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Ko zbolimo mi ali pa zboli kdo od naših najbližjih, se zavemo, da zdravje 
sicer ni vse, je pa brez zdravja vse lahko zelo hitro nič. Znana misel ni moja, 
sposodila sem si jo pri nemškem filozofu Schopenhauerju, ki je deloval v 18. 
in 19. stoletju. Da je dobro zdravje bistveno za kakovostno življenje, meni 
marsikdo med nami. Dejstvo je, da lahko marsikatero bolezen preprečimo 
z zdravim načinom življenja. Pa vsi tudi tako ravnamo? 

Za nami je mesec, ki ga v družbi Weiler Abrasives že tradicionalno namenjamo 
zdravju. Letos je zaradi koronavirusa sicer bil nekoliko spremenjen, nismo ga 
zaključili z družinskim dnem, smo pa ponovno pripravili številne raznovrstne 
aktivnosti na vseh lokacijah podjetja. Še pomembneje pa je, da je naš 
teden zdravja ohranil osnovno sporočilo, da je zdravje pomembno in da 
si moramo zanj aktivno prizadevati. V podjetju smo to spoznali že dolgo 
nazaj ter sprejeli odgovornost za zdravje sodelavk in sodelavcev. A zdravje 
se najprej prične pri vsakem posamezniku. Odgovornost za svoje zdravje 
nosimo v prvi vrsti sami. Dokler tega ne sprevidimo, so lahko vsi veljavni 
ukrepi ter prizadevanja podjetja ali širše družbe zaman.

Nahajamo se v čudnih časih. Leto 2020 res ni leto, ki bi si ga želeli ponoviti. 
Zdravstvena kriza zaradi pandemije koronavirusa nas je prisila, da smo 
spremenili marsikaj, kar je še pred kratkim bilo samoumevno in o čemer 
nismo prej še nikoli podvomili. Izkoristimo to stanje kot priložnost in dokončno 
prevzemimo odgovornost za svoje zdravje. Pomislimo pa tudi na druge, na 
naše najbližje, na naše sodelavke in sodelavce, na najranljivejše skupine 
v družbi. Zdaj je pravi čas za odgovornost do nas samih in do skupnosti, v 
katerih delujemo. 

Prijetni ali neprijetni, jih upoštevati ali kršiti, to danes ni pravo vprašanje. 
Ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa posegajo v naša 
zasebna in službena življenja. Marsikaj se je spremenilo, na marsikaj nimamo 
vpliva. Čeprav je dvom v smiselnost nekaterih ukrepov popolnoma legitimen, 
kot misleča bitja smo do tega vsekakor upravičeni, pa je vendar bolje, da 
ne zavzemamo vloge strokovnjakov na področjih, za katera to preprosto 
nismo. Ohranjanje medsebojne razdalje, nošenje zaščitne maske ter higiena 
rok in kašlja so tisti osnovni ukrepi, ki od nas ne zahtevajo veliko napora, z 
njimi pa lahko naredimo veliko. Spoštujmo jih ter zaščitimo sebe in druge!

Andreja Vidovič, 
odgovorna urednica

Brez zdravja ni nič!

Iz vsebine:
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za druge!
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Jože Kaligaro

popočitniški čas in čas začetka novega 
šolskega leta sta vselej vsaj malo posebna, 
letos pa ju doživljamo kot močno drugačna 
na način, ki ga ne bi želeli ponoviti. Pojavili 
so se namreč prvi primeri okuženosti 
s covidom-19 tudi v našemu kolektivu in 
pokazali, da delimo usodo okolja, v katerem 
živimo. Ne gre za nepričakovane dogodke, 
na to smo se glede na oceno visokega 
tveganja okužb po zaključku počitniškega 
obdobja pričeli pripravljati že v juliju, torej 
pred kolektivnim dopustom. Žal je tveganje, 
na katerega smo se pripravljali z upanjem 
in željo, da se ne bo uresničilo, postalo 
stvarnost. Oboleli so naše sodelavke in 
sodelavci, ljudje iz našega neposrednega 
delovnega okolja, kar daje našemu 
sedanjemu in bodočemu delovanju poseben 
značaj in prinaša visoko odgovornost.

Toliko različnih in celo nasprotujočih si 
informacij glede nove bolezni, ki nas kot 
neposredno prizadete močno begajo, daje 
ogromno prostora za različna potvarjanja 
dejstev, delne resnice, neresnice, 
nestrokovne ocene in napovedovanja, 
uveljavljanja načel, ki nimajo neposredne 
povezave z boleznijo, in podobno. To se 
dogaja tudi v našem okolju, predvsem v 
povezavi z ukrepi, ki smo jih glede na opisani 
položaj še zaostrili. Nošnja zaščitnih mask v 
času in prostoru mogočega stika s sodelavci 
ne more in ne sme biti tema svobodne 
presoje in odločitve, ker posega v pravico 
do varnosti pred okužbo drugih sodelavcev. 
Enako velja za vse druge ukrepe, ki smo 
jih vpeljali le z enim namenom, namenom 
varovanja zdravja zaposlenih v obsegu, ki 
je mogoč in razumen. 

Ukrepi varovanja pred okužbo so torej 
postali del pravil našega delovanja in jih 
je kot takšne potrebno dosledno izvajati in 
spoštovati. V tem primeru žal ne moremo 
več govoriti o svobodi ravnanj posameznikov, 
ker lahko, kot rečeno, posegajo v pravico 
drugih sodelavcev do zdravstveno varnega 
delovnega okolja in siceršnje ekonomske 
varnosti naših delovnih mest. Sodelavci, 
ki nujnih in razumnih ukrepov varovanja 
zdravja širšega kolektiva našega podjetja 
ne želijo spoštovati in izvajati (če za to ne 
obstajajo zelo tehtni, predvsem zdravstveni 

Drage sodelavke, 
dragi sodelavci,

razlogi), so enostavno zatečeni v napačnem 
kolektivu. Pri tem pa se želim zahvaliti 
večini sodelavk in sodelavcev, ki ukrepe 
dosledno spoštujejo in s tem pripomorejo 
k varnosti in neprekinjenosti našega 
delovanja. V prejšnjem opisu sem, na srečo, 
opisoval dogajanja v zvezi z zelo majhno 
skupino sodelavcev, ki pa jo moramo in jo 
bomo priključili ostalim z visokim čutom 
odgovornosti.

Opisana (ne)ravnanja so torej močno 
povezana s čutom odgovornosti za vse 
in do vsega, kar počnemo in nam je zaupano. 
Gre za vrednoto, ki je ključnega pomena 
ne le v času zdravstvene krize, v kateri 
se nahajamo, temveč tudi in predvsem v 
času ekonomske krize, ki jo je povzročila 
zdravstvena. In ne bosta minili preko noči, 
nobena od njiju. Odgovornost in prevzemanje 
odgovornosti je vselej težja pot do doseganja 
ciljev, ki jih imamo kot posamezniki in 
kot kolektiv pred sabo. Posebej v težkih 
situacijah, kot jo doživljamo zdaj in ki nam 
daje neskončno možnosti za opravičevanje 
neuresničevanja zavez in s tem izogibanje 
»držanju dane besede (zaveze)«. Tisti, ki 
tudi v takšnih časih spoštujemo zaveze, ki 
jih dajemo, in storimo vse, kar je v naši moči, 
da jih uresničujemo, delujemo odgovorno 
in s tem v korist posameznikov in podjetja 
kot celote.   

Zakaj je tako pomembno poudarjati 
odgovornost v našem zasebnem in 
poslovnem delovanju? Ker nam omogoča 
partnerske povezave na vseh ravneh, 
predvsem pa v poslovnem svetu. V naši 
julijski številki smo zapisali, da smo v 
letošnjem, sicer poslovno izredno zahtevnem 
letu pričeli izvajati aktivnosti spremembe 
poslovnega modela delovanja našega 
podjetja in regije, s katerimi smo pripravljalno 
pričeli v drugem četrtletju lanskega leta in jih 
izvedbeno nadaljujemo v letošnjem letu. Če 
poenostavim, način in organizacijo dela torej 
spreminjamo tako, da postavljamo v ospredje 
našega delovanja kupca (uporabnika naših 
izdelkov), pospeševanje prodaje izdelkov 
naših blagovnih znamk in vzpostavljanje 
partnerskih odnosov, predvsem v razmerju 
do kupcev. Jasno je, da smo bili glede na 
že sicer težke okoliščine poslovanja soočeni 

s pomisleki o nadaljevanju lani pričetega 
dela, a skupaj smo ocenili, da prinaša 
največje tveganje podjetju ohranjanje 
nespremenjenega načina poslovanja, 
predvsem na prehodu v postkrizno obdobje. 
Brez opisanih sprememb bi bilo uspešno 
nadaljevanje poslovanja močno ovirano 
in tvegano, predvsem z vidika nadaljnjega 
razvoja. Odločitev o stopanju po sicer mnogo 
težji, a po naši oceni dolgoročno manj tvegani 
poti je torej zelo premišljena in utemeljena. 
Podrobnosti o teh pomembnih in zahtevnih 
aktivnostih so predstavljene v nadaljevanju 
te publikacije.

Naj vas na koncu teh besed le še opomnim, 
da zdravstvena kriza ni pri koncu in da še 
mnogo težavnejše obdobje prihaja v jesenskih 
in zimskih mesecih leta zaradi sezone 
prehladnih obolenj. Uspešneje kot se bomo 
odzivali na področju zdravstvene varnosti, 
lažje bomo premagovali izzive, ki jih pred nas 
postavlja gospodarsko okolje. Ne pozabimo, 
da se nahajamo v zgodovinsko najhujši in 
najmanj predvidljivi gospodarski krizi, 
katere konca še ne vidimo. Zato je izrednega 
pomena, da ostajamo zdravi in z delom na 
svojih delovnih mestih storimo najbolje, kar 
je mogoče za naše podjetje. 

Drage sodelavke, dragi sodelavci, pazite torej 
nase, na svoje sodelavce in ostanite zdravi.

Jože Kaligaro, 
direktor družbe Weiler Abrasives
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Od 1. julija imamo vzpostavljeno novo 
organizacijo prodaje in marketinga. Naši 
vodje razvoja poslovanja so aktivni v 
regijah, saj so tam v tesnem stiku z našimi 
poslovnimi partnerji in tako lažje izpolnjujejo 
njihove potrebe. V sodelovanju z vodjami 
mednarodne prodaje in z izkušeno ekipo v 
Zrečah in Mariboru vodje razvoja poslovanja 
upravljajo naše poslovne priložnosti v 
državah v regiji.

Koronavirus nam iz dneva v dan kaže, kako 
pomembno je imeti vodje timov na lokaciji, 
tako da jim ni treba potovati. Kot radi 
rečemo, smo izjemno v kupce usmerjena 
družba. 

Naša ponudba trgu se je zelo spremenila. 
Smo močna organizacija, ki ponuja celovit 
portfelj rešitev za kovinskopredelovalno 
industrijo, rešitev za industrijo in tehnične 
tkanine. Postavlja pa se vprašanje, kako to 
novo strategijo vidijo naše stranke. 

Naj vam predstavim nekaj naših uspehov na 
domačem trgu in v vzhodni Evropi.

Skupina SIJ – Slovenska industrija 
jekla je izrazila veliko zanimanje za tesnejše 
sodelovanje z nami. Podpisali smo novo 
pogodbo za naš portfelj izdelkov Weiler, 
ki SIJ-u omogoča zmanjšati kompleksnost 
nabave, saj jim zagotavljamo širok nabor 
rešitev za različne aplikacije.

Prek našega globalnega partnerja Fastenal 
sodelujemo z družbo Bombardier na 
Poljskem. S tem smo dobili priložnost za novo 
sodelovanje z obratom družbe Bombardier 
v mestu Česká Lípa na Češkem. Za ta 
uspeh in posel v vrednosti 100.000 evrov 
je zaslužna naša globalna mreža Weiler ter 
močna podpora naše ekipe iz ZDA našemu 
prodajnemu kanalu Fastenal (sedež v mestu 
Winona, ZDA).

Veseli in ponosni smo, da smo dosegli 
nov uspeh v Turčiji. V oktobru se bo 

PRODAJA IN MARKETING

kontejner, naložen z našimi izdelki lastne 
blagovne znamke Metalynx, odpravil iz 
Zreč. Tako bo znamka Metalynx postala 
vidna in prepoznavna v Turčiji. 

V segmentu prodaje industriji smo največji 
jeklarni v Turčiji predstavili rešitve, ki 
so najboljše v svojem razredu. Tako smo 
premagali velike tekmece, kot so Norton, 
3M in Tyrolit, ter pridobili dodaten posel v 
višini 100.000 evrov.

To je le nekaj primerov, ki dokazujejo, da se 
v teh težkih časih strategija, usmerjena v 
kupce, izplača. Prinesla nam je nove posle. 
A poudariti moramo, da za to nista zaslužna 
le prodaja in marketing. Ti uspehi so rezultat 
angažiranja naše celotne organizacije Weiler 
v regiji EMEA in na globalni ravni, in sicer 
na vseh lokacij in vseh funkcijah. 

Zahvaljujem se vsem, ki ste prispevali k 
tem uspehom!

Claus Geiger, 
direktor Prodaje & Marketinga EMEA

Zdaj gre pa zares!

V zadnjih nekaj mesecih smo se veliko pogovarjali o potrebnih spremembah 
in o naši novi organiziranosti prodaje in marketinga. A obstaja pomembna 
razlika med tem, ali le govoriš o strategiji ali pa si priznaš, da gre za resničnost 
in da ta strategija deluje.

Letošnja PODELITEV PRIZNANJ NAJBOLJŠIM INOVACIJAM CELJSKE REGIJE 2020 bo 
6. oktobra 2020 ob 12. uri 
v prostorih RGZC Celje in bo drugačna.

Organizatorji so se zaradi covida-19 odločili, da bodo slavnostno prireditev prenašali neposredno prek spleta. 
Od inovatorjev bo na prireditvi prisoten le po en predstavnik podjetja. Nas bo zastopala Doris Nena Vrečko.

Mi verjamemo v odlično uvrstitev naše inovacije X-Lock!
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PRODUKTNO VODENJE IN DESIGN INŽENIRING 

Za nami sta dobra dva meseca od reorganizacije. Ekipa PV in DI se je že 
dodobra spopadla z novimi izzivi. V prehodnem obdobju do konca leta bo 
ekipa še vedno vpeta tudi v ostale aktivnosti z namenom, da prenese vse 
potrebne informacije in preda projekte, ki ne bodo končani.

Z ekipo smo določili ključne cilje in prioritete produktnega vodenja in 
design inženiringa, ki pa so trenutno zaradi epidemije covida-19 vezani 
bolj na interne izzive in manj na trg. Poudarek je na obvladovanju 
donosnosti produktnega portfelja.

Uspešno smo zaključili segmentacijo produktov Flex ter 
Keramika & Bakelit, kar je dobra osnova za nadaljnje aktivnosti. 
V prvem koraku smo se lotili optimizacije produktnih skupin, pri katerih 
ugotavljamo, da jih delamo z minimalnim dobičkom ali celo z izgubo.

Pri optimizaciji posameznih produktnih skupin smo posegli v design 
izdelka, pri drugih je izziv povečati učinkovitost. Design izdelka 
spreminjamo z alternativnimi zrni in polnili ter z zamenjavo 
dodatnih materialov. Aktivnosti potekajo v sodelovanju z nabavno 
in proizvodno ekipo na naslednjih področjih: 

• Keramično zrno – uspešno smo zamenjali obstoječe zrno z 
alternativnim, s čimer smo izboljšali konkurenčnost brusnim 
ploščam za vzmeti, brušenje žag in valjev. Na področju keramičnih 
zrn vidimo še dodatni potencial z novim dobaviteljem.

• Tanke rezalke – alternativno zrno je uspešno prestalo teste, 
sledila bo delna zamenjava v standardnih sestavah.   

• Zamenjava AO za izdelke HP pomeni večjo varnost za kupce ter 
manj internih težav pri proizvodnji in kontroli.

• Cirkon korund – projekt je zaključen, vendar zamenjava ne bo 
izvedena, ker bi s tem ogrozili kakovost izdelka, česar si ne želimo. 
Primerno alternativno zrno bomo iskali naprej.

• Pletivo v tankih rezalkah – pozitivni rezultati pletiv iz dokupa so  
pred nas postavili nov izziv, to je nadgradnjo pletiv lastne 
proizvodnje. 

Največ izzivov, vezanih na povečanje učinkovitosti, je pri 
keramiki in bakelitu. Trenutno poteka optimizacija proizvodnega 

procesa na loncih, kjer nas cene na trgu in cene konkurenčnih 
produktov iz dokupa silijo v spremembe in optimizacijo proizvodnega 
procesa. Prav tako aktivnosti potekajo na področju brusov za valje, 
čistilnih brusnih plošč, brusnih čepov, brusov na steblu in segmentov. 
Ekipa design inženiringa je v sodelovanju s proizvodnjo in s pomočjo 
procesnega upravljanja naredila korake v pravo smer, ki bodo zagotovo 
prinesli izboljšanje učinkovitosti na omenjenih področjih.

Razvoj novih izdelkov je del globalnega procesa. Ekipa EMEA in 
ameriška ekipa produktnega vodenja sta tako skupaj pripravili načrt, 
v kateri smeri vidita razvoj fokusnih izdelkov v prihodnje (road map). 
Zadnji teden septembra smo na globalnem poročanju Weiler na temo 
novosti predstavili dve skupini, in sicer širitev blagovne znamke 
Metalynx ter nadgradnjo izdelka za brušenje vzmeti Ice Spring.

Prisotnost na trgu in testiranja naših izdelkov na fokusnih področjih 
nam onemogoča covid-19, zato naše izdelke predstavljamo s pomočjo 
elektronskih medijev. Izvedli smo veliko webinarjev. Glede na dober 
odziv s trga velja s pristopom nadaljevati.

Do konca leta bomo nadaljevali s fokusom 
na obvladovanju obstoječega 
produktnega portfelja in nadgradnji 
obstoječih izdelkov ter novih sestavah, 
ki bodo naredile naš produkt tržno 
konkurenčnejši. 

Lotili se bomo tudi segmentacije 
f l e k s i b i l n i h  b r u s o v  i n 
superabrazivov. Tudi tu imamo še 
možnosti za izboljšave in optimizacije. 
Segmentacija nam bo pokazala, katerih 
produktov se lotiti najprej.

Pomembna naloga, ki jo ekipa pripravlja skupaj z IT-jem, je predlog 
za minimalne prodajne cene in osnovni cenik za K&B ter 
superabrazive. Orodje bo v pomoč prodajni ekipi za formiranje 
končnih cen na posameznih geografskih področjih. Dodatna velika 
prednost je, da bodo podatki sistematično zbrani v digitalni obliki 
in bodo spremembe v prihodnje enostavnejše.

Inovativne rešitve za vse industrije in aplikacije bodo eden ključnih 
dejavnikov uspeha v prihodnje. 

Ostanite zdravi in z veliko pozitivne energije pri vsakodnevnem delu!

Aleš Semprimožnik, direktor  
Produktnega vodenja in Design inženiringa
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Kljub umiritvi razmer v začetnih mesecih letošnjega poletja se ponovno srečujemo 
z velikimi izzivi širjenja covida-19. Širjenje bolezni nam ni prizaneslo, pričakovanja 
stroke ne kažejo večjih umiritev v jesenskih mesecih. Zato je še toliko bolj pomembno, 
da v podjetju izvajamo vse sprejete ukrepe, saj bomo le tako zaščitili sebe, svoje 
družine, sodelavce ter omogočili nemoteno poslovanje.

Z različnimi ukrepi smo se prilagajali situaciji na trgu. Obdržali smo 
korak, čeprav smo se srečevali z velikim padcem proizvodnih količin, 
ki smo jih imeli zastavljene v letnem načrtu. Pretekli in sedanji 
dosežki so za nami. Lahko smo ponosni, kako smo jih izpeljali. Že 
jutri nas pa izziva prihodnost in ta je lahko naša samo, če bomo na 
vseh področjih našega dela maksimalno učinkoviti. 

»Pred nami ni omejitev, razen nas samih.« 

PL Flex
V tretjem kvartalu smo alternativne materiale (tekočo smolo in Paf) 
začeli uporabljati v prvih rednih dobavah. Zaključili smo z deli za 
povečanje prevzemnega skladišča in povečali število razpoložljivih 
paletnih mest. Nadaljevali smo s selitvijo rezalk premera 100 mm na 
krožni avtomat in v septembru zaključili večjo redno naročilo tankih 
rezalk. V času kolektivnih dopustov smo v avgustu uspešno izvedli 
letna vzdrževalna dela v okviru načrtovanih stroškov.

PL Fleksibilni brusi
Skupaj z vzdrževanjem in inženiringom proizvodnih procesov smo 
nadaljevali aktivnosti za povečanje zanesljivosti delovanja pakirne 
linije 7. V času kolektivnih dopustov smo predelali škarje za folijo, 
hkrati smo izvedli tudi obnovo škarij za izdelavo PBČ-jev. Projektno delo 
smo nadaljevali na področju brušenja aluminija in izdelali ter odpremili 
prvih 3500 tovrstnih izdelkov. Udeležili smo se delavnic »Usmerjenost 
h kupcu« in izvedli interno šolanje za nove sodelavce s področja 
produktnega managementa, aplikativnega in design inženiringa. 

PL Keramika&Bakelit
V poletnih mesecih smo izvajali manjše izboljšave, od katerih je 
potrebno izpostaviti namestitev vsipne naprave na 1100-tonski 

TEHNIČNO PODROČJE 

stiskalnici, kar bo ergonomsko olajšalo delo in izboljšalo kakovost 
izdelkov, ter pridobitev novega grindosonica za meritve trdote. V 
času kolektivnih dopustov smo izvedli vsa planirana vzdrževalna 
dela. Na področju ekologije izvajamo projekt zamenjave tekoče 
fenolne smole TIP 1 v keramičnih recepturah z ekološko prijaznejšo 
smolo v kombinaciji z organskimi topili, ki se uporablja za utrjevanje 
keramičnih izdelkov. 

PL Superabrazivi
Tretje četrtletje je bilo zaradi manjše količine naročenih izdelkov 
neprimerljivo s plani. Temu smo se prilagajali z ukrepom krajšega 
delovnega časa in prerazporeditvijo operaterjev v druge enote. Tako 
nam je uspelo ohraniti nivo produktivnosti v načrtovanih okvirih. 
Posebno pozornost smo posvetili področju varnosti in kakovosti 
izdelkov. Skupaj s službo QM smo naredili pregled usklajenosti 
dejanskega stanja varnosti izdelkov z standardom EN 13236. V 
sodelovanju z oddelkom Produktnega vodenja je bil v okviru projekta 
profilnih brusov že izdelan prvi vzorec, namenjen testiranju pri 
uporabniku. Z namenom standardizacije režijskih del skupaj s K&B 
začenjamo postopek uskladitve in optimizacije planiranja proizvodnje. 

PL Tehnične tkanine
Uspešno smo pripravili in oddali Zasnovo zmanjšanja tveganj za 
okolje, kar pomeni temelj za dolgoročno delovanje lokacije. Zaključili 
smo projekt dvojnega izseka na strojih 4002 in 4008. Za izsekovalne 
stroje smo pripravili in montirali sekalne naprave za sekanje roba 
odpadne tkanine ter detektorje oznak napak na tkanini, kar bo 
povečalo kakovost naših izdelkov. Kot alternativni material smo 
uspešno preizkusili uporabo nadomestnega papirja za povoščen 
papir na avtomatiziranih strojih v PL Flex. 

Sašo Lenart, 
direktor tehničnega področja
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Pred dvema letoma smo spremenili ime podjetja v Weiler Abrasives, 
v naslednjih mesecih pa bomo skladno z našo strategijo razvoja 
preoblikovali še blagovno znamko izdelkov za industrijo in jih začeli 
tržiti pod znamko Weiler. S tem korakom bomo izdelke tesneje 
povezali z blagovno znamko našega podjetja, ki jo bomo še naprej 
zavzeto podpirali in razvijali. Icespring, Raptor in Sharpio ostajajo 
blagovne podznamke pod okriljem znamke Weiler. Z vključitvijo 
izdelkov v blagovno znamko Weiler bomo lahko učinkovito izkoriščali 
globalne vire in pospešili naš prodor na trg.   

Sprememba bo vplivala na zamenjavo logotipa na brusnih 
orodjih, zamenjavo embalaže, stare Swatycometove etikete 
bodo zamenjale nove etikete Weiler. Tudi prodajno in 
promocijsko gradivo bo oblikovano v skladu z Weilerjevo 
celostno grafično podobo. 

Naš cilj je zgraditi močno globalno blagovno znamko s pomočjo 
ekipe zavzetih sodelavk in sodelavcev, ki si prizadevajo za vedno 
nove zamisli in stalne izboljšave ter ustvarjalno rešujejo vse izzive 
na poti. Bolj kot kdaj prej se osredotočamo na stranke ter na 
zagotavljanje inovativnih, učinkovitih in celovitih rešitev za rezanje, 
brušenje in čiščenje.

Urška Vouri

INDUSTRIJSKA BRUSNA ORODJA ODSLEJ  
POD BLAGOVNO ZNAMKO WEILER

V zadnjem četrtletju letošnjega leta bomo vsa naša industrijska brusna orodja, 
ki jih proizvajamo v Mariboru in smo jih doslej tržili pod blagovnima znamkama 
Swatycomet ali Swaty, preimenovali v blagovno znamko Weiler. Sprememba je 
sestavni del razvoja blagovne znamke Weiler, ki nam bo omogočil učinkovitejše 
vzpostavljanje partnerstev s strankami z vsega sveta.

Jesen prinaša novosti tudi za blagovno znamko izdelkov 
Toroflex. Osvežili smo logotip, prenovili etikete izdelkov, 
letake in kataloge ter embalažo. Prenova blagovne znamke 
Toroflex sledi strategiji ustvarjanja močne krovne blagovne 
znamke Weiler v regiji EMEA. 

Toroflex je blagovna podznamka izdelkov, ki tako kot druge podznamke 
iz regije EMEA nastopa pod okriljem krovne znamke Weiler. Prenovo 
znamke Toroflex smo zasnovali skladno s smernicami sodobnega 
oblikovanja in jo bolj približali krovni znamki Weiler. 

Združitev različnih blagovnih podznamk izdelkov iz regije EMEA 
v znamko Weiler prinaša poenostavitev za naše stranke, večjo 
prepoznavnost in boljše razlikovanje od konkurence. S tem smo 
izdelkom Toroflex omogočili še boljše pozicioniranje na trgu. 

Urška Vouri

NOVOSTI BLAGOVNE ZNAMKE TOROFLEX 
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USPEŠNE PRODAJNE ZGODBE: EMEA

Santek 
Abrasives

Irak: Guven Sony Mermer Company
Na Bližnjem vzhodu smo zabeležili rekordno rast prodaje. Na 
iraškem trgu prodajamo pod našo blagovno znamko Weiler Toroflex. 
Naša stranka išče nove poslovne priložnosti in širi svoja lokalna 
zastopništva po vsej državi. Ima že 10 lokalnih distributerjev, ki 
pokrivajo celotno območje od Erbila do Basre. Kakovost izdelkov 
Toroflex je bila preverjena že na več lokacijah, tudi v okviru državnih 
projektov, izdelki pa so bili povsod izjemno dobro sprejeti. Trdo delajo 
na prepoznavnosti znamke Toroflex in njeni prisotnosti v vseh tržnih 
sektorjih. V 2020 pričakujemo prodajo v višini 130.000 EUR in dobro 
rast v naslednjih letih.

Tjaša Glinšek, vodja mednarodne prodaje

Združeno kraljestvo: International 
Abrasives
International Abrasives je kupec izdelkov Metalynx že od leta 
2017. Iskali so izdelke brez prahu in z dolgo življenjsko dobo, 
nova generacija brusnih plošč za motorne žage Weiler pa je vse 
njihove zahteve izpolnila s ploščo 300 x 3,7 x 20 Metalynx PRO 
metal. V boju s Klingspor Kronnenflex smo pridobili ta posel, za 
katerega si je dolgo prizadevalo več proizvajalcev. Naš distributer 
načrtuje, da bo izdelke iz programa za motorne žage ponujal tudi 
drugim končnim uporabnikom in tako razširil svoje poslovanje. 
Prvo naročilo v vrednosti 15.000 EUR smo prejeli, potencial pa 
je 1 do 2 paleti mesečno.

Jani Škof, vodja mednarodne prodaje 
Blaž Meglič, vodja razvoja poslovanja

Saudova Arabija: Al Daaem
Družba Al Daaem je eden vodilnih distributerjev v državi. Po obisku 
decembra 2019 in uspešnem testiranju vzorcev so se odločili izdelke 
Grandinetti zamenjati z Weiler Metalynx, in sicer celotno linijo D 
100-350. Prvo naročilo smo že prejeli, potencialna prodaja v letu 
2020 pa se ocenjuje na 400.000 EUR. Ta segment izkazuje velik 
potencial za rast tudi v prihodnjih letih. 

Sergej Senekovič, vodja razvoja poslovanja

Južnoafriška republika: Santek Abrasives
Družba Santek Abrasives je specialist s poglobljenim znanjem na 
področju prodaje brusnih orodij v Južnoafriški republiki ter dobrimi 
povezami do končnih uporabnikov. Kakovost izdelkov Metalynx je 
bila potrjena, prejeli smo prvo naročilo in tako začeli sodelovanje. 
Prepoznali smo tudi priložnosti za izdelke IP, katerih vzorce smo že 
poslali. Potencialna prodaja v letu 2020 je 130.000 EUR z možnostjo 
dodatne rasti. 

Sergej Senekovič, vodja razvoja poslovanja

Turčija: Eregli Demir Celik
Eregli Demir ve Celik je največja jeklarna v Turčiji. Imajo širok 
proizvodni program. Weiler se v sodelovanju z Metalform 
osredotoča na plošče za brušenje valjev. Preskusili smo 1-915 
x 101 x 304,8 3HA 36/9 K7 BK22L (403437). Naša plošča je v 
primerjavi s konkurenti Norton, 3M in Tyrolit dosegla najvišje 
brusno razmerje GR, dobro hitrost odstranjevanja materiala MMR 
in dobro površinsko obdelavo (hrapavost). V prvem naročilu so 
naročili 10 kosov. Imajo 10 brusnih strojev za brušenje valjev (vroče 
in hladno struženje). Ocena prodaje v letu 2020 je 100.000 EUR.

Branko Pigac, tehnični vodja prodaje

Poljska: Mubea
Mubea je največji proizvajalec vzmeti v EU. Weiler se v sodelovanju 
z družbo Dimac osredotoča na plošče za brušenje vzmeti. Preskusili 
smo 36/39-660 x 120 x 150-24/M10-15A Ice Spring TA30BA20 
(401704). Naša plošča je v primerjavi s konkurentom Theleico 
dosegla boljši čas cikla in tako izboljšala produktivnost kupca.

Marko Grušovnik, produktni vodja
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USPEŠNE PRODAJNE ZGODBE:  AMERIKA

ZDA
Weiler Abrasives je v partnerstvu z RS Hughes zopet pridobil 
posel z družbo Rheem, ki proizvaja grelnike vode in je pred kratkim 
začela uporabljati izdelke družbe Osborn. Za odstranjevanje 
lukenj različnih velikost v pločevini uporabljajo naše stožčaste 
krtače. Posel smo pridobili zahvaljujoč zasnovi naših izdelkov, 
saj izpolnjujejo specifične potrebe kupca. Veliko vlogo pri našem 
uspehu pri družbi Rheem sta igrala naše trdno partnerstvo 
in naša sposobnost, da za kupca hitro najdemo rešitev.  
Ocenjena letna priložnost za prodajo je 36.000 ameriških dolarjev.

Ron McCarthy, odgovorni področni vodja prodaje

Mehika
Weiler je v sodelovanju s partnerskim distributerjem Thoro družbo 
Austromex zamenjal pri družbi Warson, ki že 36 let proizvaja vodne 
črpalke za kmetijske, industrijske, kemične in naftne aplikacije 
v Mehiki. Služijo tudi izvoznim trgom za Ameriko. Uspeli smo 
zaradi vrhunskih rezultatov naših izdelkov ter konkurenčne cene. 
Posledično ta končni uporabnik zdaj uporablja brusne plošče Tiger 
Z in Wolverine ter lamelne diske. Ocenjena letna priložnost za 
prodajo je 10.000 ameriških dolarjev.

José de Jesús Soto, vodja prodaje 

Družba Weiler Abrasives je dobila posel pri družbi JMC Ag. 
Oddelek Welding & Fabrication je želel eno ploščo za dve različni 
nalogi – brušenje robov in nepravilnih površin. Skipco nas je 
predstavil, tako da smo družbo Norton nadomestili z našim 
izdelkom 4-1/2” Big Cat Abrasive Flap Disc (50763), ki ima 
daljšo življenjsko dobo kot izdelki naše konkurence. Dognanost 
naše ponudbe ter poznavanje specifičnih aplikacij in potreb 
sta nas pripeljala do te zmage, pri tem pa je oddelek Product 
Management zagotovil, da smo nastopili z najboljšim izdelkom 
za to aplikacijo. Ocenjena letna priložnost za prodajo je 28.000 
ameriških dolarjev.

Matt Wilkin, odgovorni področni vodja prodaje 
Rick Hopkins, višji produktni vodja

Brazilija
Družba Schuler je začela uporabljati fleksibilne lamelne bruse družbe 
Weiler za ključne, zahtevne brusne aplikacije. Zmagali smo zaradi 
vrhunskih rezultatov naših izdelkov ter našega klasičnega pristopa 
proizvajalca opreme za prvo vgradnjo. Ocenjena letna priložnost 
za prodajo je 50.000 ameriških dolarjev.

www.schulergroup.com/minor/br/index.html 
vrodrigues@weilerabrasives.com
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NOVA PRIDOBITEV V FUNKCIONALNI KONTROLI KAKOVOSTI

V funkcionalni kontroli kakovosti smo izjemno veseli nove pridobitve.  
To je nov stroj za avtomatsko testiranje rezalk premerov od 100 do 250 mm. 

Stroj je opremljen z najsodobnejšo opremo. Z njim ne bo 
olajšano samo testiranje rezalk, ima tudi več naprednih funkcij 
kot dosedanji. Nanj bo moč vpeti različne oblike in kvalitete 
obdelovancev, omogočal bo tudi simulacijo kotne brusilke. 

Stroj je trenutno v fazi implementacije, nastaviti moramo 
še vnosne parametre, da bodo rezultati testiranj v skladu 
s pričakovanji. 

Pri prevzemu stroja smo se soočali z izzivi, predvsem zaradi 
covida-19. Potovanja v in iz sosednje Italije so bila namreč 
onemogočena, zato smo težave reševali virtualno, z video 
komunikacijo. 

Ob tej priložnosti gre velika zahvala ekipam Vzdrževanja, IPP, 
PM, PL Flex in seveda naši ekipi sodelavcev Managementa 
kakovosti – Funkcionalne kontrole kakovosti, ki so s svojim 
delom in idejami pripomogli k realizaciji pridobitve in 
postavitve novega stroja.

David Gorenjak in Iva Mlinšek Lešnik

Predstavljamo inovacijo, ki je pravzaprav 
večja tehnična izboljšava in je enoti PL 
Flex prinesla veliko dodano vrednost. Gre 
za dodano vrednost varnosti pri delu. 

Sodelavca Aleš Potnik in Nejc Klokočovnik 
iz vzdrževanja sta podala idejo o zaščiti 
pred prevrnitvijo sejalnikov MI 3182. Brez 
zaščite, tj. varnostne zavore, obstaja namreč 
med menjavo mreže možnost prevrnitve 
sejalnika. V sodelovanju z ekipo sodelavcev 
vzdrževanja, PL Flex in konstruktorjev je bila 
ideja že uspešno realizirana na avtomatih 
K7, K5 in K8.

Iva Mlinšek Lešnik

IDEJE ZA VARNEJŠE DELO 
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Nove razmere zaradi covida-19 nam ponujajo 
tudi številne nove možnosti. Vsakdanje 
življenje, naše delo in naša vedenja odličnosti 
pred nas postavljajo veliko izzivov. Mi pa 
iz dneva v dan dokazujemo, kako znamo 
premagovati ovire na vseh področjih.

V septembru smo se prijavili  na 
e-usposabljanja presojevalske hiše Bureau 
Veritas. Seveda to ni nič novega, pa vendar 
je bila komunikacija na daljavo nekoliko 

drugačna. Usposabljanja smo se udeležili 
predstavniki različnih podjetij, teme so nam 
bile skupne. Po treh urah komunikacije v 
kombinaciji predavanj in delavnic, kjer 
smo osvežili znanja za izvajanje notranjih 
presoj ter učinkovitega reševanja korekcij in 
korektivnih ukrepov, smo ocenili, da je bil čas 
porabljen gospodarno in pridobljeno znanje 
učinkovito. Zagotovo bomo s to prakso 
e-usposabljanj še nadaljevali.

Iva Mlinšek Lešnik

STE ŽE POBRSKALI PO WEILERPEDIJI?

Vsi se vedno bolj zavedamo pomena 
ustrezne, direktne, kakovostne in nedvoumne 
komunikacije.

Redno komuniciramo v angleškem jeziku, ki 
je velikokrat drugačne narave, kot nam jo 
ponujajo uradni prevajalniki. To pomeni, da 
velikokrat sami tvorimo določeno okrajšavo, 
akromin, in si s tem olajšamo dolgo pisanje.

Da se izognemo težavi, ko bi nekdo zaradi 
okrajšave ne vedel več pravega pomena 

besedila oz. poročila, smo pripravili interno 
knjižnico, ki smo jo poimenovali Weilerpedija. 

Nahaja se na našem intranetu v področju 
Tržnice znanja. Weilerpedija bo postala 
živa legenda pomenov, za WA jo bo urejal 
Rihard Leva.

Želimo si, da vsak vedno reši svojo 
neznanko, tudi če so to samo tri velike 
tiskane črke.

Iva Mlinšek Lešnik

USPOSABLJANJA NA DALJAVO 
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14 DNI ZA BOLJŠE ZDRAVJE ZAPOSLENIH

Zdravje je podlaga za dobro ter uspešno življenje in delo tako za posameznika  
kot za organizacijo. Vsi si želimo zdravje ohraniti ali ga izboljšati in v podjetju  
spodbujamo skrb za zdravje zaposlenih. V ta namen skozi leto organiziramo  
različne aktivnosti. Nekaterih ste se lahko udeležili tudi v letošnjem tednu  
zdravja od 5. do 19. septembra. 

Za dvotedensko obdobje smo se letos odločili zato, da smo zagotovili 
preprečevanje okužbe s koronavirusom in hkrati omogočili čim več 
zaposlenim, da se udeležijo različnih aktivnosti. Prijava je  potekala 
preko vnosne tabele na spletu, število udeležencev na posamezni 
aktivnosti pa je bilo omejeno. V sodelovanju s Centrom za krepitev 
zdravja Slovenske Konjice in Maribor ter ŠRD so v podjetju potekale 
različne delavnice, testi, predavanja in podobno, na katere smo bili 
vabljeni vsi zaposleni. Ste se katere udeležili? 

Z analizo telesne sestave do super nasvetov
Na vseh treh lokacijah podjetja je potekala analiza telesne sestave 
s tehtnico Tanito. Tovrstna analiza prikaže stanje telesa, vsebino 
maščob, mišic, težo kosti in druge zanimive podatke. Ker so meritve 
izvajali strokovnjaki iz Centra za krepitev zdravja, je bil vsak udeleženec 
deležen tudi interpretacije rezultatov s predlogi, kaj lahko v prihodnosti 
izboljša pri sebi oziroma s čim lahko nadaljuje. Marsikdo je bil ponosen 
na svoje rezultate, za piko na i pa si je lahko na podlagi izpisanega 
grafičnega prikaza zastavil cilje za prihodnost. 

Kako pa kaj vaš sladkor in krvni pritisk? 
Redno merjenje krvnega tlaka in sladkorja predstavlja preventivo za 
spremljanje našega zdravja. Tudi letos smo imeli zaposleni v podjetju 
možnost preveriti, kakšno je naše stanje tlaka in sladkorja. Tudi te 
meritve so izvajali zdravstveni delavci Centra za krepitev zdravja, ki 
so nam ponudili praktične nasvete, če so rezultati pokazali morebitno 
odstopanje od želenih vrednosti. 

TEDEN ZDRAVJA 2020
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Za mirno kri in zbran um
Na tehnikah sproščanja smo imeli priložnost spoznati in preizkusiti 
različne tehnike, ki pripomorejo k umiritvi telesa in premagovanju 
stresnih situacij. Z delavnice smo odšli sproščeni in prerojeni, 
pripravljeni na nove izzive. Nekateri udeleženci naučene tehnike 
sproščanja uporabljajo še naprej. 

Kako preprečiti bolečine v hrbtenici? 
Vaje za zdravo hrbtenico so pripravljene kot del preventivnega 
programa, lahko pa pomagajo omiliti ali popolnoma odpraviti tudi že 
nastale težave. Pod vodstvom fizioterapevtke iz Centra za krepitev 
zdravja smo tovrstne vaje lahko preizkusili v praksi. Izvedeli smo, 
da je dobro takšne vaje redno izvajati in krepiti hrbtenico. Telo nam 
bo za to zagotovo hvaležno! 
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Ali sem fit?
Ste morda v času tedna zdravja opazili pred podjetjem koga od svojih 
sodelavcev, ki je zelo hitro hodil  ob na tleh razprtem metru? Bil je 
na preizkusu Ali sem fit, kjer je izvedel, kakšna je raven njegove 
telesne pripravljenosti. Preverili so našo ekspresivnost, vzdržljivost 
in gibljivost, pridobljene rezultate pa so nam tudi interpretirali in 
svetovali, kaj lahko za še boljši rezultat naredimo v prihodnosti. 
Rekorder v našem podjetju je bil Zoran Anderlič, ki je v 6 minutah 
prehodil 29 krogov. Čestitamo! 

Vaje za boljši spomin
Se vaš sodelavec nenadoma spomni več številk ali pa si bolje 
zapomni imena ljudi? Morda se je udeležil delavnice za spomin in 
tehnike pomnjenja, ki jih je izvajala Tamara Skerbinek. Skupaj z njo 
smo se naučili nekaj več o spominu, preizkusili, kako dobro deluje 
naš spomin, in se naučili nekaj trikov za boljši spomin. 

Učvrstimo medenično dno 
Ni samo po sebi umevno, da znamo mišice medeničnega dna pravilno 
začutiti in aktivirati, sploh ker so skrite očem in zelo povezane z 
ostalimi mišicami medeničnega obroča. Fizioterapevti so ugotovili, 
da kljub natančnim navodilom tretjina ljudi mišic ne aktivira pravilno 
ali jih celo potiska navzdol, zato je bilo super, da smo vaje lahko 
preizkusili v praksi pod vodstvom fizioterapevtke. Na delavnici smo 
izvedeli, da vaje za krepitev medeničnega dna niso primerne le za 
ženske, temveč tudi za moške, saj z njimi krepimo celoten medenični 
del in zadnjo stran hrbtenice. 

14-dnevni izziv 
V sklopu 14-dnevnega izziva je bil za vse zaposlene na eHRM vsak dan 
pripravljen material, med katerim smo našli videoposnetke, članke in 
avdioposnetke. Učili smo se različnih tehnik za premagovanje stresa 
na delovnem mestu, premagovanje strahu, reševanje konfliktov, 
dober spanec in še mnogo drugega. 

Zdrava malica
V času tedna zdravja so nam naše kuharice 
in kuharji pripravljali še posebej zdrave 
obroke. Za sladico so nam spekli tudi domači 
štrudelj. Dijaki iz Šolskega centra Slovenske 
Konjice – Zreče pa so nam pripravili okusen 
domač jogurt s sadjem.
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Kolesarski izlet 
Naši kolesarji so se lotili 32-km trase po Dravski kolesarski poti v 
smeri Ptuja. Slike dobro prikažejo, kako super so se imeli. 

Bovling 
Tudi letos smo se lahko preizkusili v igranju bovlinga v Bowling 
centru Strike. Le kdo je podrl največ kegljev? 

Družinski izlet 
Ker v letošnjem letu v skladu z ukrepi za preprečevanje okužbe nismo 
organizirali tradicionalnega družinskega dne, smo bili vsi zaposleni 
vabljeni na družinski izlet. Vsi, ki so se odločili za sodelovanje, so 
v kadrovsko službo poslali družinsko fotografijo z izleta in prejeli 
čudovite nagrade. 

Tenis za otroke in odrasle 
V letošnjem tednu zdravja so se lahko igranja tenisa udeležili otroci 
in odrasli ter se preizkusili v vihtenju loparja v mariborskem športnem 
društvu MOBO. 

Vsakemu izmed nas se kdaj zgodi, da zdravje zapravi z različnimi 
razvadami in načinom življenja. Pridejo pa tudi dnevi, ko bi dali 
vse, da bi bili bolj zdravi. Letošnji teden ni samo trajal nekaj dni 
več, temveč je bil poln različnih aktivnosti. Pridobili smo nova 
znanja in izkušnje. Naj bo vsaka pridobljena informacija tudi v 
prihodnje del naše skrbi za boljše zdravje. 

Sintija Leva Bukovnik
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Ste vedeli, da je odgovornost 
ena od naših vrednot? 
Najdete jo v sredini deteljice, v kateri so 
porazdeljena vedenja Odličnost Weiler. 
Poleg odgovornosti so naše vrednote še 
integriteta, usmerjenost h kupcem, učenje in 
kompetence ter strast. Prav vsaka vrednota 
je povezana z našimi vedenji, ki pa so prav 
tako povezana med sabo. Na kakšen način 
so vedenja povezana z odgovornostjo, si 
lahko preberete v nadaljevanju. 

Ste že slišali za črto 
odgovornosti? 
Pod njo najdemo vedenja posameznikov, 
ki odgovornosti ne sprejemajo. Na primer 
iskanje krivca, pri čemer posameznik za 
neuspeh, ki ga je zakrivil sam, krivi druge 
osebe, oddelke v podjetju ali koga drugega. 
Po navadi takšni ljudje povedo, da jim 
nikoli nič ne uspe, ne glede na to, kako se 

najdemo tudi neprestano opravičevanje 
brez truda, da bi napako popravili, in 
prekomerno samoobtoževanje. 

Pod čr to torej najdemo vedenja, ki 
jih v podjetju ne želimo videti. Vsi si 
želimo sodelavcev, ki se nahajajo nad 
čr to odgovornosti. Vedenja takšnih 

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

SPREJEMANJE ODGOVORNOSTI IN VEDENJA  
ODLIČNOSTI WEILER

Kaj za vas predstavlja besedna zveza »sprejemanje odgovornosti«?  
Zagotovo ste že kdaj v življenju slišali, da moramo ljudje prevzemati  
odgovornost za svoja dejanja in svoje življenje. Le na ta način namreč  
prestopimo iz vloge žrtve v vlogo zmagovalca. Ampak kaj to sploh pomeni? 

trudijo, ker jim vedno drugi pokvarijo načrte. 
Prav tako najdemo pod črto zanikanje in 
vdajo. Kot pove že beseda sama, zanikanje 
pomeni, da nekdo sam sebi in ostalim ne 
prizna, da nekaj ne gre tako, kot bi moralo, 
medtem ko pri vdaji govorimo o tem, da 
nekdo vrže puško v koruzo in se odloči, 
da se nima smisla truditi naprej. Tukaj 
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posameznikov so razvidna iz naše 
deteljice in predstavljajo najboljšo pot 
do uspeha. Posamezniki nad črto se torej 
samoiniciativno lotijo reševanja težav, 
sprejemajo tako dobre kot slabe posledice 
svojih dejanj, se iz njih učijo in k podobnemu 
ravnanju spodbujajo tudi ostale. 

Kaj lahko naredite, da boste 
čim boljši v sprejemanju 
odgovornosti? 
Vsak izmed nas se kdaj znajde pod črto 
odgovornosti in po navadi je vse skupaj 
odvisno od posameznega dne. Kljub temu 
pa lahko na tem veliko naredimo. Ključ do 
uspeha je, da se čim prej zavemo, da nas je 
potegnilo pod črto, in takoj, ko to ugotovimo, 
skušamo ravnati na način, ki ga prikazujejo 
vedenja Odličnost Weiler. 

Pomagate si lahko z vprašanji, kot so: 

• Ali sem v zadnjih dneh za neuspeh, h 
kateremu sem prispeval sam, krivil svoje 
sodelavce, druge službe in osebe? 

• Kolikokrat sem v zadnjih dneh iskal 
opravičila za delo, ki ga nisem opravil, 
čeprav sem za to kriv sam? 

• Ali je na mestu, da želim vreči puško 
v koruzo? Mi bo na ta način uspelo do 
cilja? 

Kaj pa odgovornost in naše 
zdravje? 
Tudi pri sprejemanju odgovornosti za naše 
zdravje ni nič drugače kot v življenju na 
sploh. Vsak človek ima svoje telo in sam se 
odloči, na kakšen način in če bo skrbel zanj. 
Čeprav na to marsikdaj pozabimo, smo sami 
najboljši glasniki za svoje zdravje in na nas je, 
da poskrbimo, da ostanemo čim bolj zdravi. 
Naj vas trenutni čas prehladnih obdobij in 
teden zdravja, ki je za nami, spodbudita k 

temu, da bo vaša odgovornost za zdravje 
vas samih in ostalih čim večja. 

Vedenja Odličnost Weiler in vrednote, ki se z 
njimi povezujejo, niso le recept za vaš uspeh 
v službi, temveč jih lahko uporabite tudi v 
prostem času in doma. Morda jih predstavite 
svojim otrokom in jim pomagate, da dosežejo 
uspeh v šoli, ali svojemu partnerju in s tem 
poglobite vajin odnos. 

KPS

V soboto, 5. septembra, smo v Mariboru na 
Teznem odigrali prvi teniški turnir Weiler 
Open. Kljub našim prizadevanjem, da bi se 
dogodka udeležilo več igralcev, nas je bilo 
na koncu šest. Žreb je določil tri dvojice, 
ki so se borile za privlačne nagrade in lep 
pokal. 

Zmagovalci smo bili vsi, ker ni bilo poškodb 
in smo preživeli lepo sobotno dopoldne 
na teniških igriščih in še okrepili naše 
sodelovanje pod sloganom ONE WEILER 
tudi zunaj službenega časa. Dogodek bo 
vsekakor postal tradicionalen in naslednje 
leto želimo še povečati število udeležencev.

Sergej Senekovič

1. WEILER OPEN TEZNO
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Razumevanje kupca je 
najpomembnejši  iz ziv 
podjetja
V zadnjih desetletjih se je usmerjenost h 
kupcem pojavila kot močan trend ne le v 
prodajnih in trženjskih oddelkih podjetij, 
temveč kot pristop, ki edini ustvarja razloge 
za obstoj podjetij na trgu. Raziskave kažejo, 
da sta v zadnjih letih celovito razumevanje 
kupcev in identifikacija novih načinov 
za ustvarjanje vrednosti za kupce eden 
najpomembnejših izzivov, s katerimi 
se soočajo podjetja danes, če želijo 
ostati dolgoročno konkurenčna na vseh 
zahtevnejših trgih.

Kupci imajo boljši dostop do 
informacij kot nekoč
Največje gonilo trenda usmerjenosti h 
kupcem je povečana dostopnost informacij 
za kupce, zaradi česar so ti bistveno bolje 
informirani kot v preteklosti. Če podjetja 
v tako spremenjenih razmerah ostanejo v 
preteklosti in vztrajajo na tradicionalnih 
pristopih do kupcev, zgolj s ponudbo 
informacij o izdelku, ustvarjajo pri strankah 
negativno izkušnjo. To pa pomeni, da pri 
svojih kupcih dejansko odpirajo vrata svojim 
konkurentom in si sama nižajo tržne deleže. 

POVEČANA OSREDOTOČENOST NA VREDNOST ZA KUPCA  
ONKRAJ IZDELKA 

Henry Ford je nekoč dejal: »Stranke lahko dobijo avto v katerikoli barvi, ki si jo zaželijo, 
dokler je črna«. Ta citat je v prvi polovici 20. stoletja postal simbol zagona industrijske  
revolucije, prevzel pa je še en pomen, povezan z odnosi in načeli, ki so jim sledili 
poslovneži v preteklem stoletju. Vrednost je bila ustvarjena z učinkovito proizvodnjo in  
ne z usmerjenostjo k strankam. Ta pristop, usmerjen v izdelke, se je s časom drastično 
spremenil. Konkurenca je namreč danes praktično v vseh panogah ostrejša kot kadarkoli 
prej in zato izdelki sami niso več v središču pozornosti, ne glede na to, da so razvoj,  
proizvodnja in distribucija še vedno pomembni deli poslovanja podjetij.

Edinstveno vrednost določa 
celotna storitev podjetja
Za tržno usmerjeno podjetje to pomeni, da 
mora ustvariti vrednost, ki presega zgolj 
izdelke. Poudarek mora dati na predvidevanje 
problema stranke in ustvarjanje vrednosti 
prek interakcije s stranko. Ta razlika se zdi 
subtilna/majhna, v praksi pa je ogromna. 
V obdobju, ko se v očeh kupcev izdelki in 
storitve dojemajo kot vse bolj podobni, 
ni več izdelek tisti, ki ustvarja edinstveno 
vrednost. Tudi prodajnik mora biti precej 
bolje obveščen, zavedati se mora tistih 

»Za podjetja ni nič bolj prelomnega kot stranka.«

Tiffani Bova, Growth & Innovation Evangelist, Salesforce 
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stvari, s katerimi stranka ni seznanjena, 
sposoben mora biti na pravilen način 
opredeljevati ovire in probleme, ki se jih 
stranka še ne zaveda, in biti na tak način 
vse bolj svetovalec in razvijalec strankinega 
posla, vse manj pa zgolj prodajnik. On je tisti, 
ki določa, kako bo kupec dojemal edinstveno 
vrednost sodelovanja s podjetjem, on je tisti, 
ki upraviči tudi višjo ceno. 

Pomembna načela odnosov 
s kupci za vse zaposlene
Seveda ima to velike posledice za celotno 
podjetje oziroma organizacijo, ki mora 
podpreti prodajnike, jim svetovati in 
zagotavljati potrebne vpoglede in znanje. 
Vse to namreč zahteva analizo, čas in 
druge vire podjetja, ki jih prodajniki sami 
nikakor ne morejo zagotoviti. Izkušnje so 
pokazale, da mora podjetje (vsi zaposleni) v 
razvoju poslovnega odnosa s kupcem slediti 
naslednjim načelom:

• Pomagati stranki, da se premika v svoji 
strateški smeri.

• Pomagati stranki, da lažje predvidi 
prihodnje težave, ne le trenutnih.

• Ustvarjati prilagojene rešitve za te 
edinstvene težave strank.

• Zagotoviti, da se glas stranke sliši v 
celotni organizaciji podjetja.

• Predlagati nove in kreativne ideje, 
povezane s trendi in prihodnostjo 
strankinega trga.

Stranke moramo zelo dobro 
poznati
Da bi torej na današnjem trgu ostali 
pomembni, moramo znati svojim strankam 
pokazati, da razumemo njihove poslovne 
izzive, in se spremeniti iz produktnih 
ekspertov v eksperte za stranke. Gre za 
poznavanje posla stranke »do podrobnosti«. 
Da bi torej podjetje ostalo korak pred svojo 
konkurenco, mora svojim strankam znati 
dokazati, da izdelki oziroma celovite rešitve 

podjetja omogočajo stranki ostati korak pred 
njeno konkurenco.

Timski šport, ki zahtevo 
redno vadbo
Za usmerjenost h kupcu bi tako lahko 
rekli, da gre za timski šport, ki ga je treba 
dnevno trenirati in prakticirati, če želimo 
biti konkurenčni na trgu. Navidezno je sicer 
prodajnik večinoma sam pri kupcu, vendar 
je tako le na prvi pogled. Podobno je pri 
kolesarstvu. Tadej in Primož sta šampiona, 
vendar za njima stojijo mogočne ekipe, ki 
morajo tudi opraviti svoje delo, vsak član 
posebej in vsi skupaj. 

Če ostanemo pri prispodobi športa, moramo 
še poudariti, da za razliko od olimpijskih iger, 
kjer štejejo vse barve medalj, v poslu šteje 
le, če osvojimo zlato medaljo.

Davor Fabčič, 
direktor podjetja Mercuri International

Plakat je nastal na julijski delavnici Usmerjenost h kupcu.
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Novi koronavirus je med nami in vse kaže, da bo prisoten še nekaj časa. Pri spopadanju z njim je veliko  
neznank, ki porajajo dvome, a presojo ustreznosti zdravstvenih ukrepov je najbolje prepustiti strokovnjakom.  
Spoštovanje medsebojne razdalje, dosledna higiena rok in pravilna uporaba zaščitne maske so za večino  
postali že nekaj vsakdanjega. Skupaj z drugimi veljavnimi ukrepi predstavljajo majhen korak, ki ga moramo  
storiti, da preprečimo nepotrebne večje zaplete. 

Ker so najboljša zaščita prave informacije, predstavljamo ključne ukrepe varovanja zdravja sodelavk  
in sodelavcev v podjetju Weiler Abrasives. 

UPORABA ZAŠČITNIH MASK

Uporaba mask v podjetju je obvezna v primerih, kjer ni mogoče zagotoviti  
medsebojne razdalje vsaj 1,5 metra za prehajanja med oddelki, na poti do in  
med uporabo jedilnic, garderobnih prostorov, toalet, avtomatov za napitke in pri komunikaciji.  

Uporaba zaščitnih mask med delom je priporočena, vendar odvisna od presoje izpostavljenosti vsakega posameznika.  

Pravila varovanja zdravja pri postopkih sprejemanja kamionskih pošiljk ostajajo nespremenjena. 

SESTANKI IN OBISKI POSLOVNIH PARTNERJEV

POSLOVNA POTOVANJA

Poslovna potovanja v Sloveniji so še vedno dovoljena, a s posebno 
presojo nujnosti. Pomembno je, da tudi na poslovnih poteh izvajamo 
vse zaščitne ukrepe.

Potovanja v evropske države, ki jih epidemiološka slika uvršča med 
države z visokim tveganjem okužbe (rdeča lista), niso dovoljena. 
Ostala se izvajajo na osnovi presoje varnosti in nujnosti poti.

ZAŠČITIMO SEBE, POSKRBIMO ZA DRUGE!

AVTOMATI ZA NAPITKE

Ponudniki napitkov sledijo priporočilom 
za varno uporabo avtomatov NIJZ ter 
na avtomate nameščajo rokavice in 
navodila za pravilno rabo. Zaposleni 
moramo avtomate uporabljati v skladu 
s temi navodili ter vzdrževati medsebojno 
razdaljo. 

 

KADAR ZBOLIMO 

V primerih, ko pri sebi zaznate spremembe v počutju, spremljane s simptomi prehladnega obolenja,  
ne prihajajte na delo. O tem nemudoma obvestite vašega osebnega zdravnika in neposredno 
predpostavljenega sodelavca ter sledite navodilom zdravnika.

Zelo cenimo vašo pripadnost podjetju in pripravljenost, da delate tudi v primeru slabšega 
počutja, a v času povečane možnosti okužb s takšnim ravnanjem podjetju ne koristite. 

Za sestanke so na voljo različna 
virtualna orodja, kot sta Skype 
ali Teams. Uporabljamo jih za namene 
našega poslovanja in jih še naprej 
priporočamo za vsa nenujna srečanja 
notranje in zunanje narave. 

Neposredna srečanja zaposlenih so 
dovoljena, če je poskrbljeno za ustrezno 
medsebojno razdaljo vsaj 1,5 metra. 

Obiski poslovnih partnerjev niso prepovedani, se pa morajo odvijati 
po že ustaljenih postopkih varnih srečanj. To pomeni, da mora 
organizator sestanka obiskovalce vnaprej obvestiti o ukrepih, ki 
veljajo v podjetju od vstopa na njegovo področje dalje. Prav tako 
obiskovalci, katerih obisk se napove vratarski službi, pred vstopom v 
podjetje podpišejo izjavo, s katero jamčijo, da nimajo znakov okužbe.

Obiski poslovnih partnerjev iz držav, ki so na rdeči epidemiološki listi, 
niso dovoljeni, prav tako obiski teh držav s strani naših sodelavcev.
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COVID-19

Z nekaj praktičnimi vprašanji smo se za vas obrnili  
še na pooblaščeno zdravnico našega podjetja  
Aleksandro Kosevski Kolar, dr. med.,  
spec. medicine dela, prometa in športa. 

• Kako lahko učinkovito zmanjšam tveganje za okužbo?  
Tveganje za okužbo zmanjšamo tako, da poskrbimo za priporočeno razdaljo 
med osebami (vsaj 1,5 metra), si redno umivamo in po potrebi razkužujemo 
roke ter nosimo zaščitno masko za obraz, ki mora biti vsaj 2-slojna in mora 
pokrivati tako nos kot usta.

• Si moram roke razkuževati ali zadošča temeljito umivanje?  
Če je možnost, si temeljito umijemo roke z milom in toplo vodo. V primeru, ko 
to ni možno, roke razkužimo z razkužilom, ki vsebuje vsaj 60 % alkohola.

• Kakšna je najbolj ustrezna maska, kako dolgo jo lahko nosim  
in kako ravnam z njo?  
Ustrezna maska je najmanj dvoslojna, lahko je iz blaga, obvezno mora pokrivati 
nos in usta. Ko je maska premočena, je ne smemo več uporabljati, dokler je 
ne prekuhamo in prelikamo. Maske za enkratno uporabo po uporabi zavržemo.

• Kakšne ukrepe priporočate doma v gospodinjstvu?  
Posebni ukrepi v gospodinjstvu niso potrebni, razen pogosto umivanje rok in 
umivanje izdelkov iz trgovine, predvsem sadja in zelenjave. 

• Kaj mi svetujete, če sem povabljen na praznovanje rojstnega 
dne, kjer bo v zaprtem prostoru zbrano večje število ljudi?  
Odsvetujem, da se ga udeležite!

• Kako je zdaj z obiskom izbranega zdravnika ali urgence   
v primeru nujnega stanja?  
Preden obiščete zdravnika, pokličite po telefonu ali pišite po e-pošti, da se 
opravi anketa in se vas naroči na pregled oz. po potrebi na testiranje.

• Kako ločim običajno virozo od okužbe s koronavirusom?  
Razliko med virozo in bolezenskim stanjem, ki je posledica okužbe s koronavirusom, 
je zelo težko prepoznati. Okužba s koronavirusom se navadno prične s povišano 
telesno temperaturo, ni pa nujno.

• Kaj storim, če zbolim?  
Pokličete osebnega zdravnika, ki vam bo glede na anamnezo ustrezno svetoval.

• Kdo je še posebej ogrožen?  
V najbolj ogroženo skupino spadajo starejši od 65 let, osebe s povišanim 
krvnim tlakom in drugimi kardiovaskularnimi obolenji, kronični pljučni bolniki, 
bolniki s  z zmanjšanim imunskim odgovorom (npr. rakasti bolniki in bolniki na 
imunosupresivni terapiji) ter osebe s prekomerno telesno težo.

Pazite nase in ostanite zdravi! 

UPOŠTEVANJE 
UKREPOV JE 
IZJEMNEGA 
POMENA

Ravnajmo odgovorno in s tem 
zaščitimo sebe, svoje bližnje in 
najranljivejše skupine. Dosledno 
izvajajmo vse veljavne ukrepe in 
opozarjajmo svoje sodelavce, če jih 
morda opustijo! 

V primeru grobih kršitev bomo v 
podjetju ukrepali tudi disciplinsko. 
To bi bil skrajni ukrep, ki bi ga morali 
izvesti zaradi varovanja zdravja drugih 
sodelavcev in ohranjanja delovanja v 
polnem obsegu. 

Lahkomiselnost z nespoštovanjem 
izvajanja ukrepov lahko pripelje 
do delnih ali popolne ustavitve 
poslovanja, kar bi močno negativno 
vplivalo na uspešno delovanje in 
ohranjanje delovnih mest.
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Lahko bi imeli enako geslo za vse te sisteme, 
vendar je to zelo nevarno. Pomislite, da 
nepridipravi vdrejo v sistem spletne trgovine 
in imajo tako na voljo geslo za vašo spletno 
banko, ker uporabljate enakega. 

Priporočamo vam, da za vsako storitev 
uporabljate drugačno kompleksno geslo, 
ki je sestavljeno iz najmanj 10 črk, številk 
in posebnih znakov ter ne vsebuje vašega 
imena, priimka in številk, ki jih lahko povežejo 
z vami.

Kako si naj zapomnim toliko različnih 
kompleksnih gesel? Se spomnite časov 
pred mobilnimi telefoni, ko smo znali vse 
telefonske številke na pamet? Podobno je z 
gesli, saj danes večina ljudi gesla zapisuje na 
listke, jih shranjuje v dokumente, beležnico 
ali si jih zapomni. Ampak časi so drugačni, 
ta gesla so lahko za nepridiprave veliko 
vredna, zato iščejo možnosti, kako se do 
njih dokopati. Z njimi vam lahko ukradejo 
podatke, identiteto in nenazadnje denar. 
Enako lahko naredijo v podjetju.

Zato smo v podjetju predstavili rešitev 
Keepass, ki je aplikacija za shranjevanje 
gesel. Vsa svoja gesla enostavno shranite 
v to aplikacijo. Glavno geslo aplikacije je 
zaščiteno z 256-bitnim ključem, kar po 
domače pove, da je zaščita zelo zelo dobra 
(primerljiva z uporabljenimi rešitvami pri 
bankah ali varnostnih organizacijah).

Jure Gorjup

VSA GESLA ODSLEJ VARNO SHRANJENA NA ENEM MESTU

Danes vsak med nami uporablja vsaj eno računalniško geslo, večina pa vsak dan 
vnaša na ducat različnih gesel. Poleg vseh različnih službenih gesel, kot so geslo 
za računalnik, geslo za Kopa ERP, geslo za IPPO itd., skoraj vsi uporabljamo tudi v 
zasebnem življenju gesla za prijave v spletne trgovine, za različne e-poštne račune, 
za facebook, twitter, spletno banko, razne portale in spletne tržnice.

Keepass je brezplačna aplikacija. 
Naložite si jo lahko tudi doma in tako 
tudi tam zaščitite svoja gesla.

Uporaba ni tako težka, kot se po pregledu priloženih navodil morda zdi na prvi pogled. 
Sledite navodilom po korakih in v manj kot 10 minutah bo vse pripravljeno za delo. 
Uporaba gesel je kasneje zelo enostavna in uporabniku prijazna.

V Kinološkem društvu Zreče smo se tudi 
letos, kljub trenutnim razmeram, odločili 
za organizacijo agility tekme. Tekma, ki je 
potekala po priporočilih NIJZ, se je odvijala 
v soboto, 26. septembra, na nogometnem 
stadionu v Zrečah. Udeležilo se je 75 
tekmovalcev iz cele Slovenije in sosednje 
Italije. 

Tekmovanje je potekalo v treh težavnostnih 
kategorijah (A1, A2, in A3), od katerih ima 
vsaka tri velikostne kategorije (»small« 
za majhne, »medium« za srednje velike in 
»large«  za velike pse), tekmovali pa so tudi 
veterani (kategorija AV). Vsak tekmovalec je 
v svoji kategoriji opravil dva teka v agilityju, 
kjer pes premaguje vse ovire, preskoke, 
tunele, slalom, gugalnico, most in palisado.

Domače društvo so na tekmi zastopali 
štirje tekmovalci in dosegli odlične 
rezultate. 

Eva Langerholc s psom Oskarjem je dosegla 
2. mesto v A2 small, Tomaž Kos s psičko 
Jomdo 2. mesto v A2 small in s psičko Žužo 
3. mesto v A2 small, Maša Cugmas s psičko 
Mango 8. mesto v A1 large in Neža Cugmas 
s psičko Rino 6. mesto v A2 large. 

Tekmovanje je kljub slabšim vremenskim 
napovedim potekalo v lepem vremenu. 
Organizatorji in tekmovalci smo se držali 
uradnega protokola in upoštevali vsa 
priporočila NIJZ. 

Tekme ne bi bilo možno izpeljati brez pomoči 
podpornikov in sponzorjev, med katerimi je 

AGILITY TEKMA V ZREČAH
Agility je kinološka disciplina,  
kjer sta aktivna tako pes kot vodnik. 

Vodnik teče s psom mimo zaporedno 
postavljenih ovir in z različnimi slišnimi ter 
vidnimi ukazi usmerja oz. vodi psa tako, da 
kar najbolj natančno in hitro premaguje 
ovire. Agility je lahko hkrati rekreacija in 
zabava, pa tudi tekmovanje in druženje. 
Je ena redkih kinoloških disciplin, v kateri 
lahko sodelujejo vsi psi, tako rodovniški kot 
psi, ki so produkt ulične ljubezni. 

tudi podjetje Weiler Abrasives, za kar je 
društvo zelo hvaležno.

Eva Krajnik,  
vodja šolanja in podpredsednica 

Kinološkega društva Zreče
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To jesen bomo poskusili izpeljati vsaj nekaj športnih aktivnosti.

SKUPINSKE VADBE ZA ZDRAVO HRBTENICO v Termah Zreče so 
bodo pričele predvidoma v oktobru. Zaenkrat še nimamo končne potrditve Term Zreče, 
da bodo omogočili dodaten termin za ŠRD Weiler. Na en termin lahko sprejmejo le 
15 udeležencev s predhodno potrditvijo obiska in ob upoštevanju vseh predpisanih 
ukrepov. Pogovori so še v teku. 

Prijave za druge skupinske vadbe smo že opravili. Zaradi situacije letos ni velikega 
zanimanja, zato se bo možno vključiti tudi kasneje, odvisno od možnosti in razpoložljivosti 
mest. Za vse v zvezi z vadbo kontaktirajte vodjo sekcije Joga Karmen Leskovar na 
03 757 54 47 ali 041 669 360. 

V okviru sekcije Joga bomo v ponedeljek, 5. oktobra, od 20.15 do 21.15 pričeli 
s skupinsko vadbo VITAS ENERGY, ki bo potekala v mali telovadnici Osnovne 
šole Toneta Čufarja v Mariboru. Skupinska vadba poteka ob umirjeni glasbi. Za vadbo 
potrebujemo talno podlogo, udobna oblačila in vodo ter obilico dobro volje.

Pridružite se nam v čim večjem številu in naredite nekaj koristnega za svoje zdravje in 
počutje! Za vse v vezi z vadbo kontaktirajte Borisa Valdhuberja na številko 041 582 850.

S torkom, 6. oktobra, bomo  pričeli z aktivnostjo sekcije BOWLING. Družili se 
bomo na lokaciji Bowling centra Strike na Teznem v Mariboru. Rezervirano imamo 
eno stezo, na kateri lahko igra največ 5 igralcev. Igramo od 17. do 19. ure.

Želimo, da se vas čim več aktivno vključi v sekcijo, zato vabim vse, da se nam pridružite.

Prijavite se lahko v tabelo v skupni rabi ( S disk/razno/ŠRD/sekcije-prijave/Bowling 
Maribor/vpisna tabela) ali kontaktirajte Borisa Valdhuberja na 02 333 17 30 ali 041 
582 850. 

Z rekreacijo BADMINTONA V SLOVENSKIH KONJICAH bomo pričeli 1. 
oktobra. Igramo ob četrtkih od 16. do 18. ure. Sezona traja do konca aprila 2021. 
Na razpolago imamo 3 igrišča, ki jih želimo zapolniti v vsakem terminu. 

Prijavijo se lahko tudi začetniki, ki jih bomo z veseljem uvedli v igranje badmintona.

Prisrčno vas vabimo, da se nam pridružite. Prijave se še zbirajo pri Janiju Škofu na 
041 781 121.

Ostani športno aktiven in ostani zdrav!

Marta Naglič

ŠPORTNO V JESEN 2020

ŠPORTNO
WEILER ABRASIVES

DRUŠTVOŽivimo v času, ko situacija s covidom-19 postaja tudi naš  
vsakdanji spremljevalec. V tem času smo se že vsi precej  
navadili na korenite spremembe vsakdanjika. Tudi v našem 
društvu ŠRD Weiler je tako, a se kljub temu trudimo, da  
bi našim članom ponudili čim več možnosti skupnega  
rekreiranja, seveda ob upoštevanju vseh varnostnih in  
zdravstvenih ukrepov.
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POEZIJA JE NAJLEPŠA STVAR NA SVETU

Majda Labotar je sodelavka enote IT v Zrečah, je članica uredniškega odbora 
našega internega glasila in gostiteljica literarnih večerov na Skomarju.  
Poleg tega je tudi literarna ustvarjalka, pravljičarka, pesnica in pisateljica.

Nekateri sodelavci vas dobro poznajo 
kot avtorico pravljic za otroke, ki so 
izšle v knjigi Balončkova juha, saj ste 
jih njim in njihovim otrokom pred leti 
predstavljali tudi v internem časopisu. 
O njeni kakovosti priča dejstvo, da se 
je uvrstila na seznam knjig za bralno 
značko prve triade osnovne šole. Kako 
pa je z vašim literarnim ustvarjanjem 
za odrasle?

Socialna tematika, odnosi med ljudmi, 
medgeneracijska razmerja, položaj žensk 
v družbi. To so teme, ki so me navduševale 
že od nekdaj. O tem sem pred leti objavljala 
v lokalnih časopisih in na raznih literarnih 
natečajih. Z leti so nastajale tudi zgodbe 
za odrasle, povzete iz resničnih dogodkov. 
»Zgodbe je zagotovo napisala ženska 
roka,« tako je zapisal eden od literarnih 
ocenjevalcev, ki je prebiral moja besedila. 
Zgodbe so bile namreč pod šifro in ni mogel 
vedeti, kdo je avtor. S tem je hotel povedati, 
da imajo mehko žensko dušo, ki čuti in ceni 
življenje.

Kdaj in zakaj je nastala vaša knjiga z 
naslovom Zgodbe (njenega) življenja?

Knjiga je bila najprej napisana v elektronski 
obliki, da sem jo lahko pošiljala svojim 
literarnim prijateljem in drugim. Za natis ni 
bilo denarja, čeprav je to bila moja velika 
želja. Ker pa se očitno dobro z dobrim vrača, 
sem natis knjige doživela za svoj 50. rojstni 
dan. Za izdajo knjige je poskrbela moja dobra 
prijateljica in življenjska vzornica, pisateljica 
in pravljičarka Ria Sekirnik iz Slovenskih 
Konjic. Bilo je nepozabno presenečenje v 
Skomarski hiši, kjer so se zbrali tudi vsi tisti, 
ki so finančno pomagali pri izdaji knjige. To 
so bili prijatelji iz KUD Vlado Mohorič Zreče, 
sodelavci našega podjetja, Ecopacka in moji 
osebni prijatelji. Zelo sem bila ponosna na 
knjigo, še bolj pa na vse, ki so pomagali 

pri tako lepi gesti. Knjiga namreč ostane 
stoletja, tudi ko nas več ne bo. 

Večje število knjig sem potem donirala na 
dobrodelni prireditvi, ki sem jo organizirala s 
prijatelji. Izkupiček je bil namenjen za pomoč 
pri zdravljenju težko bolnega dečka Lovra.

Knjigo sestavljajo štiri kratke zgodbe o 
štirih različnih ženskah, ki te ob branju 
pretresejo. Zelo življenjske zgodbe, v 
katerih se bo marsikdo našel, so na 
koncu vendarle pozitivno naravnane. 
So zgodbe resnične?

Vse zgodbe so resnične, dala sem jim samo 
nova imena in literarno preobleko. Seveda 
pa vsak pisatelj vnese svoje gledanje na 
dogajanje in značilnost mojega pisanja je, da 
dodam tisto zaključno pozitivno noto, četudi 
je mogoče resnična zgodba ni vsebovala. S 
to knjigo sem želela narediti časovni prerez 
načina življenja žensk. Prvi dve zgodbi sta iz 
tega stoletja, drugi dve iz prejšnjega. Pri vseh 
pa je čutiti enako. Ženska se bori za svojo 
družino in obstoj ne glede na svoje fizične 
in duševne napore. Knjiga je moj poklon 
vsem tistim, ki se borijo za svoj eksistenčni 
obstoj, dostojanstvo in ne nazadnje srečo. 

Pišete tudi pesmi. Kaj vas žene k 
pisanju poezije in o čem govorijo vaši 
verzi?

Zame je poezija najlepša stvar na svetu. 
Še kot mladenka sem se spraševala, zakaj 
nikakor ne morem napisati dobre pesmi, v 
zrelih letih pa sem ugotovila. Moje pesmi 
so zame dobre pesmi. Zakaj? Ko napišem, 
izpovem svojo dušo, se potolažim, z njimi 
se smejim, razveselim svoje vnučke, svoje 
prijatelje. In tako tudi čisto nehote nastane 
pesem, ki zmaga na natečajih, kjer sodelujejo 
tudi že zelo uveljavljeni pesniki. In to je moj 
uspeh, kot je bila Regratova lučka, ki je 
zmagala na Minattijevem natečaju. So tudi 
protestne pesmi, ki odražajo nezadovoljstvo, 
željo po spremembi, boj za pravičnost. Vse to 
je zbrano v pesniški zbirki Gumbek sreče, ki 
je še samo v domači izdaji, vendar je doživela 
že zelo veliko predstavitev. Svoje pesmi zelo 
rada interpretiram sama, da dosežem stik 
z poslušalci, saj je moj namen, da uživajo, 
včasih pa so moji verzi tudi kot balzam za 
njihove rane. 

Morda pripravljate še kakšno knjigo?

Glede na to, da imam vnukinjo in dva vnučka 
in da imam zelo rada otroke, si želim izdati 

POGOVOR Z MAJDO LABOTAR
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Mi bomo vztrajali in ustvarjali tudi v koronačasih. 
Mogoče bodo v naslednjih letih ravno zaradi teh 
razmer izšle najboljše knjige, dobre pesniške zbirke 
in čudovite pravljice za otroke. Saj vse delamo za 
naše otroke, ki so naša svetla lučka prihodnosti 
z masko ali brez. 

Zdaj je prava priložnost, da pokažemo svojo 
kulturo v tem novem načinu življenja z masko. 
Da se ravnamo po navodilih, obnašamo strpno 
in spoštljivo do tistih, ki morajo delati z masko 8 
ur na dan in so v stiku z ljudmi, kot so prodajalci, 
avtobusni šoferji in zdravniki. To bo naš aplavz 
življenju.

še knjigo pravljic. Da v pravljicah oživijo, 
komaj čakajo junaki želva Hilda, izgubljen 
Vesoljček in drugi.

Upam, da bo naslednje leto bolj mirno in 
finančno stabilno, da bom lahko uresničila 
še ta projekt.

Od 11. septembra do 8. oktobra poteka 
letošnji Nacionalni mesec skupnega 
branja, s katerim promoviramo branje. 
Tudi sami verjetno radi in veliko berete. 
Kaj vam pomenijo knjige?

Zelo podpiram dneve branja, zato se 
velikokrat odzovem na vabilo na bralne 
dogodke tako za otroke kot odrasle, kjer 
prebiram knjige različnih avtorjev. Zelo lepo 
se počutim tudi v svoji domači knjižnici, kjer 
imam knjige raznih avtorjev. Nič posebnega, 
nekaj sem sama kupila, veliko knjig so 
mi podarili. Nisem prevelik navdušenec 
modernih literarnih izdaj, veliko raje prebiram 

zelo stare knjige ne glede na žanr. Seveda 
se sproti seznanjam z novostmi, saj je pri 
literarnem ustvarjanju to nujno potrebno. 

Že vrsto let aktivno sodelujete v 
programu Skomarske hiše, kot 
soorganizatorka in voditeljica literarnih 
večerov. Zaradi koronavirusa so 
literarni večeri, tako kot številni drugi 
kulturni dogodki, začasno ustavljeni. 
Kako takšen manko kulturnih dogodkov 
po vašem vpliva na ljudi?

Mislim, da je to vprašanje najpomembnejše 
od vseh, ki ste mi jih zastavili. Korak v 
kulturi se je ustavil in sedaj se z otroškimi 
koraki prebijamo skozi kulturno meglo. Prave 
posledice bodo vidne kar kmalu. Navodila 
in opozorila so preplavila naš svet. Zaradi 
našega zdravja mora biti tako. Mogoče pa 
je to priložnost za vse nas, da bomo znali 
bolj ceniti kulturne in razvedrilne dogodke, 
ki jih je bilo prej na pretek.

Ste večkratna dobitnica občinske 
nagrade za vaše dosežke v kulturi. 
Od kulturnikov pri nas pogosto slišimo, 
da ima država do kulture mačehovski 
odnos. Kakšno pa je vaše mnenje, 
kako bi morali obravnavati kulturo?

Že od nekdaj imajo pesniki, pisatelji in 
drugi kulturni delavci t. i. nalepko, da jim 
je denar postranska stvar. Na prvem mestu 
je umetnost. In to je tudi res. Pa vendar. 
Kakovost prireditve, kakovost izdane 
publikacije, pa naj bo knjiga ali strokovna 
revija, je odvisna od financ. Če želimo v 
kulturi odličnost, potrebujemo tudi denar. 
Kot ljubiteljska kulturnica sem vesela, da 
imamo v naših krajih sponzorje in donatorje, 
ki pomagajo takrat, ko je treba. Takšno je 
tudi naše podjetje Weiler, za kar smo zelo 
hvaležni. Seveda bi bili veseli večjega dotoka 
s strani države, a mogoče je to zgodba, ki se 
kar naprej ponavlja in nima konca. 

Pogovarjala se je Nina Borstner.
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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 15. 12. 2020 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

9.      V kupon spodaj dopišite vaše osebne podatke:Kupon 
Oktober 2020

NAGRADNA KRIŽANKA
NAGRAJENCI NAGRADNE 
KRIŽANKE IZ PREJŠNJE 
ŠTEVILKE SO:

1. Katja Jurkovič Urleb 
2. Milena Cerinšek 
3. Marija Kotnik

Za prevzem nagrade je 
obvezna predhodna najava 
pri Tamari Skerbinek.




