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Letna skupščina družbe 
Tea Rezelj

Redna letna skupščina družbe 
Goričane, d.d., je potekala  
25. avgusta 2022. 

Skupščine se je udeležilo  
97,59 odstotka vseh delničarjev  
z glasovalno pravico.

Prisotni delničarji so se seznanili 
z letnim poročilom za leto 2021 
in poročilom nadzornega sveta. 
Skupščina je za člana nadzornega 
sveta ponovno imenovala g. Marjana 
Mahniča. 

Za revizorja družbe Goričane, d.d., 
za naslednje triletno obdobje je 
skupščina imenovala revizijsko hišo 
Constantia Primia d.o.o.

2  Letna skupščina družbe  

3  Ponosni na skupaj narejeno

4  Visoki stroški energentov so cene papirjev 
dvignili v nebo

6  Kaj imata skupnega vreme in 
proizvodnja?

8 Porušena dolga relativna stabilnost 

10  Energetska kriza ali kdo koga vleče za nos

13  Postavitev novega rezervnega  
parnega kotla

14  Razvoj novih proizvodov

16  Okoljsko poročilo 

21 Novosti na področju carinskega 
poslovanja 

22  Oddelek za finance, računovodstvo in 
kontroling - kratka predstavitev

24 Protokol in pravila bontona

27 Nova spletna stran www.goricane.si 

28 Tiskalniška infrastruktura

29  Temeljni postopki oživljanja s pomočjo AED

30  Ekskurzija v Luko Koper

32  Izobraževanje na področju elektro 
vzdrževanja v letu 2022

33 Intervju: Lojze Jeraj

34 Intervju: Vrhovac Zoran

35  Intervju: Ken Bobnar

36 Upokojitve

36  Jubilanti

36  Novi družinski člani naših sodelavcev

37  Novoletne želje

38  Čudežne nogavičke: Neja Verbek

39  Pobarvanka 

Časopis družbe Goričane, 
tovarna papirja, Medvode, d.d.,  
Ladja 10, 1215 Medvode,  
tel. 01 58 23 400

Ureja: Tea Rezelj  
Oblikovanje: KOFEIN 
Tisk: Tiskarna Grafos 

Avtor naslovne fotografije: 
Jaka Babnik

Tiskano na papirju: 

 matt cream 135 g

 matt cream 90 g



NAGOVOR GENERALNEGA DIREKTORJA

Ponosni na  
skupaj narejeno

Besedilo: Andraž Stegu, univ. dipl. inž.

Mineva 23 let, odkar sem prevzel vodstvo 
papirnice Goričane. Precej dolga doba. 

V teh letih smo z ožjimi sodelavci pripravili veliko 
poslovnih načrtov, na organih družbe sprejeli veliko 
revidiranih poslovnih poročil in izvedli za več kot  
50 milijonov evrov premišljenih investicij, da še danes 
lahko zagotavljamo opravljanje naše dejavnosti in 
skrbimo za varnost delovnih mest. 

Na to sem ponosen in hvaležen vsem, ki z mano 
sodelujejo v letih plovbe na naši Ladji.

V tem času smo doživeli že marsikaj, veliko uspešnih in 
dobrih, nekaj pa tudi nevarnih in zahtevnih let. 

Papirništvo je panoga, kjer so bile spremembe vedno 
edina stalnica. Nove tehnologije, dinamičen prodajni 
in nabavni trg, v zadnjih letih še trg energije. Vse to 
predstavlja dnevne izzive, ki jih skupaj z vodilno ekipo, 
zunanjimi sodelavci in vsemi predanimi zaposlenimi 
uspešno premagujemo. Leto 2022 s tega vidika ni bilo 
in ni nič drugačno. Zaradi špekulacij v zvezi z epidemijo 
in posledične zmede na vseh področjih se zdi celo bolj 
zapleteno.

Vendar me izredno veseli - in to želim ob tej priložnosti 
še posebej poudariti, da smo uspeli celo v tako 
zaostrenih razmerah poslovati dobro, celo zelo dobro.

V desetih mesecih leta 2022 smo proizvedli  
67.310 ton papirja na VRS in ga 62.759 ton prodali v  
38 držav po svetu. Prihodek od prodaje je v 10 mesecih 
znašal 97.202.735 EUR.

Pričakujemo, da bomo v letošnjem letu dosegli rekordne 
prihodke od prodaje, in sicer več kot 110 mio EUR. 
Družba v tem obdobju presega poslovni načrt in bo 
poslovno leto 2022 zaključila z dobičkom. 

Država, v katero največ izvažamo, še vedno ostaja 
Turčija. Sledita ji Avstrija in Nemčija. Slovenija 
predstavlja 10 % prodaje. 

V družbi imamo v letu 2022 več kot 230 zaposlenih. 
Najstarejši je star 67, najmlajši pa 19 let. 

Naj se ob zaključku leta torej vsem sodelavcem 
zahvalim za dobro in predano delo. 

Bodite ponosni na svoje in skupne uspehe. Skupaj 
poskrbimo, da bomo uspešni še naprej. 

Poslovnim partnerjem pa želim, da v sodelovanju z 
nami še naprej gradijo svoje in naše uspešne zgodbe. 
Hvala vam za strokovno podporo in razumevanje. 

Želim vam mirne in prijetne božične in novoletne 
praznike ter veliko uspeha v novem letu. 
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PRODAJA

Ko smo mislili, da bomo v letu 2021 doživeli vse, kar se 
doživeti da, nas je leto 2022 še bolj presenetilo. Cene 
energentov, surovin, prevozov in ostalih storitev ter 
seveda prodajne cene papirjev … vse je šlo v nebo.

Besedilo: Boštjan Robida 

Visoki stroški 
energentov so 
cene papirjev 
dvignili v nebo
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PRODAJA

Leto, ki se počasi zaključuje, je 
bilo z vidika prodaje zelo naporno. 
Spremembe cen na mesečni ravni, 
redno spremljanje cen energentov, 
tedenski pogovori z nabavo glede 
spreminjanja cen surovin in pa tudi 
mesečne spremembe lastnih cen … vse 
to nas je spremljalo v letošnjem letu. 
Bolj kot zapolnjevanje proizvodnih 
kapacitet so težavo predstavljala 
nenehna pogajanja s kupci o mesečnih 
količinah in cenah že obstoječih 
naročil. 

Povpraševanje je bilo letos precej 
večje od ponudbe, glavni razlog za 
to pa je visoka rast cen energentov, 
ki je pognala strah v kosti našim 
trgovcem, tiskarjem in pa tudi končnim 
uporabnikom. Zaradi skrbi, da bo 
prihodnji mesec cena še višja in s tem 
zaslužek še manjši, so se praktično vsi 
zapodili v nakup papirja. Kot vedno 
doslej smo tudi v letošnjem letu igrali 
taktično in dali trgu vedeti, da smo 
na voljo za nove izzive. Količine smo 
na obstoječih trgih ponujali v pravih 
razmerjih po državah, hkrati pa je 
kakšna tona odšla tudi k novemu kupcu 
v države, kjer prej še nismo bili prisotni. 
Naše zamude pri odpremah so bile dosti 
manjše kot pri konkurenci. 

Tudi letos smo proizvodni program 
razširili v nove države. Odpremili smo 
prve količine v nove države Bližnjega 
vzhoda, začeli pa smo sodelovati tudi z 
nekaterimi državami v Evropi, kjer do 
danes še nismo bili prisotni. Hkrati se 
nam pojavljajo možnosti, da pridobimo 
kakšnega novega agenta.

Maščoboodporni papir smo dokončno 
razvili in predstavili na trgih, kjer imajo 
velik interes za nakup. Cilj prodaje je, 
da naslednje leto ta papir na papirnem 
stroju izdelujemo na mesečni ravni.

Kot vsako leto bom tudi letos izkoristil 
priložnost, da se vsem zahvalim za 
odlično sodelovanje ter vam zaželim 
zdravo in uspešno leto 2023. Ne glede 
na to, kaj nam bo prineslo, bomo kot 
ekipa vsekakor pripravljeni na nove 
izzive, kakršni koli že bodo. 

SREČNO 2023!
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PROIZVODNJA

Kaj imata skupnega  
vreme in proizvodnja?

Besedilo: Maja Mrgole

Vedno, ko pride čas za pisanje letnega 
članka, me prešine misel, kako je leto, ki 
se izteka, res nekaj posebnega, vendar 
se na koncu izkaže, da se od prejšnjega 
leta ne razlikuje prav veliko. Vsa so 
zaznamovana z določenimi specifikami, 
krizami, pomanjkanji, rekordi, slabimi 
odločitvami, odličnim obratovanjem, 
investicijami, zastoji, slabo voljo, 
izobraževanji in preživljanjem prijetnih 
trenutkov s sodelavci. Letos se veliko 
govori o podnebnih spremembah in 
vremenu nasploh. Če smo iskreni, 
kar veliko časa v pogovorih z znanci 
in neznanci namenimo vremenskim 
temam. 

In kako lahko vremenske pojave 
primerjamo s proizvodnjo? 
Leto 2022 je bila v Sloveniji huda suša, čakali 
in čakali smo na dež. Dandanes dež večinoma 
pride kot nevihta in v kratkem času povzroči 
veliko materialne škode, da o človeškem trudu, 
ki je v hipu izničen, sploh ne govorimo. 

Podobno je tudi v proizvodnji in mogoče celo 
širše.

Ko »sije sonce«, smo vsi radostni - tone se 
kopičijo, zastoji so minimalni, izmeta praktično 
ni, čas, ki ga preživimo v službi, mineva hitro in 
preveva nas ponos.

Kot nevihte in strele, ki so v naši deželi vse 
bolj pogoste, pridejo »nevihtni dnevi« tudi v 
proizvodnjo. 

In takrat cilji, ki so se nam morda zdeli 
pomembni, nenadoma izgubijo svojo težo. 
Pomembne postanejo povsem druge stvari. 
V teh nevihtnih dnevih se hitro ujamemo 
v obtoževanje in slabo voljo, delo postane 
naporno, odnosi se poslabšajo in komaj 
čakamo, da mine delovni dan. 

Vendar v proizvodnji sonce ne posije samo od sebe, 
kot se to dogaja v naravi. Potrebno je veliko truda, 
znanja, pripravljenosti in odrekanja, da se »sonce« 
končno vrne. 

In tako se skozi vse leto tako v proizvodnji kot tudi v 
naravi izmenjujejo sončni, oblačni in nevihtni dnevi.

Pri načrtovanju letnega plana ne moremo natančno 
vedeti, katerih dni bo več - sončnih, oblačnih ali 
nevihtnih. To težavo imajo tudi vremenoslovci in kar 
težko točno napovejo vremensko napoved.

Tudi mi smo težko sledili planom. Pa ne le letnim, 
spodrsnilo nam je tudi pri mesečnih napovedih, saj 
je leto 2022 nepredvidljivo in nevihtno, z obilico 
sončnih dni, v katere so se kot strela z jasnega 
vrinila neurja.

V prvi tretjini leta je dišalo po rekordu.

V drugi tretjini nas je krasila inovativnost na področju 
porabe celuloz, a so nam jo zagodli energenti.

V zadnji tretjini pa vijugamo med zastoji, 
investicijami in zapletenim kemizmom, vendar vmes 
posije tudi sonce.

Verjetno imajo vremenoslovci statistiko, s katero si 
pomagajo k točnejši napovedi v prihodnje, s čimer 
nam, državljanom, omogočajo lažje odločanje na 
marsikaterem področju.

Tudi mi imamo statistiko, ki služi enakemu namenu. 
Meseci in dnevi ter celo ure in minute so opremljeni 
s številkami, vzroki in opisi. Ti podatki so nujni za 
analize, napredek, razvoj in prave odločitve ter vodijo 
k zadovoljnim kupcem in nižji lastni ceni proizvoda.

Poglejmo nekaj grafov, ki prikazujejo delovanje 
proizvodnje:
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Delež reklamacij (PS + VRS + dr. Roller) [%]
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PROIZVODNJA

Pri vseh številkah  
je bistveno naslednje:
Ne iščimo krivcev zaradi 
neuresničenega, temveč pretehtajmo 
razloge, zaradi katerih nam ni uspelo.

Ne tolažimo se z mislijo, da smo 
naredili vse, česar smo zmožni. 
Kalimo se iz leta v leto ter postajamo 
boljši. Rezerv je še veliko.

Ne dopustimo, da se dobro vpeljani 
načini dela in poslovanja, ki so nam 
prinesli uspehe, ne uresničujejo. 

Ne popuščajmo pri kakovosti, ker 
znamo in zmoremo delati dobro. 

In končno, preprečimo, da bi se 
izgubilo znanje, ki se je v tovarni 
gradilo dolga leta.

Naše lastno znanje in inovativnost 
sta nas vedno reševala, zato je prav, 
da se bogatimo vsi zaposleni na 
vseh področjih. Naj bo to tehnološko 
znanje, znanje tujih jezikov, 
informatika, znanje vožnje viličarja, 
znanje upravljanja z dvigalom, 
ravnanje z nevarnimi kemikalijami, 
poznavanje delovnih navodil in 
standardov ali poznavanje potreb 
kupcev ... Vse to je znanje. 

Mojstri so tisti, ki se s potrpljenjem, 
zavzetostjo, natančnostjo in 
predanostjo svojemu poklicu ločijo 
od ostalih. Postanimo mojstri vsak 
na svojem področju. Vsako delo je 
pomembno, opravimo ga na najboljši 
možni način. 

In kakšno bo leto 2023 - 
spremenljivo, težko napovedljivo … 
kaj naj rečem, muhasto kot vreme.

Naj se začne mirno, v krogu ljudi, za 
katere vam je mar.
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NABAVA

Besedilo: Jure Zor

Porušena dolga 
relativna stabilnost
Globalno poslovno okolje so v letu 2022 zaznamovali številni zgodovinski mejniki, ki so 
preizkušali meje vzdržljivosti gospodarstev tako v Evropi kot tudi širše. Spodbudno delujejo 
prve ocene, da se je rast gospodarske aktivnosti evrskega območja nadaljevala tudi v drugi 
polovici leta 2022, vendar z občutno upočasnjenim tempom. Še vedno trajajoč konflikt v 
Ukrajini, gibanje tečaja ameriškega dolarja, kot tudi delna zaprtja gospodarstva na Kitajskem 
ob politiki ničelne tolerance do koronavirusa pomembno ustvarjajo inflacijske pritiske na 
cene surovin in energentov, ob katerih so centralne banke po vsem svetu začele občutneje 
spreminjati svoje denarne politike kot protiukrepe rasti cen. Desetletja dolgo relativno 
stabilnost, ki je globalnemu gospodarstvu omogočala globoko integrirane dobavne verige, 
je v prvi polovici leta zamenjala nestanovitnost, ki poslovnemu okolju nalaga nove izzive in 
preizkuša odpornost poslovnih modelov. 
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NABAVA

Poslovanje v letošnjem letu 
zaznamujejo rastoči stroški 
poslovanja, na primer zviševanje 
nabavnih cen celuloze, energentov, 
surovin in embalaže. Motnje v 
dobavnih verigah so vse skupaj 
le še poslabšale. Do sredine 
tretjega četrtletja smo se soočali s 
pogostimi pogajanji z dobavitelji, 
večmesečno stavko proizvajalca 
celuloze, višanjem cen surovin zaradi 
ekstremne rasti cen energije, vojno 
v Ukrajini, ki je povzročila prepoved 
uvoza celuloze iz Rusije, težavami s 
transportom (primanjkljaj voznikov 
kamionov, iskanje kamionov), 
zagotavljanjem surovin proizvodnji 
in zamudo ladij (v Evropi so bili 
vodostaji rek zaradi suše zelo nizki). 
V zadnjem četrtletju opažamo 
umirjanje razmer, kar dokazujejo tudi 
zaloge surovin, ki so spet v skladu z 
našimi poslovnimi cilji. 

Cene celuloze listavcev in iglavcev 

Vir: https://www.foex.fi

Cene 40ft zabojnika 

Vir: https://en.macromicro.me

Vsako nabavno leto je nekaj posebnega. 
Leto, ki je za nami, je pokazatelj, da je ekipa 
dobro pripravljena in da smo medoddelčno 
dobro sodelovali, zato z veseljem pričakujem 
izzive v letu 2023 in kasneje. 
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ENERGETIKA

Besedilo: Janez Gale

Leto 2022 se je na energetskem področju 
začelo na »trhli« osnovi druge polovice 
leta 2021, ko je prišlo do dražitve 
energentov, pri čemer je smiselno 
poudariti, da se je ta v glavnem zgodila 
na področju Evropske unije. Države 
članice EU so se na novo nastalo situacijo 
odzivale vsaka po svoje in upale, da 
takšno stanje ne bo trajalo dolgo.

V tem - milo rečeno - preigravanju se je znašla tudi 
Slovenija, in sicer tako z gospodinjskim in javnim 
kot tudi z industrijskim odjemom.

Naše podjetje spada med energetsko intenzivna 
podjetja in je kot takšno še toliko bolj občutljivo na 
nihanje cen energentov. Na srečo smo imeli za leto 
2022 zakupljene za dobrih 80 % energije in smo 
lahko vsaj delno ocenili strošek celoletne količine 
energije. Tako smo začetek leta 2022 pričakali 
sprijaznjeni z mnogo višjimi cenami električne 
energije in zemeljskega plina, vendar z upanjem, 
da se bodo cene vsaj v drugi polovici leta umirile 
oziroma vrnile v smiselne in sprejemljive okvirje.

Žal je bila realnost povsem drugačna. Cene 
zemeljskega plina, predvsem pa električne 
energije, so ušle z vajeti, sledili pa so jim še ostali 
energenti.

Ker so države članice EU v prvi vrsti želele 
ohranjati socialni mir, so največ pomoči namenile 
gospodinjskemu in javnemu odjemu, zato so 
resnične razmere na trgu energentov splošni 
javnosti dolgo časa ostale prikrite.

Slovenske papirnice smo se povezale že takoj, 
ko so cene energentov začele rasti, in skupaj 
z močno podporo GZS poskušale ministrstva 
opozarjati na pretečo nevarnost nejasnega 
razvoja trga energentov, vendar z njihove strani 
oziroma s strani Vlade RS ni bilo pravega odziva 
- vsi so čakali na odločitve in smernice iz Bruslja, 
kjer pa se tudi ni dogajalo nič konkretnega.

Ker smo želeli, da bi bilo vendarle slišati tudi glas 
industrije, smo se sredi leta 2022 s pomočjo GZS 
sestali predstavniki vseh energetsko intenzivnih 
panog Slovenije. Namen srečanja je bil doseči, 
da se slovenska vlada začne konstruktivno 
odzivati na naše pozive. Eden od pozivov je bil, naj 
Slovenija tudi v Bruslju prevzame aktivno vlogo 
pri reševanju nastale situacije.

Razmere na trgu energentov, ki v določenih 
trenutkih sploh ni bil likviden, so bile namreč 
tako kaotične, da jih Slovenija sama nikakor ni 
bila sposobna obvladovati. Rešitev bi bil le enoten 
nastop vseh držav Evropske unije, tu pa so se 
zadeve bolj zapletale kot razpletale.

Za leto 2022 je imela večina podjetij in distribucij 
v Sloveniji zakupljeno vsaj določeno količino 
energentov po - recimo temu - relativno zmernih 
cenah, zato se je zdelo, da imamo na voljo vse 
leto, če želimo ukrotiti cene za prihodnja obdobja.

Za prikaz divjanja cen naj povem, da je bila 
povprečna cena električne energije za slovensko 
gospodarstvo v letu 2021 60 eur/MWh, tekom leta 
2022 pa je bila spot cena električne energije tudi 
okoli 1.000 eur/MWh. Še hujše pa je to, da so se 
cene v roku enega samega dneva spreminjale 
tudi za nekaj 100 eur/MWh.

Energetska kriza  
ali kdo koga vleče za nos
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ENERGETIKA

Cene za naslednja leta so počasi, a vztrajno 
naraščale. Podobno je bilo tudi s cenami 
zemeljskega plina in ostalih energentov. Vsak 
kritičen dogodek v Evropi, Rusiji ali Ukrajini je 
povzročil vzpon cen, padanje, ki je sledilo, pa 
je bilo precej počasnejše.

Vsi neposredno vpleteni v nakup energentov 
na evropskem trgu smo nestrpno čakali na 
enoten ukrep EU za zajezitev nerazumnih in 
nesprejemljivih cen energentov. Posamezne 
države članice EU so namreč poleti same 
poskušale priti do nadomestnih virov 
energije, predvsem zemeljskega plina in 
nafte, vendar se ni zgodilo nič. Tudi začetek 
jeseni ni prinesel napredka. Po večkratnih 
srečanjih predstavnikov držav EU je bilo 
določeno, da naj bi  20. in 21. oktobra 2022 
sprejeli enotno strategijo in ukrepe EU za 
omejitev maksimalne cene energentov, 
vendar je oktober minil, ukrepi pa niso bili 
sprejeti. Edino, kar se je zgodilo, je bil nagovor 
gospe von der Leyen, da bo Evropa zajezila val 
dražitev le, če bo enotna in solidarna.

Pred tem in po tem pa države še vedno 
poskušajo vsaka po svoje reševati svoja 
gospodarstva in gospodinjstva. Žal zaenkrat 
še ni ne enotnosti, ne solidarnosti med 
državami članicami EU.

Vedno bolj se kaže dejstvo, da EU nima 
markantne politične osebnosti, ki bi bila 
sposobna s svojo avtoriteto resnično združiti 
Evropo in jo postaviti v enakopraven položaj z 
ostalimi svetovnimi velesilami, zato se zdi, da 
je EU postala talka na lastnem dvorišču. 

Kot sem že omenil, je imelo naše podjetje 
za leto 2022 zagotovljeno fiksno ceno za 
približno 80 % potrebne energije, zato je bil 
vpliv divjanja in nihanja cen skozi leto precej 
omejen, vseeno pa smo morali sproti zelo 
natančno spremljati trenutne cene (ki so se 
intenzivno spreminjale tudi v času enega 
samega dneva) in po potrebi prilagajati 
proizvodnjo. 
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Pojavile so se tudi bojazni o možnih omejitvah 
dobave posameznih energentov, zato smo takoj 
pristopili k iskanju morebitnih alternativnih 
energentov. Kot gorivo sta se sama po sebi 
ponujala utekočinjeni zemeljski plin in ekstra 
lahko kurilno olje. Izkoristili smo priložnost, ki 
smo jo dobili v Nemčiji, in v tovarno pripeljali nov 
parni kotel z dvema gorilcema, ki sta prilagojena 
za uporabo zemeljskega plina ali ekstra lahkega 
kurilnega olja. Ta kotel bo predstavljal 100 % 
rezervo v primeru okvare ali remonta obstoječega 
Boschevega kotla, hkrati pa nam bo v primeru 

Povprečna dnevna cena elektrike za dan vnaprej na različnih borzah

rasti proizvodnje zagotavljal zadostno kapaciteto 
proizvedene pare.

V prihodnje leto bomo torej vstopili z nadgrajeno 
energetiko, dvema parnima kotloma, ki zmoreta 
uporabljati zemeljski plin ali ELKO, dvema novima 
8 MW - 20/6,3 kV transformatorjema ter delno 
zakupljeno električno energijo in zemeljskim 
plinom. 

Če je bilo leto 2021 viharno, potem je leto 2022 
orkansko. Za leto 2023 pa upam, da se ne bo treba 
vprašati: Quo Vadis, EU?!

ENERGETIKA
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Postavitev novega  
rezervnega parnega kotla 
Konec lanskega leta smo bili zaradi izpada enega 
od dveh transformatorjev na 20 kV dovodnem 
vodu prisiljeni zagnati soproizvodnjo elektrike in 
pare. Tako smo manjkajoči del kupljene električne 
energije nadomestili z lastno proizvodnjo in s tem 
zagotovili nemoteno proizvodnjo papirja. 

Postrojenje turbo generatorja in pripadajočega 
parnega kotla Wagner Büro je treba iz hladne 
rezerve pripraviti do obratovanja po predpisanih 
postopkih. Časovno to traja dlje kot en dan, kar 
pa je za naš proizvodni proces odločno predolgo, 
zato je spet postala aktualna ideja o rezervnem 
parnem kotlu primerne velikosti, ki bi porabil 
manj zemeljskega plina in bil hkrati veliko hitreje 
pripravljen na vklop iz mirovanja. Poleg tega je k 
odločitvi vplivalo tudi trgovanje z energenti na 
evropskih borzah, kjer so cene dnevno dosegale 
nove rekorde. 

Pridobili smo ponudbo za rabljen parni kotel iz 
Nemčije in ga po obsežnih logističnih pripravah 
uspeli pripeljati v Goričane. Iz Slovenije so se na 
demontažo poleg zunanjega projektanta odpravile 
še štiri ekipe: podjetje za dvig in prevoz velikih 
tovorov, izvajalci ključavničarskih del, podjetje, 
ki je skrbelo za demontažo elektro opreme, in 
domači elektro vzdrževalci, ki so namestili večino 
električnih delov, kablov in električnih omar. 

V času do postavitve kotla na obratovalno mesto 
smo usklajevali podrobnosti med projektnimi 
podjetji: birojem za elektro in strojne inštalacije, 
arhitekturnim birojem in statikom. Pripravljen je 
bil tudi projekt in priklop glavnega električnega 
stikala v stikališču energetike za celotni novi 
prizidek k staremu objektu. Na vrsto so prišla 
gradbena dela s pripravo terena in vlivanjem 
armiranobetonske plošče, čemur sledi postavitev 
kovinske konstrukcije in zapiranje stavbe s 
sendvič pločevinasto fasado. Parni kotel čakajo še 
dimnikarsko čiščenje, namestitev dveh gorilnikov 
in montaža vse elektro opreme, strojnih naprav, 
parovodov in cevovodov ter novega dimnika. 
Zagon nove opreme je predviden za konec 
letošnjega leta. Nabavljeni parni kotel bo tako 
nadomestil stari parni kotel Wagner Büro, ki smo 
ga ohranjali kot hladno rezervo. Postavitev na obratovalno mesto

Besedilo: Marko Žiberna

Prihod parnega kotla v tovarno

ENERGETIKA
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Besedilo: Maja Šušteršič, Urban Svoljšak, Jerneja Pečnik

Razvoj  
novih 
proizvodov

RAZVOJ

Pot razvoja novega proizvoda je 
zahtevna in dinamična. Aktivnosti 
potekajo v smeri optimizacije 
obstoječih proizvodov za uporabo 
pri novi aplikaciji ali razvoja povsem 
novih proizvodov. V oddelku razvoja 
s spremljanjem spletnih konferenc 
pridemo v stik z novimi dobavitelji 
in se seznanimo z novostmi in trendi 
na področju papirne industrije. Za 
razvoj novega proizvoda se odločimo 
na podlagi pobude s strani kupcev, 
prodaje ali zakonodajnih zahtev. Po 
odločitvi za razvoj se ustvari nov 
projekt, ki ga uvrstimo na seznam 
razvojnih projektov. Načrtujemo ga 
sistematično, tako da predvidimo 
terminski plan izvedbe za vsak 
posamezni korak. K uspešnemu delu 
pripomoreta tako dobra povezanost 
z drugimi oddelki kot tudi stik z 
dobavitelji in kupci. 
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Eden pomembnejših dejavnikov pri razvoju novih 
produktov je stik z dobavitelji surovin. V času 
omejitev zaradi covida-19 smo začeli komunicirati 
preko videoklicev, ki omogočajo, da se hitreje 
dogovorimo za sestanek in da je lahko prisotnih 
več strokovnjakov, zato so takšna srečanja postala 
dobra praksa. Pridobimo informacije o proizvodih 
dobaviteljev, izkušnjah pri uporabi surovine in 
naših zahtevah. Cenimo zanesljive dobavitelje, 
ki omogočajo laboratorijsko testiranje in imajo 
strokovnjake tudi za podporo pri industrijskih 
testih. Z dobavitelji nato podpišemo pogodbo 
o nerazkritju informacij (ang. non-disclosure 
agreement), čemur sledi testiranje v laboratoriju 
pri nas in pri dobavitelju. Na podlagi rezultatov 
se odločimo za nadaljevanje sodelovanja ali 
iskanje drugih dobaviteljev. Pri iskanju novih 
surovin in alternativnih dobaviteljev za proizvode 
sodelujemo z nabavo. 

Laboratorijski test predstavlja prvi korak v procesu 
razvoja novega proizvoda, kjer se pokaže, ali ima 
surovina potencial za uresničitev naših zahtev. 
Če smo zadovoljni z laboratorijskimi rezultati, 
lahko preidemo na naslednji korak. Preskok z 
laboratorijskih testov na teste v proizvodnji je 
izjemno velik. Če ocenimo, da so možni zapleti 
na papirnem stroju, se lahko odločimo za test 
na pilotni napravi, kjer se simulirajo podobni 
pogoji kot na našem papirnem stroju oziroma 
pogoji, ki so potrebni za kakovosten proizvod. 
Uporabimo jih lahko tudi kot ideje za nove 
investicije. Ko se zbere dovolj uspešnih podatkov, 
lahko preidemo na papirni stroj, pri čemer je 
treba preveriti, ali je surovina združljiva z našim 
sistemom in ne povzroča negativnih posledic. 
Sodelovanje proizvodnje in razvoja je ključno za 
uspešen test. Pri industrijskih testih so pogosto 
prisotni tudi strokovnjaki iz podjetja, ki dobavlja 
surovine. Kljub uspešnim prvotnim podatkom in 
kazalnikom ne dobimo vedno dobrih rezultatov. 
Po poskusu se izdela poročilo, kjer opišemo potek 
testiranja in navedemo nadaljnje korake. Ko je 
dosežena želena kvaliteta proizvoda, začnemo 
s testiranji na trgu. Po potrebi opravimo več 
industrijskih poskusov, da preverimo, pod 
katerimi pogoji dobimo najboljšo kvaliteto. Novi 

proizvod na koncu preizkusimo še v proizvodnji, 
kjer potrdimo ponovljivost parametrov v 
proizvodnji za doseganje želene kakovosti.

Po uspešno opravljenem industrijskem testu 
sledi testiranje pri kupcih, občasno tudi z našo 
prisotnostjo. Takšna testiranja so zelo pomembna, 
saj tako spoznamo, kako kupci uporabljajo izdelke, 
kakšne zahteve imajo in kakšne kontrolne 
metode izvajajo. Pri tem koraku je pomembno tudi 
dobro sodelovanje s prodajo. Dober odnos s kupci 
je pomemben zato, da nam omogočijo testiranje 
novih proizvodov in prejem povratnih informacij, 
ki jih nato uporabimo za izboljšanje kakovosti 
papirja oziroma uvajanje novih kontrolnih metod. 
Validacija proizvoda poteka tudi pri kupcih, 
ki nam potrdijo kvaliteto papirja za izbrano 
aplikacijo.

Primer večletnega razvojnega papirja so 
maščoboodporni embalažni papirji. Na začetku 
razvoja novega proizvoda smo se določili za razvoj 
s kemikalijami na osnovi fluorina. Trenutno je naš 
standardni maščoboodporni papir SORA barrier 
2GO 5 WS-M, na podlagi zakonodajnih zahtev 
pa smo se odločili še za razvoj maščoboodpornih 
embalažnih papirjev brez uporabe kemikalije na 
osnovi fluorina. Proizvod smo poimenovali SORA 
bar eco GO WS, pri njegovem razvoju v lanskem 
letu pa smo uporabili vse prej naštete korake. 
Laboratorijsko smo testirali surovine različnih 
proizvajalcev. Testiranje je potekalo tudi na pilotni 
napravi, kjer smo iskali pogoje, pod katerimi bi 
lahko izdelali kakovosten papir, hkrati pa smo 
vedno iskali alternativne surovine, ki bi nam 
omogočale uporabo na našem papirnem stroju. 
Potrebnih je bilo več industrijskih testov, da smo 
izdelali proizvod s primerno kvaliteto za teste pri 
kupcih. Prisostvovali smo testiranjem pri kupcih, 
s čimer smo spoznali njihove procese, zahteve in 
možnosti uporabe tega papirja na trgu.

Na področju embalažne industrije je pred 
končnim uporabnikom lahko več predelovalcev. 
Zato je pot informacij pri embalažnih papirjih 
daljša in zelo pomembna.

RAZVOJ

december 2022  | 15



Uvod
Papirnica Goričane je v letu 2021 in v prvi 
polovici leta 2022 izpolnila vse zakonodajne 
zahteve glede emisij v okolje, ki so določene 
z okoljevarstvenim dovoljenjem na področju 
odpadnih vod, emisij v zrak in emisij hrupa v 
okolje. 

S strani Ministrstva za okolje smo v letu 2022 
dobili pobudo k dopolnitvi dokumentacije za 
spremembo okoljevarstvenega dovoljenja. 
Intenzivno izvajamo preglede delovanja 
na področju porabe vode in energetske 
učinkovitosti, prav tako pa se opravlja tudi 
analiza hrupa z določitvijo vplivnega območja.

Okoljsko 
poročilo

Besedilo: Matic Zibelnik

SNOVNE IZGUBE

Indikator Cilj 2018 2019 2020  2021 2022  
1. polletje 

% (izračun na bruto 
proizvodnjo) 0,7 0,61 0,87 0,81 0,79 0,55

PORABA VODE

Indikator Cilj 2018 2019 2020 2021 2022  
1. polletje 

Sveža voda (vodnjaki) 1.000 m3 1.851 1.982 1.606 2.033 940 

Sveža voda  
(hlajenje v energetiki)  
1.000 m3 

552 
(hlajenje kot  

termoelektrarna)

1.299 
(hlajenje kot  

tehnološki nameni)

506 
(hlajenje kot  

termoelektrarna)

1.429 
(hlajenje kot  

tehnološki nameni)

0 
(hlajenje kot  

termoelektrarna)

1.562 
(hlajenje kot  

tehnološki nameni)

565 
(hlajenje kot 

termoelektrarna)

1.461 
(hlajenje kot  

tehnološki nameni)

0 
(hlajenje kot 

termoelektrarna)

940  
(hlajenje kot  

tehnološki nameni)

Sveža voda (tehnološki namen 
proizvodnja papirja) 1.000 m3 1.127 1.278 1.255 1.417 640 

Spec. poraba tehnološke vode 
m3/ton neto 15 (BAT 20) 13,5 16,2 15,4 17,3 15,1  

OKOLJSKO POROČILO
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SNOVNE IZGUBE

Indikator Cilj 2018 2019 2020  2021 2022  
1. polletje 

% (izračun na bruto 
proizvodnjo) 0,7 0,61 0,87 0,81 0,79 0,55

Uporaba naravnih virov

Racionalno rabo naravnih virov merimo z indeksom snovnih 
izgub iz proizvodnega procesa. Snovne izgube, ki jih računamo 
na vodočistilni napravi, izhajajo iz količine izžetega mulja. V 
letu 2022 so za kar 0,24 % nižje kot v letu 2021 in znašajo 0,55 %. 
Dosežen je bil tudi cilj, ki znaša maksimalno 0,7 %.

Poraba vodnjaške vode za hladilne namene 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 oziroma z vodnjaško vodo. Papirnica 
Goričane se zaradi proizvodnega programa specialnih papirjev in 
zaradi velikega števila menjav proizvodnega programa uvršča med 
specialne papirnice, za katere je določena maksimalna specifična 
poraba vode 20 m3/tono neto proizvodnje.

Specifična poraba vode v proizvodnji papirja se iz leta v leto 
povečuje zaradi številnih menjav programa in zaradi razvoja 
novih specialnih papirjev, kot so specialni papirji nizkih 
gramatur, različni barvni papirji in specialni premazi. V letu 2021 
je specifična poraba vode znašala 17 m3/tono neto proizvodnje, v 
letu 2022 pa se približuje zgornji meji 20 m3/tono.

PREGLEDNICA 1: Povprečne snovne izgube iz proizvodnega procesa

PREGLEDNICA 2: Poraba vode

PORABA VODE

Indikator Cilj 2018 2019 2020 2021 2022  
1. polletje 

Sveža voda (vodnjaki) 1.000 m3 1.851 1.982 1.606 2.033 940 

Sveža voda  
(hlajenje v energetiki)  
1.000 m3 

552 
(hlajenje kot  

termoelektrarna)

1.299 
(hlajenje kot  

tehnološki nameni)

506 
(hlajenje kot  

termoelektrarna)

1.429 
(hlajenje kot  

tehnološki nameni)

0 
(hlajenje kot  

termoelektrarna)

1.562 
(hlajenje kot  

tehnološki nameni)

565 
(hlajenje kot 

termoelektrarna)

1.461 
(hlajenje kot  

tehnološki nameni)

0 
(hlajenje kot 

termoelektrarna)

940  
(hlajenje kot  

tehnološki nameni)

Sveža voda (tehnološki namen 
proizvodnja papirja) 1.000 m3 1.127 1.278 1.255 1.417 640 

Spec. poraba tehnološke vode 
m3/ton neto 15 (BAT 20) 13,5 16,2 15,4 17,3 15,1  

OKOLJSKO POROČILO
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PORABA  
ENERGIJE

Indikator Cilj 2018 2019 2020 2021 2022  
1. polletje 

Zemeljski plin 
1.000 Sm3 11.713 11.386 10.632 12.169 5.405 

Nabavljena elektrika 
MWh 48.303 48.820 52.628 48.234 26.072  

Poraba električne 
energije MWh/ton 
neto

0,7 do 0,9 0,625 0,671 0,646 0,652 0,616 

Poraba toplotne 
energije GJ/ton neto 7 do 8 3,71 3,525 3,686 3,696 3,587  

PREGLEDNICA 3: Poraba energentov

Tudi v letu 2022 izkazujemo visoko energetsko 
učinkovitost proizvodnega procesa, ki se kaže v nizki 
specifični porabi električne in toplotne energije v 
primerjavi z BAT tehnikami.

Emisije

ZRAK

Emisije v zrak nastajajo pri proizvodnji pare, 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. 
Za proizvodnjo pare imamo dve srednji kurilni napravi 
z ločenim izpustom v zrak, in sicer parni kotel Bosch 
(kovinski dimnik) ter parni kotel Wagner s kogeneracijo 
elektrike (betonski dimnik). 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, veljata mejna vrednost 200 mg NOx/m3 in 
izvajanje monitoringa enkrat letno. Parni kotel Bosch je 
novejša kurilna naprava, za katero so predpisane mejne 
vrednosti pod 150 mg NOx/m3 zraka, monitoring pa je 
treba izvajati na tri leta.

V letu 2021 smo opravili vse zahtevane meritve na obeh 
kotlih, Bosch in Wagner. Monitoringi na vseh napravah 
so znotraj zakonskih mej. V letu 2022 nam ni bilo treba 
opraviti dodatnih monitoringov emisij snovi v ozračje. 

VODA

Tehnološko odpadno vodo pred izpustom v vodotok 
čistimo na mehansko-kemijski in biološki čistilni 
napravi. Monitoring iz leta 2021 in monitoring, 
opravljen v prvi polovici leta 2022, izkazujeta, da 
dosegamo zahteve iz okoljevarstvenega dovoljenja.

Indikator Okolje-
varstveno 
dovoljenje

2018 2019 2020 2021 2022  
1. polletje 

Emisije v ozračje - 
(kotel Bosch) NOx mg/m3 150 68* 68* 68* 65** 65**

Emisije v ozračje 
(kotel Wagner) NOx mg/m3 200 156* 156* Ni obratoval 169** 169**

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

*monitoring 2018  **monitoring 2021

PREGLEDNICA 4: Emisije snovi v ozračje 

OKOLJSKO POROČILO
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PORABA  
ENERGIJE

Indikator Cilj 2018 2019 2020 2021 2022  
1. polletje 

Zemeljski plin 
1.000 Sm3 11.713 11.386 10.632 12.169 5.405 

Nabavljena elektrika 
MWh 48.303 48.820 52.628 48.234 26.072  

Poraba električne 
energije MWh/ton 
neto

0,7 do 0,9 0,625 0,671 0,646 0,652 0,616 

Poraba toplotne 
energije GJ/ton neto 7 do 8 3,71 3,525 3,686 3,696 3,587  

Emisije v 
vodotok

Indikator Okolje-
varstveno 
dovoljenje  

(meje po  
1. 1. 2013)

2018 2019 2020 2021 2022  
1. polletje 

Suspendirane 
snovi

mg/l 9,8 12,5 8,5 7,5 4,28

kg/t 0,4 0,12 0,17 0,11 0,12 0,06

KPK
mg/l 65,4 76,7 60,5 43,3 29,83

kg/t 4** 0,81 1,04 0,79 0,70 0,40

BPK5

mg/l 25** 9,3 13,1 8,2 6,3 5,17

kg/t 0,5 0,12 0,18 0,12 0,10 0,07

N tot
mg/l 3,8 4,7 3,9 3,03 1,75

kg/t 0,2 0,05 0,06 0,054 0,05 0,02

P tot
mg/l 0,09 0,034 0,11 0,245 0,284

kg/t 0,01 0,001 0,005 0,0015 0,0039 0,004

AOX
mg/l 0,11 0,13 0,09 0,07 0,105

kg/t 0,005 0,0014 0,0017 0,0013 0,0011 0,002

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

PREGLEDNICA 5: Emisije snovi v vodotok 

OKOLJSKO POROČILO

Hrup

Monitoring hrupa v skladu z okoljevarstvenim 
dovoljenjem vsako tretje leto izvaja zunanja 
akreditirana ustanova. Meritve hrupa, ki smo jih v 
letu 2022 izvedli na treh lokacijah v okolici tovarne, 
so bile pod maksimalno dovoljeno mejo za dnevni in 
večerni čas, meritve za nočni čas na dveh merilnih 
mestih pa ostajajo znotraj zakonodajnih zahtev. Na 
enem merilnem mestu je bila presežena z zakonsko 
mejo določena vrednost 48 dB. Po pregledu glavnih 
virov hrupa je bilo ugotovljeno, da je razlog za 
povečano obremenitev s hrupom v ventilatorskem 
dušilcu za zgornje sito. Za odpravo neskladnosti bo v 
decembru opravljena sanacija dušilca, nato pa bomo 
meritve ponovili. 

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. Na voljo je več otokov z ločenimi 
zabojniki, ki so označeni z oznakami za 
posamezne vrste odpadkov. V letu 2021 in 2022 
imamo ravnanje z odpadno embalažo pogodbeno 
urejeno z zunanjim izvajalcem.
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OKOLJSKO POROČILO

Indikator Načrt  
gospodarjenja  

z odpadki

2018 2019 2020 2021 2022  
1. polletje 

Papirni mulj ton 1.600 1.494 2.058 1.934 1.894 673

Komunalni 
odpadki

ton 35 34 30 32,5 44,5 17

Papirna 
embalaža

ton 600 579 702 982 997 554

Kovinska 
embalaža

ton 130 138 134 141 139 66

Plastična 
embalaža

ton 40 20,4 19,5 14,8 12,8 9

Sestavljena 
embalaža

ton 18,8 15,9 31

Lesena 
embalaža

ton 50 43,8 37 67 58 22

PREGLEDNICA 6: Odpadki, nastali na lokaciji Goričane d.d.

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. 

Izredni dogodki

V letu 2021 smo od krajanov dobili 
pritožbo glede povečane ravni hrupa zaradi 
varnostnega izpuščanja pare kot posledice 
okvare transformatorja v Energetiki. V letu 
2022 bomo opravili meritve hrupa na izvoru 
z zvočnimi kamerami in opredelili ukrepe za 
zmanjšanje hrupa v okolico.

Izvedeni okoljski cilji in programi 

Vodstvo podjetja redno pregleduje okoljske 
vidike in tveganja ter proži projekte za 
doseganje okoljskih ciljev. 
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CARINA

Besedilo: Beti Miklavčič

Na carinskem področju se ves čas 
dogajajo spremembe. Carinski 
sistemi se namreč postopoma 
posodabljajo in usklajujejo 
tako na ravni EU kot tudi na 
nacionalni ravni. Z novim letom 
so bile na nivoju EU pri poročanju 
Intrastata uvedene nove zahteve 
(dodatni podatki) pri dobavah 
blaga. Potrebna je bila dodelava 
programske opreme, ki je 
omogočila pravilno poročanje 
podatkov iz poslovnega sistema. 

Prvi januar 2022 je bil zelo pomemben tudi 
za uvoz, saj je s tem datumom zaživela nova 
aplikacija AIS2, ki je pomenila popolno 
posodobitev uvoznega sistema, zato je 
bilo treba usvojiti nova znanja za pravilno 
izpolnjevanje carinskih deklaracij in 
elektronsko komunikacijo s carino.

Novosti na področju 
carinskega poslovanja

Letošnje leto je še posebej zapleteno, predvsem zaradi spremljanja 
omejevalnih ukrepov uvoza v Rusijo in Belorusijo ter izvoza iz teh 
dveh držav. Imamo zelo veliko carinskih kontrol, saj del našega 
papirja (mat) spada med prepovedano blago za izvoz v Rusijo, 
medtem ko nepremazani papir ni na seznamu prepovedi izvoza. 
Z omejitvami se srečujemo tudi pri uvozu iz Rusije. Osmi ukrep, ki 
je bil sprejet v začetku oktobra, namreč tudi našo glavno surovino, 
celulozo, uvršča na seznam blaga, ki ga je prepovedano uvažati iz 
Rusije. 

V naslednjem letu takoj februarja pričakujemo posodobitev 
tranzitnega sistema NCTS F5. Zaradi boljše sledljivosti blaga 
je nabor zahtevanih podatkov vedno večji. Ker imamo status 
pooblaščenega prejemnika, nam je omogočeno, da neocarinjeno 
blago do nas prispe s tranzitnim carinskim postopkom NCTS 
in nam je blago po vnosu podatkov v sistem v nekaj minutah že 
dovoljeno raztovarjati.

V mesecu maju pa se nam napoveduje nova aplikacija za izvozni 
sistem AES. Spet nas čakajo posodabljanje programske opreme in 
prilagoditve programa. Spremembe na carinskem področju so torej 
ves čas kar korenite, naša naloga pa je, da jih spremljamo in se jih 
naučimo pravilno uporabljati.
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Na kaj najprej pomislite, ko slišite za 
»finance in računovodstvo«? Prepričana 
sem, da večina najprej pomisli na denar 
ali plačo. Brez denarja res ne gre, ne v 
zasebnem in ne v poslovnem svetu. 

FRS

Besedilo: Damjana Furlan Lazar

Oddelek za finance, 
računovodstvo in kontroling  
- kratka predstavitev

Nekateri ste, čeprav ne boste priznali na glas, 
verjetno pomislili tudi na skupino žensk, ki 
želijo imeti vse dokumente in za katere so zelo 
pomembni tudi centi, ne samo celi evri, ki vedno 
opozarjajo na časovne roke in »urejene papirje« 
ter ne razumejo kriznih dogodkov in stanj v drugih 
oddelkih. 

Prepričana pa sem, da bi po daljšem premišljevanju 
o poteku dela in pridobivanju informacij, ki 
jih potrebujemo v našem oddelku, znali o nas 
povedati še bistveno več, saj smo s številnimi 
od vas pogosto v stikih, ko sodelujemo pri vseh 
poslovnih dogodkih, ki so potrebni, da iz kupljenih 
surovin končni izdelki razveselijo kupce, nas pa 
njihova plačila za obljubljeno kvaliteto in količino 
produktov.

Torej, spoštovani sodelavci, prepričana sem, da 
se najmanj 12-krat letno, ob nam ljubih dnevih, 
spomnite na nas. Pa tudi, ko prejmete kakšen 
»papir« (dokument), na katerem je zapisana 
denarna vrednost, takrat (povsem pravilno) 
pomislite, da bo najbolj prav, če dokument pride v 
naše roke. 

Svet, poslovni ali zasebni, brez organiziranega 
toka vrednosti oziroma v našem primeru denarja 
ne obstaja, zato tudi prispevek nas, sedmih žensk, 
brez poslovnih procesov, ki jih ustvarjamo in 
zanje odgovarjamo, ni zanemarljiv, saj podjetje 
brez teh sistemov, ki so prepleteni v delu našega 
oddelka, ne bi moglo poslovati. To ni izraz 
nečimrnosti izvajalk teh nalog, ampak dejstvo. 
Delo v oddelku je razdeljeno na posamezna 
smiselno zaokrožena področja. Vsaka od nas 

je odgovorna za svoje področje, določene 
naloge pa opravimo skupaj, medsebojno 
sodelujemo in si pomagamo. Ja, to smo me: 
vodja oddelka Tadeja, ki bdi nad našim delom 
in nas po potrebi usmerja, ter njene sodelavke: 
Marinka, Mojca, Jana, Vesna, Breda in Damjana. 
Z nekaterimi od vas tesneje in pogosteje 
sodelujemo pri opravljanju vaših in naših nalog. 
Nekatere kolegice so v podjetju že dlje časa in 
jih dobro poznate, druge nekoliko manj.

V nadaljevanju vam predstavljam nekaj kratkih 
poudarkov vsebine in posebnosti našega dela. 

V našem oddelku obvladujemo tri poslovna 
področja: računovodstvo, finance in kontroling.

V računovodstvu spremljamo in preučujemo 
premoženjski in finančni položaj ter 
ugotavljamo poslovno in finančno uspešnost. 
Vodimo poslovne knjige ter razvrščamo 
in preverjamo finančne podatke. »Končni 
rezultat dela« je razkrivanje dobička ali izgube, 
vrednosti sredstev, obveznosti in kapitala. 

Zelo enostavno bi lahko zapisala, da se v 
računovodstvu odražajo prav vse aktivnosti vseh 
zaposlenih in vseh sredstev, seveda izražene v 
denarju in potrebne za poslovanje podjetja, to 
pa zajema vse od nakupa surovin in energije, 
opreme, vzdrževanja opreme in stavb, plač 
zaposlenih, plačila davka in drugih dajatev … 

Del delovnih nalog računovodstva obsega tudi 
vodenje knjigovodstva. Kot že samo ime pove, 
se vsa dokumentacija, povezana s poslovanjem, 
ustrezno evidentira (knjiži) na ustrezne konte; 
seveda na način, ki je predpisan v naši državi. 
Vendar ne gre le za preprosto vnašanje 
podatkov v računalniški program, saj vsak vnos 
predstavlja delček t.i. davčnega poslovanja 
podjetja oz. davčnih obračunov, in je predmet 
ne le notranjih kontrol in kontrol zunanjih 
neodvisnih revizorjev, temveč tudi nadzora 
državnih fiskalnih organov. 
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FRS

Mogoče v nekaterih krogih pogosto velja 
predstava, da se v računovodstvu utapljamo v 
papirju. Ne, to v našem podjetju definitivno ne 
velja, saj imate številni od vas vsak dan okoli 
sebe še veliko več papirja veliko večjih dimenzij. 
Res pa je, da brez ustreznih dokumentov, 
ki dokazujejo nakupe, prodajo, delo itd., ni 
računovodenja. Prav tako si našega dela nikakor 
ne moremo predstavljati brez računalniške 
opreme. Spremljanje poslovanja podjetja, celotno 
evidentiranje in spremljanje vseh poslovnih 
dogodkov, upravljanje z viri itd. poteka s pomočjo 
računalniškega orodja NAVISION, ki ga mnogi zelo 
dobro poznate.

Zakonsko smo zavezani določene podatke o 
poslovanju mesečno ali letno pošiljati zunanjim 
ustanovam (FURS, Ajpes, Banka Slovenije). 

Pri svojem delu dosledno upoštevamo 
mednarodne računovodske standarde in veljavno 
zakonodajo. Zelo pomembno je redno spremljanje 
zakonodaje in sledenje vsem spremembam. Naše 
podjetje svoje poslovanje razkrije zunanji reviziji, 
zato računovodstvo dvakrat letno (na predreviziji 
in reviziji) sodeluje z zunanjimi revizorji. Ti povsem 
neodvisno preučijo resničnost, skladnost s predpisi 
in točnost vseh računovodskih evidenc. Revizija s 
svojimi ugotovitvami pomaga določiti oz. podkrepi 
evidentirano resnično sliko tržnega stanja podjetja 
in finančnega stanja ter poveča verodostojnost 
računovodskih izkazov podjetja oz. jim doda višjo 
vrednost.

Finance (finančna funkcija) so del našega oddelka, 
ki zagotavlja kratkoročno in dolgoročno plačilno 
sposobnost podjetja. Tako zapisana naloga je 
videti preprosta, vendar sta dnevno/tedensko/
mesečno načrtovanje in sposobnost zagotavljanja 
likvidnostnih sredstev za poravnavo vseh zapadlih 
obveznosti daleč od tega. Poleg tega je treba 
poskrbeti še za optimalne likvidnostne rezerve 
za nepredvidene dogodke. Prav gotovo smem 
zapisati, da tudi tu velja enako kot doma: denarja 
ni nikoli dovolj oz. preveč. Ja, tega nimamo na 
zalogi v našem skladišču, pa tudi vsa količina 
proizvedenega papirja nam ne pomaga, vendar 
s skrbnim in premišljenim upravljanjem finančnih 
sredstev zagotavljamo dobro poslovanje podjetja. 
To ni pomembno le za zagotavljanje poslovanja 
podjetja, temveč tudi za dobro boniteto podjetja, 
dobičkonosnost poslovanja, rast vrednosti kapitala 
in nazadnje, a nikakor ne najmanj pomembno, tudi 
za dobre zaposlene.

V kontrolingu pripravljamo različne informacije za 
potrebe vodstva, saj sodelujemo pri strateškem 
načrtovanju, skrbimo za preglednost poslovanja 

in rezultatov ter pripravljamo finančni načrt 
in načrt finančnih tokov. Sproti spremljamo 
in analiziramo poslovanje, dosežene rezultate 
primerjamo z načrtovanimi in ugotavljamo 
odmike. Te informacije so ključne za 
sprejemanje odločitev vodstva.

Kot ste lahko razbrali, ne velja le tista prva 
trditev, da podjetje ne more brez našega 
oddelka, temveč tudi mi ne moremo brez 
ostalih služb. Sodelujemo s kadrovsko službo, 
nabavo, prodajo, vodstvom, vzdrževanjem … 
(naštetih je le nekaj po abecednem vrstnem 
redu) - praktično z vsemi službami v podjetju. 

V tej zelo kratki predstavitvi našega dela ste 
lahko tudi razbrali, da se ukvarjamo s podatki 
iz preteklosti, z njihovim beleženjem in 
analiziranjem pa načrtujemo prihodnost. 

Zato se ob koncu vsem zahvaljujemo za 
dobro sodelovanje ter vam in vašim dragim 
v prihodnjem letu želimo zdravja, osebnega 
zadovoljstva in uspehov v službi, tudi pri 
sodelovanju z nami.
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AKTUALNO

Besedilo: Nina Stegu Bobnar

Protokol  
in pravila 
bontona

1. ROKOVANJE
Kdo ponudi roko komu?

a.) Dama gospodu - starejši mlajšemu - nekdo, ki je na 
višjem položaju, tistemu, ki je na nižjem položaju.

b.) Dama gospodu - mlajši starejšemu - nekdo, ki je na 
nižjem položaju, tistemu, ki je na višjem položaju.

c.) Gospod dami - starejši mlajšemu - nekdo, ki je na 
nižjem položaju, tistemu, ki je na višjem položaju.

2. ZAMUDA
Kako ravnamo v primeru zamude na sestanek/
dogodek/predavanje?

a.) Potrkamo, vstopimo in se vsem opravičimo za 
zamudo.

b.) V tišini vstopimo in poiščemo najbližji prosti sedež.

c.) Potrkamo, tiho vstopimo in poiščemo sedež, ki je 
najbolj oddaljen od vhoda.

3. SEDEŽNI RED V AVTOMOBILIH
Kakšen je pravilni sedežni red v avtomobilih, kadar 
imamo na obisku pomembnega gosta?

a.) Gost sedi spredaj poleg voznika, gostitelj zadaj 
desno, prevajalec pa zadaj levo.

b.) Gost sedi zadaj levo, prevajalec zadaj desno ob 
gostu, gostitelj pa spredaj poleg voznika.

c.) Gost sedi zadaj desno, gostitelj zadaj levo poleg 
gosta, prevajalec pa spredaj poleg voznika.

4. PRTIČKI IZ BLAGA PRI OBEDU
Kakšno je pravilno ravnanje s prtičkom iz 
blaga pri obedu?

a.) Prtiček položimo na kolena.

b.) Prtiček zložimo pod pribor, desno od 
krožnika.

c.) Prtiček zataknemo za rob majice ob 
ovratniku.

5. PRIBOR PO KONČANEM OBEDU 

Kako pravilno postavimo pribor po 
končanem obedu?

a.) Pribor odložimo ob krožnik, na desno 
stran.

b.) Pribor prekrižamo na krožniku.

c.) Pribor odložimo vzporedno.

6. CVETJE KOT DARILO
Ob poklonu cvetja je pomembno naslednje:

a.) Cvetje podarimo v okrasnem papirju, 
dodatno ovitem še v bel zaščitni papir.

b.) Cvetje podarimo v okrasnem papirju,  
bel zaščitni papir odstranimo.

c.) Cvetje podarimo zavito v bel zaščitni 
papir.

Ljudje smo si med seboj različni, 
še vseeno pa moramo delovati 
kot družba. Tu so nam v pomoč 
protokol in pravila bontona. 
Bonton se začne že doma, v 
krogu najbližjih, nadaljuje pa se v 
šolah in službah, skratka na vseh 
področjih v življenju. Poznavanje 
osnovnih pravil lepega vedenja 
nam omogoča spoštljiv odnos do 
sočloveka, uspešno komunikacijo 
in tudi rešitev iz neprijetnih zagat, 

Vprašanja: obkroži črko pred pravilnim odgovorom. Vprašanjem sledijo tudi rešitve in 
obrazložitve omenjenih situacij
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Odgovori:

1. Pravilni odgovor: A 

Zelo nevljudno je, če  gospod 
prvi poda roko dami. Vsekakor 
moramo biti pozorni tudi na to, 
kako se rokujemo, kako podamo 
in stisnemo roko. Ohlapna, 
mrzla ali celo prepotena roka 
nam lahko marsikaj pove o 
posamezniku. Z rokovanjem 
lahko pridobimo že kar nekaj 
informacij o sogovorniku. 
Tudi pri predstavljanju velja 
prednostna predstavitev - 
prišleka predstavimo navzočim, 
nižjega po položaju višjemu, 
mlajšega starejšemu, gospoda 
dami in neznanca znancem.

2. Pravilni odgovor: B

Pravila lepega vedenja nam 
narekujejo točnost, akademskih 
četrt je stvar preteklosti. V 
primeru zamude in vstopa v 
prostor, kjer se je sestanek 
ali predavanje že začelo, pa 
se moramo držati določenih 
pravil. Vso odvečno garderobo 
pustimo pred vhodom (če je 
tam temu namenjen prostor), 
vstopimo tiho in na čim 
bolj nemoteč način, da ne 
zmotimo predavatelja, in se 

AKTUALNO

v katerih se pomotoma lahko 
znajdemo. Ob bolj natančnem 
pregledu teh pravil ugotovimo, 
da jih veliko pravzaprav že 
nevede uporabljamo in z njimi 
živimo, vseeno pa jih je zagotovo 
nekaj, ki jih še ne poznamo, pa 
bi nam prišla prav. V spodnjem 
testu lahko preverite, koliko 
jih poznate in katera vas 
presenetijo.

7. PRVI VTIS
Iz česa je sestavljen prvi vtis?

a.) Videz (kako izgledamo) 55 %, počutje (kako 
nastopamo) 38 %, govor (kako govorimo) 7 %.

b.) Videz (kako izgledamo) 32 %, počutje (kako 
nastopamo) 20 %, govor (kako govorimo) 48 %.

c.) Videz (kako izgledamo) 68 %, počutje (kako 
nastopamo) 21 %, govor (kako govorimo) 11 %.

8. ZDRAVICA
Kako se pravilno izvede zdravica?

a.) Stoje, z dvignjenim kozarcem.

b.) Sede, z dvignjenim kozarcem.

c.) Stoje, kozarec dvignemo na koncu.
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ne opravičujemo. Če je možno, predavatelju s 
kratko kretnjo nakažemo opravičilo, sedemo na 
najbližji prosti sedež in začnemo slediti sestanku/
predavanju.

3. Pravilni odgovor: C

Sedežni red tudi v avtu je zelo pomemben, če 
želimo na gosta narediti dober vtis. Če prihaja 
z gostom/poslovnim partnerjem tudi njegova 
soproga, jo pri prevozih vedno ločimo od soproga. 
Skupaj torej še vedno sedita gost in gostitelj, 
soprogo pa posedemo v drug avto, lahko z 
gostiteljevo soprogo ali pa s človekom, ki bo s 
svojim položajem ustrezal pomembni gostji.

4. Pravilni odgovor: A

Kadar so na mizah prtički iz blaga, je pomembno, 
da prtiček položimo na kolena že takrat, ko večina 
ljudi sede za mizo. V praksi ljudje večkrat zmotno 
čakajo in prtiček položijo na kolena šele takrat, 
ko jed prihaja na mizo. Prtiček ostane na naših 
kolenih do konca obroka. Ko je obrok končan, ga 
vedno odložimo na levo stran ob krožniku. Če so 
na prtičku večji madeži hrane, ga zložimo tako, da 
so ti prekriti. Če omizje med obedom zapustimo 
(telefonski klic, toaleta ipd.), prtiček odložimo na 
levo stran krožnika.

5. Pravilni odgovor: C

Pravilna uporaba pribora je pomembna in 
predvsem – ko enkrat poznamo pravila - 
enostavna. Na začetku obeda vedno začnemo 
z zunanjim kosom in ob vsaki naslednji jedi 
uporabimo pribor, ki leži ob njem. Velja strogo 
pravilo: do konca obeda morate uporabiti ves 
pribor, ki je na mizi. Ob končanju obeda pribor 
odložimo vzporedno, kot da bi bila ura dvajset 
minut čez peto uro popoldan, nož je na zgornji 
strani, rezilo noža pa mora biti obrnjeno proti vam. 
Vilice morajo biti na spodnji strani, roglji pa morajo 
biti obrnjeni navzgor in ne navzdol, kot je veljalo 
v starejših knjigah o bontonu. To je tudi znak za 
natakarja, da lahko krožnik s priborom odnese.

6. Pravilni odgovor: B

Ob izročitvi cvetja je treba uporabiti prave 
besede, saj je to trenutek, ko izrekamo zahvalo, 
voščilo, veselje ali neko upanje. Za priložnost 
mora biti cvetje tudi pravilno izbrano, preden 
ga poklonimo, pa odstranimo beli zaščitni 
papir. Okrasni papir lahko ostane. Pozorni 
moramo biti tudi na to, da je okolica primerna 
za sprejem lepo oblikovanega šopka rož. Prav 
tako moramo biti zbrani tudi ob podarjanju 
drugih daril. Z vsebino samega darila moramo 
vedno biti dobro seznanjeni, saj se spodobi, 
da ob obdarovančevem vprašanju pojasnimo, 
kaj poklanjamo. Nikoli ne podarjamo darila 
s kulturnim in zgodovinskim ozadjem, če ga 
ne razumemo ali ne poznamo. Daril nikoli ne 
izročamo čez mizo, pač pa vedno pristopimo 
do obdarovanca, mu stisnemo roko in 
naklonimo nekaj besed.

Če smo obdarovani mi, velja pravilo, da darilo 
ob prejemu vljudno odpremo in se primerno 
zahvalimo.

7. Pravilni odgovor: A

Nikoli ne boste imeli možnosti, da bi prvi 
vtis naredili dvakrat. V času od 30 sekund 
do 3 minut po prvem srečanju si ljudje o vas 
ustvarijo mnenje, ki ga le redko in počasi 
spremenijo. Ob prvem stiku so pomembni 
optimizem, nasmeh, urejenost ter komunikacija 
z očmi in mimiko celotnega obraza.

8. Pravilni odgovor: C

Zdravico se izvede stoje, lahko na začetku 
obeda ali pa po glavni jedi pred sladico. 
Kozarec s pijačo se dvigne tik pred 
zaključkom zdravice, trkanje s kozarci ni 
zaželeno (kozarec le dvignemo do višine 
prsi, v smeri gosta). Ob nazdravljanju vstane 
celotno omizje.

AKTUALNO
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PODJETJE

Besedilo: Tea Rezelj

V letošnjem letu smo ne samo 
prenovili, temveč tudi na novo 
postavili spletno stran našega 
podjetja www.goricane.si.

Nova spletna stran 
www.goricane.si

Šlo je za obsežen večmesečni projekt, saj 
ima stran veliko podstrani in ogromno 
informacij. Največ časa in energije nam je 
vzelo urejanje razdelka »papirji Sora«, kjer 
smo morali smiselno razporediti naš celotni 
prodajni program, ki je res obsežen. Tu smo 
papirje predstavili glede na njihovo vrsto in 
področje uporabe, povsod pa so dodane tudi 
specifikacije papirjev. 

Na strani poleg celotnega prodajnega 
programa in osnovnih informacij o podjetju 
najdemo še razdelek o okolju, letna poročila, 
časopise, novice, splošne prodajne in 
nabavne pogoje, standarde in certifikate 
ter zgodovino družbe. Poseben razdelek 
predstavlja prodajna mreža, kjer so navedeni 
kontakti naših agentov po svetu. 

Vsebino smo popestrili z veliko lastnega 
slikovnega gradiva in kratkimi filmi. 
Vabljeni k ogledu. 

AKTUALNO
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Tiskalniki in multifunkcijske naprave 
so le ena od komponent IT-opreme, 
pri kateri se zadnji dve leti soočamo 
s težavami tako pri vzdrževanju 
obstoječih (rezervni deli) kot tudi 
pri nabavi novih naprav. Težave se 
kažejo v podaljšanih ali spremenjenih 
dobavnih rokih, posledično pa so tudi 
cene naprav višje.

INFORMATIKA

Besedilo: Jože Malej

Stanje na trgu polprevodnikov, ki ga je 
delno sprožila tudi pandemija, se tako 
odraža v dobavni verigi v celotnem IT-
sektorju. Pomanjkanje čipov vpliva na 
razpoložljivost elektronskih naprav in seveda 
tudi na stroške, ravno zaradi nedobavljivosti 
najbolj prodajanih modelov pa se veliko 
podjetij odloča za najem tiskalnikov 
oziroma multifunkcijskih naprav. Pri najemu 
se izognemo začetni investiciji nakupa 
lastniške naprave, v nadaljevanju pa tudi 
stroškom vzdrževanja in popravil ter nabave 
potrošnega materiala. Prednost je tudi v 
boljšem pregledu nad stroški tiskanja, saj 
se jih opredeli ob sklenitvi najema, in sicer 
ločeno za črno-belo in barvno tiskanje.

Tiskalniška infrastruktura v našem podjetju 
zajema več kot 80 tiskalnikov. Največ je 
naprav proizvajalca HP, ki ga zaradi lažjega 
vzdrževanja uporabljamo kot standard v 
poslovanju, nekaj tiskalnikov pa je zaradi 
potreb procesa tudi bolj specifičnih (Canon, 
Epson, Datamax, Brother).

Tako kot številna druga podjetja smo se 
tudi mi soočili s situacijo, ko naprava zaradi 
iztrošenosti ni več popravljiva, po drugi 
strani pa zaradi (pre)dolgih dobavnih rokov 
primerljivega modela ni mogoče nabaviti. S 
ponudnikom, v našem primeru za znamko 
tiskalniških naprav Ricoh, smo na podlagi 
kriterijev, ki so lahko razlikujejo od oddelka 
do oddelka (sistem tiskanja, vrsta naprave, 
število kopij, črno-belo/barvno tiskanje …), 
namestili tiskalnik ali multifunkcijsko 
napravo. Najemodajalec ima do svojih 
naprav omogočen oddaljeni dostop, tako 
da lahko ves čas spremlja stanje, načrtuje 
vzdrževalne posege in morebitne menjave 
kartuš, mesečno pa tudi obračuna število 
natisnjenih kopij. Obračun je dobra 
informacija tudi za nas, saj lahko izvedemo 
primerjavo upravičenosti barvnega oziroma 
črno-belega tiskanja.

Tiskalniška infrastruktura
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AKTUALNO

Besedilo: Andreja Kalan

16. oktober je dan, ko obeležujemo 
Svetovni dan oživljanja, zato smo 
se v Goričanah odločili, da za vse 
zaposlene organiziramo poučen 
tečaj osnovnega oživljanja z 
zunanjo masažo srca in uporabo 
avtomatskega zunanjega 
defibrilatorja (AED). Podoben tečaj 
smo v preteklosti že izvedli, ker 
pa se je v tem času veliko delavcev 
zamenjalo in ker je zadeva še 
kako aktualna, smo ga ponovili. 
Usposabljanje je potekalo konec 
oktobra v več skupinah.

Prisluhnili smo predavatelju, ki nam je 
najprej postregel s statistiko. Nenaden 
zastoj srca v Sloveniji vsako leto doživi med 
1.600 in 1.900 ljudi. Srčni zastoj je nenadno 
prenehanje pravilnega krčenja srčne mišice, 
ki preneha črpati kri po telesu, zaradi česa se 
prekine stalen dotok kisika in hranil do celic. 
Možgani posledično ne opravljajo več svoje 
funkcije in takšna oseba postane neodzivna 
in ne kaže znakov življenja. Zaradi 
odsotnosti kisika začnejo odmirati celice 
v vseh organih, tudi v možganih. V treh do 
petih minutah odmre toliko celic, da tudi 
kasnejša pomoč in zdravljenje ne pomagata 
več. Takojšnja pomoč prizadetemu v obliki 
oživljanja je torej ključna.

Če se znajdemo v situaciji, ko nekdo 
doživlja srčni zastoj, je treba ukrepati takoj. 
Prizadetega z izvajanjem zunanje masaže 
srca ohranjamo pri življenju in delovanju 

Temeljni postopki oživljanja  
s pomočjo AED

vitalnih organov. Takoj pokličemo 
pomoč na številko 112, če imamo 
na razpolago AED, pa ga nemudoma 
uporabimo.

V Goričanah imamo na voljo en zunanji 
defibrilator; nahaja se v nadzorni sobi v 
proizvodnji.

Veseli nas, da je bila prisotnost na 
delavnicah praktično stoodstotna. 

Naj nas vedno vodi misel, da je kakršna 
koli pomoč boljša kot nobena.

AED je prenosna elektronska naprava, 
ki je sposobna zaznati zastoj srca pri 
človeku. S pomočjo električnega sunka 
lahko srce znova zažene in s tem reši 
življenje. Njegova uporaba je varna in 
enostavna, uporablja pa ga lahko prav 
vsak. Ko aparat vklopimo, nas sam vodi 
skozi postopek uporabe.
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Na pobudo zaposlenih smo v mesecu 
novembru organizirali ogled Luke Koper. 

In smo šli. Avtobus z zaposlenimi je v jutranjih 
urah krenil proti Primorski. Vreme je bilo 
jesensko in ni kazalo, da bo posijalo sonce, 
vendar ga niti nismo potrebovali, saj sta bila 
vzdušje in energija zaposlenih neverjetna.

Luka Koper je edino slovensko mednarodno 
tovorno pristanišče. Geografsko je umeščeno 
tako, da predstavlja najbližjo povezavo 
Srednje in Vzhodne Evrope s Sredozemljem. 

Z našim podjetjem ima več stičnih točk, 
ena od njih je delo 24 ur na dan. Luka 
Koper je mesto v mestu, ki se razprostira 
na 260 hektarjih površine in ima celo svojo 
ambulanto.

Letno naložijo v povprečju 1 milijon 
zabojnikov. Zaposlenih je približno 1.700 ljudi, 
v pomoč so jim tudi upokojenci in študentje. 

Ekskurzija v Luko Koper

Besedilo: Petra Hunjadi

Še nekaj zanimivosti luke:

• Ladja na Kitajsko pluje od 42 do 45 dni, 
odvisno od vremenskih razmer.

• Imajo garažno hišo za 18.000 luksuznih 
avtomobilov.

• Na leto pridelajo 10.000 ton smeti.

• Odpadni les zmeljejo in ga porabijo za 
ogrevanje prostorov in vode.

• Morsko dno je poglobljeno do največ  
18 metrov.

• Kapaciteta silosa za shranjevanje žitaric, 
koruze, soje itd. je 70.000 ton.

• Imajo svoj hlev za živali.

• Železne stebre pregledujejo potapljači.

Prav takšno število tovornjakov dnevno pride v 
luko, včasih pa tudi čez 2.000.

Skozi luko teče reka Rižana, ki se nato izliva v 
slovensko morje, po luki pa je speljana tudi kar  
37 km dolga železnica. 

Evropska unija je Luki Koper podelila tudi priznanje 
za najbolj zeleno pristanišče.

Posejanih imajo 300 oljk, naberejo 1 tono sadežev 
in letno pridelajo 700 litrov olja, s katerim obdarijo 
svoje poslovne partnerje.

Po enournem ogledu nas je pot vodila na kosilo 
v Marezige, vinsko vas s čudovitim razgledom na 
morje. Za trenutek je celo posijalo sonce.

Bil je neponovljiv dan.
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Vtisi iz izleta:
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Besedilo: Andrej Šušteršič

Ker v preteklih dveh letih zaradi vsem znanih 
razlogov ni bilo mogoče izvajati ustreznega 
strokovnega izobraževanja, smo ga delno 
poskušali nadoknaditi letos.

Prvo takšno izobraževanje je bilo za motorne 
pogone AUMA. Organizirali smo ga za dva 
zaposlena, potekalo pa je v zagrebškem 
podjetju APIS CENTAR, ki je zastopnik in 
serviser za naprave podjetja AUMA. Na 
enodnevnem tečaju sta se udeleženca 
seznanila z različnimi tipi pogonov, 
nastavitvami posameznih parametrov pogona 
in tudi z malo bolj »inteligentnimi« pogoni. 
Izobraževanje je obsegalo teoretični in 
praktični del. 

Drugo izobraževanje je bil izvedeno na temo 
krmilniškega sistema TIA Portal. Potekalo je 
v Šolskem centru Celje, organiziralo pa ga je 
podjetje Dankon. Petdnevnega tečaja sta se 
udeležila dva zaposlena iz elektro oddelka, 
cilj izobraževanja pa je bil poglobiti oziroma 
pridobiti znanja o krmilniškem sistemu 

Izobraževanje na področju 
elektro vzdrževanja v letu 2022

(PLC) proizvajalca Siemens. Med drugim sta 
spoznala funkcije inženirskega orodja TIA 
Portal: SIMATIC STEP 7 in SIMATIC WinCC, 
konfiguracijo naprav in omrežja znotraj 
družine Simatic S7, različne binarne in druge 
operacije v programskem jeziku, iskanje in 
odpravljanje morebitnih težav ter spoznavanje 
preostalih funkcij, ki jih nudi navedeni sistem.

Zadnje in največje letošnje izobraževanje 
v oddelku elektro vzdrževanja pa je bilo 
izvedeno septembra, ko je k nam v Goričane 
spet prišel g. Michael Brandt iz podjetja 
Valmet. Gospod Brandt je dolgoletni izvajalec 
izobraževanj za področje sistemov Valmet 
DNA (Dynamic Network of Applications), 
izvaja pa jih tako v papirniškem centru 
Gernsbach v Nemčiji kakor tudi drugje po 
Evropi. Tako imenovanega »aplikacijskega 
tečaja« (Application Training) se je udeležila 
večina zaposlenih v elektro oddelku, potekal 
pa je v prostorih vzdrževanja in trajal štiri 
dni. Na tečaju so »starejši« zaposleni obnovili 
svoje znanje, »mlajši« pa pridobili osnovna 
znanja in spoznanja o sistemu Valmet DNA. 
Obnovljena oz. pridobljena znanja so tako 
obsegala zgradbo sistema DNA, spoznavanje 
programskega jezika, uporabo in delovanje 
najpogostejših funkcijskih blokov, simulacijo 
signalov, testiranje delovanja (»test mode«) 
funkcijskega bloka oz. programskega sklopa 
in še marsikaj. Vsak od udeležencev tega 
tečaja je imel svojo »inženirsko« postajo, da 
je lahko sproti in v »živo« preizkusil delovanje 
oziroma funkcije predstavljene teme.

Vsako izobraževanje je koristno tako za 
posameznika, ki ima tako možnost usvojiti 
določena znanja, kakor tudi za podjetje. 
Zaposleni lahko pridobljeno znanje uporabi, ko 
se pojavi potreba po odpravljanju morebitnih 
težav ali zahteva po nadgraditvi procesa.
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Kdaj in kako ste začeli delati v papirnici 
Goričane? 
V takratno Tovarno Aero sem prišel leta 1976. 
Bil sem 15-letni vajenec in sem se prišel učit 
za poklic elektromehanika. Leta 1979, po 
končanem šolanju, sem se redno zaposlil v 
elektro delavnici.

Kako se spominjate začetkov? 
Še dobro se spominjam, kako me je mojster prvič 
peljal po oddelkih. Takrat sem kot začetnik z 
velikim strahospoštovanjem gledal na vse tiste 
glasne, sopihajoče, vroče, ogromne stroje. V 
vseh oddelkih sva z mojstrom srečevala prijazne 
delavce, ki so naju pozdravljali in mi zaželeli 
srečo. 

Kaj vam je najbolj všeč pri delu, ki ga 
opravljate? 
Delo električarja, ki ga opravljam, je izredno 
ustvarjalno, zanimivo, polno izzivov, dinamično 
in nikoli dolgočasno.

Kje vidite največje razlike v delovnem procesu 
med nekoč in danes? 
Delo, ki smo ga opravljali takrat, se je do danes 
zelo spremenilo. Drugačna je predvsem oprema 
za krmiljenje strojev. Takratna relejska tehnika 
je napredovala v današnjo računalniško vodeno 
krmiljenje. 

INTERVJU: 

Lojze  
Jeraj

Kako preživljate prosti čas, imate kakšne 
zanimive hobije? 
Svoj prosti čas preživljam v vrtičku in z 
vnukinjama, seveda pa se prav rad usedem tudi 
na kolo in naredim kakšno tridesetko. 

Za konec morda še kakšno sporočilo 
celotnemu kolektivu? 
Papirnica je po dolgi obratovalni dobi še 
vedno v solidni kondiciji. Za obratovanje brez 
nepotrebnih zastojev so potrebni srčni delavci, 
ki jim ni vseeno, kako stroj obratuje. Zato vsem 
sodelavcem želim, da bi se dobro razumeli, ker je 
le srečen delavec tudi dober delavec.

KADRI
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INTERVJU: 

Vrhovac 
Zoran
Kdaj in kako ste začeli delati v papirnici 
Goričane? 
V papirnici Goričane sem začel delati leta 
2000. V časopisu Delo je bil objavljen oglas, 
pa sem se odločil in oddal prošnjo.

Kako se spominjate začetkov? 
Ker sem imel delovne izkušnje, ni bilo 
pretežko. Tudi sodelavci so me lepo sprejeli.

Kaj vam je najbolj všeč pri delu, ki ga 
opravljate? 
Ker svoje delo rad opravljam in imam do 
njega veliko volje, mi je vsako delo všeč.

Kaj ste si po dolgih letih dela v papirnici 
najbolj zapomnili? Morda izpostavite 
kakšen dogodek? 
Najbolj se mi je vtisnil v spomin čas, ko se 
je zaprla Celuloza. Takrat je veliko delavcev 
ostalo brez dela.

Kje vidite največje razlike v delovnem 
procesu med nekoč in danes? 
Po mojem mnenju se največje razlike 
opazijo v avtomatizaciji strojev, v sodobnejši 
računalniški podpori in rekonstrukciji 
papirnega stroja.

Kako preživljate prosti čas, imate kakšne 
zanimive hobije? 
Prostega časa nimam veliko. Ves čas rad 
nekaj počnem, tako zase kot tudi za ljudi 
okoli sebe. Prosti čas zelo rad preživljam z 
vnuki, rad pa tudi gobarim in vrtnarim.

Katere so vaše vrednote, kaj vam 
največ pomeni? 
Največ mi pomeni spoštovanje vseh in 
razumevanje drugih.

Za konec morda še kakšno sporočilo 
celotnemu kolektivu? 
Želel bi si, da se naša papirnica še 
naprej razvija, da je prepoznavna in da 
dobro dela. Da bi ljudje imeli stabilno 
zaposlitev. Da bi se ob pravem trenutku 
upokojili in pokojnino tudi dobili.
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INTERVJU: 

Ken 
Bobnar
Kaj bi na kratko povedali o sebi? 
Sem Ken Bobnar, star 24 let. Rad se 
ukvarjam z različnimi športi, rad imam 
urejeno okolico in rad priskočim na pomoč 
vsakomur, ki pomoč potrebuje.

Kdaj ste se zaposlili v podjetju, na 
katerem delovnem mestu in katere 
naloge opravljate? 
Zaposlil sem se na začetku leta 2022, delam 
pa v skladišču surovin. Zadolžen sem 
za sprejem vhodnih surovin, celuloze in 
embalaže. Vse prejeto razvrstim na pravo 
mesto, da je skladišče urejeno in pregledno.

Po čem je po vašem prepoznavna naša 
papirnica? 
Papirnica je prepoznavna po svojih 
kakovostnih produktih in korektnem ter 
poštenem odnosu do vseh zaposlenih.

S katerim oddelkom znotraj papirnice 
na vašem delovnem mestu največ 
sodelujete? 
Največ sodelujem z logistiko in nabavo. 

Kaj vas pri vašem delu motivira? 
Pri delu me vedno motivira misel na urejen 
delovni prostor. Vedno razmišljam, kako 
je najbolj smiselno pospraviti prejete 
materiale, da se obenem pripravi tudi 
prostor za naslednje dohode in je prevzem 
materialov iz skladišča posledično kar 
najbolj enostaven. Vedno sem tudi rad na 
voljo sodelavcem, ki potrebujejo kakršno 
koli pomoč, še posebej, če je povezana z 
urejenostjo skladišča.

KADRI
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UPOKOJITVE 2022

V letošnjem letu se je zaradi upokojitve od 
nas poslovilo sedem dolgoletnih sodelavcev:

Silvo Bernard, Mirko Laznik, Vukosava 
Cvijanović, Mirko Soprenić, Sonja Blagovič, 
Marjan Dolenec in Branimir Lenardič.

JUBILANTI 2022

Tudi letos si je več sodelavcev prislužilo 
nagrade za zvestobo podjetju.

Za 40 let:  
Rašid Mušić, Slavko Čurguz,  
Šačir Velić in Marija Šiljić.

Za 20 let:  
Aleš Kralj, Tadej Sirnik in Jernej Čarman.

Za 10 let: 
Semir Duranović, Vukosava Cvijanović, Selvad 
Čelić, Marko Šušteršič, Suzana Jović, Zdenka 
Cvajnar, Vilko Malovrh, Marko Žagar, Erazem 
Jamnik in Jernej Jurčič. 

Vsem iskrena hvala!

NOVI DRUŽINSKI ČLANI NAŠIH 
SODELAVCEV

Naša papirnica je v letu 2022 postala 
bogatejša za devet novih »papirničarjev« in 
»papirničark«. Sodelavce so razveselili: 

Mateja Eržena – sin Jakob, Nurijo Đogića– 
hči Ella, Benjamina Jerino – sin Nejc, Selvada 
Čelića – hči Aleina, Miroslava Dežmana – sin 
Mateo, Suzano Jović – sin Aleksej, Andreja 
Stržinarja– hči Ajda, Erazma Jamnika – hči 
Katarina, Dejana Novaka – sin Patrik in Roka 
Primca - sin Oskar.

Čestitamo!  

Besedilo: Andreja Kalan

Kateri so vaši najljubši hobiji oz. s čim se 
ukvarjate v prostem času? 
Moji hobiji večinoma temeljijo na športnih 
aktivnostih, ki vključujejo zmerno dozo 
adrenalina. Rad imam gorsko kolesarjenje, 
treniram borilne veščine, večkrat na teden 
opravim tudi trening z utežmi in lastno 
težo. Pozimi prosti čas rad izkoristim za 
deskanje na snegu.

Poleg vseh športnih aktivnosti pa se 
občasno z veseljem ustavim tudi v kuhinji 
in spečem kakšno okusno sladico, s katero 
razveselim svoje najbližje.

Kakšno je vaše idealno delovno okolje? 
Kot sem že omenil, je idealno okolje urejeno 
in posledično tudi enostavno za uporabo.

Ker se v svojem delovnem okolju srečujem 
z več sodelavci, ki imajo vsak svojo 
zadolžitev, se mi zdi pomembno, da na 
delovnem mestu prevladujeta splošni red in 
disciplina.

Katere so vaše največje vrline? 
Zanesljivost, nekonfliktnost in 
pripravljenost priskočiti na pomoč.

Najljubša knjiga? 
Bodi voda, prijatelj moj (Shannon Lee).
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Vsem sodelavcem v letu 2023 

želim vse dobro in naj se vam 

uresniči večina želja, nekaj 

pa naj se jih prihrani še za 

naslednja leta. Želim si, da bi 

še naprej tako dobro sodelovali 

med seboj v dobrobit podjetja.

Novoletne želje
December. Čas, ko se oziramo nazaj in 
delamo »inventuro« leta, ki se izteka, 
hkrati pa tudi čas, ko gledamo naprej,  
v prihodnost, v leto, ki prihaja. Obljube, 
zaobljube, želje … Želje zase in za bližnje.

Da bi uvod v praznični konec leta doživeli na 
kar najlepši način, si zaposleni želijo in vam 
želimo: Mir in dobro :)!

Naj bodo odločitve 
modre, sreča in zdravje 

pa brezmejna. 

V novem letu želim 
vsem obilo zdravja in 

veselja, brez žalosti in 
trpljenja …

Že od nekdaj si želim predvsem 

zdravja za vse, odkar je sin 

zbolel za sladkorno boleznijo 

tipa 1, pa si predvsem želim, da bi 

iznašli zdravilo za to bolezen.  

To je moja največja želja. 

 V novem letu si predvsem 
želim zdravja zase in za svoje 
bližnje, sreče in razumevanja 
v družinskem krogu, čim manj 

slabih novic, oditi na kakšno dobro 
potovanje, prebrati čim več dobrih 

knjig, obiskati čim več dobrih 
koncertov in se veliko družiti z 

meni najdražjimi ljudmi. 

Želim si, da bi bilo novo leto 
predvsem zdravo, brez novih epidemij 
in zaprtja, da bi se lahko nemoteno 
gibali in družili. Da bi živeli v 

miru, želim, da se vojna v Ukrajini 
umiri. Še zlasti pa si želim, da bi 

naše podjetje še naprej dobro poslovalo, 
da bi imeli delo in pa solidne plače, 

saj je predvsem od tega odvisno,  
kako bomo živeli. 

V novem letu si 
želim čim več 

poslovnih uspehov. 

Zdravje, veselje, 

notranji mir  

in ščepec sreče. 

Želim si, da bi še 

naprej delala v tako 

dobrem kolektivu.

V novem letu želim 

zdravje, dobre odnose 

s sodelavci in še več 

ekskurzij, kot je bila 

tista v Luko Koper.

Želim si zdravja in 

še naprej korektnih 

odnosov v kolektivu 

Goričane.

Želja za leto 2023 je, 

da bodo temelji naše 

papirnice še naprej tako 

stabilni, ter seveda 

srečno, zdravo in veselja 

polno prihajajoče leto.

Vsem zaposlenim 

zdravo in veselo 

novo leto!

V prihajajočem letu 

bi zaželel zdravje in 

odlične medsebojne odnose 

ter nizke cene celuloze 

in energentov.
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OTROŠKI KOTIČEK

Kdo je Neja Verbek? 

Neja je navdušena poslušalka in zdaj tudi že bralka pravljic. Skupaj z nono sta ustvarili zgodbo, ki je zmagala na 
natečaju Pravljična škatla. Tako je Neja s petimi leti postala najmlajša avtorica Lahkonočnic.

Z Lahkonočnicami so sanje slajše :).

Čudežne nogavičke: 
Neja Verbek
Za naše najmlajše papirničarje objavljamo slovensko Lahkonočnico Neje Verbek. 

V stari hiši je živela babica, ki je imela najraje na svetu 
svojo vnučko Klaro. Klara je bila zelo radovedna deklica 
in tako je nekega dne v babičini omari našla staro knjigo 
in povečevalno steklo. V tej knjigi so bile zapisane 
pravljice. Babica jih je brala kar s povečevalnim steklom, 
ker ni imela očal. Klara je vedno rada poslušala, ko ji 
je babica brala pravljice. Najlepša je bila tale pravljica: 
Nekoč je živela babica z vnučko. Ker je bila babica zelo 
revna, je vnučki na božični večer podarila le majhen 
zavojček, v katerem so bile doma pletene tople bele 
nogavičke. Vnučki nogavičke niso bile všeč: »Ne, tega ne 
bom, le kaj naj z njimi počnem, saj imam toliko lepših 
nogavičk! Rajši bi sladoled.« Zavojček je odnesla v vas in 
ga pustila ležati pod velikim drevesom. Mimo je prišel 
sosedov deček, ki je imel le pet let. Našel je zavojček: »Le 
kaj je v tem zavojčku?« Pobral ga je in odnesel domov. 
Doma ga je odprl in v njem našel lepe bele nogavičke. 
»O, kako lepe nogavičke, ravno takšne sem si želel!« 
je vzkliknil. »Hvala za te lepe nogavičke.« Takoj jih je 
obul, saj ga je zeblo v noge. Nenadoma mu je postalo zelo 
toplo, noge so kar žarele od toplote. Deček se je sprehodil 
po sobi in zaklical: »Joj, kako lahek sem, kar privzdiguje 
me. Saj se sploh ne dotikam več tal.« Bil je zelo hiter, pa 
tudi skočil je lahko vse do stropa. Ugotovil je: »Pa saj to 
so čudežne nogavičke!« Komaj je dočakal jutro, da vsem 
pokaže svoje nogavičke. Že navsezgodaj se je sprehajal 
naokrog po vasi. Srečal je tudi vnučko, ki je prav te 
nogavičke zavrgla. »Poglej, kaj zmorejo moje nove 
nogavičke!« ji je zaklical. »Joj, zakaj sem vrgla nogavičke 
proč?« je pomislila vnučka. Ampak bilo je prepozno.

Vir: https://www.lahkonocnice.si/pisatelji/neja-verbek
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POBARVAJ, PRIPIŠI SVOJE PODATKE IN ODDAJ NA RECEPCIJO DO 10. JANUARJA 2023. 
OTROCI, ČAKA VAS PRAKTIČNA NAGRADA.

POBARVANKA

OTROŠKI KOTIČEK
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Vesel božič  
in srečno v letu 2023

www.goricane.si
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