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Ta star slovenski pregovor zagotovo poznate in 
ste se z njim verjetno srečali že zgodaj v mladosti. 
Govori pa o pomenu dobrih medsebojnih odnosov 
in sodelovanja med ljudmi, kajti skupaj postanemo 
močnejši, učinkovitejši in dosegamo več. Složnost 
predstavlja stanje brez prepirov in nasprotovanj, vsaj 
tistih razdiralnih, katerih edini cilj je rušenje in uničevanje. Na delovnem 
mestu to pomeni zdravo okolje, v katerem delujemo vzporedno, da dosegamo 
tako osebne kot organizacijske cilje. Učinkoviti smo, ko sodelujemo z drugimi, 
namesto da bi se borili drug proti drugemu. 

Konflikti so v odnosih neizogibni in niso vedno samo slabi. Poznamo jih tudi 
na delovnem mestu, saj v podjetju igramo različne vloge, imamo različna 
znanja in izkušnje, zavzemamo različna stališča in smo si tudi sicer med seboj 
različni. Nasprotovanja so del našega vsakdana in nas, če jih uporabljamo 
na pravi način in v pravi meri, lahko bogatijo, širijo našo ustvarjalnost in 
prispevajo k novostim ter nam omogočajo napredek. A kako upravljati z vso 
to različnostjo, nasprotnimi mnenji in konflikti? Ključ je lahko zelo preprost 
in se skriva v osnovnih pravilih lepega vedenja, ki izražajo spoštovanje do 
tistih okrog nas, tudi če so ti še tako drugačni in imajo drugačna mnenja.

Že res, da živimo v dobi izrazite konkurence in da svet ni tako prijazen, 
kot je (morda) nekoč bil. Pa vendar je ravno sodelovanje danes ena 
najpomembnejših veščin in pomeni skupno delo za dosego skupnega cilja. 
Že Aristotel je človeka opredelil kot družbeno bitje, ki ne more preživeti 
brez sodelovanja z drugimi. Weiler Abrasives smo ekipa usposobljenih in 
učinkovitih sodelavk in sodelavcev, a to še ni dovolj. Moramo sodelovati, 
si zaupati in pomagati ter se podpirati, to nam bo dalo najboljše rezultate. 
Ne povezujejo nas zaman naše skupne vrednote in vedenja odličnosti 
navdušujem, inoviram, se učim in dosegam cilje govorijo ravno o tem. Vsi 
jih poznamo in razumemo, pomembno pa je, da jih tudi vsakodnevno živimo. 

Danes veliko slišimo o dobrem počutju na delovnem mestu in v podjetju Weiler 
Abrasives si za to prizadevamo že zelo dolgo, s številnimi aktivnostmi, projekti 
in spodbudami. Kako pa k temu prispevamo kot posamezniki? Strokovne 
študije in primeri dobrih praks, tudi v našem podjetju, kažejo, kako prijaznost 
ustvarja pozitivno vzdušje, ta pa vpliva na uspešno poslovanje. Štejejo vsa 
prijazna dejanja, tudi tista preprosta, ki jih jemljemo za samoumevna in na 
njih včasih pozabimo. To so prijazno pozdravljanje in nasmeh, zahvala za 
prejet dokument ali kratka pohvala za dobro opravljeno nalogo. Dejanja 
prijaznosti blažijo stres in lajšajo premagovanje dnevnih izzivov. Pa še to 
je pomembno in si velja zapomniti – s prijaznostjo do drugih ne osrečujemo 
zgolj njih, ampak se ob tem tudi sami počutimo bolje. S prijaznostjo koristimo 
vsem in ustvarjamo pozitivno klimo. 

Želim vam prijazno leto in vas prijazno vabim k sodelovanju za doseganje 
naših skupnih ciljev v 2021!

Andreja Vidovič, 
odgovorna urednica

V slogi je moč!Iz vsebine:
Strani 4–6  
Poslovne strani

Stran 7 
Presoja sistemov ISO  
Prejeli smo platinasto bonitetno 
odličnost

Strani 8 in 9 
Prestižna zlata nagrada produktni  
liniji X-Lock

Strani 10 in 11 
Uspešne prodajne zgodbe 

Stran 13 
Praznična obdarovanja zaposlenih  
in najmlajših

Stran 14 in 15 
Nadgrajujemo znanja v prodaji

Strani 18, 19 in 20 
Utrinki projektov inženiringa 
proizvodnih procesov

Stran 21 
Ecopack: Prihodnost pakiranja je v 
reciklabilni embalaži

Strani 22 in 23 
Blagovna znamka podjetja kot 
delodajalca 

Strani 24, 25 in 26 
Zgodbe o covid-19

Stran 27 
Kultura 

Strani 28 in 29 
Božična pravljica Majde Labotar 
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Leto 2020 je bilo polno korenitih sprememb in prilagajanja. Ko pišem ta članek, je 
po svetu 68 milijonov primerov koronavirusa, od tega 90.000 v Sloveniji. Poskusi, da 
bi omejili širjenje virusa, so imeli izredno velik vpliv na vsa podjetja, tudi na Weiler 
Abrasives. Na žalost življenje v letu 2020 večinoma še zdaleč ni bilo navdušujoče, 
vendar nam nedavni razvoj cepiv daje razlog za optimizem.

Ko se ozrem nazaj po letu 2020 in naprej v leto 2021, me misel na prihodnost navdušuje 
in navdaja z optimizmom! Ciljni trgi okrevajo, število naročil v zadnjih mesecih pa se 
je bistveno izboljšalo. V našem podjetju smo znatno spremenili organizacijo prodaje, 
da bi lahko bolje izkoriščali nove in bolj dobičkonosne priložnosti za rast. Poleg tega 
smo svoje prostore z veliko inovativnosti prilagodili pandemiji, da bi ostali varni, s 
strankami pa smo obdržali stik z novimi spletnimi seminarji in drugimi digitalnimi 
oblikami komuniciranja. V leto 2021 vstopamo z velikim zagonom!

Zelo sem zadovoljen in navdušen nad Weilerjevo ekipo v Sloveniji in vsej Evropi. Veselim 
se, da bom naslednje leto spet  v Sloveniji, kjer si bom lahko ogledal rezultate našega 
trdega dela. V imenu družine Weiler vam želim vesel božič ter srečno in zdravo novo leto!

Chris Weiler, glavni izvršni direktor Skupine Weiler Abrasives

PISMO CHRISA WEILERJA

CHRIS WEILER LETTER

2020 has been a year of tremendous change in 
adjustment.  As I write this article, there are 68 million 
cases of Coronovirus in the world and 90,000 here in 
Slovenia.  The attempts to minimize the spread of the 
virus has had a dramatic impact on all businesses, 
including Weiler Abrasives.  Unfortunately, much of life 
in 2020 has been far from Energizing, but we have reason 
to be optimistic with the recent vaccine development.

As I reflect on 2020 and look forward to 2021, I feel 
very optimistic and energized about the future!  We are 
seeing end-markets recovering and have experienced 
significant improvements in orders in recent months.  
We have made significant changes to our commercial 
structure to improve our ability to target new and 
more profitable growth opportunities.  We have also 
demonstrated significant innovation in how we have 
adapted to the pandemic inside our facilities to remain 
safe and with customers through new webinars and 
other digital forms of communication.  We are carrying 
strong momentum as we move into 2021!

I am very pleased and excited about the Weiler team 
in Slovenia and all of Europe.  I look forward to being 
in Slovenia next year and seeing the results of our 
hard work! From the Weiler family, I want to wish you 
a Merry Christmas and healthy and happy new year!

Chris Weiler, CEO of Weiler Abrasives Group
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čas mineva z neverjetno naglico in občutek 
imam, da smo si pravkar izrekli voščila za 
uspešno in srečno novo leto 2020, pa smo že 
v decembru, ko z upanjem in pričakovanjem 
zremo v novo, prihajajoče leto 2021. Upanje 
in pričakovanje imata v tem trenutku še 
posebno težo, saj se je letos usoda z 
nami poigrala na način, ki bo pustil trajne 
posledice v naših življenjih, tako v poslovnem 
kot v osebnem smislu. Vse kaže, da bo tako 
tudi v času praznikov; enostavno ne bodo 
takšni, kot smo jih vajeni. December torej 
znova potrjuje dejstvo, da je v marsičem 
poseben mesec, izredno zahteven, naporen 
in zaradi prazničnih dni tudi prijeten in poln 
lepih misli, letos pa še močno pod vplivom 
skrajnih zdravstvenih ukrepov, žal nujnih za 
ustavitev drugega vala epidemije. 

Začetek leta smo pričeli zelo optimistično, 
saj smo uspeli, v skladu z napovedmi in 
pričakovanji, negativni trend prodaje 
februarja obrniti v pozitivno smer. S tem smo 
uresničili zavezo, ki smo jo dali v novembru 
lanskega leta, torej v času prehoda na 36-
urni delovnik, da bo to storjeno najkasneje 
do konca marca; in uspelo nam je mesec dni 
prej. Čas optimizma pa je zelo hitro minil, 
saj smo se že v prvih dneh marca soočili z 
zdravstveno grožnjo globalnega značaja. 
Okužbe s koronavirusom niso več bile daleč 
od oči in zato daleč od srca (kot pravi poznani 
slovenski rek), ampak v naši neposredni 
bližini. Kasneje je razvoj zdravstvenega 
položaja v evropskem in globalnem prostoru 
dobil neslutene razsežnosti, katerih negativni 
učinki nas spremljajo vse mesece letošnjega 
leta in kaže, da tudi pretežni del naslednjega 
ne bo mnogo bolje.

Doživeti padce obsega prodaje v razponu 
med desetimi in tridesetimi odstotki omaja 
še tako močne poslovne sisteme, kot je 
naše podjetje. Ja, res nas je, predvsem na 
začetku epidemije, ko se na zdravstveno 
krizo nismo znali v celoti pravilno odzvati 
in so iz strokovnega okolja prihajale še zelo 
nedosledne in zmedene informacije. A smo 
tudi takrat potrebovali le teden ali dva, da 
smo se postavili na noge in izpeljevali vse 
ukrepe, s katerimi smo okužbe in z njimi 

Drage sodelavke, 
dragi sodelavci,

povezane morebitne omejitve ali ustavitve 
dejavnosti preprečili. S tem smo uspešno 
premostili drugo četrtletje leta, ko se je 
raven padca vrednosti prodaje močno 
približala tridesetim odstotkom. Tretje in 
četrto četrtletje leta smo poslovali že mnogo 
bolje, vendar še daleč od načrtovanih ravni 
in od ravni preteklega leta. Pri tem je odlična 
novica ta, da nam po informacijah o gibanjih 
na trgih tržni deleži niso padli oziroma smo jih 
deloma celo okrepili. To je dobra popotnica 
za leto, ki prihaja in bo po pričakovanjih 
poslovno izredno zahtevno, verjetno celo 
zahtevnejše od leta, ki se počasi izteka. 

V zgodnjih pomladanskih mesecih smo bili 
soočeni tudi z odločitvijo, kako ravnati v 
preostanku leta. Zakaj? Konec preteklega 
leta smo namreč pričeli s procesom 
spremembe poslovnega modela, ki prinaša 
pomembne, zahtevne, celostne, dolgoročne 
in predvsem nujne spremembe v načinu 
in organizaciji našega delovanja. Zaradi 
tega je sprememba poslovnega modela 
izredno zahtevna in tvegana aktivnost tudi 
v času »normalnega« delovanja, tako pa 
časa praktično od začetka leta zagotovo 
ne moremo imenovati. Kot kolektiv naše 
regije in skupine smo bili soočeni z zahtevno 
odločitvijo, ali nadaljujemo s procesom 
spremembe poslovnega modela in ga 
prilagajamo trenutnim slabim gospodarskim 
razmeram ali pa proces začasno ustavimo 
in ga nadaljujemo, ko se bomo izvili iz 
zdravstvene in gospodarske krize. Presoja 
tega ključnega tveganja, ki je verjetno eno 
od največjih v sodobni zgodovini podjetja, 
je pokazala na smiselnost nadaljevanja 
procesa na razumen način. Kar enostavno 
pomeni, da bo delo v času krize pomembno 
zahtevnejše, bo pa izhod iz nje bistveno lažji 
in nadaljevanje poslovanja po njej bistveno 
uspešnejše.

Ko pomislim na opisano in vse, kar smo 
morali in smo storili v iztekajočem letu, 
da smo ob slabših rezultatih poslovanja 
ohranili močan finančni položaj, mi vselej 
znova stopa v ospredje misel, ki jo tako radi 
uporabljajo ljudje, ki delajo v športu: v težkem 
položaju se spozna značaj posameznika in 

ekipe. Vrednote in vedenja Weiler bi lahko letos 
povsem izgubile svoj pomen, a pričakovano se 
je zgodilo nasprotno; še okrepile so se, nas 
povezale in pokazale, da smo resnično enoten 
kolektiv, močan v idejah in njihovi izpeljavi. Ne 
glede na zahtevnost položaja, v katerem se 
nahajamo, in morda še posebej v zahtevnih 
okoliščinah, v katerih smo zdaj. Smo enostavno 
en Weiler (One Weiler) z vrednotami, ki jih 
živimo in jih s svojimi ravnanji in vedenji vedno 
znova dokazujemo. To pa ne velja le za regijo 
EMEA, temveč za celotno Skupino Weiler.

Značaj sistema, kot je Weiler, pa oblikujemo 
njegovi zaposleni, ki nas zaznamuje izredna 
pozitivna energija, čeprav nam ni tuje nič, kar 
je človeškega. Pri tem moramo biti realni, smo 
le ljudje, ki se pri sodelovanju srečujemo tudi z 
negativnimi pojavi, ki jih ne smemo razumeti 
kot del vrednot, ki jih živimo ali želimo živeti, 
a so tukaj, med nami in z nami. Nedvoumno 
dejstvo je, da smo ključni ustvarjalci naše 
sedanje in bodoče uspešnosti, kar je mogoče 
le v partnerstvu; in o tem ravnokar pišem. O 
partnerstvu med sodelavci na vseh ravneh 
našega delovanja, ki ni enostavno; je pot 
razumevanja in odrekanja, na kateri bodo 
tudi trenutki, ko vložki vanj ne bodo obrodili 
sadov v rezultatih našega skupnega dela. Bodo 
pa botrovali vsem tistim rezultatom, ki bodo 
pomenili izboljševanje nas in našega delovnega 
okolja, pa ne bodo odraz delovanja zgolj 
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Dragi sodelavci Weiler Abrasives v regiji EMEA, 

PRODAJA IN MARKETING

PRIPRAVE ZA 2021

na tem mestu smo večkrat pisali o težkem in 
izjemnem letu 2020, ki je prineslo številne 
izzive, nove načine dela na daljavo in v naše 
poslovanje vneslo dejavnike, na katere nismo 
imeli vpliva. Zato s ponosom oznanjam, da 
smo z močno povezanostjo znotraj vseh 
lokacij Weilerja poskrbeli, da je bilo naše 
leto 2020 odlično. Očitno je, da so tudi 
naše stranke to prepoznale in nagradile 
z dodatnimi novimi projekti in močnimi 
zavezami za leto 2021. 

V Srbiji smo na primer pridobili nove 
projekte za mariborske produkte in v Egiptu 
za produkte iz Zreč s področja naftne in 
plinske industrije. Zanimivo je, da se tudi 
velik distributer iz Alžirije, ki smo ga izgubili, 
zaradi naših odličnih storitev in produktov 
vrača k Weilerju.

Oktobra smo začeli pripravljati načrte za 
2021. Glede na številne tržne podatke, 
ki so jih pridobili naši produktni vodje, in 
glede na povratne informacije naših strank 
verjamemo, da se bodo v letu 2021 še vedno 
čutile posledice koronavirusa, hkrati pa smo 
tudi optimistični in prepričani, da bomo leto 
zaključili uspešno in izboljšali poslovanje. 
Že zdaj lahko vidimo, da je bila prodaja 
v zadnjih tednih in mesecih veliko boljša 
kot pričakovano, in s tem zagonom bomo 
zajadrali v novo leto. 

Najbolj se bomo osredotočili na naši znamki 
Metalynx in Toroflex ter nadaljevali s 
širjenjem prepoznavnosti naših znamk na 
trgih regije EMEA. Podporo tem dejavnostim 
bodo nudili marketinški programi, med njimi 
tudi digitalni marketing, s katerim bomo 
svetu pokazali poenoteno globalno podobo 
Weilerja in našim strankam nudili podporo 
prek spletnih seminarjev in na vseh družbenih 
medijih. Te aktivnosti bodo ključno prispevale 
k našemu uspehu v teh časih, ko imamo 
lahko s strankami le omejene osebne stike. 
Pripravljamo se tudi na čas po krizi, da 
bomo tekmo za tržne deleže začeli z odlične 
startne pozicije. 

posameznikov, temveč celotnega 
kolektiva. Če se znova vrnem v svet 
slovenskega izročila rekov, bi dejal, 
da je sreča mogoča le takrat, ko jo 
lahko deliš, torej v kolektivu. Takšno 
stanje duha bo ključno za naše delo 
v prihajajočem letu in vsak bo pri 
tem udeležen po svojih zmožnostih 
in na delovnih mestih, kjer delamo. 
Nihče ni manj pomemben in nihče 
ne sme biti iz procesa udeležbe 
pri tem izločen. Zaradi tega 
verjamem v ta kolektiv in zato 
verjamem vase. Prepričan sem, 
da bom ob letu osorej lahko pisal 
o novem, uspešnem letu našega 
kolektiva na poti v prihodnost. V 
to ne dvomim, ker med nami čutim 
visoko medsebojno spoštovanje in 
visoko stopnjo zaupanja.

Drage sodelavke, dragi 
so delavc i ,  naj  t udi 
priložnost prednovoletnega 
nagovor a  i z ko r is t im 
za iskreno zahvalo za 
naše letošnje odlično 
sodelovanje z željo po 
enakem tudi v prihajajočem 
letu. Leto bo izredno 
zahtevno, a skupaj ga bomo 
zmogli. Tudi zaradi tega in 
ne glede na okoliščine, 
v katerih živimo, pa vam 
želim, da boste praznične 
dni preživeli daleč od 
norosti tega sveta, v 
krogu miru svojih družin 
ter vaših najdražjih in 
da bo prihajajoče leto 
prizanesljivo in dobrohotno 
z zdravjem, srečo in 
uspehom.

Jože Kaligaro, 
direktor družbe Weiler Abrasives

Z odlično podporo naše kadrovske ekipe in 
našega coaching partnerja Mercuri izvajamo 
prodajna izobraževanja na področju kritičnih 
dejavnikov uspeha in programov za prodajo, 
ki temelji na dodanih vrednostih. Katere 
dodane vrednosti prepričajo naše stranke, 
da se odločijo za nas in z nami tudi ostanejo?  
Vsi strokovnjaki se strinjajo, da cena ni glavni 
faktor! Pomembnejši so kakovost produktov 
in storitev, dobri odnosi, zanesljivost in druge 
dodane vrednosti za stranke. 

Naše prodajne ekipe v Sloveniji in v regiji 
so dobro usposobljene za prepoznavanje 
teh dodanih vrednosti in znajo poskrbeti, 
da imajo korist tako naše stranke kot 
Weiler. Naša ekipa za podporo strankam 
se trenutno dodatno usposablja, da bo še 
bolje pripravljena, ko se bodo stranke nanjo 
obrnile s težavami ali posebnimi nujnimi 
zahtevami. Čas in investicije bomo namenili 
temu, da postanemo najboljši na trgu na 
področju prodaje in podpore strankam, kar 
nam bo zagotovilo zmagovito prihodnost ter 
močno in uspešno leto 2021.

Iskreno se moramo zahvaliti vsem v 
organizaciji in vsem članom ekip Weiler 
Abrasives v regiji EMEA in po vsem svetu. 
Krizo smo preživeli bolje kot pričakovano. 
Prodajna ekipa je imela odlično podporo 
vseh oddelkov, med drugim proizvodnje, 
nabave, produktnega vodenja in drugih. In 
ob upoštevanju vsega naštetega smo trdno 
prepričani, da bomo leta 2021 vsi v Weilerju 
zmagovalci.

Prodajna ekipa vsem želi vesel 
božični dan in srečno novo leto!

Claus Geiger,  
direktor Prodaje & Marketinga EMEA
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Ob koncu poslovnega leta se vedno zazremo v preteklost, kaj nam je uspelo doseči. 
Ko razmišljamo o dosežkih v poslovnem in zasebnem življenju, delamo selekcijo 
najpomembnejših dosežkov. In leto, ki se izteka, je bilo drugačno od let, ki smo jih 
poznali. Soočali smo se z izzivi, ki jih je prinesla gospodarska in zdravstvena kriza. 
In naši največji dosežki so bili predvsem v prilagodljivosti na trenutne razmere in 
najučinkovitejša organizacija dela v dani situaciji. Zagotovo bi lahko bili še boljši, 
vsekakor pa bomo pridobljeno znanje iz letošnjega leta v prihajajočem letu s pridom 
uporabili in ga še nadgradili.

In kaj nam kaže jutri?

Nadaljevali bomo s procesom avtomatizacije proizvodnje za 
povečevanje konkurenčnosti in dvig dobičkonosnosti naših produktov. 
Učinkovitejše bomo vpeljevali novosti, obvladovali tveganja in bolje 
izrabili ponujene priložnosti, kar je bistveno za pot, ki jo imamo 
zastavljeno. Vstop v leto 2021 je obetaven. Vzporedno s tem pa je 
pomembno tudi izvajanje vseh ukrepov za preprečevanje prenosa 
covida-19, tako na delovnem mestu kot tudi v privatnem življenju. 

Spoštovani sodelavke in sodelavci, 

ob koncu leta 2020 se vsem zahvaljujem za vložen 
trud, ki je omogočil dodatni razvoj in rast podjetja. 

V prihajajočem letu 2021 želim vsem, da bi si 
večkrat rekli: znam, zmorem, bom, uspelo mi je, 
tako v službi kot v zasebnem življenju.

PL Flex
V četrtem kvartalu beležimo dvig količin, in sicer v zadnjih dveh 
mesecih letošnjega leta skoraj na nivo letnega plana 2020. Ob tem 
smo uspešno nadaljevali z implementacijo alternativnih materialov in 
začeli s proizvodnjo prvega rednega naročila izdelkov X-Lock premera 
150 mm. Na tem segmentu izdelkov smo prešli tudi v potrjevalno 
fazo spremembe tehnologije stiskanja, ki nam bo omogočila večjo 
prednost na trgu. Začeli smo z uvajanjem spremembe izdelave tankih 
rezalk premera 150 mm in 180 mm v ravni in izbočeni obliki, ki bo 
pomenila boljšo kakovost in varnost izdelkov,  pripomogla pa bo tudi 
k povečanju proizvodnih kapacitet teh izdelkov.

PL Fleksibilni brusi
V zadnjem kvartalu letošnjega leta smo se skupaj s produktnim 
vodenjem pospešeno ukvarjali s segmentacijo in profitabilnostjo 
proizvodov. S prodajo smo sodelovali pri aktiviranju indijskega trga 
z novim distributerjem ter s produktnim vodenjem pri razvoju linije 
Metalynx. Standardizirali in zapisali smo testne metode za LBD. 
V proizvodnji smo pospešeno skrajševali dobavne roke. Oddelek 
izdelave PBČ smo uredili po 6S (izdelava talnih oznak). V oddelku 
LBD smo obnovili etiketirni del pakirne linije 7, na kateri je v teku 
tudi zamenjava inkjet tiskalnikov. S temi aktivnostmi bomo izboljšali 

TEHNIČNO PODROČJE 

kakovost tiska in zmanjšali zastoje. V oddelku formiranja diskov 
pa smo nabavili nova orodja za avtomate ter zarisali nova paletna 
mesta. S tem smo povečali točnost izdelave – centriranja diskov 
ter skrajšali transportne poti med materiali in stroji. 

PL Keramika&Bakelit
Kljub obsežnejšemu padcu proizvodnje v prvi polovici četrtega kvartala 
smo se uspešno ukvarjali z urejenostjo proizvodnje in preventivnimi 
posegi. Pri tem smo nadaljevali s projektom ureditve trdote, ki bo 
predvidoma zaključen do konca leta. Izvajali smo optimizacije lončkov, 
kjer smo spremenili sistem dela in delamo na nadgradnji robotske 
celice. V velikem teku so priprave na generalno obnovo CNC stroja 
ILR, ki bo trajala kar tri mesece v prvi polovici leta 2021. Nadaljevali 
smo že z začetimi projekti in jih končujemo, to so ekološko prijazne 
smole, izboljšana kakovost brusov 1VS.

PL Superabrazivi
Manjša količina naročenih izdelkov je zaznamovala tudi zadnje 
četrtletje. Z namenom ohranjanja storilnosti smo se temu prilagajali 
z ukrepom krajšega delovnega časa in prerazporeditvijo operaterjev 
v PL Tehnične tkanine. Zaradi manjšega števila izvajalcev smo bili 
primorani operaterje dnevno razporejati na različna delovna mesta. 
Posledično se je začasno znižala produktivnost, nekoliko se je povečal 
obseg izmeta. Tehnologija je v sodelovanju s službo QM izvedla 
varnostne dizajn teste za vse precizne superabrazivne izdelke. V 
proizvodnji pa smo posodobili navodila za varno delo na strojih.

PL Tehnične tkanine
V zadnjem kvartalu letošnjega leta smo v PL Tehnične tkanine dobili 
več naročil, zato smo morali vložiti precej truda, da smo izpolnili 
vsa pričakovanja internih in eksternih kupcev. Pri tem se je za 
dobrodošlo pokazala pobuda za prenovo programa za planiranje in 
v organizaciji sodelavcev iz IT smo opravili nekaj predstavitvenih 
srečanj z dvema ponudnikoma programa. Pri uporabi dvojnega izseka 
na dveh izsekovalnih strojih se je potrdila upravičenost predelave 
z bistveno izboljšano produktivnostjo obeh strojev. Industrijski 
preizkusi več alternativnih pomožnih materialov so bili uspešni, kar 
bo pripomoglo k izboljšanju dobičkonosnosti naših izdelkov. Dana 
bodo prva redna naročila. Na razvojnem področju smo se povezali s 
tehnološko ekipo PL Flex in si zastavili smele načrte pri tehnološkem 
delu, kar bo izboljšalo konkurenčnost izdelkov tako tehničnih tkanin 
kot končnih brusnih izdelkov.

Sašo Lenart, 
direktor tehničnega področja 
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Zaradi okoliščin in vseh varovalnih ukrepov, ki 
jih moramo spoštovati v letošnjem letu, smo 
morali pripraviti prilagojen načrt spletnega 
pregleda procesov in presojevalcev na terenu 
ter možnosti spletnega preverjanja delovanja 
procesov z njihovimi lastniki, kar je zagotovo 
težje kot v živo.

16. in 17. novembra so štirje presojevalci 
Bureau Veritas, vodilna presojevalka na 
terenu in trije presojevalci, spletno opravili 
prvo redno kontrolno presojo procesov. 
Zaključne ugotovitve so bile spodbudne, 
podana pa so bila tudi tri manjša neskladja 
ter vrsta priporočil in pobud za priložnosti 
za izboljšave. 

Neskladnosti smo skrbno preučili, odpravili 
pomanjkljivosti in zastavili nove aktivnosti. 

USPEŠNA KONTROLNA PRESOJA SISTEMOV ISO 9001 IN 14001

Vodilna presojevalka je po njihovi preučitvi 
poslala potrditev skladnosti ukrepov in 
zaključila presojo. Zdaj je na nas, da med 
letom upoštevamo priporočila presojevalcev, 
ki so jih podali, in redno izvajamo notranje 
presoje. 

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo 
vsem našim presojevalcem, ki skrbno 
izvajajo presoje. 

Pa še sporočilo presojevalcem, da naj bolj 
pogumno izdajo interno neskladje, kajti to 
je pot k izboljšanju, ne pa osebna zamera.

Srečno v letu 2021!

Iva Mlinšek Lešnik,  
vodja menedžmenta kakovosti

Bisnode je letos drugič med vsemi 
gospodarskimi subjekti izluščil podjetja, 
ki jim je podelil platinasto bonitetno 
odličnost. Mednje letos spada tudi 
WEILER Abrasives d. o. o.. V Sloveniji je v 
letu 2020 med vsemi 177.562 registriranimi 
podjetji platinasto bonitetno odličnost 
prejelo zgolj 1,3 % podjetij.

Sodimo v skupino odličnih podjetij, ki 
negujejo dobre poslovne običaje, dosegajo 
izjemne poslovne rezultate in skrbijo za 
zadovoljstvo vseh vpletenih v delovni proces. 

Izjemna plačilna disciplina je pomembna za 
zdravje vsakega podjetja, zato je ključno 

ohranjati tradicijo v doseganju standardov 
AAA in s tem vzdrževati dobro finančno 
kondicijo. Platinasta izdaja predstavlja 
posebnost in prestiž ter hkrati najvišje možno 
priznanje poslovni odličnosti, ki jo Bisnode 
podeljuje na evropski ravni. Zadnja leta smo 
v gospodarstvu beležili pozitivne trende, 
navkljub temu pa je bil odstotek podjetij, ki 
so dosegali standarde bonitetne odličnosti, 
še vedno precej nizek.

Torej podjetja, ki izkazujejo bonitetno 
odličnost, predstavljajo najbolj zanesljive, 
kredibilne in nizko tvegane poslovne subjekte 
za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji, 
tako strankami, kupci, dobavitelji kot tudi 
zavarovalnicami, bankami ter drugimi 
poslovnimi partnerji. Certifikat je evropsko 
priznan in razpoznaven.

PREJELI SMO PLATINASTO BONITETNO ODLIČNOST

Lanskoletni recertifikaciji sistema je letos sledila prva redna 
kontrolna presoja obeh sistemov ISO 9001 in 14001. 
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V ekipi so sodelovali: 

• razvojna ekipa ob razvoju inovacije: Valentina Prapotnik, Vili Potočnik,  
Milan Leskovar, Zlatko Jereb, Marija Kotnik, David Gorenjak, Iva Mlinšek Lešnik, 
Lolita Šerod, Urška Vouri, Igor Mesarec, Doris Vrečko, Božo Pesjak,  
Milena Krajnik, Rok Mezgec, Venčeslav Jakop

• podpora pri oblikovanju in komunikaciji: Žiga Špile, Tomaž Držan,  
Sintija Leva Bukovnik

PRESTIŽNA ZLATA NAGRADA PRODUKTNI LINIJI X-LOCK

V podjetju Weiler Abrasives nam je uspel vnovičen izjemen dosežek. Smo prvi  
proizvajalec abrazivnih izdelkov, ki mu je uspelo razviti celotno linijo X-Lock rezalnih 
in brusnih plošč ter lamelnikov. Produktna linija X-Lock je tako revolucionarna,  
da smo jo prijavili na razpis GZS za inovacije in osvojili zlato nacionalno priznanje.

Od evolucije do revolucije
Predmet naše, z zlatom nagrajene inovacije je 
celotna paleta rezalnih in brusnih plošč 
ter lamelnikov X-Lock. X-Lock s sistemom 
hitrega vpenjanja poenostavlja uporabo 
kotnih brusilk, ki je praktično brez bistvenih 
izboljšav glede vpetja ostala nespremenjena 
že od leta 1938. 

Produktna linija je nastala v partnerstvu 
s podjetjem Bosch. Bosch je razvil 
kotno brusilko z novo vpenjalno kapsulo 
in patentiral nov sistem vpenjanja 
abrazivnih izdelkov, nam pa je kot 
prvemu ponudniku abrazivnih izdelkov 
uspelo razviti in ponuditi celotno 
paleto rezalnih in brusnih plošč. Naše 
sodelovanje sega v oktober 2016, ko smo 
imeli uvodni sestanek z Boschem, januarja 
naslednje leto smo testirali prve vzorce, 
tudi lastnih prirobnic X-Lock, aprila pa smo 
vzorčne izdelke testirali že pri stranki. V letu 
2018 so stekli pogovori o poslu in junija smo 
uspešno opravili prvo Boschevo presojo 
našega procesa proizvodnje. Januarja 2019 
smo uradno lansirali linijo X-Lock, a razvoj 
se s tem ni ustavil, v naslednjih mesecih 
smo izpopolnjevali tehnologijo in dodajali 
nove izdelke. 

Zaradi drugačne geometrije izdelkov X-Lock 
smo morali spremeniti tehnologijo 
stiskanja, orodja in sistema zlaganja 
za termično obdelavo. Razvili smo 
popolnoma novo metodo merjenja, ki 
nam omogoča zagotavljanje varnosti po 
najvišjih in najstrožjih standardih.

Z razvojem novih tehnologij stiskanja smo 
tako v abrazivni industriji postavili nove 
normative v meritvah in zagotavljanju 
varnosti. Nove metode izdelave ne vplivajo 
na učinkovitost in kakovost izdelkov, zato so 
izdelki X-Lock enako učinkoviti, kakovostni 
in enako varni kot vse druge običajne linije 
primerljivih izdelkov. 

Prednosti izdelkov X-Lock:

• 5-krat hitrejša menjava
• enostavna menjava brez 

kakršnega koli orodja: X-Lock za 
menjavo ne potrebuje orodja. 
Nič več izgubljanja delov ali 
orodja

• univerzalna uporaba tako pri 
navadnih kotnih kot tudi pri 
brusilkah X-Lock

• zagotovljena varna uporaba po 
najvišjih standardih 

Ekipno do zmage
Z zlatom nagrajena paleta rezalnih in brusnih 
plošč X-Lock in novo razvite metode merjenja 
so v celoti plod našega dela, znanja in 
izkušenj. Uspeh smo dosegli s tesnim 
medsebojnim sodelovanjem in sodelovanjem 
s podjetjem Bosch. 

Potek tekmovanja in Dan 
inovativnosti
Produktno linijo X-Lock smo prijavili na razpis 
GZS za inovacije in najprej osvojili zlato 
priznanje na regionalnem nivoju. To je 
pomenilo uvrstitev na nacionalni nivo, kjer 
pa nam je z inovacijo uspelo prepričati še 
strokovno žirijo in osvojiti zlato nacionalno 
priznanje GZS za inovacije. 

Dan inovativnosti je najprestižnejši, 
največji in najbolj prepoznaven 
slovenski dogodek na področju 
inovativnosti, ko Gospodarska zbornica 
Slovenije vsako leto za najbolj inovativne 
dosežke slovenskim podjetjem in drugim 
organizacijam v Sloveniji podeli priznanja. 
Letos se je odvijal v ponedeljek, 30. 
novembra, že tradicionalno 18. leto zapored. 
Je mednarodno priznan in ima izjemne 
promocijske razsežnosti, zato je pridobljeno 
priznanje verodostojno dokazilo izjemnega 
dela in kakovosti vsakega podjetja. 
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Letošnji dogodek je nosil naslov Simptomi kreativnosti. 
Celodnevnemu izobraževalnemu programu je sledila slavnostna 
podelitev nacionalnih priznanj GZS za inovativnost. Podelitev je 
vodila Mojca Mavec, nagovoru predsednika države Boruta Pahorja 
pa sta sledili podelitev priznanj in predstavitev najvišje uvrščenih 
podjetij na natečaju. Za laskave naslove se je letos potegovalo 43 
slovenskih inovacij v 4 različnih kategorijah. 

Drugi letošnji prejemniki zlatih nacionalnih priznanj GZS: 

• BIA Separations, d. o. o. – Razvoj procesa čiščenja genskega 
zdravila Zolgensma za zdravljenje dojenčkov s smrtonosno 
spinalno mišično atrofijo tipa 2 (SMA)

• DOMEL, d. o. o., in Podkrižnik, d. o. o. – Razvoj centralnega 
pogona za e-kolo

• Incom, d. o. o. – LEONE Rose cone
• Krka, d. d., Novo mesto – Nadomestno zdravilo s trojno 

kombinacijo učinkovin za zdravljenje hipertenzije
• Lek farmacevtska družba, d. d. – Nove kapsule takrolimus 

s podaljšanim sproščanjem za sodobno imunosupresivno 
zdravljenje bolnikov s presajenimi organi

• Modularis TEH, d. o. o. – Multifunkcionalno modularno 
hidravlično prijemalo s sinhronim in asinhronim prijemanjem

• Pharsol, d. o. o. – CryoHolder – orodje za lažje, hitrejše in 
varnejše premikanje zamrznjenih kriovial

• Roto, d. o. o. – PE čoln – izdelan po postopku rotoliv tehnologije
• TIK, d. o. o. – greencath® urinski kateter s hidrofilnim nanosom in 

vodno vrečko
• TPV AUTOMOTIVE, d. o. o. – Univerzalna robotska »BIN PICKING« 

celica
Ekipa Weiler 

Vir: www.gzs.si

Celoten dogodek podelitve najvišjih nacionalnih 
priznanj za inovativnost, tudi odlično predstavitev 
naših sodelavcev, design inženirja Davida Gorenjaka 
in produktne vodje Doris Nene Vrečko, si lahko 
ogledate na spletni strani Dneva inovativnosti:  
https://daninovativnosti.gzs.si.  
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USPEŠNE PRODAJNE ZGODBE: EMEA

Češka: Fastenal Europe/Bombardier Češka 
(končni uporabnik)
Bombardier ima na Češkem proizvodnjo 
vlakov. Testirali smo rezalne/brusne 
plošče ter lamelne brusne diske in 
večina izdelkov je bila odobrenih. 
Največji tekmeci so Osborn (Dronco), 
3M, Abrasives. Imeli bodo dva 
dobavitelja za abrazivna sredstva 
in največji del bo namenjen našemu 
podjetju za blagovno znamko Metalynx. 
Potencial za podjetje Weiler je 100.000 
evrov letno, prvo naročilo za 15.000 
evrov smo prejeli 23. septembra.

Franja Juhart,  
vodja mednarodne prodaje 

Italija: SAIT Abrasivi
Naša obstoječa stranka SAIT 
Abrasivi se je soočila z nekaterimi 
izzivi glede kakovosti, ki pa 
smo jih uspešno rešili. Zaradi 
izboljšav kakovosti so naročili 
dodatne vrste tkanin (PL-260). 
Naročila smo prejeli za oktober 
in november. Povečanje prodaje 
znaša 100.000 evrov na leto.

Dušan Jager,  
vodja proizvodne linije 

Tehnične tkanine

  

Litva: Baltic tools (distributer)/ 
Litovske železnice (končni uporabnik)

Kupec se je prijavil na razpis Litovskih 
železnic za brusne plošče za železnice. 
Ponudili smo brusne plošče IP z merami 
250 × 77 × 150 mm in zmagali na 
razpisu. Prejeli smo naročilo za 1.250 
kosov v skupni vrednosti 95.000 evrov, 
pošiljka je bila odpremljena konec 
septembra.

Marjan Gruden,  
vodja mednarodne prodaje

 

Irak: TAAM
TAAM je zasebni iraški izvajalec in 
dobavitelj cevovodov s sedežem v 
Basri. Opravil je številne projekte 
po vsem svetu z najbolj znanimi 
vlagatelji, kot sta BP in Eni. TAAM 
zanima le najboljša kakovost – 
EXTRA kakovostna linija. Podjetje 
TAAM sodeluje pri velikih državnih 
in zasebnih projektih. Ima privatno 
blagovno znamko PL. Potencial prodaje 
znaša 150.000 evrov. Prvo naročilo 
smo prejeli za en kontejner, ki je bil odpremljen oktobra.

Tjaša Glinšek, vodja mednarodne prodaje

Nemčija: Dr. Werner Röhrs GmbH
Tehnične vzmeti za zahtevne pogoje – 
tehnologija Röhrs je sinonim za daljšo 
življenjsko dobo in moč vzmeti, kar največjo 
varnost pri delu in majhen prostor za 
namestitev. Področja uporabe: brušenje 
koncev vzmeti / material Inox, Inconel, CrSi 
/ tekmec THELEICO.

Izboljšali smo postopek za kupca – hitrejši 
cikel in manj prevlek. Izdelek: 36/39 660 × 100 
× 150-24/M10-15A ICESPRING - VA20BA20.

Potencial je 20.000 evrov na leto. Prvo 
naročilo smo prejeli v 45. tednu v višini 
12.000 evrov.

Marko Grušovnik, produktni vodja

  

Poljska: Damen Shipyard ALU
Z Damen Shipyards ALU sodelujemo pri 
gradnji vodnih tramvajev.  Za obdelavo 
aluminijastih plošč so v uporabi različni 
izdelki. Zmagovalna je bila rezalna plošča 
Metal MAX 125 × 1,6 znamke Metalynx 
z aluminijastimi rezalnimi ploščami in 
posebnimi ščetkami Weiler. Letni potencial 
znaša 5.000 evrov.

Damian Drobnica, vodja razvoja poslovanja
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ZDA: Standard Aero Components 
V sodelovanju z MSC smo nadomestili Brush Research pri podjetju 
Standard Aero Components, vodilnem ponudniku popravil in obnov za 
letalsko industrijo. Naš tehnični vodja za poslovni razvoj je uspešno 
testiral naše ščetke CrossFlex za čiščenje sestavnih delov letalskih 
motorjev. Hkrati smo ugotovili, da je stranka nezadovoljna z embalažo 
BRM, saj so prozorni plastični tulci ležali povsod po delavnici. Ekipa 
strokovnjakov z različnih področij pod vodstvom ekipe za prodajni 
razvoj je razvila rešitev za pakiranje brez embalaže za posamezne 
ščetke, s čimer smo dokončno pridobili novo stranko. Ocenjena 
vrednost poslovne priložnosti je 46 tisoč USD letno.

 Carolyn Carney, razvoj prodaje  
Rick Sawyer, tehnični vodja poslovnega razvoja

ZDA: Fastenal/Galbreath 
Podjetju Fastenal smo pomagali zmanjšati stroške za končnega 
uporabnika Galbreath, ki izdeluje dvigala, viličarje in prikolice za 
industrijo ravnanja z odpadki. Galbreath je za pripravo robov in 
obdelavo zvarov uporabljal brusne plošče in lamelne brusne diske 
3M Cubitron II. Po testiranju brusnih plošč in lamelnih brusnih diskov 
Tiger Ceramic so ugotovili, da jim kombinacija cene in kakovosti 
delovanja prinaša dodano vrednost, zato so izbrali Weiler. Ocenjena 
vrednost poslovne priložnosti je 20 tisoč USD letno.

Jeff Hauke, področni vodja prodaje

ZDA: Delta Gear
Konkurenci smo prevzeli posel z Delta Gear, družbo za natančno 
proizvodnjo opreme za avtomobilsko in letalsko industrijo. Priložnost 
se je začela s prodajnim stikom področnega vodje prodaje, nadaljeval 
pa je tehnični vodja prodaje za industrijsko brušenje, ki je kupca 
prepričal, naj preizkusi izdelke Weiler Abrasives. Izdelali smo brusno 
ploščo za opremo z natančnim profilom in pridobili testno naročilo 110 
kosov, s katerimi smo stranko prevzeli Nortonu. Ocenjena vrednost 
poslovne priložnosti je 25 tisoč USD letno.

Steve Schafer, področni vodja prodaje 
Justin Maynard, tehnični vodja prodaje

Brazilija: Ecoplan
Ecoplan je veliko livarsko podjetje na jugu Brazilije, specializirano za 
jekla visoke gostote in posebne zlitine, pri katerem smo po dolgih 
prizadevanjih pridobili odobritev za našo 24-inčno brusno ploščo, 
s katero smo nadomestili Nortonov izdelek. Stranki smo zagotovili 
daljšo življenjsko dobo plošče in večjo produktivnost, s čimer smo 
Weilerju pridobili dodatnih 39 tisoč USD iz prodaje.

Prodajni vodja:  
Emarcelo@weilerabrasives.com

USPEŠNE PRODAJNE ZGODBE:  AMERIKI
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MEDNARODNI SEJMI ZARADI PANDEMIJE ODPOVEDANI

V letošnji prvi številki našega časopisa smo pisali o tem, da so bili sejmi, ki smo 
jih planirali v letu 2020, prestavljeni na konec leta ali na začetek leta 2021. Žal 
se situacija s pandemijo koronavirusa ne umirja in tovrstni dogodki še vedno niso 
dovoljeni. Zaradi izredno nepredvidljive situacije so tako bili vsi sejmi, GrindTec v 
Augsburgu, Wire v Düsseldorfu in International Hardware Fair v Kölnu, odpovedani. 

Odpoved letošnjih sejmov pomeni velik primanjkljaj glede 
srečanj z našimi obstoječimi kupci, generiranja novih stikov ter 
gradnje prepoznavnosti blagovne znamke Weiler. Delček tega 
skušamo nadomestiti z virtualnimi aktivnostmi, kot so spletni 
sestanki in webinarji, na katerih beležimo dobro udeležbo. 
Upamo, da se bo situacija s pandemijo izboljšala in da bomo 
naše obstoječe in nove kupce lahko čim prej v živo pozdravili 
na kakšnem Weilerjevem dogodku, sejmu ali sestanku. 

 Urška Vouri, vodja marketinga

V septembru smo vzpostavili nove 
komunikacijske kanale na družbenih 
omrežjih. Z njimi želimo približati naše 
blagovne znamke novim odjemalcem, 
obstoječe pa spodbuditi k večji lojalnosti 
in novim nakupom. 

Profilom na LinkedInu in YouTubu smo tako 
dodali še Facebook in Instagram, vse naše 
aktivnosti pa prilagodili trendom, ciljem, 

Leto 2020 je prineslo številne spremembe 
in digitalizacijo področij, ki so bila do zdaj 
še analogne narave. Tako smo tudi letošnji 
karierni sejem za mlade izvedli nekoliko 
drugače in ga preselili v virtualni svet spleta. 

Sodelovanje na kariernih sejmih za mlade je 
za nas že tradicionalno. To je dober način, 
da osnovnim in srednjim šolam prikažemo 
tehnologije, znanja in delovanje podjetja ter 
mlade navdušimo, jim damo želje, sanje in 
cilje. Vsako leto se odločimo za drugačen in 
mlajši populaciji zanimiv način vpogleda v 
naše podjetje, vrednote in blagovno znamko.  

CELOVIT NASTOP NA DRUŽBENIH OMREŽJIH

celostni grafični podobi ter vrednotam 
našega podjetja. 

Vabimo vas, da nas podprete s 
sledenjem in všečkanjem naših profilov 
na družbenih omrežjih ter nam tako 
pomagate do več sledilcev. 

Žiga Špile,  
specialist za digitalni marketing

USPEH SPLETNEGA KARIERNEGA SEJMA

Letošnji karierni sejem poklicev in 
izobraževanja pod organizacijo Mladih 
Maribor se je v celoti preselil na splet in v 
naši virtualni stojnici smo pripravili številne 
zanimive izzive za mlade udeležence. Da je 
digitalni svet mladim zelo blizu, so pokazali 
rezultati sejma. S skoraj 200 udeleženci 
smo dosegli zelo dober uspeh, pri tem pa 
so nam uspešno pomagale aktivnosti naših 
profilov na družbenih omrežjih in posebna 
spletna kampanja, ki jo smo jo izvedli skupaj 
z marketingom.

Andreja Vidovič, strokovna delavka KPS
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Leto 2020 vsekakor ni 
bilo lahko, žal nam je 
pandemija onemogočila, 
da bi se ob koncu leta 
družili s sodelavci, kot je 
to vsakoletni običaj. Zato 
smo se še posebej potrudili, 
da si bomo, dragi sodelavke 
in sodelavci, pričarali 
praznično vzdušje v krogu 
svojih družin. Prejeli smo 
paket sestavin za peko 
sadnega božičnega kruha. 
Priložili smo še recept, s 
pomočjo katerega bomo 
lahko v prazničnih dneh s 
svojimi najdražjimi zavihali 
rokave in se družili ter 
zabavali ob peki kruha.

PRAZNIČNA OBDARITEV NAŠIH SODELAVCEV

Letošnje leto nam je prineslo številne izzive, tako poslovno kot v zasebnem življenju. 
Kljub težkim časom pa sodelavci nedvomno prispevajo k temu, da smo v podjetju  
Weiler odlična ekipa, ki skupaj stremi k istim ciljem. Tudi v letošnjem letu smo  
pokazali, da skupaj zmoremo mnogo in še več. 

VESELJE NAŠIH NAJMLAJŠIH

Ob koncu leta smo poskrbeli tudi za veselje naših 
najmlajših. V dneh, ko jih je teta Zima s svojim 
mrazom nagajivo  pobožala po njihovih nosovih, 
jih je z darilom razveselil tudi dedek Mraz. Darila 
je raznosil po domačih naslovih otrok.  

Za posebno presenečenje pa je poskrbel prijatelj 
dedka Mraza,  Boštjan Gorenc – Pižama, ki 
je posebej za otroke naših zaposlenih prebral 
pravljico z naslovom Dedek Mraz zamuja. 
Posnetek s pravljico je shranjen na portalu 
EHRM, do katerega lahko sodelavci dostopate 
kadarkoli in z otroki skupaj poslušate pravljico.

Otroci so na temo pravljice narisali risbice, ki jih 
v podjetju nestrpno pričakujemo, saj jih bomo 
objavili na vseh TV-ekranih, da bodo krasile in 
popestrile zimske dni vseh zaposlenih. 

 Tamara Skerbinek, poslovna asistentka
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V življenju se neprestano učimo, da v podjetju 
pridobivanje znanja spodbujamo, pa kažejo 
tudi naša vedenja Odličnost Weiler. V skladu 
z reorganizacijo podjetja smo v sodelovanju 
z Mercuri International organizirali različna 
spletna izobraževanja za pridobivanje novih 
znanj v prodaji, podpori prodaji in produktnem 
vodenju. 

Težavne situacije, stres in 
reševanje konfliktov ter 
navzkrižna prodaja 
V dvodnevnem treningu smo razvijali 
sposobnosti ustreznega in uspešnega 
delovanja  v  zahtev nih  s i tuacijah 
usklajevanja različnih pogledov in interesov 
med posamezniki, uspešnega reševanja 
konfliktnih situacij z različnimi sogovorniki 
in izvajanja navzkrižne prodaje. Naučili smo 
se opredeljevati razloge za nastanek težavnih 
situacij, premagovanje stresa ter spoznali 
različne taktike in strategije, s katerimi si 
lahko pomagamo pri uspešni komunikaciji s 
strankami. S pomočjo vodiča za navzkrižno 
prodajo smo spoznali, kako z našim ravnanjem 
odpiramo in izkoristimo prodajne priložnosti 
pri obstoječih kupcih in kreiramo dobre ter 
dolgotrajne partnerske vezi. 

Ključne prodajne veščine 
Cilji izobraževanja o ključnih prodajnih 
veščinah so se nanašali na pridobivanje 
vpogleda v vse faktorje, ki doprinesejo k 
uspešni prodajni komunikaciji. S pomočjo 
izobraževanja smo razvijali orodja za uspešno 
prodajo, pridobivali tehnike in veščine za 
učinkovito komunikacijo ter z naštetim 
povezali vse že pridobljeno znanje v zvezi 
z reševanjem težavnih situacij. Imeli smo 

priložnost rešiti samoocenjevalni vprašalnik 
in izvedeti nekaj več o svojem pristopu, si 
ogledali, kako poteka ustrezna priprava 
na komunikacijo s kupcem, kako razumeti 
svojega kupca in kako uporabljati pravilne 
argumente. Govorili smo o tem, kako 
dogovarjati ceno, zaključiti dogovor in se 
odzvati na vprašanja kupca. Na koncu 
izobraževanja smo izdelali priročnik za 
prodajo v našem podjetju, vsak udeleženec 
pa je prejel tudi diplomo. 

NADGRAJUJEMO ZNANJA V PRODAJI

V prejšnji številki časopisa Odličnost Weiler smo lahko brali o usmerjenosti h kupcu,  
ki je, po mnenju Davorja Fabčiča, direktorja podjetja Mercuri International, timski šport, 
ki ga moramo dnevno trenirati in prakticirati, če želimo biti konkurenčni na trgu. 
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Preusmerjanje pozornosti z 
izdelka na kupca 
Model RISE zajema 4 korake, ki jih lahko 
uporabimo za uspešno prodajo, vezano na 
potrebo kupca. Na enem od izobraževanj 
smo tako govorili o prednosti osredotočanja 
na kupca in se preizkusili v analiziranju 
spontanih predlogov, ki nam jih predajo 
kupci. Ti so namreč še kako pomembni 
za izboljšanje naših izdelkov in večanje 
prodaje. Pogledali smo si, kako odlično 
predstaviti rešitev, ki je ravno takšna, kot 
jo kupec potrebuje, in kako sklepati dogovor 
v takšnih primerih. 

Osvajanje šestih bojnih polj 
Večina podjetij dandanes osvaja trge, kjer je 
vsak dan pomembno biti pred konkurenco. 
S tem v mislih ima potencialna stranka 
po navadi pozitiven odnos do svojega 
trenutnega ponudnika. Zato je pomembno, 
da ta vidik spremenimo. Čeprav se pogosteje 
osredotočamo na celoten trg, nam njegove 
analize ne dajo dovolj informacij za učinkovito 
prilagajanje in pridobivanje novih strank. 
Po navadi so tovrstni izračuni in podatki 
naravnani precej optimistično in usmerjeni 
v prepričanje, da smo si vsi ponudniki enaki. 
Če pogledamo bližje, lahko hitro ugotovimo, 
da imajo tako kot mi tudi konkurenčna 
podjetja svoje prednosti in slabosti, ki 
niso nujno enake našim. Tukaj nam pride 
prav koncept šestih bojnih polj, ki so ga 
razvili strokovnjaki v Mercuri International. 
Znotraj izobraževanja na to temo smo se 
tako učili o različnih pristopih in strategijah 
premagovanja konkurence. 

Potencialni kupci želijo govoriti s 
predstavniki ponudnikov, ki razumejo 
njihovo poslovanje in ovire, s katerimi 
se srečujejo, ter jih znajo rešiti s svojo 
ponudbo. Z vse večjo usmerjenostjo h 
kupcem in krepitvijo ključnih prodajnih 
veščin postajamo vedno boljši, kar nas 
bo hitreje in učinkovitejše pripeljalo 
do naših skupnih ciljev. 

Sintija Leva Bukovnik,  
strokovna delavka KPS



16

23. 12. 2020

Okrasi svoj dom  
z božičnimi okraski.

24. 12. 2020

Speci božični  
kruh.  

25. 12. 2020

Juhuhu!  
Danes odpiraš darila! 

Vesel božič! 

29. 12. 2020

Zapoj pesem  
Bela snežinka.

30. 12. 2020

Pokliči  
prijatelja. 

31. 12. 2020

Zapiši, na kaj si  
v letu 2020 najbolj 

ponosen. 

Dragi sodelavke in sodelavci!
V prejšnjih izvodih našega časopisa vas je pričakal strip z zgodbo o Odličnosti Weiler. Tokrat k 

pisanju odličnih zgodb vabimo vas. Spodaj vas čaka nekaj nalog, ki jih lahko opravite v naslednjih 
dneh. Koledar lahko vzamete iz časopisa in ga prilepite na vidno mesto. Morda bo pri zapisanem 

sodelovala kar cela družina! Želimo vam obilo zabave pri grajenju lepih spominov!

4. 1. 2021

Podari nasmeh 
sodelavcu.

5. 1. 2021

Pošlji sporočila vsem, 
ki jim želiš voščiti 
srečno novo leto. 

6. 1. 2021

Objemi  
družinskega  

člana.

ZGODBE O ODLIČNOSTI
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26. 12. 2020

Pomagaj pospraviti 
papir, ki je ostal od 

daril.

27. 12. 2020

Posnemi smešne  
fotografije pred  

letošnjo smrečko.

28. 12. 2020

Danes je  
tepežnica.  
Pazi nase!

1. 1. 2021

Srečno novo leto! 
Privošči si zdrav  

zajtrk.

2. 1. 2021

Z družino organiziraj 
filmski večer.

3. 1. 2021

Zapiši cilje, ki jih  
želiš doseči  

v 2021. 

Dragi sodelavke in sodelavci!
V prejšnjih izvodih našega časopisa vas je pričakal strip z zgodbo o Odličnosti Weiler. Tokrat k 

pisanju odličnih zgodb vabimo vas. Spodaj vas čaka nekaj nalog, ki jih lahko opravite v naslednjih 
dneh. Koledar lahko vzamete iz časopisa in ga prilepite na vidno mesto. Morda bo pri zapisanem 

sodelovala kar cela družina! Želimo vam obilo zabave pri grajenju lepih spominov!

7. 1. 2021

Pohvali vsaj tri osebe  
ali podari kartico  
Hej, ti, super si!. 

8. 1. 2021

Spij vsaj  
2 litra vode.

9. 1. 2021

Organiziraj pohod  
z družino.

ZGODBE O ODLIČNOSTI
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UTRINKI PROJEKTOV V PROCESIH V LETU 2020

Inženiring proizvodnih procesov 

Kontrola ustreznosti zapisov 
na kovinskih prirobnicah z 
uporabo računalniškega 
vida Visual control
Zahteve kupcev rezalk in brusnih plošč, 
da morajo biti vsi izdelki v seriji 100-% 
opremljeni s čitljivimi izpisi na prirobnicah, 
so nas pripeljale do velikega izziva, ki smo 
ga pričeli reševati s pomočjo uvajanja 
računalniškega vida. 

Računalniški vid je bil uporabljen na inkjet 
linijah, kjer se avtomatsko dozirajo kovinske 
prirobnice na trak in izvede tiskanje z inkjet 
tehnologijo. Na koncu te linije je postavljena 
kamera, ki je povezana z računalniškim 
sistemom za obdelavo podatkov, s katerim 
se avtomatsko opravi primerjava zapisa 
na prirobnici z našim željenim referenčnim 
zapisom ter se na ta način ugotovijo 
morebitna odstopanja.

v poseben predal, ki je nameščen zraven 
linije, kjer se zbira izmet. 

Za zagotavljanje visoke produktivnosti 
delovanja linije pa smo se morali posvetiti 
tudi optimiziranju avtomatskega transporta 
prirobnic po traku, kjer je zelo pomembno, 
da prirobnice potujejo po ustrezni liniji 
v določeni razdalji med sabo. Našli smo 
inovativno rešitev z usmerjevalnimi noži, ki 
se samodejno prilagajajo glede na nihanje 
višine in izrabljenost transportnega traku 
ter so hitro zamenljivi. 

Uporaba 3D-tiskalnika v 
projektnem delu in procesih 
vzdrževanja

Kaj je računalniški vid?

Računalniški vid je skupek tehnologij, 
postopkov in naprav, ki poskušajo 
simulirati človeško sposobnost 
razpoznavanja vzorcev v slikah, kar 
pomeni videti in razpoznati objekte.

Linije za signiranje prirobnic dosežejo 
kapaciteto 180 signiranih izdelkov na 
minuto.

Sistem je že vpeljan na šestih 
signirnih linijah. Pričakujemo, da 
bo sistem vpeljan na vseh linijah 
za  signiranje prirobnic do konca 
letošnjega leta.

Naše izkušnje so pokazale, da je uvedba 
strojnega vida tista prava pot, ki bo 
nadgrajevala naš sistem kontrole izdelkov 
v prihodnosti in bo dajala našemu podjetju 
konkurenčno prednost. Z izkušnjami in 
znanjem, ki ga smo pridobili pri teh projektih, 
so se nam že utrnile ideje za naslednje 
aplikacije v proizvodnjah.

V primeru, ko sistem zazna odstopanja, se 
slabo tiskane prirobnice avtomatsko izvržejo 

Z nakupom 3D-tiskalnika v juniju 
smo pričeli s prvimi poskusi 
izdelave  delov za potrebe projekta  
Računalniški vid na signirnih linijah, 
kjer smo optimizirali osvetljenost 
prirobnic z izdelavo namenskih ohišij 
za LED-osvetlitev.

Dobre izkušnje s prvimi izdelki, katerih 
izdelava je bila stroškovno ugodna v 
primerjavi z nabavo pri zunanjih partnerjih, 
smo zaznali tudi kot veliko priložnost pri 
vzdrževalnih posegih, saj lahko posamezne 
namenske rezervne dele izdelamo sami. 
Na ta način lahko prihranimo čas popravila  
kakor tudi stroške teh namensko izdelanih 
rezervnih delov.
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Dvojni izsek in pick-up
V PL Tehnične tkanine smo dogradili dvojni 
izsek in sistem za avtomatsko pobiranje 
izsekanih diskov »pick-up«.

Namen projekta je povečanje stabilnosti in 
zmanjšanje stroškov odpada na izsekovalnih 
strojih številk 4002 in 4008.

Dograjen sistem omogoča izsek impregnirane 
tkanine z dvema nožema naenkrat, vključno 
z odstranjevanjem izsekanih sredin za luknje. 
Poleg tega sistem paralelno pobira izsekane 
diske in jih zlaga na izhodni trak. Odpadna 
tkanina se na koncu tudi razseka za lažje 
zbiranje v namenske kontejnerje. Dograditev 
je izboljšala produktivnost na obeh strojih 
za cca. 50 %, poleg tega pa zelo izboljšala 
pogoje dela operaterjem.

X-Lock TEHNOLOGIJA – 
direktno stiskanje
Proizvodnja izdelkov X-Lock dimenzije 
115–125 mm se je do nedavnega izvajala 
na klasičnih stiskalnicah, kar je stroškovno 
zelo neučinkovito in je predstavljalo za 
nas velik izziv. Za konkurenčnost izdelkov 
smo razvili sistem direktnega stiskanja, ki 
bistveno skrajša postopek izdelave. Ker se 
bo ta proizvodnja v prihodnosti selila na 
krožne avtomate, smo najprej izdelali orodje 
s predelanimi kasetami za električno krožno 
stiskalnico. Dogradili smo tudi dodatno 
delovno postajo in vse priredili, da lahko na 
isti stiskalnici izdelujemo rezalke do debeline 
3,2 mm, ravne in izbočene. Tako je sedaj 
možno na isti stiskalnici izdelovati izdelke 
s klasično prirobnico in X-Lock prirobnico.

V zadnjem obdobju smo fokusirani tudi na 
izdelke X-Lock 152,4 mm, ki jih direktno 
stiskamo na polavtomatski stiskalnici.

Enako velja za brusne 
plošče 115/125 × 6 mm, 
ki so trenutno še v fazi 
testiranja.

Zaradi direktnega stiskanja izdelkov X-Lock 
je izdelava hitrejša in cenejša. Sprememba 
sistema stiskanja prinaša številne izzive, ki 
pa jih sproti uspešno rešujemo.

Povečanje produktivnosti 
avtomata K3 
V PL Flex je eden najbolj zasedenih krožnih 
avtomatov K3, ki smo ga postavili v 
proizvodnjo leta 2005. Stroj vseskozi obratuje 
v treh izmenah, kar povzroča, da postajajo 
določeni sestavni deli nestabilni. Avtomat 
je starejše generacije in je za pogon krožne 
mize imel vgrajen hidromotor z gonilnikom –
indekserjem, ki je zagotavljal ustavljanje mize 
v določenem položaju. Okvara hidromotorja 
ali gonilnika je predstavljala veliko težavo, saj 
je čas dobave takšnega rezervnega dela zelo 
dolg in stroj bi ob okvari pogona mize lahko 
bil izven proizvodnje več mesecev. Prav tako 
pa je bila cena takšnega rezervnega dela 
izredno visoka, zato je bila optimalna rešitev, 
da izvedemo rekonstrukcijo pozicioniranja z 
elektromotorjem.

Pozicioniranje mize smo namesto 
mehanskega zaklepa zagotovili z linearnim 
dajalnikom - magnetnim trakom in 
pozicijskim senzorjem. Poleg bistveno 
hitrejše dobavljivosti in manjše stroškovne 
obremenitve predstavlja rekonstrukcija 
tudi izboljšanje delovanja stroja, saj se 
cikel obračanja mize zmanjša absolutno za 

Tako so v nadaljnjih mesecih nastali 
prvi izdelki – zobniki za avtomatski 
stroj za proizvodnjo fleksibilnih 
brusov.

Zobnik za avtomatski stroj za 
izdelavo fleksibilnih brusov že več 
mesecev brezhibno deluje.

Te prve izkušnje potrjujejo, da 
ima tehnologija 3D-tiskanja velik 
potencial pri izdelavi namenskih 
rezervnih delov za našo strojno 
opremo v vseh proizvodnih linijah.
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Pred rekonstrukcijo 

Alternativo hidromotorju 
z gonilnikom predstavlja 
elektro pogon z direktnim 
zobniškim prenosom. 

Po rekonstrukciji

0,5 sekunde in s tem posledično poveča 
produktivnost stroja za 5 %. Stabilnost 
stroja se izboljša, servisiranje pa je bistveno 
lažje in hitrejše.

Poseg je ob pomoči naše ekipe vzdrževanja 
izvedla ekipa dobavitelja iz Italije v oktobru.

V sklopu projekta povečanja produktivnosti 
na stroju K3 smo izvedli tudi manjše 
izboljšave za zmanjšanje zastojev, obnovo 
bobnov za doziranje prirobnic.

Rekonstrukcija HS 800 t v PL 
Keramika&Bakelit 
Konec januarja 2020 se je zaključila druga 
faza rekonstrukcije 800-t stiskalnice v PL 
K&B, kjer na strani B stiskalnice izdelujemo 
keramične bruse z dvema operaterjema, na 
strani A pa bakelitne bruse za železnice. 

Z rekonstrukcijo se je povečala kapaciteta 
stiskalnice, saj smo z dograditvijo varnostnih 
komponent in izvedbo avtomatskih pomikov 
vozičkov pod stiskalnico omogočili, da lahko 
obe strani stiskalnice (A in B) delujeta 
sinhrono. Podatki o željeni debelini in tlaku 
stiskanja se nastavijo s pomočjo displeja in 
avtomatska regulacija teh parametrov se 
opravlja med procesom stiskanja.

Na strani B smo dogradili tudi avtomatsko 
napravo za doziranje keramične zmesi. Na ta 
način se je zmanjšala obremenitev delavca 

in povečala kakovost izdelkov, saj se na 
dozirni napravi izvaja avtomatsko tehtanje 
zmesi. V sklopu avtomatizacije smo dodali 
tudi dvigala in manipulatorje za prenašanje 
izdelkov.  

 V sklopu projekta je predvidena tudi tretja 
faza, kjer bi uredili delovno mesto na strani 
A na način, da se lahko tudi na tej strani 
izdelujejo keramični brusi. Tretja faza se 
bo izvedla v primeru naraščajočih naročil 
za keramične bruse.

Vsi izvedeni projekti in projekti, ki so 
še v fazi razvoja ali implementacije, 
so plod lastnega znanja in timskega 
dela sodelavcev v oddelku Inženiringa 
proizvodnih procesov (projektni 
inženiring, avtomatizacija procesov), 
vodij PL in tehnologov v PL, službe 
vzdrževanja v PL, službe EHS, nabavne 
službe, prodaje in produktnega vodenja 
ter operaterjev na strojih. 

Tomaž Jelenko,  

vodja inženiringa proizvodnih procesov

Z rekonstrukcijo strani B se keramični brusi sedaj izdelujejo z enim operaterjem, 
kjer pri pripravi materiala pomaga waterspider, ki pripravlja materiale tudi za druge 
stiskalnice.

Z avtomatizacijo stiskalnice smo izboljšali ergonomijo dela in varnost, povečali 
produktivnost na strani B in povečali kapaciteto celotne stiskalnice. 
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PRIHODNOST PAKIRANJA JE V RECIKLABILNI EMBALAŽI

Prve analize leta 2020, ki je vsem nam prineslo polno pričakovanih in 
nepričakovanih izzivov, kažejo, da ga bomo zaključili zelo uspešno. Že 
drugič zapored smo postali prejemniki platinaste bonitetne odlično-
sti, realizirali smo večji dobiček od planiranega in prejeli pohvale s 
strani eksterne presoje Bureau Veritas. Brez najboljše ekipe zavzetih 
sodelavcev to ne bi bilo izvedljivo. Zato še enkrat, bravo ekipa!

Poslovanje smo začeli zelo obetavno, z 
rekordnimi rezultati v prvih dveh mesecih. 
Že marca pa smo, zaradi epidemije covida-19 
in prvega »lockdowna«, tako rekoč čez 
noč zabeležili drastičen upad naročil. Naš 
prodajni program je namreč neposredno 
vezan na panogi gostinstva in turizma, ki 
sta bili zaradi sprejetih ukrepov med najbolj 
prizadetimi. V roku meseca dni se je situacija 
normalizirala in poslovanje je do oktobra 
potekalo brez posebnosti. Sledilo je drugo 
zaprtje. Tokrat daljše, a za nas nekoliko 
manj kaotično kot prvo. Situacijo zaenkrat 
obvladujemo, še vedno smo v dobri kondiciji.

Ne glede na vse pa naš največji izziv 
v letošnjem letu ni bila epidemija. 
Stopnjevanje okoljevarstvenih trendov, 
težnje po zmanjševanju embalaže in vedno 
strožje zakonodajne zahteve glede odpadne 
plastične embalaže so nas postavili v 
nezavidljiv položaj. Med ukrepi na ravni 
EU so, poleg prepovedi uporabe določenih 
izdelkov za enkratno uporabo do leta 2021, 
tudi zahteve, da morajo države članice EU 
zmanjšati potrošnjo plastičnih izdelkov brez 
alternative za najmanj 25 % do leta 2025, 
do leta 2030 pa v celoti preiti na plastično 
embalažo, ki bo primerna za recikliranje. 

Navedene zahteve so od nas zahtevale 
takojšen odziv, saj bi bil lahko v nasprotnem 
primeru ogrožen tudi obstoj podjetja. 
Odločeni, da znamo in zmoremo, smo nove 
razvojne priložnosti našli v proizvodnji 
reciklabilne plastične embalaže in tako 
ambiciozno stopili na trajnostno pot. 

Testiranje novega R-PET materiala z A-B-A 
strukturo (15 % zunanji sloj A iz čistega 
PET in 85 % notranji sloj B iz recikliranega 
PET), primernega za stik s hrano, je dalo 
pozitiven rezultat. Lahko smo začeli z 
aktivnostmi prehoda iz obstoječega OPS 
na R-PET, kar nam je poleg novih priložnosti 
prineslo tudi velike izzive. Potrebne so bile 
modifikacije obstoječih orodij, spremembe v 
tehnološkem procesu, prilagoditve pakirnih 
enot in spremembe kalkulacij. Posebno 
pozornost že od začetka projekta namenjamo 

obvladovanju zalog in stroškovni optimizaciji. 
Za zdaj uspešno, a čaka nas še veliko dela. 
Repozicioniranje izdelkov bo terjalo svoj 
čas, zaradi nizke diferenciacije bo potrebna 
tudi dobra marketinška podpora. V začetku 
leta 2021 bo tako 80 % embalaže iz našega 
prodajnega programa iz R-PET. Načrtujemo, 
da bomo do konca leta postopoma zamenjali 
še preostalih 20 %. 

V Ecopacku odločno uresničujemo našo 
trajnostno strategijo. Verjamemo, da 
bomo z implementiranjem prodornih idej 
in uresničevanjem ambicioznih ciljev tudi v 
prihodnje ohranjali svoj položaj in ga naredili 
še bolj prepoznavnega. Konkurenčnim 
igralcem na trgu pa s takšnim pristopom 
in strategijo delovanja lestvico uspeha 
postavljali vedno višje.

Želim vam mirne praznike in vse dobro v 
prihajajočem letu.

Nika Ratković Macuh,  
direktorica Ecopacka
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BLAGOVNA ZNAMKA PODJETJA KOT DELODAJALCA 

Ste že slišali za blagovno 
znamko delodajalca? 
Gre za blagovno znamko podjetja, ki ne 
zajema samo promocije izdelkov in storitev 
podjetja, temveč se osredotoča na ugled, 
ki ga delodajalec uživa med že zaposlenimi, 
med potencialnimi kandidati za zaposlitev 
in splošno javnostjo. Organizacija z dobro 
prepoznano blagovno znamko delodajalca 
deluje kot magnet za dober kader in 
predstavlja osebnost organizacije; zaokroža 
njene vrednote, kulturo, delovne pogoje 
in navade. Vedno več raziskav na to temo 
ugotavlja, da je trg dela z vsakim dnem bolj 
konkurenčen, kar za podjetje predstavlja 
toliko večji boj za kandidate za zaposlitev. 

Pomembna vloga zaposlenih 
Zaposleni predstavljamo ambasadorje dobre 
blagovne znamke podjetja kot delodajalca, 
saj širimo dober glas o podjetju med ljudi, 
ki jih poznamo. Vsako podjetje in vsaka 
ekipa znotraj podjetja si želita sodelavcev, 
ki bodo skupaj ustvarjali kulturo podjetja 
in učinkovito dosegali cilje. Znamčenje 
delodajalca (ang. employer branding) nam 
pomaga privabiti in obdržati zaposlene, ki 
naši kulturi ustrezajo in stremijo k skupni 
strategiji podjetja. 

Ujemanje s kulturo podjetja 
Pri zaposlitvi ni pomembno le, da ima 
posameznik potrebno znanje in izobrazbo. 
Vse več raziskav podpira ugotovitev, da 
so ključnega pomena posameznikove 

osebnostne značilnosti in vrednote. 
Zaposleni, katerega lastnosti se ujemajo 
s posameznim delovnim mestom in 
kulturo podjetja, je na delovnem mestu 
bolj zadovoljen in uspešen kot tisti, ki 
mora svoje naravno vedenje neprestano 
prilagajati. Pri znamčenju delodajalca gre 
torej za obojestransko korist; ne samo da 
podjetje pridobi zaposlene, ki gradijo kulturo 
in uspešno poslovanje, temveč pridobivanje 
takšnih ljudi pripomore k izboljšanju počutja 
in dosežkov celotnih ekip ter dobremu 
počutju zaposlenega na delovnem mestu. 

Kako lahko pripomorem 
k dobri blagovni znamki 
našega podjetja? 

Naučimo se prepoznati dobre 
strani podjetja. 
Obstaja več načinov, kako lahko v vlogi 
zaposlenih vplivamo na blagovno znamko 
delodajalca. Eden od teh je zagotovo ta, da se 
naučimo prepoznavati dobre strani podjetja. 
Te so namreč velikokrat spregledane, saj 
našo pozornost jemlje vse tisto, kar nam 
ni všeč. V pomoč smo v časopisu na zadnji 
strani dodali nekaj prednosti zaposlitve v 
podjetju Weiler Abrasives. Hitro preverite, o 
čem govorimo! Morda se v naštetem najde 
kaj koristnega za vas ali vašega prijatelja, 
ki bi v prihodnosti lahko postal tudi vaš 
sodelavec.

Sledimo profilu podjetja na 
družbenih omrežjih.
Pred kratkim smo ustvarili profila na 
Facebooku in Instagramu. Sledenje na 
družbenih omrežjih vam bo pomagalo pri 
spremljanju, kaj se v podjetju dogaja. Če 
želite, lahko vsebino tudi delite med svoje 
prijatelje ali jih povabite, da se tudi sami 
pridružijo kot sledilci profila podjetja Weiler 
Abrasives. Novice o podjetju in aktivnostih, 
ki jih izvajamo, najdete tudi na TV-ekranih, v 
časopisu, na intranetu, spletni strani podjetja 
in eHRM. 
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S strankami, sodelavci in skupnostjo
vedno delujemo v skladu z našimi vrednotami.

ODLIČNOST WEILER

NAVDUŠUJEM
Ustvarjam vizijo in 

navdihujem
Iskreno komuniciram

Spodbujam timsko delo in
sodelovanje

NAŠE VREDNOTE
Integriteta 

Usmerjenost h kupcem 
Odgovornost 

Učenje in kompetence 
Strast

DOSEGAM CILJE
Razmišljam poslovno
Usmerjen h kupcem

Uspešno in varno
dokončam naloge

INOVIRAM
Spodbujam inovacije
Nenehno izboljšujem

Izzivam obstoječe stanje

SE UČIM
Se prilagajam in učim

Poučujem in razvijam sebe
in druge

Mobilne naprave so vse bolj pogosto tarča spletnih kriminalcev, 
ki se želijo dokopati do podatkov, ključnih za poslovanje podjetja, 
osebnih podatkov zaposlenih, gesel ali bančnih podatkov.

Pametni telefon je v bistvu mini računalnik, 
kjer je nameščen operacijski sistem Android, 
IOS ali kakšen drug, podoben Windowsu, 
vendar prilagojen za mobilne naprave. Tako 
kot je mogoče okužiti osebni računalnik, če 
ni pravilno zaščiten s tehničnimi sredstvi in 
hkrati uporabnik ni pazljiv, lahko okužimo 
tudi mobilne naprave z virusi Malware in 
drugimi podobnimi zlonamernimi programi. 

To prinaša podjetju veliko tveganje, saj so 
na službenih mobilnih napravah nameščena 
orodja za komunikacijo, e-pošta, Teams, 
Office, aplikacije za bančništvo, kadrovske 
in druge aplikacije. Mobilne naprave se 
tudi povezujejo v omrežje, kjer lahko 
nepridipravom odprejo vrata in omogočijo 
dostop do vseh informacij podjetja.

Mobilne naprave podjetja bomo zaščitili na enak način, kot to počnemo na 
osebnih računalnikih. V sklopu licenc Office 365 je že vključena licenca 
za orodje Intune, ki omogoča nastavljanje centralnih politik na mobilnih 
telefonih podjetja. Tehnologija se imenuje MDM, kar pomeni mobile 
device management.

MDM bomo uporabljali za lažje upravljanje 
mobilnih naprav, kar bo oddelku IT prihranilo 
čas. Na daljavo bomo lahko nameščali in 
upravljali aplikacije, ki jih oseba potrebuje za 
delo (Pošta, Office, EHRM) in varnost (AV), ter 
preprečevali nameščanje nelegalnih aplikacij, 
zaradi katerih je podjetje v prekršku. Intune 
ne omogoča GPS sledenja in dostopa do 

osebnih in zasebnih vsebin, kot so fotografije, 
stiki, vsebina sms sporočil. Lahko pa napravo v 
primeru kraje ali izgube na daljavo pobrišemo 
in zaklenemo, da preprečimo izgubo poslovnih 
podatkov.

Jure Gorjup,  
direktor Informacijske tehnologije

ZAŠČITA MOBILNIH TELEFONOV PODJETJA

Udeležujmo se različnih  
aktivnostih! 
Udeležite se projektov, ki jih v podjetju 
organiziramo za zaposlene, kot so aktivnosti 
v tednu zdravja ter ostale aktivnosti v sklopu 
promocije zdravja, 60-dnevni izziv za dobro 
počutje, Escape room, športne aktivnosti v okviru 
ŠRD in še veliko drugih. Kaj vse se bo dogajalo 
v prihajajočem kvartalu, si lahko preberete na 
zadnji strani časopisa. 

Živimo vedenja Odličnost  
Weiler.
Če imete predlog, kako graditi blagovno znamko 
delodajalca, lahko podate svojo idejo. S tem živite 
vedenje inoviram. Prepoznavanje priložnosti za 
promocijo podjetja kot odličnega delodajalca lahko 
povežemo tudi z vedenji se učim, navdušujem in 
dosegam cilje, saj se kot ambasadorji podjetja 
neprestano učimo o prednostih našega podjetja, 
navdušujemo druge v enakem razmišljanju in 
dosegamo cilj – izgradnja odlične blagovne 
znamke delodajalca Weiler Abrasives.

Sintija Leva Bukovnik, strokovna delavka KPS
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SO TISTI, KI SO PREBOLELI COVID-19,  
POSEBNA SKUPINA LJUDI?

O covidu-19 poslušamo na vsakem koraku. Tej temi se je težko izogniti v 
vsakdanjem življenju, gre za novo bolezen, ki je nihče ne razume popolnoma. 
V takšnih okoliščinah velikokrat prihaja do družbene stigme; negativnega 
povezovanja določene osebe ali skupine ljudi s skupnimi značilnostmi  
z določeno boleznijo. To v praksi pomeni, da so ljudje, ki jih okolica  
povezuje z boleznijo, deležni predsodkov, neprijaznega ravnanja,  
izključevanja iz skupine, žalitev ipd. 

Nihče izmed nas si ne želi in ne zasluži 
tovrstnega negativnega odnosa, ki 
vpliva tako na bolnike kot tudi na njihove 
svojce, zdravstvene delavce in širši krog 
prijateljev in znancev. Razumljivo je, da 
pojav nove bolezni v splošni javnosti 
povzroča strah, zmedenost, negotovost 
in nezaupanje ter občutek nemoči. Žal 
je takšno počutje posameznikov hkrati 
odlična podlaga za razvoj škodljivih 
negativnih stereotipov. 

Prikrivanje bolezni na račun 
stigmatizacije 
Kadar pride do stigmatiziranja ali predsodkov 
v povezavi z boleznijo, lahko to vodi do 
družbene izolacije posameznikov in skupin. 
Tovrstna komunikacija povzroča dodaten 
stres in posredno vpliva na imunski odziv 
posameznikov. Da bi se izognili predsodkom, 
nekateri ljudje raje prikrijejo bolezen (ali 
svojo ali bolezen bližnjih), se bojijo poiskati 
strokovno zdravstveno pomoč (npr. ne želijo 
na testiranje), opustijo upoštevanje ukrepov 
in vedenja, ki so priporočena za zbolele in 
njihove bližnje. 

Kadar govorimo o nalezljivi bolezni, imajo 
določeni izrazi izrazito negativen prizvok, 
kar prispeva k stigmatizaciji in negativnim 
stališčem. Nekatere od teh besed so na 
primer osamitev, izolacija, nevarna območja, 
sumljiva oseba. Tovrstno besedišče utrjuje 
obstoječe stereotipe in bolezen povezuje 
s točno določeno osebo. Ljudje lahko tako 
posameznike, ki so bolni ali so bolezen 
preboleli, doživljajo kot grožnjo. Hkrati 
se pogosto zgodi, da se posamezniki ob 
vrnitvi iz samoizolacije ali karantene počutijo 
izločeni iz družbe. Zato je priporočljivo, 
da komuniciramo tako, da na prvo mesto 
postavimo potrebo posameznika in 
uporabimo jezik, ki je do vseh spoštljiv in 
razumevajoč. 

Velika moč pravilnega načina 
komuniciranja 
Ob upoštevanju ukrepov sodelavca ob vrnitvi 
na delovno mesto prijazno pozdravimo 
in povprašamo po njegovem počutju. 
Skušamo ohraniti kontakt po telefonu ali 
preko elektronskih sporočil s sodelavci in 
prijatelji, ki trenutno prebolevajo covid-19 

ali so v karanteni. S tem pokažemo, da 
nam je mar, in dajemo posamezniku veliko 
psihološko oporo.

Današnji svet je preplavljen z informacijami, 
dezinformacijami in govoricami. Vsi ti podatki 
se širijo z veliko hitrostjo, celo hitreje kot 
covid-19. To lahko povzroči negativne vplive 
in težave in na žalost poveča strah pri 
ljudeh, ki je neposredno povezan z grajenjem 
stereotipov in stigme. Pomembno je, da 
širimo le preverjene informacije ter strokovno 
potrjena dejstva. 

Pomembna niso samo dejstva in podatki, 
ampak tudi resnične zgodbe o prizadevanjih 
za obvladovanje težav, o podpori soljudem, 
sodelovanju, odgovornem ravnanju do sebe 
in drugih in osebne zgodbe ljudi, ki so novo 
bolezen že uspešno preboleli. Nekaj takšnih 
zgodb smo za vas zbrali tudi v našem podjetju. 
Vabimo vas, da si jih preberete. Naj vas 
današnji zapis vodi pri prizadevanju k temu, 
da ste zgled ostalim tako s komuniciranjem 
kot s svojim ravnanjem.

Sintija Leva Bukovnik,  
strokovna delavka KPS

Stigmatiziranje v zvezi z nalezljivimi boleznimi bistveno zmanjša možnosti primernega ukrepanja in 
zajezitve širjenja okužb. Poleg upoštevanja ukrepov in zaupanja v zdravstveno stroko je v današnjih 
časih pomembno ohranjanje strpnosti in velike mere empatije do vseh, ki jih je bolezen prizadela. Ključno 
vlogo pri tem igra način komuniciranja, ki ga uporabljamo pri govorjenju o covidu-19.
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Mislim, da je trenutna želja vseh nas zagotavljanje bolj kakovostnega življenja, 
kakršnega smo bili vajeni vse do nedavnega izbruha epidemije. A to je čas, ki teče 
malo drugače. Tudi mene se je dotaknila izkušnja koronavirusa, v družini sva bila dva 
pozitivna. Vsi ostali družinski člani so ostali doma. Eni so delali od doma, šolski pouk 
pa že nekaj časa poteka na daljavo, zato tukaj ni bilo sprememb. Priznati moram, da 
je bilo potrebno veliko strpnosti, ko je bila hiša polna in je vsak rabil svoj kotiček miru. 
Pa vendar, v slogi je moč.

Moja osebna izkušnja s covidom-19 na srečo ni bila huda. Spremljale so me le bolečine 
glave in vratu. Po prihodu nazaj na delovno mesto nisem imela nobenih težav, med 
sodelavci sem bila normalno sprejeta. Res pa je, da pazimo na medsebojne razdalje, 
nosimo zaščitne maske in skrbimo za čistočo. 

Želim si, da vsi skupaj z dobrimi medsebojnimi odnosi, s strpnostjo, predvsem pa 
sodelovanjem čimprej zajezimo »te drugačne čase«.

Ostanite zdravi.

Natalija Iršič

Glede na to, da sem resnično upoštevala vsa navodila za preprečevanje širjenja virusa, 
sem bila takoj, ko sem izvedela, da sem pozitivna, zelo besna, hkrati pa zaskrbljena, 
kako bo bolezen potekala pri vseh nas doma. Okužba je k nam prišla dejansko v hišo, 
saj smo se okužili od svakinje, ki je na kratko obiskala svojo mamo, bila pa je brez vidnih 
znakov. Dva dni za tem je bila pozitivna in peti dan po obisku je tudi mož dobil vročino 
in tako smo pričeli z zdravljenjem covida-19. Pri meni je bolezen potekala v blažji obliki, 
pa tudi tašča jo je kar dobro prenašala, mož pa je imel precej večje zdravstvene težave, 
ki so se mu med prebolevanjem zelo spreminjale.

V službo sem se zdrava vrnila po 14 dneh, mož pa je potreboval tri tedne, pa je še 
vedno v slabi fizični kondiciji.

Ker sem bila prva okužena iz PL Tehnične tkanine Loče, sem po vrnitvi doživljala slabe 
občutke, saj so name nekateri gledali kot na veliko nevarnost za prenos okužbe, tako 
je tudi pisalo na obvestilu na oglasnih deskah. Priznam, da je to bila kar pika na i za 
mojo psiho, ki se mi je pri prebolevanju bolezni kar zrahljala. Prepričana sem, da dobimo 
premalo psiholoških vsebin, namenjenih povratku oseb na delo po bolezni. Dejstvo je, 
da živimo v času, ko bo ta bolezen postala del našega življenja.

Pazite nase in druge, upoštevajte navodila, kajti bolezen covid-19 ni kar tako.

Marta Naglič
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Ko sem izvedela za pozitiven bris, sem doživela velik šok. Izgubiš tla pod nogami in hkrati obstaneš z 
milijonom vprašanj. Po testu sem bila še dva dni brez simptomov, potem pa je nastopilo postopoma vse. 

Dober teden samoizolacije doma je potekal pod strogim in budnim očesom moža, ki je na srečo še danes 
negativen. Soba – kopalnica in nazaj sta bili edini relaciji tiste dni, čeprav kaj več tudi zmogla nisem. 
Preplet bolečin in truda, da popiješ dovolj tekočine, ko ima vse okus po kovini, me še vedno spremlja nekje 
v spominu in v grlu. Posvetne zadeve in obveznosti so zbledele. Vročina, izguba okusa, bolečine v sklepih, 
očeh in mišicah so se stopnjevale do stanja dihalnih zastojev. To pa je bila prelomna točka, ko doma ni bilo 
več pomoči. Rešitev je bila z velikimi črkami napisana na napotnici: covid-19 pljučnica, NUJNO, v bolnišnico. 

In potem je sledilo več kot teden dni na kisiku, 24/7, monitor in spremljane vitalnih funkcij. Zdravstvenega 
osebja ne prepoznaš, zdravnikov in sester ne ločiš, saj so vsi skoraj enaki, v polni zaščiti. Vse je sterilno, 
iz teh sob za covid gre in hodi samo osebje ter črni zabojniki. Okužbo jemljejo izjemno resno. Dnevi so 
minevali brez občutka za čas, ena sama rutina, neskončno enakih posegov in vseskozi zavedanje, da ti 
angeli v belih, rumenih in modrih haljah ter z maskami želijo ves čas pomagati. Našemu zdravstvenemu 
osebju je mar za naše zdravje. 

Zdaj se mi kdaj zgodi, da človek, ki ve za mojo zgodbo s covidom, ob srečanju drži razdaljo dveh namesto 
1,5 metra. Pa ga razumem in držanje medsebojne razdalje priporočam vsem, kajti tudi tako se slišimo. 

Koronavirus ni iluzija, ni teorija in ni zgolj psihoza. Koronavirus ni »kar nekaj«. Je kolaž različnih, sicer 
nezdružljivih bolečin. Lahko je razlog za blag zaplet ali za razvoj simptomov, ki ti vzamejo dih in dah.

Ko se znajdeš v stanju, da kljub vsemu zraku okrog sebe nisi sposoben dihanja, ker pljuča tega ne zmorejo, 
se zaveš, kaj je STRAH. Potem nastopi čas, ko lahko spet polovično vdihneš in upaš, da se bo nekaj notri 
blizu duše odprlo. Gospa iz Trzina, ki je bila z mano v sobi, je lepo povedala: 

»Zrak in Vodo bi morali vedno pisati z veliko začetnico. Ko ju nimamo, se zavemo, kako izjemno pomembna sta.«

Iva Mlinšek Lešnik 

Po predvidevanjih NIJZ sem se okužila prek telefona, ki je bil v stiku z okuženo površino. Same bolezni 
se sicer nisem bala, skrbelo me je le, da bi okužila ostale. Z veseljem lahko povem, da se od mene nihče 
ni nalezel, kar je samo dokaz, da uporaba maske, redna skrb za higieno in ohranjanje razdalje delujejo. 
Bolezen je pri meni potekala v blažji obliki, najbolj izrazit simptom pa je bila izguba okusa in vonja. Takoj, 
ko sem opazila, da se ne počutim dobro, sva s fantom razdelila stanovanje na dva dela in se dogovorila, 
kdo kdaj uporablja kopalnico. Po navodilih zdravnice sem morala ostati v samoizolaciji še 14 dni po tem, 
ko so minili vsi simptomi. 

Mislim, da je bil najhujši del okužbe ravno to, da sem bila toliko časa odrezana od zunanjega sveta. Kljub 
temu je kar nekaj ljudi poskrbelo, da sem samoizolacijo preživljala karseda lepo. Fant me je ves čas razvajal 
z meni najljubšimi jedmi (ki sem jih pridno pojedla, čeprav nisem imela okusa), prijatelji so z mano redno 
navezovali stike prek družbenih omrežij, poklicalo me je kar nekaj sodelavcev, moja ekipa iz kadrovske 
službe pa mi je celo pripravila prijetno presenečenje; vsaka izmed sodelavk mi je naredila posebno darilo, 
vse skupaj so zapakirale v veliko vrečo in mi nastavile pred blok. Tudi ob vrnitvi v službo nisem imela 
občutka, da je kaj posebej drugače, je pa bilo veliko vprašanj glede tega, kako je potekala okužba pri meni. 

Verjamem, da trenutni ukrepi in celotna situacija niso prijetni za nikogar izmed nas. Kljub temu vam želim, 
da ohranite mirno kri in preživite praznični december karseda lepo. Tudi v teh hudih časih se skriva veliko 
lepega, samo dobro moraš pogledati. 

Vse dobro vsem! 

Sintija Leva Bukovnik
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SKOMARSKA HIŠA JE GOSTILA 

Dneve evropske kulturne dediščine z naslovom Spoznaj? Varuj! Ohrani.

V začetku oktobra 2020 so potekali že 
30. Dnevi evropske kulturne dediščine. 
Gre za evropsko pobudo, katere namen je 
popularizacija dediščine, pri njej pa s skoraj 
500 dogodki sodeluje okoli 150 krajev v 
Sloveniji in zamejstvu. Letošnji naslov 
»Spoznaj? Varuj! Ohrani.« opozarja na pomen 
izobraževanja o dediščini.

Od marca 2020 naprej je življenje zaradi 
covida-19 skoraj obstalo, zlasti pa so bili 
odpovedani vsi kulturni dogodki. Pa vendar, 
s strogim upoštevanjem navodil NIJZ za 
preprečevanje širjenja virusa sta Turistično 
društvo Skomarje in Občina Zreče organizirala 
dneve evropske kulturne dediščine. 

Izbrali so temo Zaprašene knjige s starega 
podstrešja, pri čemer je bil poudarek na 

ljudskem pesniku Juriju Vodovniku 
in kulturni dediščini Skomarja. Pod 
mentorstvom Magde Drozg so po starih 
podstrešjih mladi Skomarjani zbirali zaprašene 
knjige, jih očistili in pripravili za razstavo. 
Zbrali so kar precej knjig, ki imajo, z ozirom 
na letnico izdaje (najstarejša iz leta 1891), 
res bogato zgodovinsko vrednost. Ob tem so 
zvedeli veliko novega o naši kulturni dediščini. 

Prav tako so v juliju 2020 na Skomarju pod 
vodstvom predsednice Marje Majer Cuk 
slikali člani  Društva likovnikov in fotografov 
Slovenske Konjice v enodnevni likovni koloniji. 
Nastale so slike za razstavo. Avtor slik, ki 
predstavljajo življenjsko pot Jurija Vodovnika, 
pa je vsestranski umetnik Jože Žlaus iz Globoč 
pri Frankolovem. Združile so se knjige in slike 
in nastala je odlična razstava  v Skomarski hiši. 

Otrokom iz skupine Mladi Skomarjani je 
uspelo pripraviti razstavo, kulturni program 
z recitacijo Vodovnikovih pesmi pa so zaradi 
neugodne situacije s covidom-19 morali 
prestaviti na primernejši čas. Kljub težkim 
časom si je razstavo v Skomarski hiši 
ogledalo precej ljudi v daljšem časovnem 
obdobju, še posebej pa je razveseljivo, da 
je bilo med njimi veliko mladih. Glede na 
zgoraj opisan dogodek je sedaj priložnost, 
da se iskreno zahvalim gospe Magdi Drozg, 
predsednici Turističnega društva Skomarje, 
za odlično delo, ki ga je z Mladimi Skomarjani 
opravila v teh neprijaznih časih in dokazala, 
kako pomembno je ohraniti kulturni utrip in 
lučko upanja za naprej.   

Majda Labotar

Prebivalci Zreč in bližnje okolice zelo dobro 
poznajo Brinjevo goro, ne vedo pa, kako 
je ta postala srečni hrib. O tem govori 
nova slikanica, ki je nastala v društvu 
Vladko Mohorič Zreče, avtorja pa sta 

Martin Mrzdovnik, zreški kulturnik, 
in Igor Cvetko, uveljavljen ilustrator, 
etnomuzikolog, začetnik kamišibaja pri nas 
in avtor več knjig, tudi o Juriju Vodovniku. 
Slikanica Srečni hrib je namenjena tako 
otrokom kot odraslim in je izšla v 450 izvodih. 

Zgodba pripoveduje o dveh sprtih 
družinah, ki živita v pradavnini, 
vsaka na svoji strani Brinjeve gore, 
ki do tedaj še ni imela imena. 
Družini sčasoma ugotovita, da spor 
ni za nikogar dober, zato dosežeta 
spravo in zaživita znova. Hrib, 
na katerem živita, poimenujeta 
Srečni hrib. Zgodba je v celoti plod 

avtorjeve domišljije, a pravzaprav izhaja 
iz bogate zgodovine Zreškega. Zgodba je 
navdušila tudi Igorja Cvetka, ki jo je priredil v 
kamišibaj – japonsko obliko pripovedovanja 
zgodb ob slikah, ki so vložene v lesen oder 
in jih pripovedovalec ob pripovedovanju 
zgodbe menja. Od tu so tudi vzete ilustracije 
za slikanico Srečni hrib. Po tej zgodbi je 
bil posnet animiran film avtorja Konija 
Steinbacherja v okviru projekta Prehistory 
Adventure.

Letošnje leto kar kliče po srečnem hribu, 
zato je nova slikanica še kako dobrodošla. 

Majda Labotar

NOVA SLIKANICA ZA OTROKE IN ODRASLE SREČNI HRIB
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BOŽIČNA PRAVLJICA IZGUBLJEN VESOLJČEK 

»Letos je pa tako miren božični večer, nič zanimivega se ne 
dogaja,« so se pomenkovali otroci pred  razsvetljeno hišo 
in gledali v nebo. »O, ko bi že zagledali lučke na Božičkovih 
saneh!« Pa nič. Le snežinke so nežno padale in ustvarjale 
pravljično zaveso.  

Tam daleč v vesolju pa je nastajalo jutro. Mali vesoljček 
Riki se je razposajeno podil po zajtrkovalnici. »Riki, umiri 
se, prosim, in pojej zajtrk,« ga je mirila mama ter mu na 
krožnik stresla tabletke. Njemu pa zajtrk rumenih, zelenih 
in modrih tablet ni preveč dišal. Bil je strašno nemiren in 
je že zjutraj porabil skoraj vso baterijsko energijo. Brez 
zajtrka se je odpravil v polnilnico energije, da se napolni. 
Malo se je pa le ustrašil,  da ga ne bi odneslo od doma, 
v brezmejnost vesolja in se ne bi mogel vrniti.

In poglej, preden je vstopil, se je zgodilo ravno to. Brrrrr, 
brrrr, brrrr. Naenkrat je začel padati, lučke so nehale 
utripati. Poskušal je vključiti svoj pogon, a je bila baterija 
že prazna. Prestrašen je klical na vse strani, njegov glas 
pa se je izgubil v vesolju. Brrrrr, brrrr, brrrr.

Zbudil se je šele na beli penasti preprogi. Slišal je začudene 
glasove, ki so se prepletali v krogu okoli njega. »Ojoj, 
vesoljčkojedci, pojedli me bodo!« To je bila prva misel, 
ko je zagledal glave z velikimi kapami, roke z velikimi 
rokavicami in noge z velikimi škornji. Kričal je, pa ga 
niso slišali. Bil je pločevinast pajac brez glasu in kretenj. 
Naenkrat pa so ga zagrabile močne roke in ga odnesle v 
ogromno škatlo z rdečo streho in dimnikom, iz katerega 
se je valil gost bel dim.

»Ojoj, vesoljčkojedci me bodo pripravili za večerjo!« V 
tistem trenutku mu je postalo strašansko žal, da je preslišal 
mamino opozorilo. A po toči zvoniti je prepozno. Roke so 
ga položile na prelepo rdečo preprogo in mu na hrbet 
priključile brnečo napravo. Njegov čudežni rešitelj je bil 
očka otrok, ki so se kot vrtavke vrteli okrog negibnega 
vesoljčka. Riki se ni spomnil, kako dolgo so ga pustili 
samega, a ko se je ponovno predramil, so mu na telesu že 
utripale raznobarvne lučke. To je bil signal, da so njegove 
baterije spet polne. Veselo je skočil pokonci. Želel je 
zbežati. A glej ga zlomka! Kolikor je bil dolg in širok, je 
padel na zadnjo plat. Zadržala ga je plastična vrvica. Ker 
je glasno zaropotalo, so pritekli otroci. Odložili so zimska 
oblačila, ki so se Rikiju zdela tako zelo strašna, izključili 
čudno napravo in mu pomagali vstati. Veselo so vzklikali: 
»Vesoljček je oživel!«

Napolnjen z energijo, je spet vse videl, slišal in lahko je govoril. 
Razgledal se je po prostoru. Še nikoli ni videl tako lepe sobe. 
V njej so bile štiri postelje, pokrite s pisanimi odejicami, 
velike omare z oblekami, na policah knjige in igrače. Potipal 
je plišastega medvedka in se čudil, kako mehak je, prelistal 
je slikanico in se čudil lepim risbicam. Slišal je tudi veselo 
glasbo in iskal glasbenika. Otroci so mu v smehu dejali, da 
glasba prihaja iz škatle, ki se imenuje radio. 

»Tukaj je tako lepo,« je milo vzdihoval.

Otroci so ga povabili v jedilnico, kjer je bila postavljena 
okrašena smrečica. V kuhinji je mama s pomočjo očka 
pripravljala božično večerjo. Ko je bilo vse nared, so sedli 
za mizo in vesoljčku izrekli dobrodošlico. Najmanjša deklica, 
s prelepimi črnimi kitami, se je hitro oglasila: »Mami, očka, 
sedaj nas je za mizo sedem, to je pravljično število in prav 
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Ko se je spomnil svoje vesoljske hrane, rumenih, zelenih 
in modrih tabletk, mu je postalo žal, da se večer že počasi 
končuje. Zaključili so ga s plesom ob smrečici v taktu 
božične pesmi. Zelo ga je skrbela vrnitev domov, a je užival. 
Prvič je doživel božični večer. O tem bi rad pripovedoval 
svojim prijateljem v vesolju. Na zemlji je bilo prelepo, a 
ga je vleklo nazaj, pogrešal je svojo družino. 

Noč je dobivala svojo moč in vsem je zaspanček že rahlo 
lezel na oči. Tedaj pa so zaslišali: »Cin, cin, cin.« Hitro so 
se oblekli in stekli na plano. 

Pravljično število sedem je delovalo, rešitev se je pripeljala 
na saneh – Božiček. S svojimi jelenčki je pripeljal štiri 
darila za štiri otroke. Ko je zagledal vesoljčka Rikija, je 
začel čudno mahati z vrečo sem ter tja in listati knjigo 
otroških želja. »Ja, tebe, dragi otrok, pa ni na tem naslovu 
in zate nimam darila.« 

Vsi so se žalostno ozrli v vesoljčka. Najmanjša deklica, z 
dolgimi črnimi kitkami, je kot drobna mucka smuknila v hišo. 
Vrnila se je s plišastim medvedkom in škatlico medenjakov. 
»To je darilo zate, Riki,« je šepnila in ga sramežljivo objela. 
Čudno, a toplo ga je spreletelo. Tudi objemov ni poznal. 
Takrat pa se mu je utrnila rešilna misel. 

»Božiček, me vzameš s seboj vsaj pol poti, prosim,« je 
moledoval sivolasega moža, »za preostalo pot bom pa 
imel potem dovolj energije, da se vrnem domov.«

»Ooo, ho, ho, pa naj ti bo,« je dobrodušno godrnjal dobri 
mož, »čeprav bom čisto izven svoje poti in me bodo nekateri 
otroci morali malo počakati. Pa naj bo vožnja z Božičkovimi 
sanmi darilo zate.« 

Vse je bilo pripravljeno za odhod. Riki je žalostno gledal svoje 
zemeljske prijatelje, ki jih je sprva imel za vesoljčkojede, 
potem pa so mu pričarali pravljični božični večer. 

Sedel je na sani in igrivo pomežiknil s svetlobnimi signali. 
»Pridem spet drugo leto,« je klical in veselo mahal. V 
predalček je shranil dišeče medenjake, k sebi stisnil 
medvedka in že sta jo z Božičkom odkurila proti vesolju. 
V svetlobno cesto sta zapisala »Srečen božič, dragi otroci« 
in to tudi vsem otrokom iskreno želela. 

Zapisala: Majda Labotar 
Ilustrirala: Sintija Leva Bukovnik

gotovo bo danes nastala še kakšna čarovnija.« Vsi so ji 
zaploskali in čakali, da se bo predstavil tudi prišlek. »Jaz 
sem Riki, vesoljček. Nisem se držal pravil in sem padel 
na zemljo. Najprej sem se vas zelo prestrašil, sedaj pa 
vidim, kako prijazni ste in koliko lepih stvari imate. Pri nas 
v vesolju je čisto drugače. Moja mama je gotovo že zelo 
v skrbeh. Joj, kako bom prišel domov? Za tako dolgo pot 
imam premalo energije.« 

Otroci in starša so staknili glave, a prave rešitve niso 
našli. Oče ga je prijazno opogumljal: »Riki, ne skrbi, skupaj 
bomo uspeli. Sedaj te pa vabimo, da z nami praznuješ.«

Na mizi so bile dobrote, ki jih Riki sploh ni poznal. Poskusil 
je meso, krompir, zelenjavo, za sladico potico, pa seveda 
medenjake, ki so se mu kar stopili v ustih. Čaj s cimetom, 
jabolka in pomaranče. O, kako je dišalo! 
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SOFINANCIRANJE NAKUPA SMUČARSKIH KART ZA ROGLO, 
KRVAVEC IN MARIBORSKO POHORJE

Naše športno društvo je kljub situaciji letos razpisalo  
sofinanciranje nakupa smučarskih kart za sezono 
2020/2021 na Rogli, Krvavcu in Mariborskem Pohorju.

ŠPORTNO
WEILER ABRASIVES

DRUŠTVO

Članom društva smo omogočili nabavo kart 
po bistveno nižji ceni in plačilo na tri obroke. 
Letošnje smučanje je zaradi omejitev še 
vedno pod vprašanjem, kljub temu pa se je 
kar nekaj smučarjev rekreativcev odločilo za 
nakup smučarskih kart. Za različne sezonske 
karte na Rogli in Mariborskem Pohorju se 
je odločilo kar 25 članov društva, ostalim 
pa smo sofinancirali 160 različnih dnevnih 
in nočnih kart.

Dnevne – nočne karte se lahko prenesejo na 
naslednjo sezono oz. z manjšim doplačilom 
celo v naslednje leto, v kolikor bodo smučišča 
normalno obratovala. 

V primeru bistvenega zmanjšanja števila 
smučarskih dni pa ponudniki ponujajo vrnitev 
sorazmernega dela stroškov za sezonske 
karte. 

Vsi pa upamo, da se bo situacija umirila vsaj 
do te mere, da bomo lahko občasno obiskali 
naša smučišča in si napolnili baterije z 
gibanjem na soncu in svežem zraku.

Želimo vam obilo lepih zimskih trenutkov 
na smučiščih.

Vili Potočnik,  
predsednik društva  

ŠRD Weiler

Praznično vzdušje z dvema najsvetlejšima zvezdicama Weiler
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SOPRAN
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Želimo vam obilo zabave pri reševanju 
križanke in srečo pri žrebanju.

Uredniški odbor

REŠITEV KRIŽANKE: 
Prepisano geslo s kuponom nam najkasneje 
do 10. 3. 2021 pošljite v zaprti kuverti. 
Kuverto lahko oddate osebno v službi IT 
(Majdi Labotar) ali pa pošljete po pošti 
na naslov: Weiler Abrasives d. o. o.,  
»Za interno glasilo«, Tovarniška 5, 3214 
Zreče. 

Ime in priimek

Enota (zaposleni) ali domač naslov (upokojenci) 

Rešitev križanke

10.      V kupon spodaj dopišite vaše osebne podatke:Kupon 
December 2020

NAGRADNA KRIŽANKA
NAGRAJENCI NAGRADNE 
KRIŽANKE IZ PREJŠNJE 
ŠTEVILKE SO:

1. Bojan Rambaher 
2. Danijel Krasnik 
3. Janez Kotnik

Za prevzem nagrade je 
obvezna predhodna najava 
pri Tamari Skerbinek.
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KAJ NE SMETE IZPUSTITI V NASLEDNJIH DNEH IN MESECIH?  

December & januar: kuponi za popust pri nakupu izdelkov Fructal 

Januar: predstavitev relaksacijskih tehnik na portalu eHRM 

18. januar: predavanje o postavljanju ciljev na portalu eHRM 

Januar: mobilna aplikacija eHRM 

15. februar: delitev presenečenja pri malici za valentinovo 

Pustni torek: zbiranje fotografij za najbolj izvirno masko &  
krofi za vse zaposlene pri malici

5. marec – svetovni dan knjige: Majda Labotar prebere pravljico 

8. marec: obdarovanje za dan žena 

10. marec: obdarovanje za dan mučenikov

1. april: objava šal na tv-ekranih 

7. april: predavanje ob svetovnem dnevu zdravja 

 


