnično pisana na kožo. Pogrešal 
sem inovacije, dobre, kakovostne in 
tržno aktualne produkte, ki jih je tukaj 
veliko. Vesel sem, da sem prišel med 
vas in da ste me lepo sprejeli. Posebna 
zahvala gre oddelku prodaje ter vsem 
vodjem procesov, ki ste me dejansko 
sprejeli, kot da sem z vami že dolgo, 
čeprav je od mojega prihoda minilo 
komaj šest mesecev. 

Kakšno sporočilo za konec 
celotnemu kolektivu?

Čeprav sem šele kratko obdobje z 
vami, vam lahko povem, da sem se 
naučil veliko novega o specialnih 
papirjih. Dobro poznam konkurenco 
in vidim, katere so prednosti manjših 
papirnic, kot so Goričane. V ponos mi 
je, ko grem k dolgoletnim poslovnim 
partnerjem, ki še niso slišali za 
Goričane, in vem, da bo od vseh teh 
produktov nekaj zanimivega za njih, 
saj je naš izbor produktov res bogat in 
obsežen. Če bomo delo vsi opravljali 
po svojih najboljših močeh lahko z 
optimizmom gledamo v prihodnost. 
Poleg naložb, ki se bodo odvijale v 
prihodnjih letih, bodo osebni trud, 
prizadevanje in pripadnost skupnim 
ciljem vseh zaposlenih še naprej 
uspešno poganjali papirni stroj in 
zgodbo papirnice Goričane.

Ker se bliža konec leta bi izkoristil 
priložnost, da vam osebno in v imenu 
celotne prodaje zaželim prijetne 
božične in novoletne praznike. 
Preživite jih v krogu tistih, ki jih imate 
najraje. SREČNO 2020!

INTERVJU:  

ANTON TREVEN
Besedilo: Andreja Kalan



UPOKOJITVE 2019
Besedilo: Andreja Kalan

Letos so se zaradi upokojitve od nas poslovili: Vojko Veber, Marija Poljanec, Erna Kuralt, Ljubomir Vejnović 
in Valentin Križaj.

JUBILANTI 2019

Kot že v preteklosti smo tudi letos z veseljem podeljevali nagrade za 
zvestobo podjetju.  

Za 30 let dela v podjetju 
so bili nagrajeni:

• Sanda Reš,

• Marko Bohinc in 

• Jože Cvar.

Za 20 let dela v podjetju 
sta bila nagrajena:

• Matjaž Bergelj in

• Sonja Blagovič.

Za 10 let dela v podjetju so bili nagrajeni:

• Tine Marolt,

• Marjan Dolenec,

• Vesna Golob,

• Safet Peci,

• Boštjan Rahne,

• Nenad Trope,

• Marjana Trampuš,

• Marinko Vejnović,

• Marjan Virant,

• Nebojša Štrbac,

Leto, ki se poslavlja, pa je bilo radodarno tudi z rojstvi malih »papirničarjev« 
in »papirničark«. Našim sodelavcem so se rodili:

• Žigu Jamniku - hči Ema,

• Dejanu Novaku - hči Aleksandra,

• Adnanu Pećaninu - sin Dani,

• Roku Primcu - sin Teodor,

• Martini Frlan - sin Lenart,

• Juretu Zoru - hči Ula,

• Tinetu Maroltu - hči Iva,

• Vandi Stenovec - hči Mia,

• Tadeju Sirniku - sin Sinai,

NOVI DRUŽINSKI ČLANI NAŠIH 
SODELAVCEV
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• Benjaminu Jerini - hči Eva,

• Nini Ignjatović - hči Lana,

• Boštjanu Tomplaku - hči Gaja,

• Anji Žerovnik - sin Tine.

Iskrene čestitke!

• Ferhat Pašić,

• Vida Galić,

• Muhamed Čenanović.

Vsem iskrena hvala!



KOTIČEK ZA NAJMLAJŠE
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Pobarvaj sliko, pripiši svoje podatke in oddaj na recepcijo do 10. 1. 2020. Otroci, čaka vas praktična nagrada.
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