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Številka 7, april 2020

• NOV KORPORATIVNI VIDEO WEILER • UKREPI ZA  
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI ZAPOSLENIH V ČASU COVIDA-19  

• NOVOSTI V APLIKACIJI eHRM • DOBER GLAS O LITERARNIH 
VEČERIH SEŽE TUDI V LJUBLJANO • 
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Marec je za naše prednike pomenil nov začetek. V rimskih časih je bil to 
namreč prvi mesec v novem letu, po sprejetju gregorijanskega koledarja je 
postal tretji. Kakorkoli – marec je mesec novih začetkov, je mesec pomladi 
in z njo se začenja v naravi nov ciklus rasti. 

Marec je tudi mesec dveh praznikov, ki naslavljata ženske. Najprej je tukaj 
8. marec, mednarodni dan žena, ki ga praznuje velik del sveta zadnjih več 
kot 100 let. 8. marec je dan praznovanja ekonomske, politične in socialne 
enakopravnosti in dosežkov žensk, je pomemben dan zgodovinskega 
spomina in realnega vsakdana, ko se moramo zavedati, da pravice, ki 
jih danes imamo – od volilne pravice, pravice do dela, imetja lastnega 
računa, odločanja o rojstvu otrok do mnogih drugih – niso od nekdaj in 
niso samoumevne. Mnogi jim tudi oporekajo, jih celo zanikajo in želijo, da 
bi žensk ne obravnavali enako kot moške. 

Potem je tukaj 25. marec, praznik, posvečen materam. Gre za neformalni 
praznik, ki so ga začeli praznovati v ZDA, po drugi svetovni vojni pa tudi 
po Evropi. No, v Sloveniji se ta dan ni nikoli posebej praznoval, otroci pa 
običajno, tako kot ob 8. marcu, narišejo kakšno slikico ali zrecitirajo kakšno 
pesem, posvečeno materam. 

Marcu sledi april, ki dobesedno pomeni odpreti se, kar se seveda nanaša na 
pomladno prebujanje in rast rastlin. Takoj v začetku, 7. aprila, je svetovni dan 
zdravja, ki je bil letos posebej posvečen medicinskim sestram, zdravstvenim 
tehnikom in babicam. Kakšno naključje! V trenutnih razmerah gre zagotovo 
za skupino zaposlenih, ki so najbolj na udaru. 

Nekje vmes je namreč človeštvo letos dobilo popolnoma nov izziv – 
koronavirus, ki še nima dneva, ki bi nas moral spomniti nanj. Zelo težko bomo 
tudi določili, na kateri dan bi ga zapisali na koledar svetovno pomembnih 
dogodkov. Najbrž bo celo leto označeno kot leto koronavirusa. Čeprav – ali 
pa prav zato – ker se cel svet spopada z njim. Tudi v našem podjetju je 
prišlo zaradi njega do precejšnjih sprememb, predvsem v smeri zagotovitve 
zdravja zaposlenih. Zdravju in varnosti pri delu sicer posvečamo v Weilerju 
veliko časa in pozornosti ter zagotovo bo tako tudi v prihodnje. 

No, prav tako vmes – 20. marca – je letos brez posebne pozornosti minil 
še en mednarodni dan – mednarodni dan sreče. Sreča je ena temeljnih 
človekovih pravic in nesporna želja vseh. Obeležitev tega dneva spodbuja ljudi 
k iskanju sreče in dobrega počutja. Eden najpomembnejših dejavnikov sreče 
je zdravje, česar se v času, ko svet pretresajo podatki o neverjetnem številu 
okuženih in tudi umrlih, še bolj zavedamo. Tema letošnjega mednarodnega 
dneva sreče je Srečnejši skupaj, in to je zagotovo cilj, ki mu velja slediti. 

Andreja Vidovič, 
odgovorna urednica

Iz vsebine:
Strani 4, 5 
Poslovne strani

Stran 6 
Bili smo na sejmih

Stran 7 
Nov korporativni video

Strani 8, 9, 10 
Naše uspešne prodajne zgodbe

Strani 11, 12, 13 
Ukrepi za zagotavljanje varnosti zaposlenih v 
času covida-19

Stran 15 
Nova intranetna stran

Stran 16 
eHRM: najava bolniške odsotnosti 

Stran 17 
eHRM: najava dopusta

Stran 18 
V času epidemije moramo obvladovati stres

Stran 19 
Nasveti za šolanje otrok od doma

Stran 21 
Dober glas o literarnih večerih seže tudi v 
Ljubljano

Strani 22, 23 
Aktivnosti športnega društva

Strani 24 
Mama, jaz bi muco! 

 
Ah, ta marec! In potem še april!
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ko smo pred časom (zdaj že nekaj 
mesecev nazaj) spremljali novice 
medijev o dogajanjih na Kitajskem, 
smo bili prepričani, da se kaj takšnega v 
našem okolju ne more zgoditi. Vendar je 
čas pokazal, da se lahko in da nam način 
življenja v globalnem svetu prinaša 
tudi tegobe, kot je resna zdravstvena 
grožnja okužbe z virusom SARS-CoV-2. 
Tudi dogodki v Italiji, ko se je virus 
razširil v Evropo in smo se znašli v 
neposredni bližini kriznega dogajanja, 
našega razmišljanja in ravnanj niso 
spremenili. Še vedno smo se počutili bolj 
ali manj neranljive v smislu, to se nam ne 
dogaja in se ne more zgoditi; a se je, na 
zelo skrajen način, ki si ga v takratnem 
času ne bi (z)mogli predstavljati.

Najprej smo občutili močnejšo motnjo 
pri dobavah surovin in materiala 
od tiste, ki smo jo doživljali v času 
kriznega dogajanja na Kitajskem, 
potem pa so njeni učinki dan za 
dnem močneje posegali tudi v naše 
poslovno in zasebno življenje. Sveta, 
kot smo ga poznali, ni bilo več; izginil 
je, dobesedno pred našimi očmi. V 
slovenskem, evropskem in svetovnem 
prostoru smo bili soočeni s položajem, 
ki ga do sedaj nismo poznali in se z njim 
zato še nismo soočili. In povsem enako 
je veljalo za podjetja, ki so se morala 
v izredno kratkem času prilagoditi na 
nove okoliščine poslovanja, ki so bile 
popolnoma nestanovitne in odvisne 
ne le od podjetja samega, temveč od 
dogajanj v njegovem ožjem in širšem 
prostoru delovanja.

Z opisanimi okoliščinami so se podjetja 
spopadla na različne načine, ki so bili 
glede na njihovo organizacijo dela in 
predvsem njihovo kulturo, ki jo ustvarjajo 
predvsem zaposleni, precej posebni in 
deloma že zasnovani na dotakratnih 
izkušnjah drugih podjetij. S tem se je 
izoblikovala praksa delovanja v tovrstnih 
izrednih okoliščinah, ki jih do takrat tudi 
globalno gledano nismo poznali. V tej 
preizkušnji smo bili soočeni s tehtnim 
premislekom o tem, kako zavarovati 
zdravje zaposlenih in pri tem ne ogroziti 
delovnih mest v času po prehodu iz 
zdravstvene v gospodarsko krizo, ki 
postaja realno dejstvo. Na tej osnovi 
smo se odločili, da bomo kljub vsemu 

Drage sodelavke, 
dragi sodelavci,

nadaljevali z delovanjem na pomembno 
nižjih ravneh in s tem zagotavljali dobave 
našim kupcem v obsegu, ki jim ne bo 
povzročal nepremostljivih težav. Nižji 
obsegi delovanja pa so omogočili, da smo 
lahko delo v podjetju z vidika varovanja 
zdravja zaposlenih organizirali tako, 
da je bilo varno, seveda ob osnovni 
predpostavki, da ste za to poskrbeli tudi 
sami z ohranjanjem socialne razdalje in 
s spoštovanjem načel osebne higiene. 
Vzpostavljeni skrajšani režim dela je 
veljal le za sodelavce v proizvodnji, 
kjer je pogoje varnega dela veliko težje 
zagotoviti, za sodelavce v podpornih 
funkcijah pa smo z organizacijskimi 
premiki in dodatnimi higienskimi ukrepi 
dosegli varno okolje za delo v podjetju 
in smo se v njihovem primeru za način 
dela od doma odločili le v izjemnih, zelo 
tveganih okoliščinah za možnost okužbe. 

Glede možnosti dela od doma je bilo 
veliko razprav in dilem, vendar smo na 
prvotni odločitvi neprehoda na delo od 
doma vztrajali zaradi dveh osnovnih 
razlogov: 1) ker smo v podjetju za delo 
v podpornih funkcijah vzpostavili varno 
okolje in 2) zaradi načela solidarnosti z 
zaposlenimi v proizvodnji. Odločitev je 
bila z vidika današnjega dne pravilna 
in je le še potrdila našo povezanost v 
en in enotni Weiler. 

Ko povzemam dogajanja v času zadnjega 
meseca dni, ne morem mimo občutka 
ponosa nad vami, drage sodelavke in 
sodelavci, in vašimi ravnanji v tem času. 
Seveda smo bili soočeni z marsikaterim 
strahom, dvomom, zadržki, dilemami, 
vendar smo jih bili sposobni premostiti 
z velikim zaupanjem in sposobnostjo 
sodelovanja. Takšno sodelovanje je 
včasih težko doseči tudi v normalnih 
okoliščinah delovanja, v izrednih 
okoliščinah pa je to še veliko težje. V 
takšnih trenutkih se pokaže dejanska 
moč organizacije in ta, ki smo jo pokazali 
mi, je izredna.

V času, ko pišem te besede, ravno 
prehajamo na osemurni delovni dan, 
kar z vidika dela pomeni normalizacijo 
našega delovanja, bomo pa ukrepe 
varovanja zdravja zaradi tega še okrepili. 
Na osemurni delovnik se ne bi vrnili, če 
ne bi bili prepričani glede zagotavljanja 
enake ravni varovanja zdravja pri delu 
kot v okoliščinah skrajšanega delovnika. 
Zato vas tudi v tem trenutku prosim in 
pozivam, da svoja ravnanja za varovanje 
zdravja še nadgradite ali vsaj ohranite 
na priporočeni in tudi zapovedani ravni. 
Čas okužbe še ni minil, po mnenju 
strokovnjakov naj bi v tem času ravno 
dosegli njen vrhunec, zato dodatna 
pozornost in spoštovanje uvedenih pravil 
ne bosta odveč. Pazimo torej nase in na 
svoje sodelavce na način, kot smo to 
počeli v zadnjem mesecu dni; sledimo 
navodilom, ki jih tekoče objavljamo in 
jih pri svojem delu dosledno spoštujmo.

Kot sem v tekstu že omenil, bo po času 
zdravstvene krize z veliko gotovostjo 
nastopila ekonomska, tako da so 
trenutki dejanskega umirjanja položaja 
še zelo daleč pred nami. Ekonomski del 
krize bomo dočakali deloma načeti od 
zdravstvene krize, vendar pripravljeni na 
soočenje z njo na način, ki bo omogočil 
nadaljevanje uspešnega in dolgoročnega 
delovanja. Iz nje se ne bomo izvili brez 
ran, ostale bodo brazgotine, naše vitalne 
funkcije pa se bodo okrepile in omogočile, 
da bomo postali boljši in uspešnejši. 
Do takrat nas, kot omenjeno, čaka še 
kar nekaj težkih izzivov, ki pa jim bomo 
kos. Kos predvsem zaradi vas, drage 
sodelavke in dragi sodelavci, ki nas 
delate tako posebne, tako močne in 
tako smele.

Zato naj to besedilo zaključim z besedami: 
«(Predvsem) skupaj smo močnejši in 
lahko to premagamo!«

Jože Kaligaro, 
direktor družbe Weiler Abrasives



4

Realiziran promet na področju industrijske prodaje za področje EMEA je bil v mesecu 
marcu 9 % nad planiranim. Z dobrim mesecem marcem smo tako dosegli planirano 
realizacijo tudi za prvi kvartal.

V začetku leta se je novo vodstvo soočilo z velikimi 
težavami in potrebnega je bilo kar nekaj časa, 
da se je prodaja v februarju začela povečevati. 
Prodajni tim zdaj z navdušenjem sporoča, da je 
kljub za en odstotek nižji realizaciji od načrtovane 
prodaje vseeno ustvaril dobiček. To ni bila 
lahka naloga, ključnega pomena za uspeh pa je 
bila izjemna podpora proizvodnega tima, ki je 
prednostno obravnaval naročila ključnih strank. 
Za dosežke se zahvaljujem prav vsem! To je 
vzpodbudno, saj nam omogoča, da pristopimo 
k novim strankam, na primer k tistim v Južni 
Afriki. Novi poslovni partner na južnoafriškem 
trgu, družba Santek Abrasives, je pokazala veliko 
zanimanje za sodelovanje z Weiler Abrasives v tej 
regiji. Ker ima družba močen tim strokovnjakov 
in več kot 20 let izkušenj na področju brusnih 
izdelkov, smo zelo optimistični, da bo ta novi 
partner močno prispeval k uspehu naše blagovne 
znamke Metalynx iz Zreč ter naših industrijskih 
izdelkov iz Maribora.

Države, katere so še posebej izstopale glede 
na planirano realizacijo, so Indija, Turčija in 
Kitajska. 

V vseh treh državah smo presegali planirano 
realizacijo s programom za železarne – 
brušenje slabov in brušenje valjev. Z obema 
programoma smo bili uspešni tudi v ostalih 
državah. Brušenje vzmeti in ležajna industrija 
sta naši naslednji dve fokusni področji, na 
katerih smo presegli planirane vrednosti 
kljub krizi v avtomobilski industriji.

Velik del našega preciznega programa in 
programa livarne prodajamo v avtomobilsko 
industrijo in industrije, vezane na transport, 

in sicer posredno ali neposredno. Negativni 
trend v avtomobilski industriji se nadaljuje 
iz tretjega kvartala 2019. Dodatno težavo 
je povzročila bolezen covid-19, tako so v 
mesecu marcu velika podjetja za mesec dni 
zaprla svoje proizvodnje v veliko državah: 
Volkswagen (19), Daimler (5), Audi (4), 
BMW (14).

Na področju tehničnih tkanin smo v prvem 
kvartalu zaostajali za planirano realizacijo za 
9 %. Vzroki so predvsem v Italiji, Ameriki in 
Ukrajini. Zelo pozitivno pa je, da se je trend 
obrnil glede na zadnji kvartal lanskega leta 
v za nas pomembnih državah – Avstriji, 
Argentini in Češki.

PRODAJA INDUSTRIJI

kako naj strankam kar najbolj pomagamo, kar 
nam posledično omogoča boljšo koordinacijo 
naših kapacitet v obratih. Na spletu smo objavili 
nov globalni video Weiler, izvajamo pa tudi 
obsežno digitalno komunikacijo na LinkedInu, 
Facebooku, Instagramu in drugih platformah, 
ki nam omogočajo komuniciranje s trgom na 
daljavo.

Poslovanje ohranjamo na solidni ravni, 
pripravljamo pa se tudi na vnovični zagon, saj 
vemo, kje lahko pridobimo donosne projekte, npr. 
v segmentu cevovodov v Turčiji in Azerbajdžanu 
ter mnogih drugih regijah v Evropi, na Bližnjem 
vzhodu in v Afriki. Prodajni tim je trdno prepričan, 
da so globalna organizacija Weiler Abrasives 
in močni timi v regiji, kot je tim v Sloveniji, 
ključnega pomena za uspeh družbe Weiler v 
teh težavnih časih.

Claus Geiger,
direktor prodaje in marketinga

Situacija na trgu se zaradi koronavirusne 
bolezni praktično dnevno spreminja. Končni 
uporabniki začasno ustavljajo proizvodnje ali 
pa delajo z močno zmanjšanimi kapacitetami, 
kar predstavlja velik izziv pri odpremah. 

Da bi zagotovili izdelke za končne kupce 
in naše posrednike ob tem, da se zaloga 
izdelkov ne bi povečala, dnevno potekajo 
koordinacije med oddelki. Kljub vsem izzivom 
je ekipi prodajne podpore uspelo zadržati 
pozitivni trend zmanjševanja zalog.

Zaradi nastale situacije, vezane na bolezen 
covid-19, so obiski kupcev in distributerjev 
onemogočeni. Stik ohranjamo na dnevnem 

Spoštovani sodelavci in sodelavke iz družbe Weiler v Sloveniji,   
ob tej priložnosti bi vam rad predstavil nekaj ugotovitev o prodajnih aktivnostih ter 
dosežkih tima v Zrečah, kakor tudi obete za naslednje četrtletje.

Februarja smo z veseljem gostili švedsko družbo 
Swedol in alžirsko družbo Eurl Goumidi Trading. 
Generalni direktor Karim Goumidi je dobil 
izjemno dober vtis o naši ponudbi izdelkov in 
našem preskusnem laboratoriju, v katerem 
smo dokazali, da so naši izdelki kakovostnejši 
od izdelkov, ki jih je za primerjavo prinesel s 
svojega domačega trga. Pričakujemo, da bo 
promet z alžirskim partnerjem dosegal vsaj 
400.000 evrov v letu 2020.

Kakšni so naši obeti? Zavedamo se, da bo leto 
2020, zlasti pa naslednje četrtletje, vse prej 
kot lahek zalogaj. Zaradi težav s koronavirusno 
boleznijo covid-19 se je spremenil naš vsakdan. 
Tega se zavedamo vsi, vendar ne bomo obupali. 
Skupaj smo močni in enotno nastopamo kot ena 
sama družba Weiler. Na področju prodaje smo 
še vedno v tesnih stikih s strankami, saj skoraj 
na dnevni ravni komuniciramo prek e-pošte, po 
telefonu in Skypu ter tako dobivamo informacije, 

PRODAJA KOVINSKOPREDELOVALNI INDUSTRIJI
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Vstop v leto 2020 in nadaljevanje v prvem tromesečju je zahtevalo veliko prilagoditev 
vseh zaposlenih v podjetju. Ko smo že pričakovali svež veter v naša jadra, smo se 
ob koncu prvega kvartala ponovno znašli na veliki preizkušnji. Razglašena je bila 
pandemija covid-19. Vsled tega smo tudi v našem podjetju sprejeli niz varnostnih 
ukrepov in prilagodili organizacijo delovnega režima. Verjamem, da bomo iz tega 
obdobja izstopili še močnejši, kar bo pomembno vplivalo na naš položaj na globalnem 
trgu. Ne glede na situacijo se osredotočamo na doseganje svojih ciljev, saj le-to 
zagotavlja stabilnost podjetja v teh težkih časih. 

Neznan avtor je zapisal: »Doživetja uspeha se kažejo kot najmočnejši motivatorji 
zaposlenih. Na poseben način spodbujajo nastanek raznolikih sinergijskih energij, 
ki se zlivajo v eno. Uspehi so dejansko doseženi cilji. Brez ciljev pa ni rezultatov!«

PL Flex
Nižje proizvodne količine v prvih mesecih letošnjega leta in povečana 
slaba kakovost v januarju so zahtevale dodatne aktivnosti in 
prilagoditev organizacije dela. V tem obdobju smo uspešno testirali 
razlagalno napravo za izdelke premera 115 in 125, uredili delovno 
mesto za pakiranje na avtomatu H4 ter izvedli montažo varnostnih 
pregrad na pakirnih linijah. Uvedli smo računalniško podprto 
spremljanje evidence viška komadov ter nabavili  nov tiskalnik v 
signirnici. V prostorih funkcionalne kontrole kakovosti smo pričeli 
s pripravo sprememb zaradi prihoda novega avtomatiziranega 
testirnega stroja.

PL Fleksibilni brusi
Nadaljevali smo z zastavljenimi aktivnostmi na področju dviga 
kakovosti – brusna platna smo zamenjali z alternativnimi polycotton 
platni. Uredili smo tudi proizvodne prostore s smernicami 6S. 
Sodelovali smo pri pospeševanju prodajnih aktivnosti na tržiščih 
na Hrvaškem, v BiH in Srbiji. Vključeni smo tudi v projekte za 
severnoameriško tržišče za brušenje aluminija ter projekt Oxars 
(cirkonski LBD-ji).

PL Keramika&Bakelit
Ob nekoliko nižji zasedenosti proizvodnje od načrtovane smo v prvem 
kvartalu izvedli niz novosti v proizvodnem procesu. Izpostavil bi 
dodatne izboljšave na 800-t stiskalnici in predelavo 15-kg mešalnega 
stroja, na katerem smo izboljšali sejalnik in ergonomijo. Nadaljevali 
smo s predelavo 70-kg prekipne naprave, kjer je sedaj možen vsip 

TEHNIČNO PODROČJE 

materiala s pomočjo dvižnega vozička. Spremenili smo tudi način 
oblikovanja na segmentu zobnikov ter izdelali nov optimalnejši diagram 
za termično obdelavo mlinskih kamnov. Izvedli smo korekcije določenih 
receptur s fokusom na dvigu kakovosti naših izdelkov. Uspešno smo 
vpeljali tudi nov program za vnos podatkov na operaciji »Efekti«.

PL Superabrazivi
Prvo četrtletje smo zaključili s proizvedenimi količinami, večjimi od 
načrtovanih. Ugoden rezultat smo dosegli v obdobju neenakomernega 
pritoka naročil in spremembe strukture. Zaradi 5-urnega delovnika je 
bil del naročil prestavljen iz marca v april. To so predvsem naročila 
za Steklarno Rogaška, kjer proizvodnja trenutno ne poteka. V tem 
obdobju smo izvedli ergonomske spremembe na eni do dvojnih vročih 
stiskalnic, posodobili smo sistem načrtov izdelkov. V sodelovanju 
z nabavo smo poskrbeli za nemoteno oskrbo s surovinami tako, da  
lahko proizvodnja poteka nemoteno. 

PL Tehnične tkanine
Dotok naročil v tej proizvodni liniji je bil nižji od planiranega. Kljub 
manjšim količinam pa smo se zaradi povečane odsotnosti naših 
sodelavcev morali ustrezno organizacijsko prilagoditi (premeščanje 
sodelavcev med proizvodnimi linijami). Aktivno nadaljujemo na 
optimiranju proizvodnje s preureditvijo izsekovalnega stroja za 
izsek z dvojnim nožem, preuredili smo tudi tkalski stroj za izdelavo 
širših tkanin. Potrdili in pričeli smo z uporabo novega tipa smole ter 
izvedli tehnološke izboljšave izdelave tanjših tkanin s krep papirjem.

Sašo Lenart,  
direktor tehničnega področja

nivoju prek Skypa, Zooma, telefona in 
ostalih kanalov, ki nam jih tehnologija 
omogoča. Da se je potrebno prilagoditi 
in da je vedno mogoče najti rešitev, je 
pokazalo uspešno izvedeno izobraževanje 
našega indijskega partnerja Pacific. Za 
več kot petnajst prodajnikov, ki pokrivajo 
industrijska področja v Indiji, je bilo izvedeno 
izobraževanje prek Zooma.

Velikega vpliva na trenutno globalno 
dogajanje žal nimamo. Imamo pa velik vpliv 
na učinkovitost internih procesov s ciljem 
zagotavljanja dodane vrednosti za fokusna 
področja in dobičkonosnega povečevanja 
našega tržnega deleža. Skupaj z ekipami 
proizvodnje, nabave in razvoja potekajo 
posodobitve na naslednjih področjih: 
alternativni materiali, segmentacija izdelkov 

in cenik izdelkov.

Verjamem, da trenutna situacija, vezana na 
koranavirusno bolezen covid-19, ne more in 
ne sme trajati še dolgo, in da bomo tako v 
Sloveniji kot globalno kmalu v starih tirnicah.

Pazite nase in ostanite zdravi.

Aleš Semprimožnik, 
direktor prodaje industriji
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SEJEM STEELFAB, DUBAJ

Letos smo se prvič udeležili sejma 
SteelFab, sejma za kovinsko industrijo 
in industrijo jekla, ki je potekal od 13. 
do 16. januarja v Dubaju.

SteelFab 2020 je pokazal, zakaj velja za 
najboljši dogodek v regiji Bližnjega vzhoda. 
Z gostovanjem blizu 250 razstavljavcev iz 
21 držav in 6.838 trgovskimi obiskovalci 
iz številnih držav je razstava okrepila svoj 

položaj največje in ene najbolj obiskanih 
tovrstnih prireditev v regiji. Na sejmu smo 
predstavili produktno blagovno znamko 
Metalynx. Deležni smo bili velikega 
zanimanja za naše rešitve rezanja in 
brušenja. Valentina, Sergej in Blaž so z 
odlično predstavitvijo zbrali poslovne 
kontakte potencialnih strank, od katerih že 
prejemamo povpraševanja.

Urška Vouri

Grindex 2020, ki je potekal od 13. do 15. 
februarja 2020, je ekskluzivni sejem za 
različne tehnologije brušenja in površinskih 
obdelav v različnih industrijah. Del 
aktivnejšega prodora na indijski trg je tudi 
udeležba na sejmu Grindex, ki je priložnost 

za vse, ki delujemo v industriji industrijskega 
brušenja, da predstavimo svoje rešitve ter 
pridobimo nove poslovne kontakte. Na sejmu 
smo predstavili brusna orodja za precizno 
brušenje, in sicer za ležajno industrijo, za 
brušenje zobnikov in površinsko brušenje. 

Davorin, Žiga in Praveen so z odličnim delom 
pridobili nove kontakte v ležajni industriji in 
s področja brušenja zobnikov.

Urška Vouri 

SEJEM GRINDEX, INDIJA
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Predstavljamo vam nov korporativni video Weiler. Osnovno 
sporočilo, ki ga želimo prenesti prek te oblike komunikacije, 
je ustvarjanje partnerstva za skupno rast ter doseganje 
konkurenčne prednosti s pomočjo sposobnosti, ki jih imamo 
na globalnem nivoju. V Weiler Abrasives nas je 1.300+ 
sodelavcev po vsem svetu, imamo poslovne partnerje v več 
kot 85 državah, več kot 90.000 kvadratnih metrov proizvodnih 
zmogljivosti, letno proizvedemo več kot 110 milijonov 
rezalnih in brusnih plošč, 800.000 karatov superabrazivov, 
50 milijonov ščetk in 8 milijonov lamelnih diskov. Vse to 

nas pozicionira kot enega izmed največjih proizvajalcev 
brusnih orodij na svetu.

Video je zasnovan v obliki izjav naših zaposlenih z različnih področij 
ter tudi nekaj poslovnih partnerjev. Tukaj bi se želela zahvaliti Igorju 
in Roku za odličen prispevek in zastopanje regije EMEA.

Video bomo uporabljali na naši spletni strani, na sejmih ter različnih 
predstavitvah obstoječim in novim kupcem.

Video si lahko ogledate na povezavi – Weiler Abrasive video.

Urška Vouri

NOV KORPORATIVNI VIDEO

Zaradi situacije s koronavirusom so bili prestavljeni vsi večji javni 
dogodki po svetu. Za naše marketinške aktivnosti v letošnjem 
letu to pomeni preložitev vseh mednarodnih sejmov, ki smo jih 
planirali v prvem in drugem kvartalu leta. Sejmi so prestavljeni na 
konec leta 2020 in začetek 2021. Aktivnosti smo prilagodili, kar 
pomeni, da se bomo udeležili planiranih sejmov v novih terminih.  

V nadaljevanju objavljamo nove termine sejmov:  

Augsburg, Nemčija, GrindTec, 10. do 13. november 2020

Düsseldorf, Nemčija, Wire, 7. do 10. december 2020

Köln, Nemčija, International hardware fair, 21. do 24. februar 2021

Urška Vouri 

NOVI TERMINI MEDNARODNIH SEJMOV

Weiler Abrasives Group.
VAŠ PARTNER ZA USPEH.

PREDSTAVLJAMO NOVI
KORPORATIVNI VIDEO!

POGLEJ VIDEO

https://www.weilerabrasives.com/emea/ONas
https://www.weilerabrasives.com/emea/ONas
https://www.weilerabrasives.com/emea/ONas
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Švedska: Podjetje 
Swedol je eden izmed 
večjih trgovcev na 
Švedskem, s katerim 
smo se dogovorili za 
prodajo izdelkov Metalynx. Po celotni državi imajo 52 trgovin. Trenutno 
ima Swedol v svoji ponudbi brusne in rezalne plošče Tyrolit, ki pa jih 
bodo začeli zamenjevati s ploščami Metalynx. Prvo naročilo smo prejeli 
in s prodajo v trgovinah Swedol pričnemo v mesecu juniju.

Tjaša Glinšek, Urška Vouri

Velika Britanija: International Abrasives

Z distributerjem International Abrasives smo v februarju opravili 
testiranja pri treh različnih končnih uporabnikih, ki uporabljajo izdelke 
znamke Metalynx. S podjetjem BAM gradnje smo uspešno testirali 
rezalno ploščo premera 300 mm za bencinske stroje v novi kvaliteti, 
ki se je izkazala za boljšo od konkurenčne Klingspor. 

Doris Nena Vrečko, Jani Škof

USPEŠNE PRODAJNE ZGODBE: EMEA

Slovenija: Acroni Jesenice je eden izmed vodilnih proizvajalcev 
pločevine iz jekla različnih vrst. Proizvodni program sestavljajo 
kolobarji in plošče iz nerjavnih jekel, elektro jekel, konstrukcijskih 
in maloogljičnih jekel ter mikrolegiranih in ostalih specialnih jekel. 
Trenutno kupujejo brusne plošče pri podjetju 3M. Poleg izdelkov 
za industrijsko proizvodnjo smo ponudili tudi program izdelkov, ki 
jih proizvajamo v Zrečah, in sicer izdelke: F27 230 x 7 in 180 x 7 
Special. Porabijo 400 plošč tedensko, kar pomeni cca 20.000 plošč 
visoke kakovosti na letnem noviju. 20. februarja smo opravili prve 
poskusne teste s štirimi ploščami Weiler in plošča Special Ceramic 
je bila ocenjena bolje kot obstoječi 3M Silver, ki je prav tako izdelek 
s keramičnimi zrni. Testiranje se nadaljuje in čez 2 tedna prejmemo 
rezultate za vseh 40 poslanih vzorčnih plošč. Prepričani smo, da bo 
testiranje uspešno in mu bo sledilo tudi naročilo.

Valentina Prapotnik, Andrej Klinc

Slovenija: V železarni SIJ Metal Ravne smo se po uspelem 
testiranju brusne plošče dimenzije 600 x 250 x 305 dogovorili 
tudi za dimenzijo 508 x 254 x 305, vendar z nekoliko spremenjeno 
kvaliteto. Gre za aplikacijo brušenja palic dimenzij med 6 in 20 mm. 
Ker hrapavost ni tako zahtevna (zahtevan Ra je od 1,2–1,6), smo 
predlagali granulacijo 36. S tem smo uspešno zaključili testiranje 
obeh dimenzij brusnih plošč in prav tako vlečnih plošč, pridobili 
naročilo ter tako uspeli premagati konkurenco 3M. 

Andrej Klinc 

Hrvaška: Tovarna plinskih turbin je v Karlovcu in se ponaša s 
50-letno tradicijo proizvodnje rotacijskih sklopov reaktivnih motorjev, 
plinskih turbin in turbopihal. So eden redkih proizvajalcev, ki obvladajo 
postopek preciznega kovanja lopatice. Dogovorili smo se za možnost 
testiranja kvalitete 1GA80/9H13/4V57 za brušenje turbinske lopatice, 
osnovni material obdelovanca je inconel. Plošča je izpolnila pričakovanja 
končnega porabnika in smo tako prejeli prvo naročilo za 10 kosov.

Drago Strmečki
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Češka: Podjetje HŽP z letno 
proizvodnjo več kot 0,5 mio vzmeti, 
65-letno tradicijo ter visokimi 
proizvodnimi standardi je eden 
od treh največjih A dobaviteljev 
na področju listnatih ter tlačnih 
vijačnih vzmeti znotraj EU tržišča. Njihovi kupci so podjetja za 
proizvodnjo železniških vagonov, lokomotiv, proizvajalci kamionov 
ter gradbene mehanizacije. Za zagotavljanje visokih standardov 
proizvodnje in standardov v avtomobilski industriji potrebujejo 
med ostalim tudi kvalitetnega in zanesljivega partnerja na področju 
brušenja. Po našem prvem obisku ob koncu preteklega leta smo se 
dogovorili za dobavo testnih plošč  Extra v dimenzijah 1000 x 150 x 
200 za brušenje vijačnih vzmeti (material po EN standardu 51CrV4) 
premera 31 mm. Na testiranju so plošče dosegle zahtevane in 
pričakovane kriterije ter normative in dobili smo naročilo 48 kosov 
plošč za prvo polovico leta 2020.

Marko Grušovnik, ekipa K&B, Aleš Zorko

Turčija: Podjetje Erdemir je  na severozahodu Turčije in je 
največja železarna v državi. Testirali smo brusno ploščo  1-915 x 
101 x 304,8 3HA 36/9 K7 BK22L (403437). Konkurenčni produkti 
na tem področju so iz podjetij Norton, Tyrolit in 3M.  Plošča Weiler 
je dosegla najvišji GR, v primerjavi s konkurenco približno 15 % 
višjega. Dobili smo naročilo za 10 kosov. Letos pričakujemo naročila 
za 30–40 kosov samo te pozicije.  

Branko Pigac

Indija: Tata Steel India je 
ena izmed 10 največjih jeklarn 
na svetu. Proizvajajo v več 
kot 50 državah sveta in imajo 
pomembno proizvodnjo v Evropi: 
UK in Nizozemska. Po daljšem času 
smo uspeli prodreti v Indiji z brusi 
za brušenje litih valjev za vroče 
valjanje pločevine in plasirali smo 
tudi prvo naročilo za 12.000 evrov. 
Odlikuje nas odlično razmerje med 
doseženim učinkom in ceno ter 
pričakujemo, da bomo kmalu 
uspešni tudi v drugih njihovih obratih v Indiji in Evropi. Brusi se 
oblikujejo na naši največji 2500-t stiskalnici v smolni vezi in vsebujejo 
visoko koncentracijo keramičnih zrn, zato se kosamo z najboljšimi 
proizvajalci. Naša proizvodnja zagotavlja visoko konstantno kakovost 
s strogim obvladovanjem procesa.

Davorin Fašmon
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ZDA: Družba Weiler Abrasives dodatno krepi partnerstvo z 
družbo Berg Pipe, ki proizvaja 24,38 metra (80 čevljev) dolge 
spiralno varjene cevi velikega premera, ki se uporabljajo v 
energetiki. V tekmo s 3M Cubitron II smo se podali z našo 
brusno ploščo Tiger Ceramic Type 27 (7” x 1/4”) (58080), da 
bi se izognili težavi, s katero se je nedavno spopadala družba 
Berg Pipe, ko so morali plošče menjavati, preden so bile 
te dokončno izrabljene. Zmagali smo, ker so rezultati testa 
potrjevali stroškovne prihranke za Berg Pipe. Družba Weiler 
Abrasives ima odličen odnos tako s končnim uporabnikom 
kot z distributerjem, tj. Oliver Van Horn, poleg tega pa smo se 
izkazali kot strokovnjaki na tem področju. 

Kontaktna oseba DSM: Andy Shumate

Mehika: Družba Weiler Abrasives zmaguje zahvaljujoč 
boljšim rezultatom, ki jih zagotavljajo naši izdelki

Družba Paipro, k i  je 
p o d i z v a ja le c  d r u ž b e 
Gunderson, se je obrnila 
na družbo Distribuidora 
Industrial Pulido s ciljem 
izboljšanja trenutnih rešitev 
za izdelavo vagonov cistern. 
Želeli so alternativo za 
lamelne bruse Austromex 
2730, saj se na diskih 
konkurenta nabirajo ostanki 
brušenja, kar pogosto vpliva 
na produktivnost. Kot 
rešitev smo jim predstavili 
naš lamelni disk Tiger Flap Disc 50623M, ki je v vseh pogledih za 
neverjetnih 100 % prekašal izdelke Austromex. Tako smo dobili posel, 
ki znaša kar 21 tisoč USD na leto pri ocenjeni porabi 600 lamelnih 
diskov na mesec. Kot drugo priložnost smo zaznali zamenjavo plošč 
Makita. Testirali smo plošče Tiger 57125, ki so pokazale, da material 
odstranjujejo hitreje kot konkurenčni izdelki. To bo ustvarjalo dodatne 
prihodke pri ocenjeni porabi 300 plošč na mesec.

Območni vodja: Alejandro Cárdenas

Brazilija: Družba Weiler Abrasives je zamenjala družbo Krebs and 
Riedel pri družbi Dana (občina Gravataí). Dana del svoje proizvodnje 
namenja trgu avtomobilskih pogonskih sklopov. Družba Weiler se je 
izkazala kot neprimerno boljša od konkurence v celotnem izjemno 
podrobnem procesu izbire dobavitelja. Na koncu nas je to pripeljalo 
do zmage, saj naši izdelki z boljšo konfiguracijo zaključne obdelave 
bistveno izboljšujejo produktivnost družbe Dana. 

https://dana.com.br/

Kontaktna oseba: emarcelo@weilerabrasives.com

USPEŠNE PRODAJNE ZGODBE:  
SEVERNA, SREDNJA IN JUŽNA AMERIKA

ZDA:  Družbi Weiler 
Abrasives in OneSource 
Distributors sta pridobili 
posel družbe Epsilon 
Systems Solutions. Epsilon 
je obrat za popravila 
vojaških ladij,  k i za 
mornarico izvaja popravila 
na jeklu in aluminiju. 
OneSource nam je to 
priložnost predstavila, ko 
je končni uporabnik izrazil 
nezadovoljstvo z družbo Norton. Poslali so nam seznam izdelkov, 
katerih vzorce naj prinesemo. Po testiranju naših izdelkov se 
je končni uporabnik odločil zamenjati svoj celotni inventar 
smolno vezanih rezalnih in brusnih plošč ter fleksibilnih lamelnih 
brusov z izdelki družbe Weiler Abrasives. Vzdrževanje trdnega 
in strateškega partnerstva z družbo OneSource je bilo ključnega 
pomena, da smo končnega uporabnika uspešno prepričali v 
koristi naših izdelkov.  

Kontaktna oseba DSM: Jerry Dillon 
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COVID-19 v podjetju Weiler Abrasives
Ukrepi za zagotavljanje varnosti zaposlenih v času epidemije

SESTANKI IN SREČANJA
• Sestanki so organizirani s pomočjo različnih virtualnih orodij (Skype, Teams).
• Vsa srečanja, ki niso poslovno kritična (tudi z manjšim številom udeležencev), so odpovedana ali 

preložena, kar velja tudi za delavnice, usposabljanja in podobne aktivnosti.

POTOVANJA
• Do nadaljnjega ostaja popolna omejitev poslovnih potovanj.
• Udeležbe na vseh dogodkih, ki se izvajajo izven prostorov podjetja, so do nadaljnjega preklicane.
• Zaposlenim podano priporočilo, da naj zasebna potovanja v tujino, če ta niso nujna, odpovedo 

(sicer se pričakuje 14-dnevna karantena od dneva vrnitve).

SODELOVANJE Z DOBAVITELJI IN DRUGIMI ZUNANJIMI OBISKOVALCI
• Merjenje temperature obiskovalcem.
• Omejen in v določenih primerih prepovedan vstop obiskovalcem v podjetje: 

o če prihajajo iz držav, za katere je bilo izdano opozorilo o potovanjih, 
o če njihov obisk ni bil vnaprej najavljen,
o če kažejo znake prehlada ali gripi podobne simptome.

OMEJITEV IN NADZOR TOVORNEGA PROMETA
• Omejitev gibanja šoferjem.
• Zagotovitev posebnih sanitarnih prostorov za šoferje.
• Vsi zaposleni, ki imajo stik s šoferji, so opremljeni z rokavicami (zaščitna očala so v rabi v celotnem podjetju).

DELO OD DOMA
Kadarkoli, ko je to sprejemljivo in glede na dane okoliščine širitve virusa 
tudi poslovno sprejemljivo, posamezne sodelavce usmerjamo v oblike 
dela od doma.

Okoliščine, ki delo na domu dovoljujejo, so naslednje:

• rizične skupine sodelavcev (sodelavci s kroničnimi obolenji, starost 
nad 58 let po presoji funkcionalnega direktorja, nosečnice),

• zaznano akutno respiratorno obolenje v ožjem zasebnem oziroma 
poslovnem krogu,

• bivanje z osebami iz rizičnih skupin (starostniki, osebe s kroničnimi 
obolenji, osebe z oslabljenim imunskim sistemom zaradi prebolevanja 
drugih bolezni ali druge zdravstvene obravnave).
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PODANA NAVODILA ZA RAVNANJE NA DELOVNEM MESTU
• Navodila za vzdrževanje higiene (umivanje rok, higiena kašlja).
• Poseben režim malice, ki je bil v veljavi do ukinitve (podaljšanje obratovalnega časa, 

minimiziranje skupin, razkuževanje prostora).
• Poseben režim odmorov.
• Prepoved združevanja po skupinah.
• Poseben režim prihoda na delo in z dela ter uporabe garderobnih prostorov (zamiki izmen 

in skupin).
• Dodatno čiščenje kljuk.
• Nudenje psihološke podpore zaposlenim preko portala eHRM.

PODANA PRIPOROČILA ZA RAVNANJE V ZASEBNEM ŽIVLJENJU
• Dostopna na spletni strani NIJZ.

PODANO NAVODILO ZA RAVNANJE V PRIMERU SUMA NA 
OKUŽENOST PRI NAŠIH ZAPOSLENIH
• Zaposleni morebitno okuženost pri sebi ali svojih sodelavcih nemudoma sporočijo 

neposrednemu vodji, ki mora takoj poročati funkcionalnem direktorju, ali v času 
njegove morebitne nedosegljivosti, direktorju družbe.

• V času trajanja zdravstvene ogroženosti izvaja kolegij direktorjev vlogo koordinatorja 
aktivnosti za izvajanje ukrepov varovanja pred širjenjem okužbe.

ORGANIZIRANA PREHRANA IN NAPITKI
• Podjetje od 19. 3. do 14. 4. ne nudi organizirane prehrane. Zaposlenim se od 19. 3. 2020 dalje 

do ponovne uvedbe prehrane povrnejo stroški za prehrano med delom.
• Od 14. 4. 2020 naprej organizacija prehrane poteka z dnevnim prejemanjem t. i. »lunch« 

paketa. V manjših prostorih se uredijo talne oznake na razdalji 1,5 metra in pregrade na 
mizah, ki omogočajo razdaljo zaposlenih med jedjo.

• Do preklica smo ukinili napitke preko avtomatov. Zaposlenim za potrebno hidracijo zagotavljamo 
plastenke vode.

KRAJŠANJE DELOVNEGA DNE
Z namenom, da bi odpravili še preostala mogoča tveganja okužbe pri delu, smo za večino 
zaposlenih v proizvodnji z 19. 3. 2020 uvedli nov urnik dela. Namesto osemurnega delovnika 
smo začasno uvedli 5-urni delovnik. Med eno in drugo izmeno je enourni zamik. Kjer je potekal 
osemurni delovnik, se je zagotavljala potrebna razdalja med zaposlenimi (kjer to ni mogoče, 
uvajanje ločevalnih panel iz plexi stekla).

Od 14. aprila dalje z delovanjem proizvodnih zmogljivosti EMEA regije, v celoti lociranih v 
Sloveniji, prehajamo s skrajšanega režima dela na polni režim dela, torej nazaj na osemurni 
(8-urni) delovni dan z dodatnim natančnim razporedom prihodov in odhodov zaposlenih glede 
na posamezno lokacijo.

Med izmenami poteka dezinfekcija garderobnih in skupnih prostorov.
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IZDAJA POTRDIL O ZAPOSLITVI
Zaposlenim smo izdali potrdila o zaposlitvi v podjetju. Potrdila smo izdali za namen dokazovanja 
zaposlitve v povezavi z Odlokom o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih 
mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin.

RAZDELJEVANJE RAZKUŽIL
Razkužilo izdelujemo v našem laboratoriju in ga dostavljamo v skladišča. Izdeluje 
se v minimalnih količinah po 10 litrov za posamezne lokacije, kjer bo razkužilo 
uporabljeno. Naročila za izdelavo razkužila in njegov prenos na mesto uporabe 
izvajajo: 

• za jedilnice KPS,
• za vratarnice KPS,
• za proizvodne prostore in skladišča vodje proizvodnih linij oziroma z njihove 

strani pooblaščene osebe in KPS. 

UPORABA ZAŠČITNIH MASK
• Vsak zaposleni prejme 4 zaščitne pralne maske.
• Za ustrezno higieno zaščitnih mask poskrbijo imetniki s pranjem in nego v skladu s pravili 

službe za varnost pri delu.
• Maske so od dneva njihovega prejema v uporabo del obvezne zaščitne opreme v proizvodnih 

prostorih, v podpornih funkcijah izven prostorov proizvodnje pa se bodo uporabljale po 
lastni presoji imetnika maske (v tem primeru nošnja mask ni obvezna). Izven proizvodnih 
prostorov so maske obvezne, kadar smo v skupini oseb.
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Vse to lahko potrjujemo tudi z našimi 
prispelimi idejami. Nekatere ideje so takšne 
narave, da jih bomo takoj realizirali ali pa 
smo jih že, druge pa potrebujejo še razvoj, 
vsebinsko dodelavo, izdatnejšo finančno 
podporo in bodo potrebovale še daljšo pot 
do morebitne realizacije.

Tehnično-tehnološke ideje naših sodelavcev 
na delovnih mestih ob strojih, v konstrukciji, 

tehnologiji obsegajo 85 % vseh idej. Zelo 
pomembne so ideje, ki so podane z namenom 
izboljšave delovnega okolja. Vsekakor 
pa želimo tudi tiste, ki se nanašajo na 
netehnološka področja dela. 

Kakorkoli, ko se odločite, da v duhu izboljšanja 
splošnega okolja v Weiler Abrasives delite 
zamisli s sodelavci, ste vabljeni k aktivnemu 
sodelovanju s svojimi idejami. 

Ob izzivu pandemije dajmo priložnost idejam, 
da se nekoč udejanjijo. Ne izgubimo volje; 
zapisane pobude, skice, načrti ne zbledijo 
tako hitro, kot misel, ki jo izrečemo, pa ni 
takoj uslišana. 

Vsekakor nam je v zadovoljstvo pogled na 
odlično spremembo, katere soavtor ste bili 
ali smo bili prav mi.

Iva Mlinšek Lešnik

MANAGEMENT IDEJ

Zaključeno leto 2019 in prvi kvartal leta 2020 lahko označimo kot zelo inovativna. 
Sodelavci samo potrjujemo tezo, da se v času, ko aktivnosti in življenje ne 
tečejo po planu, ko nismo v coni udobja, ko ni vse samo po sebi umevno, 
porajajo odlične ideje in postajamo še iznajdljivejši. To je čas in priložnost za 
izboljšave, za nove okoliščine, za nov, lažji, uspešnejši pristop, za nove metode.

MANAGEMENT KAKOVOSTI – FUNKCIONALNA KONTROLA  
KAKOVOSTI ZREČE

V prvem kvartalu letošnjega leta je bilo v 
funkcionalni kontroli kakovosti poleg rednega 
dela kar precej aktivnosti. 28. januarja nas 
je obiskala lastnica podjetja Prespektiva iz 
Rusije, Irina Ikramova. Zadnji dan januarja 
smo imeli na ogledu testirnice in šolanju 
poslovne partnerje iz podjetja Abratools iz 

Španije in 14. februarja še kolege iz podjetja 
Unior iz Rusije. Konec februarja so nas 
obiskali poslovni partner iz Alžirije in kot 
zadnji v februarju so se ogleda testirnice 
in šolanja udeležili predstavniki podjetja 
Swedol iz Švedske. 6. marca smo opravili še 
delovno-testni obisk v Adrii v Novem mestu.

Žal pa sta kasneje glede na zaostrene razmere 
zaradi pandemije covida-19 na evropskem 
in svetovnem tržišču odpadla predstavitev 
pri podjetju Reca in že tradicionalni sejem 
v Kölnu z aktivnimi demo predstavitvami 
uporabe naših izdelkov.

David Gorenjak

INOVATIVNI PRISTOPI ZA DOBAVO SUROVIN IN ZAŠČITNIH 
SREDSTEV V ČASU EPIDEMIJE

Novi koronavirus je močno zaznamoval 
globalne oskrbne verige. Zaustavitev 
nenujnih industrij na Kitajskem ter kasneje 
še v Italiji, Španiji in ZDA smo močno čutili 
tudi v procesu nabave.

Kitajska je zaradi epidemije podaljšala 
novoletne praznike, na kar smo bili dobro 
pripravljeni. Iz te izkušnje smo zagnali 
priprave tudi na morebitna pomanjkanja 
na drugih trgih že v februarju ter si s tem 
zagotovili stabilen vir večine naših surovin.

Največji izziv so predstavljale surovine iz držav, 
kjer je vir le eden. Z dobrim sodelovanjem 
širših internih ekip in veliko mero inovativnosti 
smo uspeli tudi za te surovine najti urgentne 
zamenjave z enakovrednimi materiali, tako da 
v proizvodnem procesu ni bilo pomanjkanj 
ali motenj.

Omejena je tudi dobava razkužil za roke 
in prostore, zato smo uporabili inovativni 
pristop lastnega mešanja razkužil. Za 
najbolj varno recepturo, ki jo predlaga 

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) 
za razkuževanje rok, imamo surovine v 
podjetju, saj so del proizvodnega procesa 
naših izdelkov. Razkužila zmešamo v R&R 
laboratorijih. Razkužila za roke vsebujejo tudi 
komponento, ki zmanjša izsuševanje rok ter 
draženje kože. Naša razkužila za prostore 
ne vsebujejo klora in so manj dražilna kot 
varekina ali druga razkužila na osnovi klora, ki 
jih uporabljajo druga podjetja v bližnji okolici.

Rok Mezgec
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Ekipa za intranetno stran se je prvič dobila 
na sestanku pred enim letom, ko smo skupaj 
staknili glave in začeli razvijati ideje za novo 
intranet stran podjetja Weiler Abrasives. 
Staro, ki je zelo dobro služila nekaj let, 
je načel zob časa, vsebina je bila sicer v 
določenih delih zelo ažurna, kot so jedilniki 
in novice, v glavnem pa je bila že stara in 
se ni posodabljala.

V paketu Office 365, ki ga podjetje uporablja, 
imamo na voljo tudi orodja za kolaboracijo, 
recimo Sharepoint, ki imajo veliko možnosti 
za razvoj različnih aplikacij. Ena izmed teh 
je tudi intranet. Sharepoint deluje v oblaku 
Microsoft Azure, kar ima svoje prednosti, 
kot so varnost, dostopnost, podprtost na 
več platformah, pa tudi slabosti, delovanje 
je odvisno predvsem od internetne povezave, 
strežniki pa so locirani nekje v Evropi, zato 
se lahko zgodi, da bo stran delovala nekoliko 
počasneje.

Intranetno stran smo oblekli v Weiler barve 
in s pomočjo oddelka marketinga pripravili 

grafično zasnovo. Uporabili smo moderno 
postavitev različnih delov strani. Čisto zgoraj 
se vrtijo drsniki, kjer predstavimo najbolj 
aktualne novosti v podjetju. Pod njimi je 
prostor za meni, ki smo ga oblikovali po 
službah oziroma oddelkih, pa tudi drugih 
pomembnih sklopih. Tu najdete tudi 
telefonski imenik, povezavo do malic in 
e-vratarja. Takoj pod njimi je drsnik, kjer 
bomo objavljali kratka obvestila. Spodaj 
levo so novice, ki jih redno posodabljamo 
v vseh oddelkih. V preostalih sklopih pa 
objavljamo dokumente, kot so interni 
časopis, ISO, jedilnik, dogodke, obiske in 
uspele projekte. Poseben sklop predstavlja 
projekt Hej, ti, super si!, kjer smo uvedli 
novost. Ko nekomu podelite kartico, vam ni 
več treba izpolniti dodatnega lista, ampak 
vodji pošljete obvestilo prek posebnega 
elektronskega obrazca.

V prihodnosti bomo na intranetni strani 
digitalno transformirali še več delovnih 
procesov/tokov, nekaj pa smo jih že. Tako 
nameravamo razviti modul za potne naloge, 

za odobritev investicij, interne naročilnice, 
rezervacije počitniških objektov in še mnogo 
drugih. Vabimo vas, da v službo informatike 
na intranetni podstrani Informacijske 
tehnologije oddate zahtevo za storitev s 
svojo idejo o delovnem procesu/toku, ki bi ga 
lahko digitalizirali. Sklepi direktorja, zahteva 
za IT-storitev, izdaja kartice Hej, ti, super si!, 
e-vratar, potrjevanje etiket – to je le nekaj 
takšnih procesov, ki se že uspešno izvajajo.

Za konec bi pohvalil še celotno ekipo, ki je 
sodelovala pri pripravi vsebine ter grafičnem 
in tehničnem razvoju intranetne strani:  
Uroš Gorenšek, Urška Vouri, Tomaž 
Držan, Katja Urleb, Rihard Leva, Iva 
Mlinšek Lešnik, Katja Klančnik, Andreja 
Vidovič, Matej Korenjak, Mitja Orešnik, 
Majda Labotar, Tamara Skerbinek, 
Simon Skrbinek, Blaž Meglič, Nataša 
Kukovec, Tanja Žohar, Filip Gorjup.

Jure Gorjup

NOVA INTRANETNA STRAN

Ekipa za intranetno stran se je prvič dobila na sestanku pred enim letom, 
ko smo skupaj staknili glave in začeli razvijati ideje za novo intranet stran 
podjetja Weiler Abrasives. Staro, ki je zelo dobro služila nekaj let, je načel 
zob časa, vsebina je bila sicer v določenih delih zelo ažurna, kot so jedilniki 
in novice, v glavnem pa je bila že stara in se ni posodabljala.
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Na razdelku MOJ DOPUST kliknemo
na koledarček s številko 31.

Za vrsto odsotnosti izberemo Odsotnost - bolniška.
Datum od: vpišemo prvi dan bolniške odsotnosti.     
Datum do: vpišemo datum pregleda pri zdravniku.      
Kliknemo SHRANI IN ZAPRI.   

 

Na razdelku HITRE BLIŽNJICE
kliknemo na Moje odsotnosti. Na seznamu izberemo bolniško odsotnost, ki jo želimo

urediti (kliknemo v kvadratek pred imenom), in nato
kliknemo UREDI.

Odpre se nam novo okno. 
Popravimo Datum do - vpišemo zadnji dan
bolniškega staleža.
Kliknemo na V ODOBRITEV. 
S tem smo zaključili bolniški stalež.

Odpre se nam novo okno. 
Popravimo Datum do - vpišemo datum
naslednjega pregleda pri zdravniku.
Kliknemo na SHRANI IN ZAPRI. 
S tem smo podaljšali bolniški stalež.

Najava bolniške odsotnosti v aplikaciji eHRM

Podaljšanje bolniške odsotnosti Zaključitev bolniške odsotnosti

Takšno najavo bolniške
odsotnosti še lahko
urejamo, saj še ne
vemo zagotovo, kdaj je
zadnji dan bolniškega
staleža.

1. 2.

3. 4.

Bolniško odsotnost lahko
podaljšamo ali jo zaključimo. V

kolikor jo podaljšamo, jo moramo
kasneje še zaključiti. 

5. 6.

Od 1. 3. 2020 moramo vsi zaposleni v podjetju najaviti 
vse odsotnosti prek eHRM sistema. Na delavnicah smo 
vas poučili, kako odsotnosti najaviti, prejeli ste tudi gradivo. 

Tukaj vam še enkrat in zelo poenostavljeno prikazujemo najavo 
odsotnosti zaradi bolniške, najavo dopusta in preklic dopusta. 
Za dodatne informacije smo vedno dosegljivi v kadrovsko-pravni službi.
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Na razdelku MOJ DOPUST kliknemo
na koledarček s številko 31.

Kliknemo PREKLIČI ODSOTNOST

Na takšen način najavimo
vse odsotnosti. Pod Vrsta
odsotnosti izberemo tisto
odsotnost, ki jo želimo. 

Še enkrat kliknemo  PREKLIČI
ODSOTNOST. Tako smo preklicali
željeno odsotnost. 

Najava dopusta 

Izpolnimo vsa polja

Vrsta odsotnosti:
Izberemo dopust
Datum od:
Izberemo začetni
datum dopusta

Datum do:
Izberemo končni
datum dopusta

Kliknemo V ODOBRITEV

1.

2.

3.

Preklic dopusta

Na razdelku HITRE BLIŽNJICE
kliknemo na Moje odsotnosti. S klikom v kvadratek pred imenom izberemo

odsotnost, ki jo želimo preklicati

1. 2.

3.
4.
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JE V ČASU EPIDEMIJE MOGOČE OBVLADOVATI STRES?

Vsakega izmed nas je običajno strah 
neznanih stvari oziroma nečesa, česar ne 
moremo nadzorovati. Temu opisu sledita 
tudi pojav in širjenje virusa, ki je v zadnjem 
času nagnal strah v kosti marsikomu izmed 
nas. V nepredvidljivih situacijah je povsem 
normalno, da smo žalostni, zmedeni, 
prestrašeni, naveličani ali jezni. Ker pa si 
vsi želimo življenje preživeti kakovostno, je 
dobro, da poznamo določene misli in odzive, 
ki nas pri tem ovirajo. 

Obstajajo trije različni tokovi 
misli, ki slabšajo naše dobro 
počutje
1. Smiljenje samemu sebi: pri tovrstnem 

miselnem toku se osredotočamo na 
probleme in ne iščemo rešitev. Ne zdi 
se nam pošteno, da se nam dogaja to, 
kar se nam, vendar ne razmišljamo o 
tem, kako bi situacijo spremenili ali si 
jo olajšali. 

2. Nezdrav pogled na druge: pri tovrstnem 
miselnem toku krivimo druge ljudi, da je 
nastala situacija, v kateri smo se znašli, in 
prav tako ne iščemo rešitve. Odgovornost 
prelagamo na druge in z jezo reagiramo 
na informacije o situaciji. 

3. Nezdrav pogled na svet: tovrsten 
miselni tok po navadi vodi do razočaranja, 
saj smo prepričani, da si, če menimo, da 
se trudimo, zaslužimo uspeh. Po navadi 

se pri takšnem miselnem toku zadeva 
zaplete, ker uspeh pričakujemo prehitro 
in za manjšo količino truda ter podobno 
ravnanje pričakujemo od drugih, na katere 
pa seveda nimamo vpliva.  

Dobra novica je, da je naše 
življenje v naših rokah
Vse tri miselne tokove lažje razumemo, če 
poznamo sisteme lokusa kontrole. Obstajata 
dve različni vrsti lokusa kontrole. Prvi je 
zunanji lokus kontrole, za katerega je 
značilno, da je oseba prepričana, da okolje 
ali višja sila ali drugi ljudje nadzorujejo njeno 
življenje. Tovrsten lokus kontrole je značilen 
za zgoraj omenjene tokove misli, ki po navadi 
ne vodijo do uspeha. Drugo mesto nadzora se 
imenuje notranji lokus kontrole, pri katerem 
je oseba prepričana, da ima vpliv na to, kar se 
ji v življenju dogaja, in sprejema odgovornost 
za svoje vedenje in odločitve. Dober primer 
notranjega lokusa kontrole so športniki,  

ki ne odnehajo niti takrat, ko pride do poraza. 
Za izid ne krivijo drugih, temveč premislijo, 
kaj lahko v prihodnosti naredijo drugače, in 
se iz situacije čim več naučijo.

Kako pa si lahko to pot 
olajšamo?

Ne glede na to, s čim se v življenju soočamo, 
je zunanji lokus kontrole tisti, ki bo situacijo 
otežil, medtem ko lahko z notranjim lokusom 
kontrole dosežemo cilje v večji in kvalitetnejši 
meri. Tudi v času epidemije koronavirusa nam 
lahko razmišljanje, da so za našo nesrečo 
krivi drugi in da na to, kako se danes 
počutimo, sami nimamo vpliva, pravzaprav 
v začaranem krogu slabša počutje. 

Medtem ko za ohranjanje fizičnega zdravja 
sledimo ukrepom vlade, je pa na nas, kako 
poskrbimo za naše splošno dobro počutje 
in živimo svoje življenje naprej. Dobra 
novica je, da je naše življenje v naših rokah.  

Življenje vsakega posameznika je polno sprememb, vendar se z njimi soočamo 
na različne načine. Ena izmed pomembnejših sprememb v zadnjih mesecih 
je zagotovo epidemija koronavirusne bolezni in vse, kar le-ta prinaša s sabo. 
Sreča v nesreči je, da je ta sprememba doletela vsakega izmed nas in se z njo 
soočamo kolektivno. Kljub temu da nikakor ne gre za prijetno situacijo, se pri 
soočanju s kriznimi dogodki, kot je ta, ljudje odzivamo z različnimi obrambnimi 
mehanizmi, ki nas lahko dodatno ovirajo pri tem, da tovrstno minljivo situacijo 
preživimo karseda pozitivno. 

Podjetje Weiler Abrasives zaposlenim ponuja vključitev v 60-dnevni izziv za dobro 
počutje, v sklopu katerega udeleženci pridobivajo novo znanje o sebi in razvijajo 
različne strategije soočanja s stresom. Če želite sodelovati, se lahko prijavite 
s poslanim elektronskim sporočilom na SBukovnik@weilerabrasives.com. Za 
sodelovanje potrebujete računalnik, tablico ali telefon ter internetno povezavo, saj 
se ves material pošilja prek elektronskega sporočila glede na tedenski urnik. Prijava 
je anonimna, prostovoljna in brezplačna. Prijava na naslednji 60-dnevni izziv 
za dobro počutje je mogoča do 1. maja 2020, z izzivom pa pričnemo 4. maja 2020.

mailto:SBukovnik%40weilerabrasives.com?subject=
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Nekaj napotkov 

1. V čim večji meri se ob upoštevanju 
pravil držimo običajnega urnika 
aktivnosti, ki smo ga imeli pred epidemijo 
(npr. zjutraj vstanemo, popijemo kavo, 
pojemo zajtrk, gremo v službo, pridemo 
domov, skuhamo kosilo, si vzamemo čas 
za družino in prostočasne aktivnosti itd.). 

2. Skrbimo za higieno, zdravo prehrano, 
zadosti spanja in zadosti gibanja 
(zunaj ali notri). 

3. Ohranjamo socialne stike z ljudmi 
preko sodobnih medijev (telefon, spletna 
družabna omrežja …). 

4. Spremljamo informacije prek 
preverjenih virov (spletna stran 
ministrstva, NIJZ, WHO …) in omejimo 
gledanje televizije.

5. Smo pozorni na svoje duševno zdravje 
in za soočanje s stresom preizkusimo 
različne strategije in relaksacijske tehnike. 

6. Počnemo stvari, ki nas napolnijo z 
energijo in nam narišejo smeh na 
obraz. 

Kaj pa, če vse to ne pomaga?  
Za podatke o ustreznih oblikah pomoči, za 
pogovor in podporo se lahko obrnete tudi na 
telefone za pomoč v stiski: 

Klic v duševni stiski: 01 520 99 00  
(vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj) 

Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik:   
116 123 (24 ur na dan, vsak dan, klic je 
brezplačen) 

TOM telefon za otroke in mladostnike: 
116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro,  
klic je brezplačen) 

NASVETI ZA ŠOLANJE OTROK OD DOMA

Čas, ki nam ga z otroki ponuja 
trenutna situacija, je veliko 
vreden. Spodbujajte otrokovo 
ustvarjalnost in odgovornost. 
Čeprav je lahko prevzemanje vloge 
učitelja zelo naporno, imate v tem 
času priložnost bolje spoznati 
svojega otroka in ga naučiti, kako 
se lahko loti različnih izzivov, ki 
mu jih bo ponudilo življenje.

Zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa 
so svoja vrata zaprle vse šole, vlogo 
učiteljev, svetovalcev, motivatorjev pa 
so prevzeli starši. Čeprav individualno delo 
z otrokom ponuja kar nekaj prednosti, se 
lahko starši, ki se s šolanjem od doma prvič 
soočajo, znajdejo pred izzivom. Za vas smo 
pripravili nekaj nasvetov, ki so vam lahko 
v pomoč, da bo šolanje od doma čim bolj 
učinkovito in čim manj stresno. 

1.   Pripravite prostor za učenje 

Premislite, kje bo imel vaš otrok največjo 
možnost, da se osredotoči na učenje. 
Točna navodila, kakšen prostor za učenje 
je najboljši, ne obstajajo, saj so si otroci 
med sabo zelo različni. Bodite pozorni, 
kaj ustreza vašemu otroku in odprti za 
njegove predloge; učenje lahko poteka 
za mizo, na tleh, na vrtu ipd. Važno je le, 
da bo imel otrok na voljo dovolj svetlega 
prostora in čim manj motečih dejavnikov. 
Da k temu pripomorete, v času učenja 
ugasnite televizijo, radio in utišajte telefon. 

2.   Sledite urniku 

Pogovorite se z otrokom, da tokrat ni doma, 
ker so počitnice, temveč bo šola potekala 
normalno, le v drugem prostoru. Najbolje 
je, da sledite urniku, ki ga uporabljajo v 
šoli, in otroku dovolite krajše odmore po 
vsaki šolski uri učenja. 

3.  Ponudite pomoč, vendar ne 
izpolnjujte nalog namesto otroka 

Morda bo pri usvajanju nove snovi otrok 
potreboval vašo podporo. V takšnih 
primerih otroka poslušajte in mu, v kolikor 
poznate odgovor, pomagajte z nasveti, 
kje lahko odgovor najde ali na kaj naj bo 
pozoren. Nalog nikoli ne rešujte namesto 

otroka. Res je, da boste morda vi hitreje 
prišli do rešitve, vendar se bo vaš otrok iz 
tega naučil le to, da lahko vsako nalogo, s 
katero se sreča, rešijo njegovi starši. Tega 
si ne želimo, kajne? 

Če se zgodi, da je posamezna naloga za 
otroka pretežka, ga ne silite, da jo reši 
sam. Pomagajte mu, da se naloge loti po 
naslednjih korakih: 

1. Pozorno preberite navodilo in preverite, 
ali otrok razume, kaj naloga zahteva 
od njega. 

2. Razdelite nalogo na posamezne korake 
skozi diskusijo z otrokom (kaj naj naredi 
najprej, kaj sledi in kakšen je cilj). 

3. Skupaj z otrokom premislite, koliko časa 
ima na voljo, da nalogo izpolni. 

4. Razložite otroku, da po vsakem 
izpolnjenem koraku le-tega odkljuka, 
ga pobarva ali kako drugače označi, 
da ga je izpolnil. 

5. Po končani nalogi otroka pohvalite. 

Pri nalogah, ki so lahko velik izziv za 
otroka, je ključnega pomena, da mu 
povemo, da vanj verjamemo in da mu 
lahko uspe. Razložite mu, da gre za 
nalogo, ki se mu bo čez čas najbrž zdela 
lahka in da se bo iz nje veliko naučil. Prav 
tako povejte, da ste mu na voljo za pomoč. 

Sintija Leva Bukovnik

Sintija Leva Bukovnik
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DOBER GLAS O LITERARNIH VEČERIH SEŽE  
TUDI V LJUBLJANO

Iz časa, ko smo se še lahko 
družili
Topla peč, obilica dobre poezije, petja, 
glasbe in tudi veliko humorja je botrovalo, 
da je 173. literarni večer, ki je bil v januarju 
2020, uspel kot že dolgo ne. Literarnega 
večera, ki je potekal pod skupnim naslovom 
»Jaz mam en star znucan koš«, se je 
udeležilo veliko poslušalcev. Poleg mnogih 
pomembnih gostov se je večera udeležila 
tudi mag. Marija Minka Jerebič iz Ljubljane z 
Ministrstva za kulturo. V medijih je zasledila 
kulturno dogajanje v Skomarski hiši in se je 
želela pridružiti ljubiteljem poezije in ljudske 
zapuščine.  V svojem pozdravnem govoru 
se je zelo pozitivno opredelila do projekta 
literarnih večerov in zaželela še mnogo 
uspešnih let. 

Tokrat se je predstavilo Turistično kulturno 
društvo Klokočovnik. Predsednik Stanko 
Kukovič je v svojem govoru predstavil delo 
društva in svoje aktivne člane. Odlično deluje 
skupina ljudskih pevcev Klokočovnik, ki so se 
kot pevski  gostje tudi predstavili.Svoja dela 
je predstavil pesnik Bojan Vrečer iz Dobrne. 
Pesmi je prebiral iz svoje druge pesniške 

zbirke Zrele trave. Občinstvo je navdušil 
tudi s svojimi odličnimi fotografijami, saj v 
svojem kraju velja za gospoda, ki ga nikoli 
ne srečaš brez fotoaparata in širokega 
klobuka.  V sklopu poezije, ki jo je posvetila 
svojemu možu, je literarni večer nadaljevala 
Justina Strašek iz Spodnjega Jerneja. 
Predstavila se je tudi kot slikarka, predvsem 
pa so navdušile njene hudomušne zgodbe 
iz knjige Nasmejte se z mano. V vlogi 
Pohorske Lizike je poslušalce nasmejala do 
solz. Celoten večer so spremljale čarobne 
melodije kitar in kontrabasa ter petje tria 
Kitarakon iz Vojnika. 

Skomarsko hišo napolnili 
ustvarjalci iz Slovenskih 
goric
Literarni večer v februarju 2020, že 174. 
po vrsti, je tokrat privabil ustvarjalce iz 
Voličine in Lenarta, ki so poleg domačinov 
napolnili Skomarsko hišo. Kot pesnica se 
je predstavila Irena Čuček iz Voličine pri 
Lenartu. Pri predstavitvi so ji pomagale 
Prijateljice, pevke ljudskih pesmi iz Lenarta. 
Kot glasbena gosta sta se predstavila brat in 

sestra, dvojčka, Benjamin in Kristina Planko 
iz Gorice pri Slivnici.

Irena Čuček je upokojena učiteljica, ki 
je dolga leta poučevala na Osnovni šoli 
Lenart. Tam je s povsem pedagoškimi nameni 
večkrat napisala kakšno pesem ali krajšo 
zgodbo. Rada pa je napisala tudi kakšne 
priložnostne pesmi za svoje prijateljice ali 
sorodstvo. Bolj resno se je tega ustvarjanja 
lotila po težki življenjski preizkušnji in tako 
je nastalo kar nekaj izpovednih pesmi, ki so 
jo reševale iz stiske. Združila jih je v zbirko z 
naslovom Moje solze in jih podarila svojim 
domačim in vsem, ki so ji stali ob strani v 
teh trenutkih. V krogu prijateljev in domačih 
je lansko leto že imela svoj prvi literarni 
večer. Na Skomarju je predstavila nekaj 
pesmi po sklopih in čutiti je bilo, da ji verzi 
dobro tečejo in da so misli jasne z izrazito 
simboliko. 

Gosti iz Voličine in Lenarta so se  KUD-u 
Vladko Mohorič in sponzorju večerov Weiler 
Abrasives zahvalili za gostoljubje, Magdi 
Drozg pa za odlično vodenje ogleda Skomarja 
in Skomarske hiše.

Majda Labotar
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NOVOSTI V ŠRD 2020 ŠPORTNO
WEILER ABRASIVES

DRUŠTVO

• Skupščina ŠRD bo izvedena takoj, ko bodo preklicani ukrepi 
za omejitev širjenja bolezni covid-19 in bomo imeli informacije 
o možnem nadaljnjem delu društva.

• Članarina za leto 2020 ostaja enaka kot pretekla leta: člani 15 
evrov, otroci do 18. leta in upokojenci 5 evrov.  

• Prosimo starše otrok, starejših od 18 let, da prinesete kot vsako 
leto kopijo potrdila o šolanju, da lahko podaljšamo njihovo 
članstvo. Če potrdila za tekoče leto ne dostavite, se otroku, 
starejšemu od 18 let, članstvo in ugodnosti ŠRD prekinejo.

• Pozivamo vse upokojene člane društva, da poravnate članarino 
za leto 2020 v višini 5 evrov z UPN nakazilom na TTR društva 
in kopijo potrdila o plačilu pošljete odboru. 

• Nalepk o članstvu na novih karticah ŠRD ni več – za izkazovanje 
ugodnosti sta dovolj izkaznica in spisek članov ŠRD. 

• Izkaznico ŠRD ob izpisu ali ob odhodu iz podjetja predamo skupaj 
z izjavo predstavnikom društva (Boris Valduber, Marta Naglič, 
Lovro Založnik) ali predsedniku Viliju Potočniku.

• ŠRD Weiler predvidoma nadaljuje z delom v posameznih sekcijah 
v jesenskem delu.

Vpis v društvo ŠRD je možen skozi celo 
leto z izpolnjeno Pristopno izjavo pri članih  
IO ŠRD. Zato vsi, ki še niste včlanjeni, 
vljudno vabljeni, da se nam pridružite.

Ugodnosti za člane ŠRD so:

• možnost brezplačne udeležbe v športnih 
sekcijah kot so Badminton, Tenis Maribor, 
Joga/Skupinske vadbe Zreče in Maribor, 
Bowling Maribor, Kegljanje Slovenske Konjice, 
Pohodništvo, Ribištvo Maribor

• udeležba na organiziranih večjih dogodkih 
društva, kot so Zimsko druženje, nogometni 
turnir

• sofinanciranje pri nakupu smučarskih kart za 
smučišča Rogla in Mariborsko Pohorje

• popusti pri nakupu kart za kopališča Terme 
Zreče in Pristan Maribor

• popust v višini 20 % za vse nakupe v trgovini 
Sport Billy Slovenske Konjice

• popust v višini 20 % za vse energijske terapije 
in masaže pri Tatjani Padežnik, s. p., Zreče

Marta Naglič
Ko se pred virusom še duhec skrije v drevesno deblo. 
Našel ga je Oskar Remih iz Gorenjega Leskovca.
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Izbrali smo si lep in sončen marčni dan in ga 
namenili tradicionalnemu Zimskemu druženju 
vseh zaposlenih v podjetju Weiler Slovenija. 
Letos se nas je okoli 80 sodelavcev odpravilo 
na smučišče Cerkno. 

Pohvale vredno je, da so se nam pridružili 
tudi sodelavci in sodelavke, ki ne smučajo, 
vendar so izkoristili čudovit dan za krajše 
pohode po okolici.  

ZIMSKO DRUŽENJE NA SNEGU

Za okrepčilo smo se na poti domov ustavili 
v gostišču Gačnk, ki ima svojo prepoznavno 
zgodovino. Poznano je po tem, da se je 
v njem med časom vojne poročila znana 
partizanka in zdravnica Franja,  po kateri 
se je kasneje poimenovala tudi nam vsem 
znana Bolnica Franja. 

Po zelo dobri hrani in čudoviti pogostitvi 
smo se v večernih urah vrnili domov rahlo 

športno utrujeni, pa vendar zadovoljni, saj 
smo se imeli krasno. Takšna sproščena 
športna druženja nas sodelavce med sabo 
povezujejo in pozitivno navdihujejo, zato si 
jih v bodoče še želimo.

Ob tej priložnosti gre zahvala vsem 
sodelujočim za izvedbo Zimskega druženja 
na snegu 2020.

Andreja Založnik 
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MAMA, JAZ BI MUCO!

V očeh otroka sta mačka in/ali pes, velikokrat 
tudi oba skupaj, prava in enakovredna člana 
družine. Veliko otrok se pri svojih težavah 
zateče k svojim živalskim ljubljencem, celo 
prej kot k bratu ali sestri, kaj šele staršem. 
In dokazano je, da se otroci, ki imajo neko 
žival, lažje in hitreje znajdejo v družbi, bolj 
so pripravljeni pomagati in sodelovati z 
drugimi otroki, skratka – otroci, ki odraščajo 
v družbi mačke, psa ali obeh, zrastejo v 
samozavestnejšo, odgovornejšo, okolju 
prijaznejšo in tudi zabavnejšo osebnost.

No, nista pa ne pes in ne mačka plišasta 
igrača, ki jo po uporabi odvržeš v kot in se ne 
zmeniš več zanjo. V resnici je družinski član, 
za katerega je treba vedno imeti čas in za 

katerega je treba redno skrbeti. Zato imajo 
psa in/ali mačko samo urejene in odgovorne 
družine, ki tudi svojim otrokom ne dovolijo, 
bi imeli žival kot igračko, ampak jih navajajo 
na skrb zanje. In lahko mirno rečemo, da je 
domači ljubljenček zrcalo gospodarja, ki tudi 
brez besed pove neprimerno več o stanju 
v družini, kot bi lahko povedal katerikoli 
njen član. 

In kaj je bolje? Pes ali mačka? Velja, da so 
mačke in psi zelo različni. Tako kot smo si pač 
različni tudi ljudje. Zato je pred odločitvijo 
dobro zelo resno razmisliti, katera žival 
bolj ustreza vaši družini – mačka ali pes? 
Velikokrat slišimo, da so psi zvesti in mačke 
hinavske. Pa ni čisto tako! Vedeti moramo, 

da so mačke po naravi bolj samotarske 
živali in psi družabnejše. Glavni namen 
udomačitve mačke je bilo lovljenje hišne 
golazni, medtem ko je bil pes že od nekdaj 
bolj povezan z ljudmi. Tako je tudi danes bolj 
odvisen od nas, bolj družaben in potrebuje 
veliko več pozornosti kot mačke. Te so bolj 
samostojne in precej bolj neodvisne od 
človeka. Mačka po naravi ne potrebuje toliko 
topline in ljubezni kot pes, ki bo večkrat 
pristopil do nas, mahal bo z repom in jokal, 
ko bomo odšli. Ampak to ne pomeni, da nas 
mačke nimajo izjemno rade! In da niso zelo 
prijazne in tople živali. 

Mjau, mjau 

Hov, hov.

Najbrž ni starša, ki ne bi kdaj slišal: »A lahko imam psa? In muco!«   
Mnogi starši prošnji niso ravno naklonjeni, pa vendar – stroka pravi: »Ja!  
Če se le da, privoščite otrokom domačo žival!« Pes in mačka sta priljubljena 
in velikokrat otrokom najboljša prijatelja. 
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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 14. 6. 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. 

NAGRAJENCI NAGRADNE 
KRIŽANKE IZ PREJŠNJE 
ŠTEVILKE SO:

1. Jelka Gumzej 
2. Martin Perkovič 
3. Ksenija Gaber

Nagrade se prevzamejo pri 
Tamari Skerbinek.

Ime in priimek

Enota (zaposleni) ali domač naslov (upokojenci) 

Rešitev križanke

7.      V kupon spodaj dopišite vaše osebne podatke:Kupon 
April 2020

NAGRADNA KRIŽANKA

ŽVEPLO
SOCVETJE

PRI ŽITU
VRSTA
ŽABE

FOSFOR NAJVIŠJI VRH
V ANDIH

JOHN
OSBORNE

NAJVIŠJA
IGRALNA

KARTA

GUMICA
ZA BRISANJE

POVRŠINSKA
MERA

GRŠKA
ČRKA

LJUDSKA
REPUBLIKA

LITER

OPLOV
AVTO

KRIVOLOV

KISIK

MESTO
V NEMČIJI

ZVONE
IVANUŠIČ

TRINITRO-
TOLUOL

RIMSKO
500

SLOVENSKA
NOVINARKA

LADA

RIBONUKLE-
INSKA

KISLINA

DESKA
S KOLEŠČKI

NEMŠKI
PISATELJ

ZLATA
OGNJANOVIĆ

SOPRAN

DEL
LETALA

POLMER

NEMŠKI
PARLAMENT

2. ČRKA
ABECEDE

ZAGOVORNIK
IDEJE

AMPER

OTOK
V MARKIZNIH

OTOKIH

ANGLEŠKI
PISATELJ

SLOVENSKI
PISATELJ

VZDRŽEVANJE
IN OBNOVA

CEST

JAPONSKI
POLITIK

HIROBUMI

PROSTORNINA

FINSKO
JEZERO

IZUMITELJ
TELEFONA

OZNAKA
ZA TESLA

PEČE
KRUH

BRITANSKA
LETALSKA
DRUŽBA

DOMINANTA

BRAJDA,
LATNIK

KOMORNI
TON

IMETNIK
DELNICE

MAJHEN
KLAS

IME VEČ
ŠPARTANSKIH

KRALJEV
ELEKTRIČNI

ELEMENTARNI
NABOJ

ATA

VJEKOSLAV
KALEB

ŽELEZNIŠKA
KOMPOZICIJA

SIMBOL
ZA TOK

GRŠKI
MITOLOŠKI
LETALEC

JOD

RIMSKI
POZDRAV

AR

NOVI
TEDNIK

AKADEMSKI
KOŠARKARSKI

KLUB

BARVA
IGRALNIH

KART

6. ČRKA
ABECEDE

KRAJ PRI
KOČEVJU

MIKE
YOUNG

VODNA
RASTLINA

GRŠKA
BOGINJA
ZEMLJE

TOVORNJAK
ZA PREVOZ

TEKOČIN

VELIKO
NASELJE

ZNAK ZA
ELEKTRIČNO

POLJSKO
JAKOST

PARADIŽ

PIANO

PRIPRAVA ZA
OBREZOVANJE

TONA


