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Odličnost Weiler je interni časopis podjetja  
Weiler Abrasives. 
Izdaja: Weiler Abrasives d. o. o. 
Titova cesta 60, 2000 Maribor
Naslov uredništva: 
Tovarniška cesta 5, 3214 Zreče 
Telefon: 03 75 75 335 
e-mail: avidovic@weilerabrasives.com
Uredniški odbor:  
Andreja Vidovič, odgovorna urednica 
Mag. Iva Mlinšek Lešnik, Majda Labotar, Marta 
Naglič, Rok Mezgec, sodelovala sta tudi Nika 
Bratović in Žiga Špile
Sodelovanje pri uredništvu in redakcija:  
Dia@logCo 
Oblikovanje: MediaClinic 
Fotografije: Arhiv Weiler, Shutterstock, osebni arhivi
Tisk: Tiskarna Grafika Gracer 
Naklada: 1450 izvodov
Vaš brezplačen izvod. 
Skrbimo za okolje!  
Poskrbite, da bo papir te revije recikliran. 

Ko govorimo o dobrih medosebnih odnosih, pa naj 
bodo poslovne narave ali pa iz zasebnega življenja, 
je dobra komunikacija vedno ključnega pomena. Kljub 
temu opažam, da je iskrene komunikacije v zadnjem 
času tako v Sloveniji kot v svetu na žalost vse manj. 
Iskrenost je bistvena, če želimo vzpostaviti močne, 
kakovostne in dolgoročne odnose, pa vendar je postala prava redkost. 

Težave na delovnem mestu ali pa v drugih oblikah odnosov so pogosto 
posledica pomanjkanja odprte, odkrite in poštene komunikacije. Kako lahko 
uspešno sodelujemo, če se ne pogovarjamo odkrito? Kako lahko pomagamo 
sodelavcu, če ta z nami ne deli svojih glavnih delovnih izzivov? Kako lahko 
izboljšamo svojo učinkovitost, če ne dobivamo iskrenih povratnih informacij? 
Kakovostne medosebne odnose bomo zelo težko gradili brez kakovostne 
komunikacije, ki jo v podjetju Weiler Abrasives poudarjamo na vseh področjih. 

Za naše vodje in mentorje izvajamo delavnice za uspešno uvajanje novo 
zaposlenih. Pri uvajanju je iskrena in spoštljiva komunikacija v vseh smereh 
zelo pomembna. Cilj uvajanja je posameznika pripraviti za samostojno delo, 
ga povezati v ekipo in kulturo podjetja. 

Andreja Vidovič, 
odgovorna urednica

Zakaj je pomembno,  
da smo iskreni?

Iz vsebine:
Strani 4, 5 in 6  
Poslovne strani

Stran 7 
Obetajoč začetek leta z novimi  
idejami in pobudami

Strani 8 in 9 
Uspešne prodajne zgodbe 

Strani 10 in 11 
Z vedenji odličnosti do uspešnega 
uvajanja novozaposlenih

Strani 12 in 13 
Koronavirus je še vedno med nami

Stran 14 
Duo mobile 

Stran 16 
Obdaritev sodelavk ob dnevu žena

Strani 17, 18 in 19 
Kulturni dogodki in pomladne 
razglednice 

Strani 20 in 21 
Športno v 2021 

Stran 22 
Pravljica z Majdo Labotar  

Odkritost in poštenost, do sebe in do drugih, nam dajeta občutek lastne vrednosti. 
Če komuniciramo iskreno in nas naši sogovorniki dojemajo kot odprte in poštene, 
obstaja velika verjetnost, da bomo takšen način delovanja sprožili tudi pri našem 
sogovorniku. Odprtost in poštenost sta nalezljivi, saj tudi druge spodbujata k 
takšnemu načinu delovanja. Iskrenost vodi v odprt in pošten dialog, medsebojno 
spoštovanje in dobro sodelovanje. Na dolgi rok pa iskrenost vodi v dobre medosebne 
odnose in zdravo (delovno) okolje. 

Ljudje smo si različni in vsi delamo napake. Odprta in iskrena komunikacija pa je 
ključ do medsebojnega razumevanja in spoštovanja razlik v pogledih, interesih in 
potrebah. Odkrito lahko komuniciramo v okolju, ki je odprto in sprejema drugačnost, 
ki ne zaničuje že vnaprej in ki dopušča občasne ustvarjalne napake. To je okolje, 
v katerem se dobro počutimo, uspešno sodelujemo in dosegamo rezultate. To je 
okolje, ki si ga vsi želimo, a zanj se moramo vsi tudi potruditi. 

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

Kaj nam o iskrenosti povedo 
vedenja Odličnost Weiler?

Pomemben sklop vedenja NAVDUŠUJEM 
je iskreno komuniciranje, ki pomeni, da:

• ustvarjam okolje, v katerem ljudje 
iskreno in odkrito komunicirajo,

• iščem raznolika mnenja,
• odprto sprejemam mnenja drugih.
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krepko smo že zakorakali v leto 2021 in 
vse kaže, da uspešno. Zato je prav, da 
naredimo kratek povzetek vsega dobrega 
in slabega, kar smo preživeli skupaj, in 
tako primerno zaključimo leto 2020, ki je 
bilo polno posebnih izzivov in preizkušenj 
naše povezanosti in sposobnosti uspešnega 
prilagajanja. 

Poslovanje v letu 2020 lahko ocenimo kot 
delovanje v posebnih okoliščinah, ki jih 
je narekoval razvoj dogajanj na področju 
varovanja zdravja zaradi nevarnosti okužbe 
z novim koronavirusom. Prvi del je minil 
predvsem v prizadevanjih za zaščito zdravja 
zaposlenih ob ohranjanju neprekinjenosti 
delovanja, medtem ko smo v drugem delu 
močno poudarili vzpostavitev delovanja na 
način, ki bo omogočal zaustavitev padanja 
obsega prodaje, zagotavljanje pozitivnega 
denarnega toka in ohranjanje delovnih mest.

V zgodnjepomladanskih mesecih leta je 
bilo jasno, da bo po času zdravstvene krize 
nastopila gospodarska, tako da so trenutki 
dejanskega umirjanja položaja še vedno 
pred nami. Ekonomski del krize smo dočakali 
deloma načeti od zdravstvene, ki je žal še 
vedno močno prisotna, vendar pripravljeni 
na soočenje z njo na način, ki je omogočil 
nadaljevanje uspešnega in predvsem 
dolgoročno naravnanega delovanja. Kriza 
namreč v razsežnosti, ki smo ji priča, nima 
primerjave v sodobni svetovni zgodovini, 
ukrepi blaženja njenih učinkov pa so morali 
biti tudi zaradi tega hitri in učinkoviti. Doseči 
hitrost in učinkovitost omenjenih ukrepov pa 
je bilo izjemno težko, ker ima tokratna kriza 
poleg gospodarske tudi zdravstveno naravo 
in s tem zožuje možnosti odzivanja na njene 
posledice. Tiste možnosti, ki smo jih imeli na 
razpolago, pa so imele poleg pozitivnih tudi 
zelo pomembne negativne stranske učinke. 

Glede na to smo se kot kolektiv Skupine 
Weiler odzvali zelo hitro in odločno. Najprej 
s pripravo mogočih scenarijev razvoja 
uspešnosti poslovanja v pravkar zaključenem 
letu in vzporedno s tem s pripravo ukrepov 
ohranjanja pozitivnega denarnega toka 
v okoliščinah močnega padca obsega 
poslovnih aktivnosti. Kasneje in vzporedno 
s tem pa so potekale priprave in izvajanje 
omenjenih scenarijev s komunikacijo z 

Drage sodelavke, 
dragi sodelavci,

zaposlenimi na način, ki je omogočil jasno 
razumevanje ukrepov in vseh posledic 
njihovega izvajanja. 

A kriza ni bila le čas kislih jabolk, ampak 
je privabila na plano tudi veliko dobrega in 
pozitivnega. V primeru naše regije je potrdila 
izjemno pozitivno energijo naših zaposlenih, 
ki nas je v težkih mesecih močno povezala 
in je veliko bolje od orodij, kot so raziskave 
zavzetosti ali drugih področij delovanja in 
življenja nas, sodelavcev, pokazala naš pravi 
značaj. Ta značaj nam je omogočil izvajanje 
ukrepov, ki bi jih morda v enakem obdobju 
lani opredelil za neizvedljive ali vsaj težko 
izvedljive, pa smo uspeli; skupaj in vsak zase.

Tudi in predvsem zaradi našega značaja in 
jasne vizije prihodnosti smo v letu 2020, sicer 
poslovno izredno zahtevnem letu, pričeli 
izvajati aktivnosti spremembe poslovnega 
modela delovanja našega podjetja in regije, 
s katerimi smo pripravljalno pričeli v drugem 
polletju leta 2019 in smo jih izvedbeno 
nadaljevali v letošnjem letu. Jasno je, da 
smo bili glede na že sicer težke okoliščine 
poslovanja soočeni s pomisleki o nadaljevanju 
že v letu 2019 pričetega dela, a skupaj 
smo ocenili, da prinaša največje tveganje 
podjetju ohranjanje nespremenjenega 
načina poslovanja, predvsem na prehodu 
v postkrizno obdobje. Okrevanje bo 
zahtevalo popolnoma drugačne pristope 
na področjih prodaje in njej podpornih 
procesih, ki bodo omogočili dobičkonosno 
rast prodaje in dolgoročno izboljševanje 
sposobnosti ustvarjanja denarnega toka 
za trajno zagotavljanje razvoja našega 
podjetja in regije. Brez opisanih sprememb 
bi bilo uspešno nadaljevanje poslovanja 
močno ovirano in tvegano, predvsem z 
vidika nadaljnjega razvoja. Odločitev o 
korakih po sicer mnogo težji, a po naši oceni 
dolgoročno manj tvegani poti, je torej bila 
zelo premišljena, utemeljena in kot kažejo 
prvi rezultati poslovanja v letu 2021, tudi 
pravilna. 

Z ekonomsko-finančnega vidika poslovanja 
podjetja in regije EMEA lahko ugotovim, 
da smo leto 2020 zaključili uspešno, ne 
glede na vse opisane težke zdravstvene in 
gospodarske okoliščine. Kljub padcu obsega 
poslovnih aktivnosti na 66,7 mio EUR (-9,4-% 

znižanje obsega prodaje) smo ohranili močan 
finančni položaj z likvidnostjo (ustvarjeni 
denarni tok iz poslovanja – EBITDA v višini 
4,5 mio EUR ali -0,4 mio EUR manj v primerjavi 
s preteklim letom, po pozitivnem neto učinku 
subvencij vlade za ohranitev delovnih mest v 
višini 0,7 mio EUR), ki je omogočila nemotenost 
izvajanja vseh aktivnosti, tudi pomembnih 
razvojnih, brez dodatnega zadolževanja. 
Prilagoditev na nove okoliščine poslovanja je 
bila uspešna, prav tako uresničevanje procesa 
spremembe poslovnega modela, ki smo ga z 
nekaj manjšimi zamudami izpeljali v skladu 
s prvotno načrtovanim časovnim okvirom. S 
tem smo ustvarili odlično popotnico za vstop 
v leto 2021, ki se po prvih tednih delovanja, 
kot rečeno, že kaže kot uspešno in v skladu z 
našimi visokimi poslovnimi pričakovanji.

Uspešen zaključek leta pa ne bi bil mogoč brez 
sodelavk in sodelavcev, ki ste težka prilagajanja 
na spremenjene okoliščine poslovanja in 
spremembe v organizaciji (delovanju) podjetja 
in regije izpeljali v skladu s cilji ter z visoko 
stopnjo pripadnosti podjetju in njegovim 
vrednotam delovanja, brez lokalnega okolja, 
ki je spremljalo in podpiralo naše delovanje, 
brez naših poslovnih partnerjev v poslovnem 
in finančnem delu našega poslovanja, ki vedno 
znova v nas razpoznajo partnerja pri svojem 
lastnem uspehu, in našega lastnika, ki z visoko 
mero modrosti in spoštovanja do preteklosti in 
sedanjosti izvaja prehod poslovnega sistema 
iz mednarodnega v globalni. 

Hvala vam, da ste bili del našega skupnega 
uspeha.

Jože Kaligaro, 
direktor družbe Weiler Abrasives
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Spoštovani sodelavci družbe Weiler 
Abrasives v regiji EMEA,

po zelo posebnem in nenavadnem letu 
2020 smo leto 2021 začeli zelo dobro. V 
načrtovalnem obdobju smo za novo leto 
napovedovali počasen začetek, ker se težave 
s koronavirusom nadaljujejo, vendar zdaj 
opažamo, da od naših poslovnih partnerjev 
v sektorjih MF in industrijskih proizvodov 
prihaja vse večje povpraševanje. Ob 
povečanem povpraševanju na trgu lahko 
poudarimo, da so nekatere spremembe, 
ki smo jih sprejeli v regiji EMEA, začele 
prinašati prve dodatne rezultate, na primer 
pri našem partnerju Pacific International 
v Indiji. 

V Indiji se od nekdaj osredotočamo na 
industrijske proizvode, predvsem za 
livarne in indijsko jeklarsko industrijo, z 
novim konceptom pa smo začeli vsem 
distributerjem ponujati vse proizvode. Naš 
pogodbeni partner Pacific International je 
tako svoj prodajni pristop razširil s proizvodi 

iz naše linije za Kovinsko predelovalno 
industrijo (Flex, Fleksibilne bruse), kar 
nam je prineslo uspeh, na primer tudi pri 
družbi Volkswagen India. Podoben pristop 
uporabljamo v Južni Afriki s partnerjem 
Carbocraft, ki izdelke naše blagovne znamke 
Metalynx zdaj uspešno prodaja družbam, kot 
je Weir Minerals, eden vodilnih na področju 
opreme za rudarske in naftne družbe. Vidimo 
torej, da se nam nova poslovna strategija 
izplača ter nam ponuja nove in dodatne 
priložnosti za zmago povsod na območju 
EMEA. 

Z novo poslovno strategijo dosegamo 
še boljše rezultate od načrtovanih. 
Brez izzivov seveda ne gre, zato bi se 
radi v prodaji in marketingu zahvalili 
vsem ekipam na vseh lokacijah, ker 
podpirajo našo rast in uspehe, ki jih 
dosegamo skupaj.  

Medtem ko svoj tržni delež povečujemo 
z novimi zmagovalnimi rešitvami, hkrati 
pripravljamo trženjske kampanje za podporo 

PRODAJA IN MARKETING

Weilerjevima blagovnima znamkama 
Metalynx in Toroflex na domačem območju 
in v sosednjih državah. Pričakujemo, da bo 
naš reklamni kombi pripravljen v naslednjih 
tednih, nakar bomo z njim začeli turnejo 
Weiler on Wheels (Weiler na kolesih). S 
tem projektom bomo h končnim uporabnikom 
pripeljali konkretne abrazivne rešitve in 
jim  predstavili celoten program izdelkov, 
njihovo aplikacijo ter izvajali demonstracije. 
V celotnem projektu bodo tako sodelovali 
predstavniki prodaje, produktnega vodenja 
in marketinga.

Veselimo se razburljivega in uspešnega leta 
2021, ki bo polno priložnosti. Še vedno se 
soočamo z izzivi, ki jih prinaša pandemija, 
vendar se jim prilagajamo z ustvarjalnimi 
rešitvami, s katerimi strankam kažemo svojo 
privlačnost in zmagujemo po vsem območju 
EMEA.

Claus Geiger, 
direktor Prodaje & Marketinga EMEA

DOBER ZAČETEK LETA 2021
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PRODUKTNO VODENJE IN DESIGN INŽENIRING 

Cilje za leto 2021 smo si v produktnem vodenju in design inženiringu 
ambiciozno zastavili in prva dva meseca kažeta, da jih bomo v prvem 
kvartalu dosegli na večini področij.

Rast na fokusnih področjih
Skupna prodaja na fokusnih področjih v prvih 
dveh mesecih dosega planirane vrednosti.

Trenutne razmere na trgu so nam v prid, ker 
so boljše, kot smo predvidevali na podlagi 
izkušenj po prvem in začetku drugega vala 
epidemije.  

Fokusna področja:

• blagovna znamka Metalynx
• rezanje tirnic
• program livarne s poudarkom na 

dvoslojnih brusnih ploščah
• brušenje valjev
• brušenje vzmeti
• brušenje industrijskih nožev in žag 
• brušenje ležajev
• brušenje zobnikov 

Žal nam covid-19 še vedno onemogoča, da 
bi bili prisotni pri testiranjih. Z neposredno 
diskusijo je naše razumevanje kupčevih potreb 
boljše in s tem kreiranje dodane vrednosti za 
kupca bolj ciljano. Upamo, da bo v drugem in 
tretjem kvartalu precepljenost zadostna, da 
bodo obiski kupcev ponovno možni.

Produktni portfelj
Nadaljujemo dobro prakso preteklega 
leta, ker so rezultati dveh ključnih področij 
pokazali, da je mogoče v relativno kratkem 
času implementirati veliko prihrankov. 

V našem produktnem portfelju imamo 
skupine izdelkov z nizko dobičkonosnostjo. 
Končni cilj je njeno povečanje z internimi 
aktivnostmi in s tem narediti, kar je v naši 
moči, da produkte zadržimo v proizvodnem 
portfelju.

• Substituti
• Sprememba designa izdelka in 

tehnološkega procesa

V prvem kvartalu smo planirali za obe 
področji aktivnosti, za katere ocenjujemo 
na letni ravni 200.000 evrov prihrankov. Do 
konca februarja smo zaključili aktivnosti z 
letnim potencialom 110.000 evrov prihranka. 
Ostale projekte je ekipa pripeljala v zaključno 
fazo in verjamemo, da bomo planiran cilj 
dosegli.

Ključno za uspešen zaključek je 
sodelovanje z nabavo, proizvodnjo 
in prodajo. Ekipe zelo dobro sodelujejo. 
Prepoznali smo, da imamo končni cilj skupni 
in da vsak oddelek, vsak posameznik prispeva 
svoj del za dosego cilja.

Novi produkti
Na polju novih produktov sledimo strategiji 
rasti na fokusnih področjih. Življenjski cikli 
naših izdelkov so precej različni in ker želimo 
biti prepoznani kot inovativno podjetje, so 
posodobitve v čim krajših časovnih obdobjih 
nujne.

• Metalynx: širitev lastne blagovne 
znamke je ena pomembnejših nalog 
v letu 2021. Ekipa je pripravila dobro 
podlago za rast s strani produktnega 
portfelja in zastavila, kako bomo v 
prihodnje kreirali dodano vrednost. 
Zaloga in s tem pravočasna zagotovitev 
izdelkov sta naslednji pomemben 
korak, pri katerem bo zelo pomembno 
sodelovanje med prodajo in produktnim 
vodenjem ter proizvodnjo.

• Brušenje vzmeti: ekipa je zaključila 
interne teste in pripravila izdelek za 
prvo testiranje pri kupcu. V prihodnjem 
mesecu pričakujemo rezultate.

• Rezanje tirnic: uspešnim internim 
testiranjem je sledila pozitivna povratna 
informacija iz Amerike in Španije. 
Produkt dopolnjuje skupino izdelkov za 
tirnice in ima potencial rasti tako v regiji 
EMEA kot tudi Ameriki. 

• Dvoslojne brusilne plošče za livarne: 
opravljenih je bilo veliko internih testiranj 
z različnimi kombinacijami surovin in 
interni testi kažejo, da smo na pravi poti, 
da luščenje roba plošče zmanjšamo.

• Vroče stisnjene brusne plošče: trg nas 
sili v nenehne posodobitve, da bi lahko 
bili uspešni na tenderjih, ki so vsake 
pol leta. Uspešno je bila narejena prva 
posodobitev sestave brusne plošče za 
brušenje feritnih jekel.

Za vse uspešno zaključene aktivnosti se 
zahvaljujem za trud, sodelovanje in odzivnost 
vsem posameznikom, ki so bili del ekip iz 
prodaje, proizvodnje, nabave, razvoja, IT-ja 
in kontrolinga, ter celotni ekipi PM/DI, ki je 
motor teh aktivnosti.

Pazite nase in ostanite zdravi.

Aleš Semprimožnik, direktor  
Produktnega vodenja in Design inženiringa
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December preteklega leta je nakazoval pozitivna odstopanja od količin, ki smo jih 
načrtovali za prvi kvartal letošnjega leta. Vstop v leto 2021 je to napoved potrdil in 
soočili smo se s situacijo, ko so bile naše proizvodne zmogljivosti z vidika zaposlenih 
maksimalno zasedene. Potrebe na trgu so se v prvem kvartalu še stopnjevale, zato smo 
začeli z zaposlovanjem na vseh večjih proizvodnih linijah. Kljub naši zavezi kupcu, da 
bomo realizirali vsa dogovorjena naročila, smo trenutno v situaciji, ko smo podaljšali 
dobavne roke. Njihovo skrajšanje bo prioriteta v naslednjih mesecih, ko pričakujemo 
nadaljevanje rasti prodaje naših izdelkov. 

Pandemija covida-19 še ni končana. Situacija v državi še vedno zahteva 
izvajanje vseh ukrepov, ki smo jih uvedli v preteklih mesecih. Ne 
smemo popuščati. Vztrajati moramo, kot smo vztrajali v preteklosti. 

PL Flex
Realizirali smo prva večja naročila izdelkov X-Lock. Med novostmi v 
postopkih izdelave je bila uvedba direktnega stiskanja F42 izdelkov 
X-Lock, ki smo ga uspešno implementirali v proizvodni proces. 
Na avtomatu K8 smo lahko ukinili preoblikovanja tankih rezalk z 
uvedbo stiskanja na končno obliko in s tem zagotovili avtomatsko 
zlaganje na avtomatu. Večji obseg izboljšav (zamenjav materialov) 
se je navezoval na izboljšavo varnosti izdelkov z zamenjavo tipov 
pletiv. V februarju smo zaključili z izdelavo večjega obsega lastne 
prenovljene blagovne znamke Metalynx. Pozitiven obseg proizvodnje 
brusnih plošč premerov 180 mm in 230 mm nam je omogočil, da smo 
uspešno preselili proizvodnjo brusnih plošč premera 230 mm na krožni 
avtomat K2, ki celoten proces izdelave opravi v avtomatskem ciklu.

PL Fleksibilni brusi
Veliko energije smo posvečali organizaciji proizvodnje in odpravljanju 
ozkih grl. Naročila so po določenih skupinah produktov precej 
odstopala od plana. Tako smo potrdili za 42 % več PBČ-jev, kot 
je bilo planirano, in za faktor 2,24 več LBD-jev Angled. Lotili smo 
se tudi zmanjševanja zastojev na ključnih strojih. Tako smo sredi 
januarja obnovili kompletno enoto škarij na avtomatu 8. Prav tako 
smo izboljšali zanesljivost delovanja prijemal na avtomatih, in sicer 
z izboljšavo njihove konstrukcije. Na pakirni liniji 7 smo nadaljevali 
z delom na optimizaciji delovanja. 

PL Keramika&Bakelit
Nadaljevali smo s projekti, ki smo jih začeli ob koncu preteklega 
kvartala. Projekt selitve trdote se zaključuje, prav tako smo preselili 
omare z vrednostjo iz skladišča 4 v prostor nad Superabrazivi. Uredili 
smo čiščenje vozičkov pri tunelski peči. Nadaljujemo z izgradnjo 
nalagalnega podesta pri keramičnih pečeh, obnovili bomo CNC stroj 
ILR in implentirali Liftronic 1100 t. Smo tudi v fazi nabave in montaže 
signirne naprave na robotu, kjer izdelujemo lonce. Nadaljevali smo 
delo na preventivnih posegih, z nabavo novih orodij pa se pripravljamo 
na povečan obseg dela na težkem programu.

TEHNIČNO PODROČJE 

PL Superabrazivi
Aktivnosti smo prilagajali povečanemu obsegu naročenih izdelkov. 
Proizvodni plan smo presegli kar za tretjino. Delo smo organizirali tudi 
v drugi izmeni, s prerazporejanjem delovnega časa in nadurnim delom. 
Ponovno smo beležili dvig produktivnosti, izmet je v pričakovanih 
mejah. Z upoštevanjem varovalnih ukrepov smo omejili vpliv epidemije 
in s tem dosegli nizko raven kratkotrajnih bolniških odsotnosti. 
Skupaj z IPP smo odprli tri naloge posodobitev delovnih postopkov. 
S sodelavci iz vzdrževanja in EHS smo si zadali cilj odprave vseh 
operacij, pri katerih lahko pride do iskrenja, s čimer nameravamo 
izboljšati požarno varnost v proizvodnji.

PL Tehnične tkanine
Tudi v Tehničnih tkaninah se soočamo s precejšnjim porastom 
pritoka naročil. Za izpolnitev dobavnih rokov smo si zato pomagali 
s prestavitvijo sodelavcev iz enot Flex in K&B, v februarju pa smo 
zaposlili nove sodelavce. Izboljšave ergonomskih pogojev dela 
sodelavcev na izseku dosegamo z dograditvijo transportnih odlagalnih 
trakov izsekovalnim strojem ter s prilagoditvijo razvijalne naprave 
za olajšano menjavo materiala na stroju 4005. Boljšo produktivnost 
strojev pričakujemo s predelavo pick-up sistema na stroju 4003, kjer 
bo možno pobirati diske z dvema pobiralnima trnoma. Za izboljšanje 
fleksibilnosti oz. hitrejšega odziva pa smo preuredili tudi izsekovalni 
stroj za diske večjih dimenzij. 

Sašo Lenart, 
direktor tehničnega področja 
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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

Naše sodelavke in sodelavce še vedno 
zelo ciljano naslavljamo, da se redno 
vključujejo v inovativno dejavnost 
podjetja in podajajo vedno nove ideje. 

Letos že več kot 40 novih 
idej
V obdobju prvih 12 tednov letošnjega 
leta se lahko pohvalimo z že več kot 40 
podanimi idejami.

Največ je še vedno tehnično-
tehnoloških. Sodelavci predlagajo 
pobude za zmanjšanje zastojev, za 
enostavnejše menjave orodij, za 
uporabo novih in bolj dodelanih načinov 
stiskanja zmesi. Odlične pobude so bile 
podane za izboljšave naprav za lažjo 
manipulacijo, tudi za zaščito naprav 
in strojev.

Vsekakor ne smemo mimo izboljšav na 
novih generacijah zmesi, ki vodijo do 
novih izdelkov.

Zelo dobrodošle so ideje, ki se nanašajo 
na varnejše delo in s tem pripomorejo 
k manjšim tveganjem za nevarne 
dogodke.

Za vse idejne pobude pa si želimo, da se 
čim prej tudi realizirajo v okoljih, kjer so 
bile podane. Večina idej je ob sprejetju 
že takih, da jih neposredni vodje lahko 
takoj tudi usmerijo v izvedbo. 

Verjamem, da bomo v Weilerju tudi v 
naslednjem kvartalu tako kreativni in 
uspešno odkrivali ter predstavljali nove 
idejne rešitve za še večjo učinkovitost 
in uspešnost svojega poslovanja. 

Iva Mlinšek Lešnik,  
vodja menedžmenta kakovosti

MI – OBETAJOČ ZAČETEK LETA Z NOVIMI IDEJAMI IN POBUDAMI

  MANAGEMENT IDEJ 
    

 
Poslovnik inovacijske dejavnosti                                                                               WEILER ABRASIVES; d.o.o.  
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PRILOGA ŠT. 1 – OBRAZEC ZA PRIJAVLJANJE IDEJ 
 

 

MANAGEMENT IDEJ 
 
 

OBRAZEC ZA PRIJAVO 
IDEJE  MI 

VRSTA IDEJE: 
Tehnol./tehnična:  ___________    
Inform./ Org.:________________ 
ISO 14001: __________________ 
VPD, DE: ____________________ 
Nov Izd.: ___ ________________ 

NAZIV IDEJE:      
                                        

Ev.št. IDEJE: 
 

IDEJA UPORABNA v /pri : 
 
                        

Koord.MI/žig: 
 

 
BISTVO PREDLOGA (kaj je predlagano, v čem je bistvena novost, predvidena korist) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PRIJAVITELJ/AVTOR: (01) Ime in priimek: ____________________________Podpis: _______________             
 

PODATKI O AVTORJU – SOAVTORJIH 
Ime in priimek OE oz. sektor Delež % MŠ SM  

01       
02       
03       
04      
 
PODATKI O PREJEMU PRIJAVE      datum:                                            ura:  
PREJETE PRILOGE: 
1. podrobnejši opis predloga         DA       NE 
2. risbe _____ skice ________fotografije _______ 

 
PRIJAVO SPREJEL :  
(podpis *): 
Delov. ali  Vodja ali Dir. 

Mnenje odgovornega ob sprejemu ideje in odločitev o premiji C, ki se potrdi s podpisom  *. 
 
 
IDEJA sprejeta v skladu z MI :   DA  /  NE 
*C (motiv./prijavi) 2 tč. SM avt.  Podpis:  Datum  
Napotki za realizacijo: 
 
 
 
Predviden rok realizacije :                                                       Datum realizacije : 
Nagrade za prijavljeno idejo A premija po realizaciji ( skupaj) : 
Tip/premije Znesek  tč. /  €  SM obremenitve Podpis: Datum: Opombe: 
  A      
  F      
  D      

Opombe in navodila prijavitelju: 

1.   Prijavitelj mora izpolniti vse ne-osenčene rubrike v gornjem okvirju.  
2. Za pomoč pri prijavi se  obrnite na strokovnega delavca-koordinatorja ali  svojemu neposrednemu vodji. 
3. Podatke v okvirih z osenčenimi polji izpolnjuje neposredni vodja po prejemu predloga razen postavke Nagrade. 

»Dobre ideje nimajo 
starosti, imajo le 
prihodnost.« 

Robert Mallet

Med vedenji Odličnost Weiler 
zaseda inovativnost zelo visoko 
mesto in trka na vsakega od nas 
v Weilerju. Kako lahko sodelujem, 
se morda sprašujete. Tako, da 
izrazimo svoje zamisli, ideje in 
oblikujemo predloge. Vsak od nas 
lahko zapiše svoja opažanja pri 
delu, ki ga opravlja, in predstavi 
možne izboljšave ali izpostavi 
možnost racionalizacij vseh vrst.
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USPEŠNE PRODAJNE ZGODBE: EMEA

Srbija: LPO ADA/DIA ELIT BEOGRAD 
Srbska livarna LPO ADA/DIA ELIT 
BEOGRAD je na podlagi uspešnega 
testiranja našega izdelka 417975  
(52B-5 x 13-3 x 70 2A100-V36) 
februarja izdala prvo naročilo v 
višini 30.000 izdelkov. Livarna je 
znana po tehnološko naprednih 
ulitkih, namenjenih vojski, letalski in 
avtoindustriji ter medicini. Zato smo 
si s tem dosežkom odprli nov ogromen 
potencial za blagovno znamko Weiler ter širok nabor izdelkov 
(240.000 kosov/100 tisoč EUR samo za ident 417975). Hkrati smo 
dobili tudi veliko možnost za nadaljnje sodelovanje pri lastniškem 
podjetju iz Izraela, Bet Shemesh Enigines Ltd.

Andrej Klinc, področni tehnični vodja prodaje

Republika Južna Afrika: Cabocraft Pty. 
Preko dolgoletnega južnoafriškega partnerja s konsignacijo, 
Cabocraft Pty., smo februarja sklenili dva zelo obetavna posla. 
Pri prvem poslu smo si z uspešnim testom izdelka Metalynx 
230 x 7 ZZ24R (388597) pri proizvajalcu opreme za rudarstvo 
in naftno industrijo WEIR MINERALS zagotovili prvo naročilo 
1000 izdelkov. S tem smo si še dodatno odprli možnosti za letni 
potencial 10.000 izdelkov oz. 30 tisoč EUR. 

Pri drugem poslu pa smo z eno največjih južnoafriških livarn 
SA-MITAK FOUNDRY uspešno razvili zgodbo z izjemno dobrim 
potencialom za nadaljnjo rast. Podpisali smo namreč prvo naročilo 
za 200 kosov izdelka Metalnyx Ceramic 230 x 7 (388637) ter si 
tako odprli pot za nova sodelovanja. Dodatna sodelovanja lahko 
ocenjujemo z letnim potencialom 3000 kosov oz. 18 tisoč EUR.

Oba posla imata odličen potencial, ki ga lahko z dobro distribucijo, 
stabilno kakovostjo ter prvovrstnim servisom tudi izvedemo in 
uresničimo. 

Sergej Senekovič, vodja razvoja trgov 
Raoul MienyIndija: Pacific International 

Preko dolgoletnega indijskega partnerja Pacific International smo 
za Volkswagen (Pune/India) marca uspešno prestali testiranje 
izdelka Metalynx MAX Flap Discs 115 mm (388872). Dobili smo 
začetno naročilo 500 izdelkov v vrednosti 15 tisoč EUR ter si 
s tem omogočili tudi širitev in možnost sodelovanja na drugih 
proizvodnih segmentih. 

Sergej Senekovič, vodja razvoja trgov 
Sagar Sahasrabuddhe

Pakistan: S Fazal Ilahi 
Vodilni pakistanski distributer, s katerim Weiler sodeluje že vrsto 
let, je z lastne blagovne znamke prešel na blagovno znamko 
Swatycomet. Toda z dobro tržno in prodajno podporo je podjetje 
povečalo naročilo in v kratkem času prešlo na novo blagovno 
znamko Toroflex. Na ta način Weiler utrjuje svoj položaj v južni 
Aziji, povečuje svoj tržni delež in zaznano vrednost med kupci ter 
uresničuje svojo novo prodajno strategijo.

Ta uspeh pomeni nove priložnosti za izdelke 14 in 16 “, hkrati pa 
novo naročilo izdelkov Toroflex za dva zabojnika v vrednosti 80 
tisoč EUR, z letnim potencialom 150 tisoč EUR. 

 Tjaša Glinšek, vodja mednarodne prodaje 
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USPEŠNE PRODAJNE ZGODBE:  AMERIKI

ZDA: Nucor Steel
V sodelovanju z distributerji Martin Supply smo naredili prodor v 
podjetje Nucor Steel. Po dveh letih testiranja smo premagali in 
presegli konkurenco (Norton) in s tem prevzeli celoten posel, ki 
ga je podjetje imelo z Hot Mill Roll Grinding Business. To zmago 
smo si dodatno prislužili s tem, da smo s partnerji oblikovali in 
prilagodili bruse, primerne njihovim željam, hkrati pa smo izdelali 
novo embalažo ter sodelovali pri organizaciji logistike. Z odlično 
učinkovitostjo, zmogljivostjo in kakovostjo naših izdelkov smo 
uspešno pokazali prednosti pred konkurenti in tako stranki prihranili 
229 tisoč dolarjev stroškov. Ocenjena vrednost poslovne priložnosti 
je 300 tisoč USD letno.

Patrick McAdams, nacionalni vodja prodaje

Mehika: Arbomex
Interno sodelovanje med ekipama iz Mehike in Zreč je pripeljalo do 
uspešno preoblikovanega izdelka 700657. Prilagoditev tega izdelka 
je pripomogla k pridobitvi posla s podjetjem Arbomex. Stranki, ki 
proizvaja rešitve za železo in aluminij za avtomobilski, hladilni in 
industrijski sektor, smo s tem izdelkom omogočili tudi uporabo na 
ročični gredi. Ta napredek in zadovoljitev potreb končnega kupca 
sta tako dodatno okrepila naš odnos z distribucijskim partnerjem 
Thoro. Ocenjena vrednost poslovne priložnosti je 30 tisoč USD letno.

José de Jesús Soto, vodja prodaje

ZDA: Freeport Welding 
Weiler Abrasives smo v sodelovanju z Associated Welding Supply 
pridobili posel s podjetjem Freeport Welding, ki nudi storitve izdelave 
in vzdrževanja za rafinerijo, morsko, vesoljsko in petrokemično 
industrijo. Zaključili smo testiranje in primerjavo izdelkov DeWalt 
DW8933 9 x 1/4 x 5 / 8-11 in našega brusa Tiger Ceramic tipa 
27 z velikostjo 9 “ x 1/4 “.  
Tiger Ceramic je presegel 
brus DeWalt tako pri 
rezanju kot v življenjski dobi. 
Ta zmaga ima ocenjeno 
poslovno priložnost v 
vrednosti 40 tisoč USD 
letno.

Ron McCarthy,  
vodja prodaje

Brazilija: Candeia
Konkurenci Vonder smo prevzeli posel s podjetjem Candeia, ki s 
profesionalnim vodstvom v livarstvu in obdelovalni dejavnosti deluje 
od leta 1997. Stranki smo zagotovili daljšo življenjsko dobo plošče 
in 30-% večjo produktivnost z uporabo lamelnih diskov in tankih 
brusov Candeia Tiger. Ocenjena vrednost poslovne priložnosti je 
36 tisoč USD letno.  

Elias Marcelo, tehnični vodja prodaje
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V podjetju Weiler Abrasives se želimo 
takšnim situacijam izogniti, saj je učinkovit 
proces uvajanja na novo zaposlenega 
eden izmed ključnih dejavnikov grajenja 
zadovoljstva sodelavcev. Skozi proces 
uvajanja novega sodelavca spremenimo 
iz »zunanjega« v »našega«. To pomeni, da 
dobro razume svoje delo in odgovornosti, 
se poveže s svojim timom in celotno 
organizacijo, razume politiko in pravila 
v podjetju ter postane del naše kulture 
in vedenj Odličnost Weiler. Na to, kako 
uspešen je proces uvajanja in v kakšnega 
sodelavca se razvije novozaposleni, pa ne 
vplivajo le vodje in mentorji, temveč tudi 
vsi zaposleni, ki so del ekipe, s katero 
sodeluje. 

Zaposleni se že v prvih nekaj mesecih pri 
sebi odloči, ali je okolje, ki ga ponuja novo 
delovno mesto, takšno, da si želi ostati in 
bo v službo prihajal z veseljem. Če si ne želi 
ostati, svojega nezadovoljstva pa morda niti 
ne izraža, bo zagotovo podjetje zapustil, 
ko se mu bo pokazala prava priložnost 
na trgu. Res je, da sta postopek uvajanja 
sodelavca in obdobje poskusnega dela 
priložnost tako za delavca kot delodajalca, 
da v prvih mesecih ugotovita, ali se bosta 
dobro ujela ali pa je morda bolje, da se 
sodelovanje konča. 

Se učim in navdušujem 

Z vedenji se učim in navdušujem gradimo 
zaupanje med novozaposlenim in ekipo, ki 
neposredno vpliva na njegovo zadovoljstvo 
in dobro počutje na delovnem mestu. S 
pravilno podano povratno informacijo, 

izogibanjem širjenja nepreverjenih informacij 
in govoric, spodbujanjem novega sodelavca 
pri opravljanju nalog in učenju, nudenjem 
informacij, ki jih potrebuje, in pomoči, v 
kolikor je ta v naši moči, pripomoremo 

k temu, da bo novozaposleni z veseljem 
gradil uspešne zgodbe z nami. Pomemben 
del vedenj se učim in navdušujem je pri 
uvajanju novozaposlenih tudi ohranjanje 
potrpljenja pri tistih, ki se učijo počasneje, 

Z VEDENJI ODLIČNOST WEILER DO USPEŠNEGA  
UVAJANJA NOVOZAPOSLENIH

Po raziskavah sodeč je zamenjava službe eden najbolj stresnih dogodkov za človeka. 
Češnjo na torto dodajo delodajalci, ki novozaposlenega prvi dan pripeljejo na delovno 
mesto, ga posedejo za morda še niti ne popolno urejeno delovno mesto in ga pustijo 
plavati v nepoznanih nalogah z mišljenjem, da se mora znajti sam. 

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

S svojim vedenjem v vlogi sodelavcev pomembno vplivamo na to, kako 
se bo novozaposleni v naši ekipi počutil in kakšna vedenja bo razvijal 
na delovnem mestu. Novemu sodelavcu predstavljamo pomemben vzor 
s tem, da se vedemo v skladu z vedenji Odličnost Weiler, ki jih želimo 
prepoznavati tudi v njegovih ravnanjih.
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kot pričakujemo, in sprejemanje različnosti. 
Nismo vsi enaki, pa vendar drugačnost 
ne pomeni, da dela ne zmoreš opraviti v 
skladu s pričakovanji ali pa pričakovanja 
celo presegaš. 

Dosegam cilje 
Zaposleni, ki v naše podjetje prihajajo 
na novo, nas še ne poznajo. Četudi 
prinašajo izkušnje od drugod, niso 
seznanjeni s specifiko našega dela, zato 
je del uvajanja tudi spoznavanje podjetja, 
izdelkov in procesov, ki jih uporabljamo. 
Kot nekdo, ki je v podjetju dlje časa, 
lahko novozaposlenemu pomagamo pri 
spoznavanju podjetja in ga usmerimo pri 
poslovnem razmišljanju, ki ga sami že 
poznamo – razložimo mu, zakaj je to, kar 
počnemo, pomembno, kako s svojim delom 
vplivamo na uspeh podjetja in da smo 
kot ena ekipa usmerjeni k skupni viziji. 
Novega sodelavca opozorimo na morebitne 
nevarnosti, saj jih morda sam ob začetku 
dela ne zaznava enako dobro kot mi, ki 
delo že poznamo. 

Inoviram 
Posameznik, ki v podjetje prihaja prvič, 
prinaša dobre prakse od drugod, hkrati 

pa lažje stopi izven okvirjev in poda 
inovativne ideje, ker se še ni znašel v coni 
udobja. Takšno prednost novozaposlenih 
lahko izkoristimo za izboljšavo procesov 
in iskanje rešitev, ki potrebujejo drugačne 
pristope. Proces uvajanja tako ne prinaša le 
prednosti za novozaposlenega, temveč tudi 
za podjetje. Ne samo, da gradimo odlične 
sodelavce, ki bodo pripomogli k uspehu v 
prihodnosti, temveč tudi pridobimo druga 
znanja, izkušnje in poglede, ki jih do sedaj 
morda nismo poznali. 

Odličnost Weiler je recept 
za grajenje uspešnih ekip 
Z vedenji odličnosti pomembno vplivamo 
na razvoj novozaposlenih in vseh ostalih 
sodelavcev, posledično pa pripomoremo k 
uspehu svoje ekipe. Ponudite sodelavcem 
sodelovanje, pomoč in informacije, 
spodbujajte jih k učenju in inovativnemu 
razmišljanju ter varnemu doseganju ciljev. 

KPS
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KORONAVIRUS JE ŠE VEDNO MED NAMI

V našem podjetju smo epidemijo in okužbe z novim koronavirusom od 
njenega začetka pa do sedaj preživeli dokaj uspešno. Tudi zato, ker nam je 
med prvim valom z dobro organizacijo in medsebojnim sodelovanjem uspelo 
izvesti vse potrebne ukrepe za zmanjšanje okužb. K temu so v veliki meri 
pripomogli zaposleni, ki so ukrepe izvajali in jih striktno upoštevali že na 
začetku ter k temu spodbujali tudi druge.  

Prvi val epidemije smo preživeli brez okužb 
naših sodelavcev s koronavirusom. V 
jesenskem valu so se rezultati nekoliko 
poslabšali in tudi v zimskem času smo imeli 
nekaj obolelih sodelavcev. Skozi čas smo 
se naučili zajeziti širjenja okužbe znotraj 
podjetja, saj vsak primer okužbe beležimo, 
ga preučimo in izvedemo morebitne dodatne 
ukrepe za zmanjšanje tveganja prenosa 
okužbe na druge sodelavce. Do okužb v 
podjetju prihaja le redko, saj smo sprejeli 
vse potrebne ukrepe, ki jih tudi redno 
nadzorujemo, da pravočasno prepoznamo 
morebitno tveganje in stanje še izboljšamo. 
Nekoliko več okužb zaznavamo v domačem 
okolju oziroma zunaj podjetja.

V podjetju ukrepe povzemamo po priporočilih 
stroke (NIJZ) in izdanih državnih odlokih. 

Če se ti spremenijo, spreminjamo ukrepe 
tudi znotraj podjetja. O ukrepih zaposlene 
redno obveščamo z navodili službe varovanja 
okolja, varnosti in zdravja pri delu. 

Spoštovanje ukrepov je 
bistveno za preprečevanje 
okužb
Vemo, da je koronavirus še vedno med 
nami ter da se z njim lahko okuži vsak, 
tako starejše kot tudi mlajše osebe. Še 
vedno so za zmanjšanje prenosa okužbe v 
prvi vrsti potrebni ukrepi. K preprečevanju 
širjenja virusa prispeva vsak posameznik z 
upoštevanjem ukrepov, ki smo jih sprejeli v 
podjetju in ki veljajo izven delovnega okolja. 
S tem izkazujemo skrb zase, za sodelavce in 

delovno okolje ter za vse okrog sebe. S tem 
prispevamo k premagovanju koronavirusa, 
da se bomo lahko čim prej vrnili v normalno 
življenje in ponovno zaživeli bolj sproščeno. 
Seveda pa bodo tudi takrat morali do neke 
mere v veljavi ostati ukrepi, ki preprečujejo 
prenos virusa:

• ohranjanje medsebojne razdalje,
• nošenje mask v notranjih prostorih 

in na zunanjih površinah podjetja,
• higiena rok in kašlja,
• zračenje zaprtih prostorov. 

Hvala vsem sodelavcem, da dosledno 
spoštujete ukrepe in s tem skrbite za varnost 
svojih sodelavcev in za varno delovno okolje.

Tanja Žohar, vodja EHS

Povečajmo odpornost z uravnoteženo prehrano in rednim gibanjem.
• Dnevno zaužijte štiri do pet obrokov.  

Glavne obroke si pripravite po načelu »zdravega krožnika«, kjer četrtino krožnika predstavlja 
beljakovinsko živilo, drugo četrtino polnovredno škrobnato živilo in polovico krožnika zelenjava. 
Izogibajte se cvrtju in dolgotrajnemu kuhanju.  
V prehrano vključite tudi mastne ribe, oreščke in kakovostna olja.  
Med obroki si privoščite sadje. 

• Pazite na zadostno pitje vode ali nesladkanega čaja.
• Nakup hrane načrtujte preudarno in dolgoročno.
• Izognite se prenajedanju, modnim dietam in izberite optimalno prehrano za vaše 

potrebe. 
• Ne pozabite na zadostno telesno dejavnost. 

Neprekinjeno sedenje pred različnimi zasloni lahko predstavlja resno tveganje za zdravje. 
Telesno dejavnost prilagodite trenutni situaciji in vašim telesnim zmogljivostim.

Vir: splet NIJZ
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 Po mnenju strokovnjakov je cepljenje najboljši način, da 
premagamo koronavirus.

Poleg upoštevanja previdnostnih ukrepov je po mnenju stroke za preprečevanje širjenja koronavirusa 
najpomembnejše, da se, ko bomo na vrsti, cepimo. S tem izkazujemo skrb zase in za vse okrog nas. 
Varno in učinkovito cepivo je najboljši način, da premagamo koronavirus in se vrnemo v normalno 
življenje. Samo z zaščitnimi ukrepi ni možno dovolj učinkovito preprečevati novih okužb, stroka 
pričakuje, da bomo to dosegli z ustrezno precepljenostjo prebivalcev z varnimi in učinkovitimi cepivi. 
Za varen zagon gospodarstva in nemoteno delovanje vrtcev, šol, kulturnih ustanov in drugih delov 
družbe je treba doseči 60-odstotno precepljenost.

Cepljenje je brezplačno, odločitev zanj pa je povsem prostovoljna in individualna. Zaradi široke 
uporabe spleta in družbenih medijev je o koronavirusni bolezni in cepljenju na voljo veliko različnih 
informacij. Niso vse resnične, potrebna je kritična presoja. Informacije pridobivajmo iz kredibilnih 
in uradnih virov ter od strokovnjakov, ki se s področjem ukvarjajo. Na NIJZ so vzpostavili posebno 
spletno mesto, na katerem najdete jasne odgovore na najpogostejša vprašanja ter aktualne 
informacije o cepljenju in cepivih. 

Vir: splet NIJZ

Če potrebujemo pomoč, jo poiščimo.
Epidemija je izjemna situacija in predstavlja izziv za vse. To ne pomeni, da vsi doživljamo hude 
stiske, saj smo ljudje zelo odporni in prilagodljivi. Če pa nas trenutne razmere obremenjujejo, se 
bomo z njimi lažje spoprijeli, če vemo, da se lahko na koga obrnemo.

Številni zdravstveni domovi po Sloveniji v času epidemije po telefonu zagotavljajo psihološko pomoč 
izkušenih psihologov, diplomiranih medicinskih sester in drugih strokovnjakov za duševno zdravje. 
Za razbremenitev in pogovor lahko pokličete na enotno številko 080 51 00 ali pa strokovnjaka 
iz vašega ali katerega drugega zdravstvenega doma. Informacije o tem so na voljo na spletnih 
straneh NIJZ.

ZD Maribor: 070 754 343, vsak delovnik med 7. in 15. uro

ZD Slovenske Konjice: 03 758 17 38, ponedeljek in petek med 8. in 14. uro 

To, da se obrnemo po pomoč in delimo svojo stisko, je znak naše moči.

Vir: splet NIJZ
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DUO MOBILE – DVOJNA AVTENTIKACIJA ZA VPN UPORABNIKE 

Varnost na prvem mestu

Napredni požarni zidovi in protivirusni 
programi v teh časih že zelo dobro ščitijo 
omrežja, vendar še vedno pustijo odprte 
tunele za dostop do določenih aplikaciji 
oziroma strežnikov v notranjem omrežju 
podjetja ali do storitve v oblaku.

Dvojna avtentikacija povečuje varnost 
v komunikaciji po spletu, saj otežuje 
nepooblaščene dostope. Za uspešno 
prijavo mora uporabnik opraviti oba koraka 
in zato, kljub pridobitvi uporabnikovega 
gesla, brez dodatne potrditve z avtorizirane 
naprave nepridiprav ne more dostopati 
do spletnega mesta ali omrežja. Primer 
dvojne avtentikacije so sedaj spletna 
plačila s kreditnimi karticami, kjer morate 
plačilo dodatno potrditi še prek aplikacije, 
ki zahteva PIN kodo ali pa prijavo z 
biometričnim načinom. Koda preko SMS-a 
ni več dovolj varna.

V podjetju se trenutno že uporablja dvojna 
avtentikacija za dostop do programov Office 
365 iz drugih omrežji, ki niso del podjetja. 
Sedaj pa bomo povečali tudi varnost pri 
povezovanju v omrežje podjetja prek VPN 
povezave.

DUO preverjanje uporabnikove 
identitete se opravlja v dveh korakih 
s tako imenovanimi dejavniki pristnosti:

• Prvi dejavnik je geslo (nekaj, kar 
uporabnik pozna).

• Drugi dejavnik pa je avtorizirana 
naprava (nekaj, kar uporabnik ima, 
npr. pametni telefon). 

Aplikacija nas obvesti takoj, ko se nekdo želi 
vpisati v naš račun. To preprosto potrdimo, 
če smo to mi, ali zavrnemo, če se namesto 
nas poskuša vpisati nekdo drug. Kar tudi 

deluje kot opozorilni sistem, da ima nekdo 
naše geslo in si ga moramo takoj spremeniti.

Pri tem aplikacija DUO ne dostopa do 
naših uporabniški imen ali gesel, zato 
je nepridipravi ne morejo izkoristiti za 
pridobitev naših podatkov. 

V teh časih je napadov na storitve ali kraj 
gesel vedno več in zato je nujno, da imamo 
za vsako storitev svoje geslo. Če nekdo že 
ugane naše geslo ali pa je določena storitev 
bila deležna vdora in so nepridipravi odtujili 
gesla, s tem geslom ne morejo dostopati do 
naših drugih storitev/aplikacij. Ker se nam 
je gesel nabralo veliko, vam predlagamo 
uporabo programa za hrambo gesel, kot 
je KeePass, ali storitve v oblaku, kot je 
Bitwarden.

Simon Skrbinek, 
inženir IT infrastrukture

MISELNE IGRE 

Že dolgo vemo, da telesna vadba 
ohranja naša telesa močna. Kaj 
pa naš um? Za možgane velja 
enako kot za druge dele telesa. 
Trening je tisto, kar najbolj šteje.

L e v a  s t r a n  m o ž g a n o v 
najpogosteje nadzira jezik in 
sposobnosti sklepanja. Da 
bi to stran še naprej krepili, 
strokovnjaki svetujejo igranje 
besednih iger. Za krepitev 
desne strani možganov, ki 
nadzoruje vizualne sposobnosti 
in orientacijo, pa predlagajo 
re ševanje  labir in tov  in 
sestavljanke.

REŠITVE: 21, zvezda

Štetje kvadratov
Preštejte število kvadratov na 
sliki. Namig: Ne pozabite prešteti 
kvadratov znotraj kvadratov.

Neprekinjena črta
Na sliki narišite neprekinjeno 
črto, ki povezuje številko 1 s črko 
A, nato A do 2, nato 2 do B, nato 
B do 3 in tako naprej, dokler ne 
morete nadaljevati številčnega in 
abecednega zaporedja. Kakšno 
obliko dobite? 

Že ena kratka miselna vaja na 
dan bo aktivirala naše nevronske 
vezi in okrepila mentalne 
sposobnosti. Če boste razvijali 
tovrstno spretnost, boste hitro 
ugotovili, da so vam igre vse 
lažje, in postopoma boste lahko 
povečevali stopnjo težavnosti.

V nadaljevanju je nekaj vzorčnih 
iger, ki spodbujajo vrsto 
kognitivnih funkcij, s katerimi 
boste ohranili oster um in 
koncentracijo. 
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VRATA SO OGLEDALO DOMA

NOVE ZAPOSLITVENE PRILOŽNOSTI V WEILER ABRASIVES

Situacija in soočanje z epidemijo koronavirusa v letu 2020 nam je, kot vsem 
velikim podjetjem v gospodarstvu, prinesla velike izzive. Vendar nas prihodnost 
kljub temu navdušuje ter navdaja z velikim optimizmom. Zato smo ponosni,  
da so naše stranke prepoznale naš napredek in so nas tako nagradile  
z dodatnimi novimi projekti ter močnimi zavezami za poslovno leto 2021.

V podjetju Weiler Abrasives EMEA 
nenehno rastemo in se razvijamo, zato 
vedno iščemo nove ustvarjalne talente in 
zavzete sodelavce, ki so pripravljeni živeti 
naše skupne vrednote in udejanjati vizije. 

Opredelili smo štiri temeljna vedenja, ki 
jim sledimo vsi zaposleni: NAVDUŠUJEM, 
INOVIRAM, SE UČIM IN DOSEGAM CILJE. 
Skupaj gradimo odličnost, spodbujamo 
timsko delo in sodelovanje ter tako 

dosegamo svoje visoko zastavljene cilje in 
pričakovanja zvestih partnerjev.

Naša močna želja po doseganju 
odličnosti in konkurenčne prednosti 
ustvarja številne nove priložnosti 
celotnemu podjetju in vsem našim 
sodelavcem. Zato zaradi povečanega 
obsega dela na vseh treh lokacijah 
iščemo nove sodelavke in sodelavce.

Več informacij o prostih delovnih 
mestih najdete na naši spletni strani:

www.weilerabrasives.com/emea/
ProstaDelovnaMesta.

Za dodatne informacije lahko kontaktirate 
Silvestro Zalar na telefonski številki  

03 7575 334 ali po e-pošti na naslov: 
szalar@weilerabrasives.com  

ali Bernardo Damijan na telefonski številki 
02 3331 611 ali po e-pošti na naslov:  

bdamijan@weilerabrasives.com.  
Vsi klici in prijave bodo obravnavani 

diskretno.

Pridobitev letošnje zime so sodobna 
avtomatska drsna vrata na vhodih v podjetje. 
Ključna vhodna mesta so že prenovljena in 
resnično je prijeten prehod, ko za trenutek 
postojiš in se vrata sama odpro.

Novost je že na vhodu v Zrečah in Mariboru, 
nov vhod v proizvodnjo v Mariboru objavljamo 
tudi v sliki. 

Iva Mlinšek Lešnik
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OBDARITEV SODELAVK OB DNEVU ŽENA

Kot se za 8. marec, dan žena, spodobi, smo poskrbeli za lepo presenečenje  
in obdaritev naših dragih sodelavk. Ob dnevu žena so prejele košarico  
s prstjo ter semeni za posaditev mini sončnic.

Sončnice so simbol življena, topline in 
sreče. So rastline, ki se vedno ozirajo za 
soncem. Lepe so, visoke ter polne upanja 
in pričakovanja. Prav zato smo želeli našim 
sodelavkam sporočiti, naj se kot sončnice 
vedno znova obračajo proti soncu, naj jih v 
življenju spremljajo lepi, sončni dnevi.

Pri oblikovanju voščilnice smo se za pomoč z 
veseljem obrnili na Vrtec Zreče, kjer so otroci 
narisali rožice, risbice pa smo nato vključili v 

grafično podobo voščilnice. Slednje je darilce 
povezalo v simpatično celoto. 

Seveda pa nežnejši spol ni pozabil na drage 
sodelavce, zato smo jih na 10. marec, 
dan mučenikov, s pomočjo naših kuharic 
presenetile s sladico, narejeno posebej in 
samo za njih.

Tamara Skerbinek, poslovna asistentka
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KULTURNI FEBRUAR 

Priznanje in nagrado za življenjsko delo na področju kulture za leto 2020 Občine Zreče so 
v februarju 2021 podelili Slavici Videčnik iz Boharine, posebno priznanje Občine Zreče 
pa je prejel Marjan Skaza iz Zreč. Zanimivo je, da sta bila oba člana ansambla Comet in 
podjetje Comet je bilo njihov pokrovitelj. Čestitke obema.

Slavica Videčnik je v ansamblu pela skupaj 
z Ivanom Ravničanom. Skupaj z ansamblom se 
je udeležila več festivalov, in sicer v Števerjanu 
in na Ptuju, kjer so peli lastne skladbe. V 
ansamblu Comet je pela v letih od 1976 do 
1980. Slavica je kot članica mnogih pevskih 
zborov nastopala doma in v tujini, je pa tudi 
odlična interpretatorka narečnih besedil.

Marjan Skaza, naš upokojenec, je posebno 
priznanje Občine Zreče prejel na predlog 
Društva godbenikov Zreče. Marjan se je že 
od malih nog srečeval z glasbo, saj je njegov 
oče Pavel bil ljudski godec. 1972 je postal 
član Godbe na pihala Slovenske Konjice, kjer 
je igral trobento. Marjan se je  najprej srečal 
s kromatično harmoniko, kasneje pa se je 
ogrel za igranje klavirske harmonike in klavirja. 
Bratje so v letu 1975 ustanovili Ansambel 
bratov Skaza, kasneje so se preimenovali 
v Ansambel Comet. Marjana veseli tudi 
slikarstvo, saj so izpod njegove umetniške 
roke nastali mnogi portreti in čudovite slike na 

SKOMARSKA HIŠA TUDI V KORONAČASU NE SAMEVA

Od jeseni se v njej izmenjujejo različne 
razstave. Lepa in zanimiva je bila razstava 
likovnih del, ki so jo, skupaj s TD Skomarje, 
pripravile nekatere članice Društva likovnikov 
in fotografov Slovenske Konjice. Odprta je 
bila v počastitev dneva žena. V počastitev 
slovenskega kulturnega praznika pa je v hiši 
pripravila razstavo svojih slikarskih del Marja 
M. Cuk. Razstava, ki je bila na ogled marca, je 
prikazovala čudovite klekljarske izdelke Zofije 
Volar iz Slovenskih Konjic, likovna dela Milojke 
Brečko, Silvije Škerget in Marje M. Cuk iz Zreč 
ter Suzane Marovt iz Oplotnice. V Turističnem 
društvu Skomarje so poskrbeli, da je vsaka 
obiskovalka prejela v dar cvetočo lončnico. Obisk 
razstav je možen ob upoštevanju navodil NIJZ.

Majda Labotar

platnu. Ob ustanovitvi Društva godbenikov 
Zreče v letu 2004 je postal aktivni član 
godbenikov tudi Marjan in še danes je 

eden od nosilnih stebrov društva. Je pa tudi 
zaslužen za izdelavo virtualnega koncerta 
Društva godbenikov Zreče. 
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POMLADNE RAZGLEDNICE NA SLIKARSKEM PLATNU

V ponos nam je, da se lahko predstavimo v vašem časopisu. To je tudi dokaz, 
da v kraju dobro sodelujemo, in smo tudi veseli, da nas spoznajo bralci vašega 
časopisa. Smo klub Zreški Art in  delujemo v okviru Turističnega društva Zreče. 
Začetki našega ustvarjanja segajo v leto 2009. Pred desetimi leti se je na pobudo 
Tatjane Milosavljević, sedanje predsednice kluba Zreški Art, v Zrečah zbralo pet 
slikark, da bi popestrile kulturni utrip v lokalni skupnosti. S svojimi dejavnostmi 
danes ugotavljamo, da nam je uspelo uresničiti svoje sanje in svoje poslanstvo. 
Mnogi turisti in tudi domačini obiščejo naše razstave in s pohvalo izražajo svoje 
zadovoljstvo. Sedaj nas je v klubu deset članov, članstvo pa vsako leto narašča, kar 
nam je v veselje. Vsi člani delajo s srcem in svoja dela želijo predstaviti javnosti. 
V vseh teh letih smo organizirali številne dogodke doma in tujini. 

Udeleževale smo se tradicionalnih prireditev, kot so:

• Skumavčevi dnevi na Resniku,
• slikarske kolonije na Rogli,
• praznovanju lepih nedelj na Skomarju, 
• sodelovanje na Slovenskem taboru ljubiteljskih slikarjev in fotografov Slovenije. 

Ob teh dogodkih smo prejele zahvale za čudovito popestritev dogodkov, za duhovno 
rast in estetske užitke. Obiskovalci dogodkov so izrazili željo, naj dar, ki živi v nas, 
likovnih ustvarjalkah, nikoli ne usahne in naj se roka, ki vodi čopič, nikoli ne umiri.  
Članice kluba se z veseljem ustvarjalno vključujemo v vse možne dogodke v Občini 
Zreče in drugod. 

Lep pozdrav, 
klub Zreški Art 

(fotografija posneta v 2019)

Tokrat smo v goste, sedaj temu pravimo virtualno, povabili lokalne slikarke  
kluba Zreški Art, ki na svoja platna slikajo naš kraj, ljudi in naravo.  
Ker so se na naše vabilo odzvale s prijetnim pismom, ga objavljamo v poslani obliki. 

MARJA M. CUK

»Obožujem slikarstvo, kulturno 
dediščino in starine.«

Marja Majer Cuk je zaposlena kot 
predavateljica na Višji in visoki strokovni 
šoli za biotehniko in turizem. Od leta 2009 
je aktivna članica Društva likovnikov 
in fotografov Slovenske Konjice in tudi 
predsednica tega društva. S svojimi deli 
sodeluje na Zlati paleti. Mnogo let se že 
ukvarja s slikarstvom, njeno najljubše 
področje so akvareli, prav tako pa je velika 
občudovalka kulturne dediščine, zbiralka 
starin in raznih zgodovinskih predmetov. 
Imela je že svoje samostojne razstave, 
udeležuje pa se tudi skupinskih. Mnogo let 
že aktivno sodeluje pri kulturnem dogajanju 
na Skomarju, prenaša svoje likovno znanje na 
mlajše rodove in jih vzpodbuja k ustvarjanju. 

OLGA PŠENIČNIK

»Ko slikam, sem zelo srečna.«
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S slikarstvom se ukvarja ljubiteljsko. Ob 
upokojitvi se je vpisala na Univerzo za tretje 
življenjsko obdobje in v skupino Aurora v 
Mariboru. Je tudi članica Društva likovnikov 
in fotografov Slovenske Konjice. Imela je 
več samostojnih razstav in sodelovala na 
skupinskih. Motive za slike zajema iz narave, 
rada pa ustvarja tudi portrete. Pri slikanju 
uporablja akrilne in akvarelne barve, tuš, 
svinčnik. Rada dela na vrtu, je ljubiteljica 
rož in lepega družinskega življenja. Družina 
ji je v veliko oporo. 

TATJANA  MILOSAVLJEVIĆ 

»Poslanstvo biti žena, mama in babica 
je tudi v tem, da odpiramo priložnosti 
za druge.«

V prostem času rada za svojo dušo 
seže po čopiču in ustvarja na platno po 
notranjem navdihu. Je mama in babica 
in zaposlena v VGC Zreče – osrednjem 
prostoru družabnega dogajanja v lokalnem 
okolju, saj je namenjen druženju in širjenju 
socialne mreže. V kulturnem domu Slovenske 
Konjice je imela samostojno razstavo, na 
katero je zelo ponosna. Znani umetnik Arpad 
Šalamon je njena dela opredelil z besedami: 
»Slike Tatjane Milosavljević so slikarsko 
povsem dovršene. V njih se najde tudi nekaj 
naturalizma in kubizma.«

MILOJKA BREČKO 

»Hčerka je moj podpornik in tudi kritik.«

Slikanje jo je veselilo že v otroštvu. Njena 
mentorja sta bila oče, ki je čudovito slikal, 
in starejša sestra. Kasneje se je slikarskih 
tehnik in metod slikanja naučila sama in iskala 
izzive v reprodukciji slik klasičnih slikarskih 
mojstrov. Njena tehnika risanja je olje na 
platno. Je tudi članica Društva likovnikov 
in fotografov Slovenske Konjice. Po zaslugi 
umetniškega vodje Arpada Šalamona, ki 
ji je bil mentor, so njene slike pridobivale 
na kvaliteti in lahko je razstavljala tako 
samostojno kot skupinsko. Bila je deležna 
tudi priznanj na razstavah na temo risbe, 
grafike in realističnega slikarstva. 

SILVIJA ŠKERGET  

»Moja najljubša slikarka je Ivana 
Kobilca. Spoštujem vse slikarje, vendar 
so mi pri srcu bolj ženske, ker vem, da 
si morajo ob napornem delu najti in 
razporediti čas, da lahko ustvarjajo.«

Silvija je zelo ponosna na svoj pohorski 
kraj in ljudi, s katerimi živi s svojo družino. 
Je mama treh otrok in tudi babica. Svoje 
življenje je posvetila družini, službi, folklori, 
restavratorstvu in seveda slikanju. Slika z 
oljem na platno, zlasti romantične motive, 
npr. sončni zahod, pokrajino, mika pa jo tudi 
abstrakcija. Je članica Društva likovnikov in 
fotografov Slovenske Konjice. Razstavlja 
samostojno in sodeluje na skupinskih 
razstavah. Silvija iz vsake še tako slabe 
stvari skuša izluščiti nekaj pozitivnega, s 
slikanjem pa se sprosti in nepristransko 
izraža svoja čustva. 

ZDENKA KEJŽAR 

»Ženske moramo izliti del duše. Duše, 
ki prekipeva od življenja. To je čudovito 
doživetje.«

Zdenka pravi: »Ko človek zboli, se mu svet 
zoži in korak upočasni. Naenkrat vidiš svet 

drugačen, bolj od 
blizu in si zaželiš 
nekaj  od  tega 
ujeti in ohraniti.« 
S vojo  duš o  in 
ljubezen, svoj talent 
najlažje zapleteš v  
umetnost. Tam bo 
vse to na varnem 
in to bodo opazili 
le tisti, ki čutijo 
podobno. 

Poeti napišejo pesem, slikarji naslikajo 
sliko. Zdenka pa je fotografinja in naredi 
fotografijo. 

Ponosna je na razstavo fotografij v letu 
2019. Želi si, da bi se s svojimi fotografijami 
še večkrat predstavila. Najraje ima makro 
posnetke cvetja.

KAROLINA KRAJNC 

»Z občutkom za barvo in harmonijo 
ujamem motive v realistično govorico.«

Karolina je umetniška duša, ki so ji pri 
srcu različna izražanja. Slikarstvo ji pomeni 
intimen način izražanja in komuniciranja z 
domačim krajem ter same s seboj. Poleg 
petja v družinski skupini Pevci z Brinjeve 
gore se zelo rada posveča svojim najmlajšim 
potomcem, vnukoma Ivi in Juretu ter 
pravnukinji Klari.

Začela je na Univerzi za tretje življenjsko 
obdobje, zdaj pa je članica skupine Aurora 
iz Maribora. Imela je že več samostojnih 
razstav, predvsem pa sodeluje na skupinskih. 
Je članica Društva likovnikov in fotografov 
Slovenske Konjice. Motive zajema iz narave 
in upodablja pokrajine, tihožitja, živali ter 
rože.

Pripravila: Majda Labotar
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Še vedno smo v primežu  covida-19, ki je postal tudi naš 
vsakdanji tekmec v športu. V tem času smo se že vsi precej 
navadili na korenite spremembe vsakdanjega življenja in 
v našem društvu ŠRD Weiler se kljub temu trudimo, da 
bi našim članom ponudili čim več možnosti rekreiranja, 
seveda ob  upoštevanju vseh varnostnih in zdravstvenih 
ukrepov. Žal nam ni uspelo izpeljati načrtovanih skupnih 
druženj, a leto je še dolgo in takoj ko se bodo razmere 
normalizirale, bomo spet skupaj aktivni. Pred nami je še 
skupščina društva ŠRD Weiler s pregledom dela za nazaj 
in izdelava planiranih aktivnosti za leto 2021.

ŠPORTNO
WEILER ABRASIVES

DRUŠTVO

Trenutno poteka v okviru ŠRD kot skupna 
športna aktivnost samo igranje badmintona. 
Igra se v športni dvorani Slovenske Konjice 
vsak četrtek od 16.00 do 18.00. Prijavite se 
lahko osebno pri vodji sekcije Badmintona 
Lovru Založniku, prijavnice pa najdete na 
oglasnih deskah.

Uporabljamo tretjino telovadnice ter imamo 
3 proge. Na vsaki progi so 4 igralci (dvojice, 
igra dva na dva). Za prvo srečanje si lahko 
loparje sposodite tudi pri nas ob predhodnem 
dogovoru ob prijavi.

Ob vsakem terminu je nekdo, ki zna 
igrati badminton in novim igralcem lahko 
podrobno razloži pravila igre. Igra je 
zanimiva in dinamična, primerna je za vse 
generacije.

Ob večjem interesu za to igro bomo 
dvorano tudi razširili oz. bomo razpisali 
več terminov. Vabljeni vsi člani ŠRD, da 
se nam pridružite. 

Ostani športno aktiven in ostani zdrav!

Marta Naglič, IO ŠRD

ŠPORTNO V  2021

TELESNE AKTIVNOSTI ZA ŠPORTNO ZDRAVJE

V tem času, ko na nas prežijo okužbe, ne 
smemo pozabiti na svoje športno zdravje. 
To lahko znatno vpliva na izboljšanje stanja 
ali pa deluje kot preventiva pred okužbo. 
V obeh primerih pa moramo veliko truda 
vložiti v stanje telesa in duha pred pojavom 
okužbe – smiselno je razvijati dragoceno 
rezervo telesne zmogljivosti. 

Če se boste posvečali svojemu telesu, 
dihanju in športni zmogljivosti, boste dosegli 
učinkovitejši odziv imunskega sistema in 
delovanje presnove. Bolj zmogljiv posameznik 
precej lažje prenese zdravljenje, nagle 
spremembe bolezni ali daljši prisiljen počitek.
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Kje začeti? Za vas smo pripravili par 
nasvetov.

UMIRJANJE MISLI IN 
DIHANJE                                                                                                                                       

S tem naj se vaš dan začne in konča, saj 
ima že pet minut takega strnjenega procesa 
precejšnje učinke na potek dneva. Postavite 
se v položaj, v katerem se lahko umirite 
(največkrat sede ali leže). Zaprite oči, misli pa 
osredotočite nase. Vsak vdih v telo v mislih 
prinese kisik, svežino in sproščenost, izdih 
pa iz telesa odnese utrujenost in napetost. 
Dihanje je umirjeno in enakomerno, vdih je 
skozi nos, izdih pa skozi usta – posamično 
trajata od tri do pet sekund. 

ZAVEDANJE LASTNEGA 
TELESA                                                                                                                           

Ko osvojite dihanje, lahko začnete misli voditi 
na sprehod po delih svojega telesa. Med 
vdihom napnite mišice posameznega dela 
telesa in med izdihom sprostite – pozornost 
usmerite na spremembe in sproščenost po 
naprezanju. Napenjanje izvajajte v zaporedju, 
na primer od stopal proti ramenom in glavi 
ali obratno. Kasneje, ko osvojite usklajeno 
dihanje z napenjanjem mišic, lahko dodate 
tudi počasno premikanje delov telesa (na 
primer dvig noge). Za še boljše rezultate 
lahko to storite tudi večkrat dnevno.

SPLOŠNA OBREMENITEV 
TELESA                                                                                                                     

Pogosto se aktivnost človeka meri v korakih, 
ki jih čez dan opravi. To je le eden od primerov 
splošne obremenitve telesa. Tovrstno 
obremenitev dosežemo tudi s spreminjanjem 
smeri, hojo po stopnicah, stopanjem na 

višjo podlago ali obremenitvijo na sobnem 
kolesu. Čez dan torej bodite aktivni, vendar z 
aktivnostjo, ki vam ne bo povzročala velikega 
napora. Rahlo se boste lahko spotili, vendar 
ne do mere, da vam postane neprijetno. 
Takšna obremenitev strnjeno traja 10 do 
20 minut in je lahko izvedena večkrat (od 
dva- do petkrat) dnevno.

VEČJE OBREMENITVE MIŠIC                                                                                                                            

Telo je sestavljeno iz večjih mišic, ki jim pa 
ni dovolj le splošna obremenitev telesa. 
To so na primer mišice trebuha in hrbta, ki 
nas držijo pokonci in pogosto povzročajo 
bolečino v križu, če niso redno vzdrževane. 
Sem spadajo tudi mišice stegen in zadnjice, 
ki so nam v pomoč pri dviganju večjih bremen 
(nakupovalne vreče, posode s perilom). Mišice 
lopatic in ramen pa moramo krepiti predvsem 
zato, da odpravimo glavobole, nepravilno držo 
in bolečine v hrbtenici ter vratu. 

Pomembno je izbrati vaje, ki vam za začetek 
ne bodo predstavljale težav ali nepravilnega 
izvajanja. Vaje izberite tako, da z vidika mišic 
niso zahtevne, po končani izvedbi pa boste 

čutili blago napetost oz. lokalno utrujenost 
mišice. Vaje za večje obremenitve mišic 
izvajajte vsak ali vsak drugi dan. Število 
ponovitev je 15–25 (ali od 30 do 60 sekund). 
Odmor med posameznimi serijami je kratek, 
od 30 do 60 sekund, pogoj je, da umirite 
dihanje.

RAZTEZANJE 
IN  SPROŠČANJE                                                                                                                                       
               

Če smo premalo aktivni ali naredimo 
predolgo pavzo, pomeni, da lahko začnemo 
izgubljati gibljivost in elastičnost v mišicah. 
Mišice v telesu obdržijo maso in učinkovitost, 
ko ohranjajo svojo vlogo – gibanje. Kadar 
je ne, se že po nekaj urah začno procesi 
upadanja mišične mase, prav tako se 
sprožijo spremembe, zmanjšata se aktivnost 
živčnih povezav med mišicami, možgani in 
hrbtenjačo ter količina ključnih hranil, vode 
in protivnetnih snovi, shranjenih v mišicah. 
To lahko preprečite s stalnim raztezanjem, 
bodisi zjutraj ali po večjih naporih. Tako 
boste skrbeli za dobro prekrvavitev mišic, 
kar posledično vodi v boljše izvajanje 
vsakodnevnih opravil. Raztezanju se 
posvetite od 5 do 30 minut in boste že hitro 
opazili razliko v gibanju in počutju. 

Zavedati se je treba, da gibanje zahteva tudi 
ustrezno prehransko oskrbo, kar pomeni, da 
mora posameznik telesu zagotoviti ustrezno 
in redno količino hrane ter tekočine. Pojdite 
tudi ven v naravo, saj je hoja preprosta 
in učinkovita vadba, ki prinaša pozitivne 
učinke na zdravje. Celovito negovanje zdravju 
prijaznega načina življenja naj bi bil cilj 
vsakega posameznika, zato poskrbimo zase 
in ostanimo športno zdravi.

Marta Naglič in Nika Bratović
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Majda Labotar, dolgoletna soustvarjalka in 
voditeljica Skomarskih literarnih večerov, 
svoje pesmi objavlja v različnih zbornikih in 
literarnih revijah. Med drugim je večkratna 
dobitnica priznanja za dosežke na področju 
kulture Občine Slovenske Konjice in zmagovalka 
natečaja Minattijeva pesem leta 2019. Z raznimi 
pravljicami in otroškimi pesmimi pogosto 
gostuje v vrtcih in šolah, kjer z otroki goji 
slovensko besedo. Knjiga Balončkova juha 
je nastala v letu 2008 in je bila uvrščena 
na seznam bralne značke za prve tri razrede 
osnovne šole. Izposodite si jo lahko v večini 
knjižnic v Sloveniji. Sama pravi, da se je v njej 
kar naenkrat prebudil speči otrok, ki prinaša 
srečo in veselje. Meni, da so pravljice za majhne 
in velike, in vas vabi, da jim prisluhnete. 

Sintija Leva Bukovnik, 
strokovna delavka KPS

PRAVLJICA Z MAJDO LABOTAR

Ste vedeli, da se v našem podjetju skriva mnogo talentov na več različnih področjih?  
Z našo sodelavko Majdo Labotar smo za vas in vaše najmlajše pripravili presenečenje, 
v katerem z vami deli svoj talent – pisanje in pripovedovanje. Na prijeten in  
navdušujoč način je za vas prebrala svojo pravljico Balončkova juha, ki je tudi del  
njene knjige pravljic z enakim naslovom. Na spodnjih fotografijah lahko vidite nekaj 
utrinkov s snemanja, na katerem smo združili moči sodelavci iz različnih služb. 

P o s n e t e k p r av l j ice 
najdete na portalu eHRM. 
Zavrtite ga v družbi svojih 
otrok in si polepšajte 
večer z nauki za življenje. 



17. ČRKA
ABECEDE

ŽENSKO
IME

KDOR UMORI
ČLOVEKA

VEČNO
MESTO

VEČJA
VODNA PTICA

NADA
VIDMAR

DRUŽABNA
PRIREDITEV

OB ČAJU

6. ČRKA
ABECEDE

ZRAK
(NAR.)

ARABSKI
ŽREBEC

JOD

ATA

EDO
GOLUŽA

LUDOLFOVO
ŠTEVILO

GORICA

LATINSKI
VEZNIK

TRMA

GORA V
POSOČJU

KELVIN

LANTAN

JOULE

ITALIJANSKI
SPOLNIK

KISIK

AMPER

VERDIJEVA
OPERA

OKRASNA
ŽIVAL

NEKDANJE
PREPROSTO

OROŽJE

CENTRALNI
KOMITE

NEKDANJI
INDIJSKI
POLITIK

SRBSKI
ČASOPIS

FRANCOSKI
KRONIST

ODMEV

NEMŠKA
POROČEVALSKA

AGENCIJA

ČETRTI
MESEC

KILO

CESTNA
KRIVINA

ZGODEN

RAČJI
SAMEC

VANJA
RADAUŠ

SNOP
LANU

PIKO

DUŠIK

POLMER

EGIPČANSKI
BOG SONCA

NAUK O
UŠESNIH

IN NOSNIH
BOLEZNIH

AFRIŠKA
DRŽAVA

LADKO
KOROŠEC

GRŠKA
BOGINJA
NESREČE

PREKAJE-
VALNICA ČUD VREDU

TEKSTILNA
VLAKNA IZ

ESTRA
CELULOZE

DIRIGENTSKA
PALICA

PIJAČA
STARIH

SLOVANOV
OGLJIK

IZVEDENSKO
MNENJE

FOSFOR

OBNOVITEV

VARSTVO
NARAVE

BORŠTNIKOVO
SREČANJE

PENZIONISTKA

JOSEPH
EICHENDORFF

SREBRO

2
100 M

NOVA
TISKOVNA
AGENCIJA

DŽIDA

SIN IZAKA
IN REBEKE

GORA V
HIMALAJI

Želimo vam obilo zabave pri reševanju 
križanke in srečo pri žrebanju.

Uredniški odbor

REŠITEV KRIŽANKE: 
Prepisano geslo s kuponom nam najkasneje 
do 11. 6. 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

11.      V kupon spodaj dopišite vaše osebne podatke:Kupon 
Marec 2021

NAGRADNA KRIŽANKA
NAGRAJENCI NAGRADNE 
KRIŽANKE IZ PREJŠNJE 
ŠTEVILKE SO:

1. Marjetka Strašek 
2. Božena Repič 
3. Milena Cerinšek

Za prevzem nagrade je 
obvezna predhodna najava 
pri Tamari Skerbinek.



NE ZAMUDITE V NASLEDNJIH DNEH IN MESECIH:  

7. april: predavanje ob svetovnem dnevu zdravja Zdrava prehrana, 
objava na eHRM in po elektronski pošti 

23. april: svetovni dan knjige: nabor predlogov najbolj  
aktualnih/popularnih knjig, objava na TV-ekranih

28. april: svetovni dan varnosti in zdravja pri delu:  
plakat o varnem delu

Plakat o uporabi zelišč spomladi

Spomladansko čiščenje – naravna, doma izdelana čistila,  
objava na TV-ekranih 

15. maj: svetovni dan družine: predlogi za družinske izlete  
v okoliške kraje, objava na TV-ekranih in eHRM

20. maj: svetovni dan čebel: kaj so koristi meda in medena sladica

28. maj: svetovni dan sonca: navodila za zdravo sončenje  
in pohod po bližnji okolici

28. maj: svetovni dan hamburgerja: domač hamburger  
kot možnost izbire za malico

31. maj: svetovni dan športa: rekreacija s svojo družino,  
predlogi aktivnosti

31. maj: svetovni dan nekajenja: plakat prednosti nekadilcev

3. junij: svetovni dan teka: videovaje za pripravo na tek 

5. junij: svetovni dan varstva okolja:  
kaj bom danes naredil-a za varovanje okolja?

10. junij: svetovni dan ledenega čaja:  
domači ledeni čaj pri malici

Sadne srede


