
AVTO MOČNIK, d. o. o., KRANJ,  
Jezerska cesta 135, Kranj, T: 04 281 77 17

Avto Močnik, zanesljiv partner  
za vaš avtomobil včeraj, danes, jutri
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Za vas beležimo čas

Z vami smo že sedemdeset let

Vsi stari časopisi so z vašega domačega računalnika brezplačno  
dostopni v arhivu spletnega časopisa www.gorenjskiglas.si.

Lokalna novica je kraljica
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Domel iz Železnikov je tudi letos, ko je praznoval 70-letnico 
obstoja, posloval zelo dobro, saj je obseg prodaje zrasel za 
več kot desetino, pretežno zaradi rasti na novih programih. 
Veliko so tudi zaposlovali, v večjem delu so del proizvodnje 
tudi že preselili na novo lokacijo na Trato, kot vedno so 
precejšnjo pozornost posvečali tudi razvoju novih izdelkov. 

V Skupini in matičnem podjetju Domel Železniki se lahko že tretje leto zapored 
pohvalijo, da jim je obseg prodaje zrasel za več kot deset odstotkov. Po zadnjih 
ocenah bodo namreč letošnje poslovno leto končali s 115 milijoni evrov prihodkov 
od prodaje v Sloveniji in z dobrimi šestimi milijoni evrov v njihovem kitajskem podje-
tju, je pojasnila predsednica uprave Domel Holdinga in prokuristka Domela Jožica 
Rejec. Povečan obseg prodaje ter drugi ukrepi zmanjševanja materialnih stroškov 
in povečevanja produktivnosti bodo vplivali tudi na dobiček iz poslovanja, ki bo po 
zadnjih ocenah znašal dobrih sedem milijonov evrov. S svojimi izdelki so prisotni v 
54 državah, največji delež v prodaji še vedno predstavlja evropski trg, znotraj njega 
pa zlasti nemški in z njim povezani trgi. Zaradi odličnega poslovanja so tako kot lani 
pridobili tudi bonitetno oceno AAA.
Povečanje proizvodnje in pridobitev novih poslov sta se izrazila tudi v dodatnem 
zaposlovanju, saj so v letošnjem letu na novo zaposlili več kot 160 sodelavcev, tako 
da imajo v Sloveniji že 1161 zaposlenih, na Kitajskem pa imajo trenutno okoli 70 
delavcev. »Zaposlovanje je potekalo v sorazmerju z rastjo obsega proizvodnje, tako 
da v prihodnjem letu ne načrtujemo večjega števila novih zaposlitev in se bomo 
posvetili predvsem dvigu produktivnosti dela,« je pojasnila Rejčeva. 
Nove projekte so pridobivali predvsem v programu komponent, na elektronsko 
komutiranih tehnologijah in motorjih, medtem ko so pri sesalnih enotah obseg 
prodaje obdržali na okoli 44 milijonih evrov. »Obdržati takšen obseg prodaje je pri 
sesalnih enotah, kjer smo že dosegli maksimalno raven, zelo zahtevna naloga. 
Veliko truda smo vložili v prehod na omejitev moči sesalnikov pod 1000 W, ki velja 
od prihodnjega leta,« razlaga Rejčeva. Delež sesalnih enot, ki še vedno ostaja 
osnovni program Domela, sicer v obsegu prodaje vztrajno pada, predvsem na 
račun rasti novih programov. 

Nujna selitev na Trato
V programu komponent je Domel letos dosegel izredno rast, ki je precej presegla 
tudi sprejete plane. »Nekateri projekti so se odvili hitreje, kot smo načrtovali, zato 
bomo plan presegli za več kot 20 odstotkov. V naslednjem letu načrtujemo celo 
40-odstotno rast, čemur je zelo težko slediti, prav iz tega razloga pa je bilo letoš-
nje leto za nas kar zahtevno,« je pojasnil Zvone Torkar, direktor matične družbe 
Domel.  
Za obvladovanje tako visoke rasti je Domel že nujno potreboval nove proizvodne 
prostore, ki so jih lani kupili na območju nekdanjega LTH na Trati. V letošnjem letu 
je tam intenzivno potekala temeljita obnova kompleksa, pri tem pa je bilo treba 
loviti tudi terminske plane, da so na novi lokaciji še pravočasno postavili nove stro-
je in jih nekaj preselili z lokacije na Otokih. Oddelek avtomatskih stiskalnic je tako 
na Trato že v celoti preseljen, prav tako oddelek nabrizgavanja plastične izolacije 
na statorske in rotorske pakete. Na Trati tako v treh oz. štirih izmenah že dela oko-
li petdeset zaposlenih, ko bodo prihodnje leto preselili še brizgalnico za duroplas-
te, bo tam delalo skupno več kot sto sodelavcev. Prostora za selitev drugih progra-
mov tam ni več, obstoječi objekti omogočajo le dodatno širitev preseljenih treh 
programov.

Rast presegla vse načrte

Jožica Rejec,  
predsednica uprave Domel Holdinga 
in prokuristka podjetja Domel

Zvone Torkar, direktor družbe Domel

Otoki 21
4228 Železniki
Slovenija 

Tel: 04 51 17 100
Faks: 04 51 17 106
E-pošta: info@domel.si
www.domel.com
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V programu komponent je Domel letos 
dosegel izredno rast, ki je precej presegla 
tudi sprejete načrte.

Ob letošnjem praznovanju 70-letnice so 
Domel obiskali tudi gospodarski minister 
Zdravko Počivalšek, predsednik 
Gospodarske zbornice Slovenije Marjan 
Mačkošek in župan Železnikov Anton 
Luznar. 

»S selitvijo na Trato se je mudilo tudi zato, ker se je na Otokih pojavila nova potreba 
po dodatnih prostorih, zato je treba obstoječi oddelek brizgalnice čim prej izpraz-
niti. Omenjeno halo je treba zdaj prenoviti in tudi dograditi v dve nadstropji, kjer bo 
potekala montaža nove EC-enote,« pojasnjuje Torkar.  

Razvoj zagotavlja konkurenčnost
V Domelu se že ves čas zavedajo, da bodo konkurenčnost lahko vzdrževali samo 
na račun nenehnih inovacij, ki so načrtovane dolgoročno. Že ustaljena praksa je, 
da za svoje inovacije prejmejo tudi nacionalna priznanja Gospodarske zbornice 
Slovenije. Letos so tako zlato nacionalno priznanje prejeli za nov EC-motor z mož-
nostjo integrirane elektronike za moči do 1000 W, ki so ga razvili v sodelovanju z 
Razvojnim centrom NELA. Po besedah Matjaža Čemažarja, vodje razvoja in razis-
kav, so se pri tej inovaciji skoncentrirali na energetsko učinkovitost in stroškovno 
optimalen dizajn. Izdelek so sicer v osnovi razvili za trg pralnih strojev, a je tako 
fleksibilen, da je uporaben tudi pri drugih aplikacijah, npr. pri profesionalnih apara-
tih v kuhinji ali ventilacijski tehniki. Z njegovo proizvodnjo so začeli že letos, v na-
slednjih letih pa jo bodo še širili. Nagrajena pa je bila tudi druga njihova inovacija, 
dvojni digitalni hladilni inkubator TOWER, ki je prejela regijsko zlato priznanje. 
V Železnikih pa se niso posvečali izključno poslom, ampak so si vzeli čas tudi za 
praznovanje, saj je letos minilo 70 let od ustanovitve Produktne zadruge kovinarjev 
Niko, iz katere je izšel tudi današnji Domel, ki je tudi edini pravni naslednik zadru-
ge. Med drugim so ob jubileju izdali obsežen zbornik, ki so ga pripravljali kar pol-
drugo leto, v njem pa so podrobno popisali vso zgodovino kovinarstva v Selški 
dolini. »Iskreno smo ponosni in smo hkrati hvaležni vsem, ki so prispevali k temu, 
da je današnji Domel zrasel na trdnih temeljih, kar smo želeli z zbornikom tudi pri-
merno obeležiti. Zavedamo se, da je bilo v preteklosti narejenih ogromno pogum-
nih in težkih korakov, pri tem pa se je nenehno pazilo, da je podjetje ostalo tesno 
povezano z lokalnim okoljem. Prav navezanost na lokalno okolje je tradicija, ki je 
ne smemo in ne bomo zanemarili. Ne nazadnje se to kaže tudi v notranjem lastniš-
tvu današnjega Domela,« razmišlja Jožica Rejec. 
V Domelu sicer v letu 2017 načrtujejo petodstotno rast obsega prodaje na novih 
programih, prav tako petodstotno povečanje produktivnosti, nadaljnje zmanjševa-
nje materialnih stroškov. »Novo investiranje v dokončno obnovo kompleksa na 
Trati bomo začasno zaustavili. Prenovili bomo samo objekte, ki jih potrebuje proiz-
vodnja, medtem ko bomo z nadaljnjo ureditvijo 'nove' upravne stavbe, kamor bomo 
sicer selili nekatere režijske službe, del pa bo namenjen drugim najemnikom, malo 
počakali,« je še napovedala Rejčeva.

Z lanskim nakupom kompleksa nekdanjega LTH na Trati so v Domelu  
rešili veliko prostorsko stisko.
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V Aerodromu Ljubljana so v letošnjem letu povečali mrežo 
letalskih povezav in vzpostavili Fraportovo letalsko akademijo. 
Jeseni so dočakali začetek del za prestavitev ceste mimo 
letališča, ki bo v prihodnje omogočila izgradnjo letališkega 
mesta Aeropolis.

Osrednje slovensko letališče s konkurenčno ponudbo okoliškim privablja vse več 
potnikov. Tako v poletnem kot v zimskem voznem redu so okrepili mrežo letal-
skih povezav. Poleti je bilo mogoče z ljubljanskega letališča potovati na 29 desti-
nacij v 22 držav z več kot 220 rednimi leti na teden, pozimi pa neposredno na 22 
destinacij v 18 držav z več kot 180 rednimi leti tedensko. Med novimi prevozniki 
sta ponudbo letos dopolnila poljski LOT in grški Aegean Airlines, povečuje pa se 
tudi ponudba nizkocenovnih letov. EasyJet je povečal število tedenskih frekvenc, 
letom na londonsko letališče Stansted pa pridružil še Gatwick. Za prihodnjo pom-
lad je letenje v Amsterdam že napovedal nizozemski nizkocenovnik Transavia.
Zelo pomemben korak za nadaljnji razvoj letališča pomeni prestavitev 2350-metr-
skega odseka ceste mimo letališča; 2,6-milijonska investicija je že v teku, 
34,4-odstotni delež stroškov pa bo financiral Aerodrom Ljubljana. Po besedah 
poslovodnega direktorja podjetja Zmaga Skobirja je prestavitev ceste ključne-
ga pomena za nadaljnji razvoj letališča, ki na dodatnih 35 hektarih površine v nas-
lednjih letih predvideva izgradnjo letališkega mesta Aeropolis. V njem so predvide-
ni hotelsko-kongresni center, poslovni park, nakupovalno središče ter logistični 
objekti. Aeropolis bo dobra zaposlitvena priložnost za okoliško prebivalstvo, saj bo 
po ocenah ponudil več kot dva tisoč novih delovnih mest.
Med novimi projekti izstopa Fraportova letalska akademija, katere glavni namen 
je zadostiti izobraževalnim potrebam letališč iz skupine Fraport in širšega trga. V 
akademiji, ki bo praktično zaživela prihodnje leto, bodo usposabljali za specifične 
letališke poklice in znanja, ki jih ni mogoče dobiti v sklopu formalnih izobraževanj, 
so pa za delo na letališču nujno potrebna. Dolgoročni cilj akademije ni le podaja-
nje znanja, temveč tudi povezovanje različnih letalskih področij v integriran izobra-
ževalni koncept.
Hkrati s povečevanjem ponudbe letov, si na letališču prizadevajo za trajnostni 
razvoj in kakovost storitev, kar so letos potrdili z uspešnima presojama standar-
dov ISO 9001 in ISO 14001 ter obnovitvijo certifikata Airport Cabron Accreditati-
on, edinega institucionalno priznanega standarda za upravljanje ogljičnega odtisa 
letališč. Za zmanjševanje ogljičnega odtisa si prizadevajo že več let. Upoštevajoč 
podatke o številu potnikov in teži tovora so izpuste na posameznega potnika oziro-
ma na sto kilogramov tovora v primerjalnem obdobju 2012–2014 zmanjšali za 13,4 
oziroma za 6,2 odstotka. Ogljično nevtralnost sicer nameravajo doseči do leta 
2020. Še enega v vrsti korakov k cilju so naredili z oktobrskim odprtjem postajali-
šča za souporabo električnih vozil v sodelovanju s podjetjem Avantcar. S tem brez-
emisijsko povezujejo prestolnico z letališko infrastrukturo in svetom. Njihova okolj-
ska in trajnostna prizadevanja so bila prepoznana ter ob koncu leta nagrajena z 
okoljsko nagrado Financ za okolju prijazno podjetje.
K trajnostni naravnanosti Aerodroma Ljubljana sodi tudi skrb za razvoj in zadovolj-
stvo zaposlenih, ki je pogoj za uspešno rast podjetja. To so med drugim potrdili s 
polnim certifikatom za družini prijazno podjetje, ki je plod uspešno izvedenih 
ukrepov, ki zaposlenim omogočajo lažje usklajevanje družinskega in delovnega 
življenja. Nedvomno je tudi to eden od razlogov, da iskalci zaposlitve Aerodrom 
Ljubljana uvrščajo med najbolj zaželena podjetja in so ga uvrstili med nosilce pri-
znanja ugledni delodajalec.

Okrepljena mreža letalskih 
povezav in novi projekti

Aerodrom Ljubljana je letos povečal 
letalsko mrežo poletov na ljubljanskem 
letališču.

Aerodrom Ljubljana, d. o. o.
Zg. Brnik 130a
4210 Brnik
www.lju-airport.si
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V Vzajemni svojo ponudbo zdra-
vstvenih zavarovanj prilagajajo 
potrebam posameznika in pri tem 
sledijo enemu cilju: »Želimo biti 
prva izbira, ko gre za zdra-
vstveno in osebno varnost 
posameznika in družine,« 
pove direktor njihove poslovne 
enote v Kranju, Matjaž Fajfar. 
In doda: »Ljudje še vedno radi 
dobro zavarujejo premože-
nje – hišo, stanovanje, avto, 
a vse bolj se zavedajo, kako 
pomembno je zdravje, zato 
se vse bolj zavarujejo tudi za 
tveganja, ki jih prinašajo bo-
lezni in nezgode.« 

Z Zdravstveno polico 
hitro na vrsto
Zdravstvena polica je zdravstve-
no zavarovanje, s katerim Vza-

jemna omogoča zavarovancu 
kritje stroškov samoplačniških 
zdravstvenih storitev pri domačih 
in tujih zasebnikih  v mreži Vza-
jemna Net. Zavarovanje krije 
predvsem stroške specialističnih 
pregledov in operativnih pose-
gov, hkrati pa zagotavlja lažji in 
hitrejši dostop do storitev, poja-
snjuje Fajfar in dodaja, da je v 
zavarovanje možno vključiti tudi 
otroke. Poleg tega zavarovan-
cu pripravijo individualni načrt 
zdravljenja in mu pomagajo od 
začetka do zaključka zdravlje-
nja. 

Finančna varnost v 
primeru težjih bolezni
Po besedah Fajfarja je v zadnjih 
letih  opazen porast zavarova-
nja za težje bolezni. Z njim si za-
gotovite prepotrebna finančna 
sredstva v primeru, da zbolite za 
eno izmed najpogostejših težjih 
bolezni, med katere se uvrščajo 
tudi rak, srčni infarkt in možgan-
ska kap. Takšna bolezen prinese 
veliko sprememb v način življe-
nja in povzroči izpad dohodka 
v primeru trajnega zdravljenja 
in nesposobnosti za delo. Za 
dodatno finančno varnost so 
tako v Vzajemni oblikovali pra-
vo zdravstveno zavarovanje, ki 
omogoča zavarovalno zaščito 
za primer 21 najpogostejših tež-
jih bolezni.

Preventiva na prvem 
mestu
V Vzajemni si kot zdravstvena 
zavarovalnica prizadevajo za 
preventivno skrb za zdravje, 
zato s programom Varuh zdrav-
ja spodbujajo zdrav življenjski 
slog svojih zavarovancev. Zdrav 
način življenja pa podpirajo tudi 
tako, da finančno pomagajo in 
sodelujejo pri izvedbi različnih 
športnih tekmovanj in drugih do-
godkov. Tako so letos podprli 
Tek gorenjskih bolnišnic, odboj-
karski turnir v Kranju, projekt Ne-
odvisen.si, Medvoški tek, Tek na 
Smolnik itd. 

Za podrobne informacije o po-
nudbi zdravstvenih zavarovanj, 
ugodnostih in programu Varuh 
zdravja se lahko obrnete na 
Vzajemnine svetovalce, ki vam 
bodo z veseljem pomagali. Va-
bljeni, da jih obiščete v njihovi 
novi poslovalnici v Železnikih 
in vseh ostalih poslovalnicah na 
Gorenjskem.

Zagotovite si svojega varuha zdravja 
Kar v zdravje vložiš, ti bo tudi zdravje povrnilo. Tega se dobro zavedajo v Vzajemni 
zdravstveni zavarovalnici, zato svojim zavarovancem omogočajo program Varuh 
zdravja, v katerem jim pomagajo pri skrbi za zdrav življenjski slog z različnimi 
ugodnostmi s področja zdravja, športa in dobrega počutja.

PE KRANJ
Koroška cesta 1, 
tel.: 04/ 201 03 10

• Kranj, Zlato polje 2
• Jesenice, Lekarna Plavž,Cesta maršala Tita 77
• Radovljica, Kranjska cesta 1
• Škofja Loka, Kapucinski trg 8
• Tržič, Cesta Ste Marie aux Mines 23
• Železniki, Češnjica 9

Matjaž Fajfar
direktor poslovne enote Kranj
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Slovenska kampanja 
Pozor(!)ni za okolje je  
primer najboljše prakse 

Kampanja Pozor(!)ni za 
okolje nadaljuje svojo vizijo 
trajnostnega ravnanja z 
okoljem, za kar je kranjski 
Goodyear prejel tudi prizna-
nje za najboljšo prakso ini-
ciative Goodyear Better 
Future (Goodyear Boljša 
prihodnost), pod katero 
korporacija Goodyear zdru-
žuje varnostne, izobraževal-
ne in trajnostne pobude v 
okviru globalne korporativ-
ne družbene odgovornosti. 
Z aktivnostmi za zmanjše-
vanje ogljičnega odtisa 
kampanja danes povezuje 

več kot 60 različnih partner-
jev in vključuje več kot 
16.000 dijakov slovenskih 
srednjih šol. 
Uvodno srečanje ob začet-
ku že sedmega leta kam-
panje je letos gostila global-
na direktorica za področje 
vključevanja skupnosti iz 
sedeža Goodyeara v Akro-
nu (Ohio, ZDA) Alison Whi-
te, ki je zbranim mentorjem 
in predstavnikom sodelujo-
čih organizacij predstavila 
pomen projekta: “Družba 
Goodyear je zavezana pod-
pori sodelovalnim progra-
mom za zmanjševanje 
odpadkov, varčevanju z 
energijo in ustvarjanju pozi-
tivnih učinkov za širšo dru-

žbeno skupnost. Z novim 
krogom kampanje Pozor(!)
ni za okolje skupaj s svojimi 
sodelavci znova utrjujemo 
Goodyearovo zavezo vra-
čanju skupnosti. Na global-
ni ravni se ponovno veseli-
mo rezultatov tega skupne-
ga, v Goodyearu najboljše-
ga programa na področju 
trajnostnega razvoja ter 
kreativnih dijakov, ki sode-
lujejo v njem.” 

Z Goodyearom  
smo varni

Kranjski Goodyear že vrsto 
let vodi program donacij 
pnevmatik za reševalne in 
gasilske službe ter tako pri-
speva k varnosti na cesti. 
Letos so več kot 40 organi-
zacijam priskočili na pomoč 
pri opremljanju intervencij-
skih vozil in jim donirali več 
kot 200 pnevmatik. 
Uroš Teran, predsednik Pro-
stovoljnega gasilskega druš-
tva Duplje, je povedal: “Zave-
damo se, da so kakovostne 
pnevmatike na avtomobilu 
včasih še bolj pomembne 
kot pa sama opremljenost 
avtomobila, saj omogočajo, 
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Družba Goodyear Dunlop Sava Tires kot ena vodilnih proizvajalk pnevmatik v jugovzhodni Evropi 
kupcem zagotavlja pnevmatike najvišje kakovosti, številne družbeno odgovorne aktivnosti, projekti 
in dogodki, ki jih izvajajo, pa prinašajo tudi širšo družbeno in naravno dobrobit.
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da na cilj prispemo varno in 
hitro, predvsem na terene, ki 
niso tako lahko dostopni.” 
Klemen Šmid pa je v imenu 
Prostovoljnega gasilskega 
društva Železniki dodal: »Da 
je podjetje dobrodelno narav-
nano, je pokazalo že leta 
2007, ko so nam po popla-
vah v Železnikih podarili štiri 
komplete pnevmatik. Podo-
bno dobrodelno noto so 
izkazali tudi letos in zato smo 
jim zelo hvaležni.« 

Prostovoljstvo kot temeljni 
steber vključevanja  
v skupnost

Povezovanje z lokalno sku-
pnostjo je v samem osrčju 
Goodyearove strategije 
delovanja, kar odražajo tudi 

prostovoljske akcije zaposle-
nih v kranjski družbi. Spom-
ladi so zaposleni s Prodajne-
ga oddelka prenovili prosto-
re Združenja paraplegikov 
Gorenjske, jeseni pa so 
sodelavke z oddelka Servis 
kupcem Centru Korak in 
Varstveno delovnemu centru 
Kranj pomagale pri vzdrže-
valnih in čistilnih delih. 

Sledi dobrodelnosti  
na vsakem (tekaškem) 
koraku

Kot prejemnik certifikata Top 
Employer Goodyear Sloveni-
ja svojo skrb za okoli 1400 

zaposlenih udejstvuje tudi 
prek iniciative Pozor(!)ni za 
zdravje, ki združuje interne 
programe za spodbujanje 
aktivnega in zdravega življe-
nja. Letos se je 21. Ljubljan-
skega maratona udeležilo 
kar 90 zaposlenih. Goodye-
ar je sodelujoče v pripravljal-
nem obdobju maratona 
dodatno vzpodbujal prek 
programa zbiranja kilometrov 
za dobrodelnost. Zagreti 
Goodyearovi tekači so na 
pripravljalnih tekih tako zbrali 
več kot 8000 kilometrov, ki 
so bili, pretvorjeni v denarno 
vrednost, podarjeni v dobro-
delne namene.
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Tudi prostovoljni gasilci iz Podbrezij so hvaležni za donirane 
pnevmatike. Foto: PGD Podbrezje
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»Že samo ime ljudska univerza pove, da smo tu zaradi ljudi, lokalnega prebivalstva. 
Smo prvi v Mestni občini Kranj, ki odraslim nudimo pestro paleto možnosti za vse-
življenjsko učenje in izobraževanje. Področju izobraževanja odraslih se je v letu 
2015 pridružilo še področje medgeneracijskega sodelovanja, ki je še širše usmer-
jeno v ljudi in skupnost,« pravi direktorica Ljudske univerze Kranj Mateja Šmid, ki 
jo veseli, da se občina zaveda potrebe tako po izobraževanju odraslih kot po vzpo-
stavitvi medgeneracijskega sodelovanja v lokalni skupnosti.
Za Ljudsko univerzo Kranj (LUK) je bilo letošnje leto razvojno naravnano, polno 
novih izzivov in uspešno. Njihova osnovna dejavnost je izobraževanje odraslih, kjer 
so na področju tako srednješolskih programov za odrasle kot tudi na področju 
jezikovnih tečajev, strokovnih usposabljanj oz. priprav na pridobitev nacionalne 
poklicne kvalifikacije (NPK) in tečajev za starejše naredili premik naprej, predvsem 
glede na potrebe, ki so jih zaznali v lokalnem okolju.
Na področju strokovnih usposabljanj je po besedah Mateje Šmid še vedno najve-
čje zanimanje za program socialni oskrbovalec na domu, saj je vse več starejših, 
ki potrebujejo pomoč na domu, in za program računovodja za manjše družbe, 
samostojne podjetnike in zavode, ki prinaša znanja, potrebna tudi za vsakega pod-
jetnika. Pri jezikovnih tečajih se je v zadnjem letu povečalo povpraševanje po indi-
vidualnih tečajih – po eni strani ljudje nimajo časa, da bi hodili na splošne tečaje, 
po drugi strani pa želijo pridobiti specifična znanja, ki jih potrebujejo na delovnem 
mestu. Veseli so tudi, da se vse več podjetij odloča za jezikovne tečaje po njihovi 
meri. Manj zanimanja od pričakovanega so zaznali za splošne tečaje in delavnice, 
ki jih prav tako izvajajo v okviru LUK, recimo različne računalniške tečaje, tečaje 
komunikacije, upravljanja konfliktov, obvladovanja stresa, upravljanja časa in podo-
bno. To so po besedah Mateje Šmid kompetence, ki so v današnjem času še kako 
pomembne in potrebne za uspešno in zadovoljno življenje tako v krogu družine in 
prijateljev kot tudi sodelavcev. Zagotovo najbolj zahteven razvojni korak v letu 2016 
po besedah Mateje Šmid pomeni program medgeneracijskega sodelovanja, ki ga 
izvajajo v Medgeneracijskem centru Kranj.
Letos so bili na LUK uspešni tudi na projektnem področju – projekt Center za dru-
žine (MDDSZ) so zaključili konec junija, projekt Računalniško opismenjevanje sta-
rejših odraslih (Erasmus+) pa konec avgusta. Projekt Z izobraževanjem nad 
demenco (Erasmus+) nadaljujejo tudi v letu 2017, konec leta pa zaključujejo pro-
jekt Medgeneracijski center ZA Gorenjce (MDDSZ). Kot konzorcijski partner sode-
lujejo v še dveh projektih, prvi je Center za svetovanje in vrednotenje znanja zapo-
slenih Gorenjske, drugi pa Center za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske. 
Zaradi tega so se tudi kadrovsko okrepili, tako da imajo ta čas zaposlenih šest 
strokovnih delavcev. Skupaj je enajst zaposlenih, pri izvedbi njihovih osnovnih deja-
vnosti pa pomagajo še trije delavci v okviru programa javnih del. Letos je programe 
LUK v programih za pridobitev izobrazbe obiskovalo 160 udeležencev, v programih 
priprav za pridobitev NPK 90 udeležencev, v jezikovnih programih 460 udeležen-
cev, v neformalnih izobraževalnih programih 230 udeležencev in v programih za 
starejše 260 udeležencev. Parado učenja in dogodke v Tednu vseživljenjskega 
učenja je obiskalo več kot 1600 udeležencev, aktivnosti v programu medgenera-
cijskega sodelovanja pa slabih 6500 udeležencev. »Skupaj 9300 občanov, kar je 
za nas velik uspeh,« pravi Mateja Šmid, ki je obenem ponosna in vesela, da na LUK 
zaposleni delajo z veliko predanostjo delu, s kolegialnim sodelovanjem in navduše-
njem. V vseh programih pogrešajo moško udeležbo in upajo, da se bodo tudi 
moški kmalu opogumili in se začeli vključevati v različne programe, ki so jim na 
voljo.  
Delo s starejšimi na Univerzi za starejše in v Medgeneracijskem centru jih je spodbu-
dilo, da so v sodelovanju z Mestno občino Kranj pripravili in izpeljali konferenco »KR 

Vseživljenjsko učenje – ključ 
do uspeha in zadovoljstva

Ljudska univerza Kranj
Center za izobraževanje in kulturo

Cesta Staneta Žagarja 1
4000 Kranj, Slovenija

 Tel: 04/280 48 00
Faks: 04/201 28 91

E-pošta: info@luniverza.si
www.luniverza.si
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ZA starejše«, v okviru katere so se starejši seznanili s staran-
jem, posledicami staranja in možnostmi aktivnega staranja v 
Kranju ter oblikovali smernice za razvoj starejšim prijaznega 
Kranja. V oktobru je sledila še organizacija in izvedba konferen-
ce KR ZA mlade, kjer so mlade pozvali k sooblikovanju ugod-
nega okolja za mlade in družine za aktivno in kakovostno biva-
nje in preživljanje časa v mestni občini Kranj. »Veliko pozorno-
sti posvečamo vzpostavitvi dobrega sodelovanja med vsemi 
deležniki na LUK, torej med udeleženci, predavatelji in zapos-
lenimi,« je poudarila Mateja Šmid in dodala, da povezovalno 
delujejo tudi na področju medgeneracijskega sodelovanja.
Kot novost so letos pilotno izvedli Teden izobraževanja za traj-
nostni razvoj. V sklopu različnih delavnic in tečajev so obča-
nom posredovali različna znanja in jih ozaveščali, kako biti 
čim bolj trajnostno naravnan na vsakem koraku v življenju. 
»Za ta korak smo se odločili, ker LUK vidimo kot središče 
vseživljenjskega učenja, na tem področju pa za odrasle v Slo-
veniji žal še ni izdelane strategije, čeprav bo prav to področje 
v prihodnosti najpomembnejše. Odrasli vzgajamo otroke in 

smo s svojim ravnanjem lahko najboljši zgled,« meni Mateja 
Šmid.
Nalogo ljudskih univerz vidi predvsem v tem, da nudijo mož-
nost vseživljenjskega izobraževanja čim širšemu krogu ljudi in 
delujejo kot promotorji znanja v lokalnem okolju. »Danes brez 
novih znanj nimamo možnosti za uspeh in zadovoljstvo; delo-
vna doba se podaljšuje, prav tako pričakovana življenjska 
doba. Uspešni bomo samo tako, da bomo aktivni v pridobiva-
nju novih znanj za potrebe delovnega mesta in za ohranjanje 
psihofizične kondicije,« je poudarila Mateja Šmid. »Upam, da 
nam bo tudi prihodnje leto tako naklonjeno kot letošnje,« si 
ob koncu leta želi Mateja Šmid. Nadaljevali bodo s projekti, ki 
so zastavljeni večletno, upa, da bodo znova uspešni tudi pri 
pridobivanju sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje 
programov v Medgeneracijskem centru, ki ga bodo v prihod-
nje zastavili kot Večgeneracijski center Gorenjske in ga razši-
rili na celotno regijo. Na področju pridobitve izobrazbe name-
ravajo ponuditi nov zanimiv program, prav tako bodo razvijali 
nove programe na področju strokovnih usposabljanj.
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Pri nas lahko poskrbite za popolno zavarovalno zaščito kot 
posameznik, družina ali podjetje. Tu smo za vas – v Kranju 
na Kidričevi cesti, vse bolj pa tudi pri vas doma, saj vas od 
nas loči le en klik.

Ker smo inovativni, svojo ponudbo neprestano dopolnjujemo. 

»Tudi letos smo s številnimi novostmi poskrbeli, da vam bo ob nepredvidenih 
dogodkih lažje. Razvili smo nove in prijazne storitve, ki vam jih predstavljamo 
v nadaljevanju, svoj krog varnosti pa dopolnili s številnimi varčevalnimi pro-
dukti. Veseli smo, da nas prepoznavate kot zanesljivega partnerja. Naše razi-
skave dokazujejo, da ste z nami čedalje bolj zadovoljni, tako na področju 
sklepanja zavarovanj, še posebno pa v primerih, ko utrpite škodo. Trudili se 
bomo, da bo tako tudi v prihodnje, saj želimo presegati vaša pričakovanja. Le 
skupaj namreč lahko ustvarjamo prijazno okolje in ponosni smo, ko lahko pri 
tem pomagamo. 
Vsak dan nas pri delu vodijo naše vrednote, med katere smo zapisali tudi 
odgovornost in zaupanje. Ker smo tu za vas, vam želimo prisluhniti. Zagotovo 
prav to pričakujete od nas, vaše zadovoljstvo pa nam pomeni največ. Tudi v 
letu 2017 ostajamo vaš zvesti sopotnik!«
Biljana Cvjetičanin, direktorica
Adriatic Slovenica, d. d., poslovna enota Kranj

Vaše želje usmerjajo naš razvoj

Z razvojem novih zavarovanj in storitev se odzivamo na želje in potrebe sodobne-
ga človeka. Med najpomembnejšimi novostmi, ki smo jih pripravili letos, želimo 
še posebej poudariti enostavne rešitve. Kot dobrodošle jih boste prepoznali v 
primeru, ko vas na cedilu pusti avtomobil, posebno pa takrat, ko boste potrebo-
vali najboljši zdravstveni nasvet. Obenem mislimo tudi na prihodnost, ki kaže, da 
se bo zaradi staranja prebivalstva pokojninska doba daljšala. Ker vam želimo 
prihraniti nepotrebne poti, smo poskrbeli, da lahko svoja zavarovanja urejate tudi 
iz udobja domačega naslanjača. 
 
Center Zdravje AS

Da bi vam nudili hitro in učinkovito pomoč, ko potrebujete zdravstveno oskrbo, 
smo vzpostavili Center Zdravje AS. Za najboljše informacije o čakalnih vrstah in 
nasvet ob iskanju ustreznega specialista zadostuje že klic na brezplačno telefon-
sko številko 080 81 10. Tako skrbimo, da je čas do diagnoze in posledično 
okrevanja čim krajši.

Pomoč na cesti AS

Brezplačna storitev Pomoč na cesti AS zagotavlja našim avtomobilskim zavaro-
vancem vedno dosegljivo pomoč v primeru škodnega dogodka že z enim tele-
fonskim klicem na brezplačno številko 080 28 28 (iz tujine +386 1 518 47 47). 
Za vas organiziramo pomoč na cesti, nudimo pomoč ob prijavi škodnega dogod-
ka, s storitvijo Moj servis pa zagotavljamo kakovostno popravilo avtomobila pri 
izbranih serviserjih, brezplačno uporabo nadomestnega vozila do 3 dni in prihra-
nek ob obnovi ali sklenitvi avtomobilskega zavarovanja.

Dobrodošli v krog varnosti!

Biljana Cvjetičanin, direktorica

Adriatic Slovenica, d. d.
Ljubljanska cesta 3a, Koper
www.as.si 

Poslovna enota Kranj
Kidričeva cesta 2, Kranj
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Pokojninsko varčevanje AS

Dejstvo je, da se zagotovljena državna pokojnina niža. Če želite jesen življenja 
preživeti zdravi, uživati v druženju s prijatelji na izletih, potovanjih, se ukvarjati s 
hobiji, za katere prej niste imeli časa, je nujno pravočasno začeti z varčevanjem. 
Upravljanje s pokojninskimi sredstvi zaupamo izkušenim upravljavcem finančnih 
sredstev, KD Skladom. Pokojninsko varčevanje AS poleg davčne olajšave prina-
ša tudi vrsto ugodnosti pri sklepanju drugih zavarovanj.

Varčevanje za najrazličnejše želje

Skladno z razvojno strategijo smo letos postali edini družbenik doslej sestrske 
družbe KD Skladi, najstarejše in ene vodilnih družb za upravljanje v Sloveniji, in 
tako obogatili svojo ponudbo z visokokakovostnim upravljanjem premoženja in 
naložbenih produktov. V svoji več kot 20-letni tradiciji so KD Skladi oblikovali 
pester nabor vzajemnih skladov in varčevalnih produktov. KD Krovni sklad sesta-
vlja 15 podskladov, ki investirajo v različne finančne instrumente (od denarnih 
depozitov in obveznic do delnic) in različne naložbene politike (geografska, 
panožna), s katerimi si boste lahko oblikovali primeren portfelj (izbor skladov), 
lahko pa izberete tudi enega izmed treh varčevalnih načrtov. 

Moj AS

Portal Moj AS vam omogoča enostaven pregled nad sklenjenimi zavarovanji z 
računalnika, pametnega telefona ali tablice, kadarkoli in kjerkoli. Enostavno pre-
gledovanje sklenjenih polic, sklepanje zavarovanj ali naročilo zastopnika in tudi 
pregledovanje škodnih spisov ter prijava škode je le nekaj njegovih funkcional-
nosti. Nudi tudi informativni izračun pokojnine po veljavni zakonodaji in prepro-
sto, varno ter donosno upravljanje s sredstvi svojega pokojninskega varčevanja 
le z enim klikom.

V svoj krog varnosti smo sklenili  
najsodobnejša zavarovanja  
in inovativne rešitve tudi  
na področju upravljanja premoženja. 
 
Z vami smo vse dni v letu,  
v vsakem trenutku in ob vsakem  
dogodku, ko nas potrebujete.

Želimo vam sreče, varnosti  
in predvsem zdravja.
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Odgovoren in zanesljiv upravnik stavb
Poslovna enota Nepremičnine se ukvarja predvsem z upravljanjem večstanovanjskih stavb, 
stanovanj in poslovnih prostorov, pokriva pa tudi področje prometa z nepremičninami in izved-
bo celotnega postopka za vpis etažne lastnine in pripadajočega zemljišča v zemljiško knjigo. 
Glavni razlogi za nesporazume med upravniki in stanovalci-etažnimi lastniki stavb večinoma 
izvirajo iz nepoznavanja dela ter obsega pristojnosti in odgovornosti upravnikov. Za dobro 
upravljanje sta namreč potrebna tako dober upravnik kot tudi etažni lastniki, ki se zavedajo 
odgovornosti do svoje lastnine ter konstruktivno sodelujejo z upravnikom.
Upravljanje nepremičnin je gospodarska panoga, ki zahteva številna različna znanja in veščine, 
obenem pa je zelo natančno urejena in določena s predpisi. Kljub temu mnogi upravljanje še 
vedno razumejo le kot razdeljevanje obratovalnih stroškov in pošiljanje položnic, kar seveda ne 
drži. Tako se na trgu upravljanja nepremičnin pojavljajo razni samooklicani upravniki, ki ne pre-
morejo niti osnovnih pogojev za delo niti ustreznega strokovnega kadra, ne zagotavljajo varno-
sti sredstev rezervnega sklada, za svoje delo prav tako nimajo vzpostavljenega zavarovanja 
odgovornosti, nudijo pa izredne nizke cene upravljanja. Z nižanjem cen storitev upravljanja na 
trgu pa se s strani takih »podjetnikov« uničujejo obseg in nabor, predvsem pa kakovost in stro-
kovnost storitev, ki jih mora in jih lahko zagotavlja upravnik, ki nudi celovito upravljanje. Zato 
podpiramo pobudo članov Združenja upravnikov nepremičnin pri GZS, da se pripravi poseben 
certifikat, ki bi se podelil tistim upravnikom nepremičnin, ki izpolnjujejo določene pogoje za delo. 

Zaupanja vreden upravnik naj bi zagotavljal:
– varnost sredstev rezervnega sklada,
– varnost sredstev za obratovanje stavbe,
– strokovno vzdrževanje nepremičnin s strokovnjaki različnih tehničnih strok,
– strokovnjake s področja energetike, prava, ekonomije, informatike in financ,
– zavarovanje odgovornosti za svoje delo,
–  elektronski vpogled v poslovanje, vpogled v listine, račune in dokumente,  

vezane na posamezno stavbo, 24 ur na dan,
– dežurno službo (24 ur na dan),
– določene izkušnje in reference za svoje delo.

Ti certifikati bodo prispevali k razlikovanju med kakovostnimi upravniki in upravniki, ki niso 
sposobni izvajati polne skrbi za nepremičnine, ki so jim zaupane v upravljanje. Etažnim lastni-
kom pa bodo smernica in pomoč k lažji izbiri upravnika, prav tako se bo s tem certifikatom na 
dolgi rok izboljšal tudi ugled dejavnosti upravljanja nepremičnin. 
Etažnim lastnikom nepremičnin svetujemo, naj pri izboru upravnika ne tvegajo – za upravljanje 
naj izberejo zanesljivega in strokovnega upravnika, kar družba Domplan zagotovo je! S svojo 
PE Nepremičnine družba Domplan nudi strokovno, zanesljivo, kakovostno ter odzivno in dos-
topno upravljanje nepremičnin. Ob tem zagotavlja finančno varno in stabilno poslovanje. Z 
izbiro zanesljivega upravnika imajo lastniki nepremičnin zagotovljeno redno vzdrževanje, hitro 
povrnjene vložke v investicije, zagotovljeno varnost denarja v rezervnem skladu, možnost 
koriščenja dodatnih storitev brez doplačil.
Upamo, da bomo to v prihajajočem letu dokazali tudi s pridobitvijo certifikata Zaupanja vreden 
upravnik! 

Toplotna oskrba 
Poslovna enota Energetika opravlja dve osnovni dejavnosti – toplotno oskrbo ter distribucijo 
in dobavo zemeljskega plina.
Osnovna dejavnost od leta 1971 dalje, ko je začela obratovati kotlovnica Planina, je upravlja-
nje energetskih naprav v skupnih kotlovnicah, vključno z vročevodnimi in toplovodnimi razvodi 
in toplotnimi postajami v stanovanjskih stavbah. Kotlovnice so za gorivo uporabljale srednje 
težko kurilno olje mazut ali EL kurilno olje.

Družba Domplan –  
zaupanja vreden upravnik!
V okviru družbe Domplan iz Kranja, ki letos praznuje 60-letnico delovanja, delujejo štiri 
poslovne enote: Nepremičnine, Energetika, Urbanizem in Inženiring, ki uporabnikom nudijo 
strokovne, zanesljive in kakovostne storitve. 

Domplan, d. d., Kranj
Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj

Tel.: + 386 4 206 87 00
Faks: + 386 4 206 87 01

E-poštni naslovi poslovnih enot:
domplan@domplan.si
inzeniring@domplan.si
nepremicnine@domplan.si
urbanizem@domplan.si
energetika@domplan.si

Vera Zevnik, direktorica



PREDSTAVLJAMO VAM / GORENJSKA 2016

97

Po letu 1990 je bila z izgradnjo plinovodnega omrežja za industrijske porabnike dana možnost 
uporabe zemeljskega plina tudi v široki potrošnji. Kot prva je zemeljski plin namesto mazuta 
začela uporabljati kotlovnica Planina, nato pa še večina ostalih kotlovnic, kjer so tehnične 
možnosti to dopuščale.
Z intenzivno širitvijo plinifikacije se je naša dejavnost razširila tudi na upravljanje plinskih kotlo-
vnic v nestanovanjskem sektorju.
Danes PE Energetika upravlja več kot 50 kotlovnic na širšem območju Gorenjske v mestni 
občini Kranj in občinah Naklo, Tržič, Bled, Cerklje, Šenčur, Domžale, Mengeš, Medvode in 
Škofja Loka.

Distribucija in dobava zemeljskega plina
Družba Domplan od leta 1990 dalje na osnovi medsebojnih pogodb izvaja vsa dela v zvezi s 
plinifikacijo široke potrošnje na območju mestne občine Kranj in občine Naklo, od 2008 dalje 
pa tudi v večjem delu občine Šenčur.
Za izgradnjo plinovodnega omrežja in priključitvijo je pristojna PE Inženiring, ostala dela v 
zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem ter distribucijo in dobavo zemeljskega plina pa izvajamo 
v PE Energetika.
V letu 2009 smo podpisali koncesijski pogodbi za izvajanje nalog operaterja distribucijskega 
sistema zemeljskega plina za 1., 2. in 4. ožje območje občine Šenčur in za celotno območje 
mestne občine Kranj, v letu 2010 pa je bila podpisana koncesijska pogodba tudi z Občino 
Naklo. 
Na navedena plinovodna omrežja, katerih dolžina znaša več kot 250 kilometrov, je priključenih 
skoraj 4000 uporabnikov zemeljskega plina.
Naša družba je član Gospodarskega interesnega združenja distributerjev zemeljskega plina 
(GIZ DZP). GIZ DZP je organizacija s sedežem v Ljubljani. Ustanovili smo jo slovenski distribu-
terji zemeljskega plina. Združenje promovira uporabo zemeljskega plina in zastopa interese 
svojih članov.

Priprava prostorskih aktov in projektne dokumentacije 
V poslovni enoti Urbanizem združujemo pooblaščene arhitekte, inženirje in geodete, ki oprav-
ljajo dela in naloge s področja prostorskega načrtovanja, projektiranja in geodezije. Prisotnost 
in povezanost različnih strok v podjetju na segmentu urejanja prostora in graditve objektov 
predstavlja ključni element pri zagotavljanju optimalnih rešitev v celotnem procesu od ideje do 
realizacije projekta. Tako smo na primer v občini Tržič izdelali občinski prostorski načrt (OPN), 
ki predstavlja temeljni akt pri pripravi projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj za zahtevne, 
manj zahtevne in nezahtevne objekte. V občini Šenčur smo med drugim na nezazidanih stav-
bnih zemljiščih v centru Šenčurja pripravili občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za 
namen stanovanjske pozidave. Ker oba prostorska akta določata merila in pogoje za izvedbo 
posegov v prostor, lahko na tej osnovi projektanti nadaljujejo pripravo ustreznih projektov za 
posamezne investitorje. Z novelo zakona o kmetijskih zemljiščih pripravljamo OPPN-je tudi za 
preselitve kmetijskih gospodarstev na kmetijska zemljišča brez sprememb namenske rabe, 
kar omogoča nadaljevanje razvoja perspektivnih kmetij, ki na obstoječih lokacijah nimajo mož-
nosti širitve. S področja geodezije smo za namen priprave projektnih dokumentacij in ureditve 
evidenc izvajali storitve zemljiškega katastra, kot na primer ureditve in izravnave meja, parcela-
cije, komasacije stavbnih zemljišč, označitev urejene meje v naravi, spremembe vrste rabe, 
določitev zemljišča pod stavbo in vpise stavb v kataster stavb. Posebno pozornost so naši 
projektanti s področja konservatorske dejavnosti ob pripravi prostorskih aktov oziroma izdelavi 
projektov na območju historičnih mestnih jeder namenili tudi varovanju kulturne dediščine, kot 
na primer pri rekonstrukciji mestnega rotovža v Škofji Loki, ki je zaščiten kulturni spomenik I. 
varstvenega režima. 

Gradnja stanovanjskega naselja Vile Brdo
V Poslovni enoti Inženiring smo v tem letu izvajali večje aktivnosti pri pripravi novega projekta 
stanovanjske gradnje. Spomladi leta 2017 bomo na izjemni lokaciji Brdo pri Kranju začeli 
gradnjo prve faze stanovanjskega naselja Vile Brdo. V lepem naravnem okolju bo v okviru prve 
faze zgrajenih 21 stanovanjskih enot v treh vila-blokih. Predviden zaključek gradnje je v sredi-
ni leta 2018. Podrobnejše informacije bodo objavljene na spletni strani našega podjetja v 
začetku prihodnjega leta. 
Veliko aktivnosti je bilo opravljenih na področju gradnje plinovoda, prenove kotlovnic in toplo-
vodnega omrežja. Večja prenova toplovodnega omrežja se je izvajala v Šorlijevem naselju, kjer 
je bil prenovljen toplovod v skupni dolžini 804 m. V naslednjem letu se načrtuje rekonstrukci-
ja kotlovnice in prenova preostalega toplovoda v skupni dolžini 3200 m. Na področju svetova-
nja in nadzora pri izvedbi gradbenih projektov smo izvajali strokovni nadzor pri gradnji poslov-
nega objekta Hranilnice Lon v Kranju, preureditvi obratov nekdanjega LTH Škofja Loka za 
novega lastnika Domel Železniki ter pri izvedbi različnih projektov komunalne infrastrukture v 
mestni občin Kranj ter drugih gorenjskih občinah.

Logotip certifikata, ki ga bo 
Združenje upravnikov nepremičnin 

začelo podeljevati v letu 2017.

Spomladi prihodnje leto bomo začeli 
gradnjo prve faze stanovanjskega naselja 
Vile Brdo. 

Projekt rekonstrukcije ostrešja mestnega 
rotovža z zvončnico na Mestnem trgu v 
Škofji Loki
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Letos je minilo dvajset let od ustanovitve zasebnega izobraževalnega zavoda EDC 
Kranj. Po prepričanju ustanoviteljice in direktorice EDC Darinke Rakovec je grad-
beništvo tako temeljna panoga kot pridelava hrane, od pradavnine dalje, zato je v 
tej panogi še kako pomembno znanje. »Zdrava in inteligentna gradnja namreč 
dviga kakovost bivanja,« poudarja.
Na ustanovitev šole, v kateri bi izobraževali izključno gradbenike, je prvič pomislila 
po tem, ko je leta 1983 poklicna šola Kranj izpadla iz mreže šol, zato si je morala 
polovica kolektiva poiskati drugo zaposlitev. „Na Gorenjskem takrat ni bilo gradbe-
ne šole, ugotavljali pa smo tudi, da tisti, ki se ukvarjajo z gradbeništvom, komaj 
poznajo materiale, tehnologije pa se učijo priložnostno,“ se spominja Darinka 
Rakovec, zato so se s pomočjo občine lotili ustanavljanja gradbene šole v Kranju, 
sama pa je dosegla prvo verifikacijo in postala tudi ravnateljica novoustanovljene 
šole. Po trinajstih letih, ko jo svet šole kljub podpori kolektiva ni več potrdil za rav-
nateljico, se je odločila za samostojno pot in ustanovila zasebno šolo za izobraže-
vanje odraslih, da ne bi konkurirala lastni šoli. Septembra 1996 so vpisali prvih 37 
udeležencev izobraževanja. Pouk so izvajali v najetih prostorih na takratni tekstilni 
šoli, sedež šole pa je bil v poslovno-stanovanjski stavbi v Rakovici. Najemnina je za 
delovanje šole predstavljala veliko obremenitev, zato so prizidek terase na sedežu 
šole predelali v učilnico. A je kmalu postala premajhna, zato so decembra 1999 
odprli lastne prostore v prvem nadstropju na Gorenjesavski cesti v Kranju, kjer šola 
deluje še danes. Specializirali so se izključno za izobraževanje gradbenikov in 
šolanje ob delu. „Vedno smo imeli posluh tudi za sodelovanje s podjetji, med prvi-
mi smo angažirali predavatelje, ki so bili redno zaposleni v gradbenih podjetjih in 
so imeli torej vsak dan neposreden stik s stroko.“ 
V EDC Kranj zagotavljajo izobraževanje po celi vertikali gradbenih poklicev, od 
zidarja do inženirja gradbeništva ter varstva okolja in komunale. Vsi programi, ki jih 
izvajajo, so verificirani, kar pomeni, da po uspešnem zaključku udeleženci pridobi-
jo javno veljavno spričevalo. Doslej je izobraževanje uspešno končalo tudi 460 
študentov višje šole, podelili pa so že tudi prvih osem diplom diplomiranim gradbe-
nim inženirjem samostojne Visoke šole za gradbeno inženirstvo Kranj. Visoko šolo 
so na osnovi tradicije EDC in z lastnimi sredstvi ustanovili leta 2012, prvih 36 štu-
dentov so vpisali dve leti kasneje.

Dvigajo kakovost znanja  
v gradbeništvu

Gorenjesavska c. 9
4000 Kranj

Visoka šola za gradbeno inženirstvo 
Kranj

T: 04 236 11 20, 04 236 11 22 
M:  041 649 787, 041 322 499
E: referat@vsgi.si
www. vsgi.si

E D C  -  K R A N J 
Gorenjesavska c. 9
4000 Kranj

Poklicno-tehnična gradbena šola
Višja strokovna šola

T: 041 649 787
E: edc.kranj@siol.net
www.edckranj.com

Od leve: Barbara Kalan, ravnateljica višje šole, Darinka Rakovec, ustanoviteljica šole, 
Vesna Gros Cilenšek, vodja referata / Foto: T. D.
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Vesna Čadež, direktorica Savatecha

Škofjeloška cesta 6
4000 Kranj
Tel.: 04 206 60 80
Faks: 04 206 64 60
E-pošta: info@savatech.si
www.savatech.si 

Skupina Savatech je zabeležila dobre poslovne rezultate v 
letu, ko je postala del švedskega gumarskega koncerna 
Trelleborg.

Podjetje Savatech, ki je bilo ustanovljeno leta 2002, je med štirimi podjetji, ki na 
Laborah v Kranju nadaljujejo gumarsko tradicijo Save, drugo največje po prometu 
in številu zaposlenih. Od  letos je Savatech  del švedske skupine Trelleborg, pred 
tem je bil nekaj let v lasti češkega ČGS Holdinga. V Skupino Savatech poleg mati-
čnega podjetja sodi še podjetje Sava Medical in storitve, ki zaposluje invalide. Na 
Ptuju imajo dislociran obrat GTI za proizvodnjo gumenih stiskanih izdelkov, v ZDA,  
Angliji, Nemčiji ter na Poljskem in Češkem imajo svoja trgovinska podjetja, v Rusiji 
pa predstavništvo. Trenutno je v Savatechu zaposlenih okoli 780 ljudi in dodatnih 
90 v invalidskem podjetju.

Osnovna dejavnost Savatecha ostaja proizvodnja različnih gumenotehničnih izdel-
kov, ki so plod lastnega znanja in razvoja ter se sedaj prodajajo pod blagovno 
znamko Sava. Na lokaciji v Kranju tako poteka proizvodnja gumene zmesi za lastne 
potrebe in zunanje naročnike, izdelkov za zaščito okolja in reševanje, gumenih 
profilov, transportnih trakov, tiskarske ofsetne gume, na Ptuju pa proizvodnja 
gumenih stiskanih izdelkov. V Kranju izdelujejo tudi pnevmatiko za dvokolesnike, 
predvsem motorje in skuterje pod blagovno znamko Mitas. Še posebej so ponosni 
na radialno motorsko pnevmatiko, ki je v celoti, vključno s tehnologijo, plod lastne-
ga znanja. Del njihove ponudbe je še kemijski in fizikalni laboratorij, ki storitve 
izvaja tudi za zunanje naročnike. 

»Svoje izdelke prodajamo v več kot sto držav, največji trg so države Evropske unije, 
s poudarkom na Nemčiji, še vedno pa ostaja zelo pomemben domači, slovenski 
trg in trgi nekdanje Jugoslavije,« je razložila direktorica Vesna Čadež. Savatech ob 
njej vodi tudi drugi direktor Lars E. Olson.

Savatech že vsa leta veliko investira. Letos je bila največja naložba v razširitev in 
posodobitev proizvodnje ofsetne gume. Prav tako pa potekajo investicije tudi v 
druge programe, ki se bodo nadaljevale v prihodnjih letih. ''Med pomembnejše 
spadajo robotizacija ptujskega obrata, razvoj nove skupine transportnih trakov in 
nadaljevanje vlaganj v radialno pnevmatiko,“ napoveduje Čadeževa.  

Savatech je 1. junija postal del švedske skupine Trelleborg. Gre za kapitalsko 
izjemno močno mednarodno skupino, ki ima 3,26 milijarde letnega prometa, 90 
proizvodnih obratov in 23.000 zaposlenih. Po besedah direktorice Trelleborg v 
Savatechu ceni predvsem izjemen človeški potencial, na drugi strani pa sam prina-
ša k nam globalno gumarsko znanje.

Savatech postal del skupine 
Trelleborg
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Tudi letošnje leto je bilo za podjetje Iskra Mehanizmi iz Lipnice uspešno. Prodaja 
in dobiček še naprej rasteta, podjetje pa pospešeno investira v proizvodnjo in raz-
voj. Še vedno povečujejo delež avtomobilske industrije, ki predstavlja že skoraj 
polovico proizvodnje, vse pomembnejši segment pa postaja proizvodnja medicin-
skih aparatov. Kot je povedal glavni direktor in večinski lastnik družbe dr. Marjan 
Pogačnik, so tako letos v proizvodnjo uvedli prva dva medicinska izdelka, ki jih 
proizvajajo v obratu v Kamniku. Gre za svetlobne depilatorje, ki sodijo v okvir medi-
cinskih pripomočkov. Koncept proizvodnje, pravi Pogačnik, je posebej zahteven 
tudi zato, ker mora biti izdelek proizveden v skladu z najzahtevnejšimi ameriškimi 
standardi. 
Za potrebe proizvodnje teh produktov so uredili nove prostore v Kamniku, nov pa 
je tudi proizvodno-skladiščni objekt v Lipnici, katerega gradnja je bila prav tako 
povezana s projektom za določenega kupca. »Stavbo smo ob podpori Občine 
Radovljica zgradili v pičlih štirih mesecih, jo opremili in pripravili za prenos strojev. 
Z delom smo začeli spomladi, že julija smo imeli inštalirano novo proizvodno linijo,« 
pojasnjuje Pogačnik. Za investicije, ki so jih pokrili z lastnimi sredstvi, so letos 
namenili med tri in štiri milijone evrov in se v skladu s strategijo zadnjih let za enako 
vsoto dodatno razdolžili.
Ko pravi Pogačnik, za letos beležijo umirjeno rast poslovanja, kar pomeni okoli 62 
milijonov evrov prometa, ob tem pa pričakujejo tudi, da bo dobiček, predvsem 
zaradi menjave strukture izdelkov, boljši kot v zadnjih letih. »V letu 2017 načrtujemo 
pet- do desetodstotno rast, realizacijo že zastavljenih projektov in nadaljevanje 
razvojne poti. V naslednjem letu tako prihaja v proizvodnjo nov medicinski aparat in 
še nekaj drugih izdelkov,« napoveduje Pogačnik.
Še vedno intenzivno sodelujejo s kupci, ki večinoma prihajajo iz Zahodne Evrope, 
to pa so: Continental, Philips, Bosch-Sie mens, Hella, ZKW … Prav s Philipsom v 
Lipnico prihaja medicinska proizvodnja. »Izdelkov, ki jih proizvajamo, sicer nismo 
sami razvili, smo pa sodelovali v zadnji fazi razvoja in industrializaciji, kar je v skladu 
z našo vizijo biti razvojni dobavitelj, tako kot smo že v avtomobilski industriji. Da 
bomo to postali tudi na področju medicinskih aparatov, bo sicer trajalo več let, je 
pa to prav gotovo naš strateški cilj,« poudarja Pogačnik.
Kljub temu da število zaposlenih v podjetju v zadnjih letih ostaja na približno ena-
kem nivoju, se spreminja njihova struktura. Tako je, kot pravi Pogačnik, vedno 
večji odstotek zaposlenih v razvoju in manjši v sami proizvodnji. Pred nekaj leti so 
začeli z načrtnim štipendiranjem, tako da imajo trenutno 15 štipendistov, od lani pa 
se intenzivno povezujejo tudi s fakultetami, s katerimi so našli skupni interes in 
možnost sodelovanja. Zavedajo se namreč, pravi Pogačnik, da bodo prav kadri 
vedno bolj pomembni.«
Sicer pa podjetje Iskra Mehanizmi letos praznuje že 60-letnico obstoja. »Za nas je 
ta obletnica simbolična. 60 minut je ena ura, prav ura pa je bila eden prvih pro-
duktov te firme, ki se je razvila iz finomehanične delavnice na mestu, kjer je še 
danes upravna stavba,« je povedal Pogačnik.« V okviru socialističnega giganta Iskra 
je podjetje raslo do poznih 80 let, ko se je z razpadom države sesul tudi tedanji 
jugoslovanski trg in je posledično zašlo v težave. Tisto, kar je podjetje potegnilo 
naprej, je bilo prav podjetje, s katerim največ sodelujejo zdaj, to je družba Philips, ter 
usmeritev v položaj razvojnega dobavitelja, v kar se osredotočajo zadnje desetletje, 
odkar je v vodenje in lastništvo družbe vstopil tudi sedanji direktor Pogačnik.

Delajo vse več medicinskih 
aparatov
Podjetje Iskra Mehanizmi s skupaj več kot petsto zaposlenimi v Lipnici in Kamniku tudi v 
letošnjem letu beleži umirjeno rast. Letos so v proizvodni proces uvedli prva dva medicinska 
izdelka. Neprestano investirajo v razvoj in razvojno-proizvodno opremo, od poletja proizvodnja 
tudi v novih prostorih v Lipnici.

Marjan Pogačnik, direktor 
Foto: Gorazd Kavčič

Iskra Mehanizmi, d. o. o.
Lipnica 8
4245 Kropa

Tel.: +386 (4) 53 55 100
Faks: + 386 (4) 53 36 593
E-pošta: info@iskra-mehanizmi.si
www.iskra-mehanizmi.si
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Tako kot že nekaj zadnjih let je podjetje Niko Železniki tudi letos, ko 
praznuje 70-letnico delovanja, poslovalo zelo dobro in bo prihodke 
dvignilo na zavidljivih 30 milijonov evrov, na novo so zaposlili 14 
sodelavcev, zaposlovali pa bodo še naprej. 

»Gospodarske razmere v Evropi se izboljšujejo, na roko nam gre tudi ugoden tečaj 
dolarja, kar nam v Niku uspeva s pridom izkoriščati. Ob že uveljavljenih programih 
mehanizmov za registratorje, sponk in orodjarne smo uspešno uvedli še program 
avtoindustrije,« je zadovoljen Rado Čulibrk, direktor Nika. V letošnjem letu so dose-
gli približno 6-odstotno rast, podobno pa glede na že sklenjene posle za nove 
izdelke načrtujejo tudi za prihodnji dve leti. 
Rast bodo predvidoma zabeležili v vseh treh programih, sledil pa ji bo tudi velik 
investicijski cikel. Največja rast bo pri mehanizmih, predvsem na račun novih linij 
za prestižne registratorje, ki podjetju prinašajo največjo dodano vrednost. Mehani-
zem s pločevinasto ročico No.1 je namreč v proizvodnji že od septembra 2015, 
skupaj s kupcem pa že postavljajo novo linijo za vrhunske Leitz mehanizme z roči-
co s 180' odpiranjem. V zagon proizvodnje tehnično izredno zahtevnega izdelka 
najvišje kakovosti bodo skupaj s kupcem investirali dva milijona evrov, proizvajati pa 
naj bi jih začeli sredi leta 2017. Večletno pogodbo so podpisali januarja, letno pa 
bo k realizaciji prispevala okoli štiri milijone evrov, je pojasnil Čulibrk, ki si obeta, 
da gre za dolgoročen posel. 
Letos so v škofjeloškem obratu zagnali tudi serijsko proizvodnjo hladilnih teles za 
proizvajalca LED-luči, ki jih dobavlja nemškemu proizvajalcu avtomobilov. Tudi ta 
posel, za katerega so podpisali petletno pogodbo, je na letni ravni vreden več kot 
milijon evrov. Tretji segment, kjer si obetajo nadaljnjo rast, so letvice visečih map, 
saj so za nemškega proizvajalca izdelali novo orodje, omenjeni posel pa Niku letno 
prinese pol milijona evrov dodatnih prihodkov. 
V naslednjih letih želijo ohraniti pozicijo prvega proizvajalca mehanizmov na svetu, 
ki jo držijo že zadnjih deset let, in se še bolj zasidrati na trgu avtoindustrije. Začet-
ni cilj, tj. 10-odstotni delež v prihodkih, bodo predvidoma dosegli že v letu 2018, 
kar je velik uspeh, saj trg avtoindustrije velja za precej zaprtega, vanj pa je na novo 
težko prodreti. »Niku to uspeva predvsem zaradi dobrega tehničnega znanja, da 
lahko sledimo hitremu razvoju, in zadostnega lastnega kapitala za vlaganja v nove 
proizvode. Poleg tega so evropski kupci v zadnjem obdobju znova začeli ceniti tudi 
bližino dobavitelja, kljub rahlo višji ceni evropskih dobaviteljev,« pravi Čulibrk. 
Niko je še vedno izrazito izvozno podjetje, saj izvozi približno 95 odstotkov proiz-
vodnje, trideset odstotkov izven Evrope. Glavni trg s 40 odstotki realizacije še 
vedno ostaja Nemčija, druga je Turčija, kjer prodajo že petino svoje proizvodnje. 
Za kupce v Turčiji so postali celo edini dobavitelj mehanizmov, enako je tudi v Švici 
in Franciji. Med pomembne trge sodijo še Poljska, Češka, Španija, Grčija, Izrael, 
Italija … Raste jim tudi prodaja na domačem trgu, saj so vsi novi posli za avtoin-
dustrijo vezani na slovenske kupce. 
»Za nami je 70 pozitivnih let, a podjetje se mora dokazovati vsako leto znova. Želi-
mo čim bolj na široko odpreti vrata v avtoindustrijo in ohraniti obstoječe posle, 
predvsem proizvodnjo dražjih mehanizmov, katerih delež v prihodkih bo leta 2018 
že 40-odstoten,« še dodaja Čulibrk in napoveduje, da bo trenutno 264 zaposlenih 
v Niku tudi letos poleg rednih plač in regresa prejelo še božičnico. »Za plače letno 
namenjamo približno šest milijonov evrov oz. okoli 20 odstotkov skupnih prihod-
kov, kar je za kovinarsko industrijo kar visok nivo,« poudarja. 

Pomembneje vstopili tudi  
v avtoindustrijo

Rado Čulibrk,  
direktor Nika Železniki

Prestižni mehanizem

Orodja

Niko, d. o. o., Železniki 
Otoki 16, 4228 Železniki, 
Tel.: 04 51 17 700 
Faks: 04 51 17 712 
E-pošta: info@niko.si  
Spletna stran: www.niko.si
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RIVAL-VTS, d. o. o., Ljubljana
Ob železnici 18, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 520 71 50  
Faks: 01 520 71 68
E-pošta: info@rival-vts.si 
www.rival-vts.si 

OE Gorenjska
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
E-pošta: branko.malesic@rival-vts.si  
Telefon: 040 26 60 11
E-pošta: zoran.lakicevic@rival-vts.si  
Tel.: 040 55 00 55

Branko Malešič,  
pomočnik direktorja

Naša osnovna naloga je ljudem omogočati varno in 
kakovostno življenje. Uresničujemo jo z vsakodnevnim 
izvajanjem svojih storitev in s pomočjo državnim organom. 
Pomagamo doseči tako družbeno stanje, da bi se ljudje 
počutili varne in bi uživali svobodno življenje. 

Utrjujemo položaj enega najbolj kakovostnih podjetij za varovanje na Gorenjskem, 
v katerem se vse od leta 1961 združujejo kadri, izkušnje in znanje obrti varovanja. 
To dosegamo s krepitvijo dolgoročnih poslovnih povezav in partnerskih odnosov 
ter skrbjo za svoje kadre.

Znanje, sposobnost, delavnost in iznajdljivost, ki jih premoremo, nam omogočajo, 
da smo hitri in učinkoviti. Menimo, da je edina prava pot k uspešnemu razvoju 
ustvarjanje takega vzdušja v podjetju, ki ljudi motivira k delavnosti in ustvarjalnosti. 

Varnostne naloge, ki nam jih narekujejo naša delovna mesta, opravljamo po svojih 
najboljših močeh. Stremimo k temu, da tisto, kar počnemo, opravimo pošteno in 
zanesljivo, kar se da učinkovito in v čim krajšem času.

Za varovanje stanovanjskih hiš, stanovanj, počitniških bivališč, tovarn, delavnic, 
pisarn, proizvodnih prostorov ipd. je pomembno, koliko varnosti jim zagotavlja 
država prek svojih mehanizmov in instrumentov ter koliko varnosti, ki jo nujno potre-
buje za brezskrbno življenje in ustvarjanje, si lahko vsakdo zagotovi sam. 

Za naročnike izdelamo oceno ogroženosti in načrt varovanja ter na tej podlagi 
predlagamo in ponudimo optimalne rešitve za zagotavljanje ugodne varnostne situ-
acije. Že z razmeroma nizko naložbo v varovanje ljudi in premoženja je moč obva-
rovati veliko premoženja. 

V sedanjem negotovem času je vedno več povpraševanja po storitvah iz naše 
ponudbe, tudi po varovanju javnih prireditev in prireditev v gostinskih lokalih. To 
razumemo kot izkaz zaupanja in priložnost ter izziv izkazati se v zagotavljanju zane-
sljivih in kakovostnih varnostnih storitev ter prijaznem in strokovnem odnosu do 
poslovnih strank in okolja. 

Rival-VTS, d. o. o., Ljubljana ima zaposlenih okoli 80 varnostnikov in varnostnih 
tehnikov ter drugega varnostnega osebja. Z intervencijskimi skupinami pokrivamo: 
Gorenjsko, Ljubljansko kotlino, Kočevsko, Notranjsko, Kras in Obalo. 

Samo na Gorenjskem imamo na lastnem varnostno-nadzornem centru priklopljenih 
več kot tisoč objektov: stanovanj, hiš, vikendov, trgovinskih, finančnih in proizvod-
nih objektov, med temi tudi objekte posebnega državnega pomena, državno infra-
strukturo. Intervencijske enote varnostnikov imamo v Kranju, Škofji Loki, na Bledu 
in na Jesenicah.

Pošteno in zanesljivo
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Dom upokojencev Kranj so v zadnjih letih dodobra prenovili, največja prido-
bitev pa je prenovljena stara in dograjena nova kuhinja, v kateri od oktobra 
dalje spet diši domača hrana tako za stanovalce kot druge starostnike, ki 
jim kosila vozijo na dom. S povečanjem števila zaposlenih na vseh področjih 
so kakovost storitev Doma še povečali. 

V Domu upokojencev Kranj so si za cilje postavili zadovoljstvo uporabnikov, njihovih 
svojcev ter zaposlenih, poleg tega pa tudi razvojno naravnan Dom, ki upošteva 
sodobne koncepte izvajanja socialno-varstvenih storitev. Želijo biti tudi poslovno 
uspešen Dom, ki omogoča kvalitetno izvajanje storitev, ob čemer ne pozabljajo na 
individualne potrebe in želje posameznikov ter njihovo dostojanstvo in avtonomijo. 

»V našem Domu je nastanjenih 214  stanovalcev, od tega sedem v začasnem var-
stvu. To pomeni, da k nam pridejo za obdobje do največ treh mesecev. Navadno 
prihajajo po tem, ko jih odpustijo iz bolnišnice in potrebujejo nego, ko gredo svojci 
na dopust ali če svojci, ki skrbijo za njih, zbolijo. Letno se v začasnem varstvu 
izmenja tudi do sto deset starostnikov. Za njih je čakalna doba seveda veliko krajša 
kot za sprejem v Dom, saj je za sprejem v Dom še vedno treba čakati povprečno 
dve leti. Stiske rešujemo tudi s tem, da trideset ljudi k nam prihaja v dnevno vars-
tvo, poleg tega smo oskrbnik oseminšestdesetih oskrbovanih stanovanj na Planini, 
pomoč na domu pa opravljamo za Mestno občino Kranj in Šenčur. Ob tem naj 
povem, da smo že presegli številko sto devetdeset uporabnikov pomoči na domu. 
Poleg tega, da dnevno pripravimo kosila za svoje stanovalce, jih na domove dnev-
no razvozimo še okoli sto osemdeset,« nekatere najbolj zgovorne podatke našteva 
direktorica Doma upokojencev Kranj mag. Zvonka Hočevar in dodaja, da za vse to 
skrbi 167 zaposlenih,  od tega devet javnih. 

»Res smo velika organizacija, vsi skupaj pa se trudimo za kvalitetno in strokovno 
izvajanje vseh  storitev. Vedno želimo biti korak spredaj. Da bi lahko zagotovili še 
večjo strokovnost kot tudi vse večje potrebe stanovalcev po vse zahtevnejši oskrbi 
in zdravstveni negi, smo dodatno zaposlili dve diplomirani medicinski sestri, tako 
da jih je skupno 5, zaradi napredujoče demence  smo dodatno kadrovsko okrepi-
li varovane oddelke kot tudi nočno izmeno, na strokovnem področju pa redno 
skrbimo za izobraževanje in uvedbo novosti v prakso.« 

Glede dobrega počutja  direktorica pove: »Zelo pa nam je tudi pomembno, da je 
Dom sodobno urejen in prijeten za bivanje stanovalcev kot tudi za delo zaposlenih. 
Tako smo v zadnjih sedmih letih uredili prostore za enoto pomoči na domu in pove-
čali parkirišča. Pomembna investicija je bila energetska sanacija celotnega Doma, 
za kar smo pridobili tudi 1,15 milijona nepovratnih evropskih sredstev. Obenem 
smo prenovili še vodovod in kanalizacijo ter streho na vseh petih sklopih stavb. Ena 
pomembnejših investicij je bila prenova 34 let starega trinadstropnega prizidka, v 
katerem sta tudi dva varovana oddelka, fizioterapija, poslovilna vežica, kapela in 
garderobe. Naša zadnja večja investicija pa je prenovljena in povečana kuhinja. 
Obnova je bila nujno potrebna, saj je bila prejšnja kuhinja namenjena okoli 140 
uporabnikom, mi pa danes dnevno pripravljamo čez petsto obrokov. Delo v takšnih 
razmerah je bilo že »misija nemogoče«, zato je nova kuhinja res pomembna prido-
bitev. Poleg kuhinje smo dobili še nov prostor za druženje, to je zimski vrt, ki smo 
ga poimenovali kar »naša kavarnica«, pravi Hočevarjeva in dodaja, da je Dom upo-
kojencev Kranj star 43 let, zato je treba srbeti tudi za redna vzdrževalna dela.

»Starejši si zaslužijo prijetno jesen življenja, kvalitetne storitve pa tudi prijetno bival-
no okolje, zato imamo že nove načrte. Skupnih prostorov namreč primanjkuje tako 
na varovanih oddelkih kot v dnevnem centru, zato bi radi z zimskimi vrtovi reševali 
prostorsko stisko,« še pravi direktorica Zvonka Hočevar in doda: »Idej in volje nam 
nikoli ne zmanjka. S skupnim sodelovanjem vseh zmoremo vse.«

V Domu upokojencev Kranj skrbijo za 
dobro počutje, strokovnost in novosti

Dograjen nov prizidek h kuhinji z zimskim vrtom.

Mag. Zvonka Hočevar,  
direktorica Doma upokojencev Kranj

Informacije:
Dom upokojencev Kranj
Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj
Telefon: 04/280 13 00

Pomoč na domu:
Telefon: 04/280 13 10

Od oktobra imajo prenovljeno in dograjeno kuhinjo.
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že 900 vrst domačih izdelkov

več kot 20 zadrug

ŠE  VEČ  DOMAČIH  IZDELKOV, NOVE  KMETIJE  IN  ZADRUGE

že 100 lokalnih  
kmetovalcev in 
proizvajalcev  
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NOVO! SALON PARKETA IN TALNIH OBLOG  
Poslovna cona A18, Šenčur, T: 041/705-234

Delovni čas: pon.–pet. od 8. do 18. ure, ostalo po dogovoru

parket, brušenje in lakiranje, oljenje, vinyl,  
zunanje terase, laminati, tekstil, guma, merjenje vlage v estrihu, izsuševanje prostorov.

NA PARKET 30 LET GARANCIJE    
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Fina konopljina vlakna so prešita v pletivo 
zato, da so enakomerno razporejena in da 
zadržijo obliko, saj kockasto prešitje zago-
tavlja, da vlakna ostanejo na mestu. Vrhnje 
plasti prešite konoplje tako ne lepimo na 
lateks, ampak samo točkovno pritrdimo.
Ležišče je primerno prav za vse, tudi za 
alergike, saj je konoplja odporna proti 
pršicam, plesni in bakterijam. Odpornost 
proti pršicam, plesni in bakterijam se skri-
va v vlaknih, pri katerih je zelo pomem-
bno hitro sušenje, ter naravnih snoveh, ki 
delujejo zaviralno na rast bakterij in ples-
ni. Konoplja ima tudi visoko absorbcijsko 
sposobnost za vlago in odpornost na 
vodo. Dobre absorbcijske lastnosti v kom-
binaciji z bakteriostatičnim delovanjem 
vlaken nevtralizirajo tudi neprijeten vonj 
potu, ujetega v vlaknih.

Kakšni so vaši prvi odzivi po predstavi-
tvah na sejmih in kakšni so odzivi pri 
kupcih?   
Anatomic TFK Konopljo smo prvič pred-
stavili septembra na sejmu MOS v Celju in 
v nadaljevanju še v oktobru na sejmu v 
Komendi, novembra pa na sejmu Ambi-
ent v Ljubljani. Odziv s komentarji in kar 
nekaj nakupov je v okviru pričakovanega, 
je pa res, da je opaziti precej zmede, neka-
teri pač ne vedo kaj dosti o konoplji in bo 
potreben še čas, da bo ozaveščenost, kako 
zelo dobra in koristna je ekološko pridela-
na slovenska konoplja, večja.
Z nakupom ležišča iz konoplje poskrbite 
tudi za našo naravo, saj ima takšna vzme-
tnica nizek ogljični odtis. Pridelava suro-
vine je ekološka, gojenje poteka brez 
pesticidov in umetnih gnojil. Hkrati so 
konopljina stebla predelana v vlakna po 
enostavnem mehanskem postopku. 
Poleg tega je poraba vode za kilogram 
konopljine preje petkrat manjša kot za 
enako količino bombaža.

Od kod vam ideja za posteljo iz konoplje? 
V podjetju smo razmišljali, kaj bi bilo naj-
bolj primerno, da ponudimo trgu kot nekaj 
novega in da bomo pri tem sledili eni od 
naših smernic, to je vgradnji naravnih 
materialov v ležišče. Slovenska konoplja je 
ekološko pridelana, kar pomeni, da gojenje 
poteka brez pesticidov in umetnih gnojil in 
posledično konoplja ne vsebuje škodljivih 
umetnih snovi. Je zelo vzdržljiva, zato je živ-
ljenjska dobo dolga. Struktura konoplje je 
izredno zračna, samodejno uravnava tem-
peraturo, kar je ključno za optimalno klimo 
na ležišču. Odločitev za ležišče iz konoplje 
je bila zato lahka.

Je to novost na slovenskem tržišču? Pri 
uvajanju na naš trg ste se verjetno zgle-
dovali po primerih dobre prakse v tujini.
Ležišče Anatomic TFK Konoplja je novost 
na slovenskem trgu in poleg prešitih 
konop ljinih vlaken, ki predstavljajo vrhnjo 
plast sestave, jedro vsebuje še vzmetenje 
razmagnetenih žepastih vzmeti v dvojnem 
jeklenem okvirju in plast lateksa. Sestava 
jedra je plod našega razvoja, je pa v zaho-
dnoevropskih državah že nekaj let možno 
dobiti ležišče z vsebnostjo konoplje.

Kako je konoplja vgrajena v vzmetnico, 
da učinkuje v želeni smeri? 

Postelja, d. o. o., Zapuže 10b, Begunje na Gorenjskem
T: 04 53 25 775, E: info@postelja.com

OBIŠČITE NAS:
Begunje na Gorenjskem: Zapuže 10b
Kranj: Koroška c. 2
Ljubljana: Prušnikova 95, Peričeva 21, Celovška 182
Koper: Šmarska c. 5b
Celje: Opekarniška 15a
Maribor: Lackova c. 47
Velenje: Šaleška c. 1
Novo mesto: Ljubljanska c. 26
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Družinski zakonik problema ne rešuje.
Zaradi pesticidov, ki jih v okolje spravlja kmetijstvo in jih štejemo k najbolj nevarnim 
okoljskim strupom v svetu, se organizmi, ki z njimi prihajajo v stik, spreminjajo in 
izumirajo. Žabe in ribe so bile prvi objekt opazovanja. Danes vemo, da so prizade-
ti tudi sesalci, na primer medvedi, kiti in jeleni … Na zunaj vidne so spremembe 
spolovil, pride do nesposobnosti parjenja, spremenjenega spolnega obnašanja, 
manjšega števila spermijev, neplodnosti, izumrtja. Žabe moškega spola se včasih 
tudi popolnoma spremenijo v žabe ženskega spola. 
In človek naj ne bi bil prizadet? Seveda je. Študije dokazujejo, da se tudi pri novo-
rojenih otrocih množijo spremembe spolovil, pesticidi so možen razlog za deforma-
cije in motnje v razvoju otrok, spremembe DNK, slabotnejši imunski sistem in raka-
ste bolezni … Pri tem ne gre le za kot take deklarirane Atrazin, Cypermethrin ali 
Glyphosat, temveč tudi za pesticide z drugimi trgovskimi imeni, za njihovo nerazi-
skano součinkovanje in neraziskane snovi v naši vsakodnevni rabi, kot denimo 
mehčalce v plastiki in kozmetiki.
Splošno znano je, da imamo pri mladih vse več sterilnosti. Da je upadanje prebi-
valstva kljub želji po naraščaju nacionalni problem t. i. modernih držav, da je vse 
več ljudi neporočenih, pogosta impotenca pa razlog, da je poguma za ustvarjanje 
družin, kot smo jih v preteklosti poznali, vse manj.
Namesto da bi po tem védenju vložili vse napore v zmanjšanje porabe strupov, ki 
to povzročajo in jih v okolje vnaša predvsem kmetijstvo, namesto da bi spodbujali 
ekološko, še bolje biodinamično kmetovanje in vrtnarjenje in oskrbeli prebivalstvo 
z nezastrupljeno hrano, se prodaja pesticidov veča, država pa skuša novo stanje 
»urediti« z novimi zakoni.
Kaj pa kmet in potrošnik? Ali še lahko govorimo o tem, da smo tisto, kar čutimo kot 
potrebno, tudi v stanju uresničiti? Ima kmet sam še dovolj moči, da se preusmeri 
na pot življenja? Mogoče mu je treba pomagati, skrb za zdravo okolje in zdravo 
hrano je elementarna potreba nas vseh! 
Naš predlog je preusmerjanje v biodinamiko, ki dokazuje več kot 90 let svojo 
odličnost. Člani 16 društev v Sloveniji, posebej pa pridelovalci živil, pridelanih po 
tej metodi, ki imajo svetovno blagovno znamko Demeter, so zgled in vodilo. 
Prerasti v vlogo zdravnika naše zemlje, rastlin, živali in svojih otrok. Postaviti se na 
pot, ki prinaša kmetu notranji mir, v družbi pa veljavo in mesto, ki mu, če čuva in 
neguje temelje preživetja naroda, tudi pripada. 
Vam najbližje društvo Ajda ni daleč. Pokličite nas!

Kmetijstvo, ki uporablja strupe, 
uničuje svoj narod

ZALOŽBA AJDA, 
VRZDENEC 60, HORJUL

Združenje Demeter Slovenija
Volčji Grad 40, 6223 Komen

Društvo za b-d gospodarjenje Lan Bela krajina
Vrhovci 2, 8341 Adlešiči

Sadjarsko društvo Borovnica
Paplerjeva 22, 1353 Borovnica

Društvo za b-d gospodarjenje Ajda Dolenjska
Vinji vrh 5a, 8220 Šmarješke Toplice

Društvo Ajda Domžale
Podrečje 10, 1230 Domžale

Društvo Ajda Gorenjska
Podhom 42, 4247 Zgornje Gorje

Društvo za b-d gospodarjenje Ajda Goriška
Ulica padlih borcev 26
5290 Šempeter pri Gorici

Društvo za b-d gospodarjenje Ajda Istra
Dilici 15, 6274 Šmarje pri Kopru

Društvo Ajda Koroška
Trg 4. julija 67, 2370 Dravograd

Društvo biodinamikov Notranjska
Cesta 4. maja 75, 1380 Cerknica 

Društvo za b-d gospodarjenje Podravje
Vanetina 13, 2236 Cerkvenjak

Društvo za b-d gospodarjenje Pomurje 
Ulica Staneta Rozmana 2 
9000 Murska Sobota

Društvo za b-d gospodarjenje Ajda Posavje
Boštanj 30, 8294 Boštanj

Društvo Ajda Posočje 
Žagarjeva 13, 5220 Tolmin

Društvo Ajda Sostro
Sadinja vas 81, 1261 Ljubljana – Dobrunje

Društvo za b-d gospodarjenje Ajda Štajerska 
Soseska 13, 3312 Prebold 

Društvo Ajda Vrzdenec
Vrzdenec 60, 1354 Horjul

Zveza biodinamikov Slovenije
Streliška 12, 1000 Ljubljana
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»Mi znamo ohranjati zdravje in plodnost zemlje« – nosilci blagovne znamke Demeter v Sloveniji. 
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Zavarovalnica Triglav je veselje ob selitvi v 
nove poslovne prostore predstavništva v 
Radovljici delila z ravnateljico in učenci 
Osnovne šole Antona Janše iz Radovljice.

Za va ro val ni ca Tri glav, d. d.
Ob moč na eno ta Kranj
Ble i we i so va ce sta 20
4000 Kranj
Tel.: + (04) 206 90 00
Faks: + (04) 206 91 92
E-pošta: info@triglav.si

www.triglav.si

Janka Planinc, direktorica OE Kranj

Skupina Triglav v letu 2016 v zahtevnih razmerah posluje uspešno in v smeri 
svojih strateških ciljev. Strankam se nenehno približujejo z razvojem novih in obnovo 
obstoječih produktov. V okviru avtomobilskih zavarovanj so tako v Zavarovalnici Triglav 
razvili novo zavarovanje Avtomobilska in pravna zaščita, s katerim ob prometni nesre-
či, za katero je odgovoren drug povzročitelj, poskrbijo za izplačilo škode na vozilu in 
namesto zavarovanca uredijo vse potrebne postopke – zavarovancem Triglava tako ni 
treba urejati in usklajevati postopkov za prijavo in izplačilo odškodnine pri zavarovalni-
ci povzročitelja. V okviru Triglav, Zdravstvene zavarovalnice so predstavili novo bla-
govno znamko Triglav zdravje. Hkrati so razvili novi dodatni zavarovanji Zobje in Zob-
je+ za vse, ki imajo pri njih sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. S tem so 
zavarovancem omogočili kritje stroškov doplačil, preventive in protetike na področju 
zobozdravstva. Poenostavili so tudi dodatno zdravstveno zavarovanje Specialisti+, s 
katerim zavarovanci hitro in enostavno dostopajo do storitev v okviru specialistično 
ambulantne obravnave.

Novemobilneaplikacije
V Triglavu se zavarovancem približujejo tudi z razvojem novih mobilnih aplikacij. Brez-
plačni mobilni aplikaciji DRAJV, ki voznike spodbuja k varnejši vožnji in jim omogoča, 
da pridobijo do 25 odstotkov popusta pri avtomobilskem zavarovanju, se je pridružila 
mobilna aplikacija Triglav Vreme, ki uporabnikom na enem mestu omogoča spremlja-
nje vremenske napovedi, vremenske karte, opozoril ARSO, nevarnosti toče, stanje 
voda, smučišč, gora in spletne kamere. Aplikacija s potisnimi sporočili uporabnike 
opozarja na nevarne vremenske dogodke, da jih ti ne bi presenetili in da lahko pravo-
časno ukrepajo. V Zavarovalnici Triglav prav tako pripravljajo mobilno aplikacijo Triglav 
Škode, ki bo nudila pomoč ob nezgodah. Omogočala bo hitro naročilo asistence in 
enostavno prijavo škode ter nudila ažurne informacije glede reševanja primera.

NoviposlovniprostoripredstavništvavRadovljici
Na Gorenjskem, kjer so ponosni na dolgoletno, 70-letno tradicijo zavarovalstva, so 
letos odprli nove poslovne prostore predstavništva v Radovljici. S tem so se v novi 
poslovno-stanovanjski soseski Vurnikov trg še bolj približali zavarovancem na tem 
območju. Ob tej priložnosti so v zavarovalnici podprli tudi nakup didaktičnih pripo-
močkov za učence Osnovne šole Antona Janše iz Radovljice.

Poslovneuspehedelijozokoljem
V okviru številnih družbeno odgovornih projektov so svoje poslovne uspehe tudi v letu 
2016 delili z okoljem, v katerem delujejo. Akcijam, kot so Očistimo naše gore, Otroci 
Triglava in Mladi upi, so se pridružili novi projekti. S preventivnim projektom Skupaj 
umirjamo promet so v sodelovanju s podjetjem Sipronika in slovenskimi občinami s 
postavitvijo prikazovalnikov hitrosti »Vi vozite« v bližini šol in vrtcev pripomogli k večji 
varnosti šolarjev na cestah. V sklopu projekta Skupaj za večjo prometno varnost pa 
bodo v sodelovanju z občinami in podjetjem Aktivna signalizacija Korun s postavitvijo 
novih 12 sistemov COPS@road prispevali k izboljšanju varnosti na nevarnih cestnih 
odsekih.

Zaupanje,kitraja
Zavarovalnica Triglav je bila že desetič zapored med prejemniki nagrade Trusted 
Brand kot najbolj zaupanja vredna blagovna znamka. Po mnenju potrošnikov še vedno 
uživa tudi najvišjo raven ugleda med vsemi zavarovalnicami. Med drugim se lahko 
pohvali tudi z nagrado Najbolj varno podjetje, ki jo je prejela v okviru Slovenske velike 
nagrade varnosti in z Zlato plaketo za najboljše odnose z investitorji (IR) v regiji Adria, 
ki jo podeljuje Beograjska borza.

Ponosnozrokovroki
V Skupini Triglav, vodilni zavarovalno-finančni skupini v Sloveniji in regiji Adria, so ponosni
na različnedosežke.Pohvalijose lahkozdobrimiposlovnimi rezultati, znajvišjo ravnijougleda
matičnedružbemedvsemizavarovalnicamivSloveniji,sprejetiminagradamiterznovimiprodukti
inaplikacijami.Šeposebejsoponosni,dasvojeuspehedelijozokoljem,vkateremposlujejo.
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Zavarovalnica Triglav je veselje ob selitvi v 
nove poslovne prostore predstavništva v 
Radovljici delila z ravnateljico in učenci 
Osnovne šole Antona Janše iz Radovljice.

Za va ro val ni ca Tri glav, d. d.
Ob moč na eno ta Kranj
Ble i we i so va ce sta 20
4000 Kranj
tel.: + (04) 206 90 00
faks: + (04) 206 91 92
e-pošta: info@triglav.si

www.triglav.si

Janka Planinc, direktorica OE Kranj

Skupina Triglav v letu 2016 v zahtevnih razmerah posluje uspešno in v smeri 
svojih strateških ciljev. Strankam se nenehno približujejo z razvojem novih in obnovo 
obstoječih produktov. V okviru avtomobilskih zavarovanj so tako v Zavarovalnici Triglav 
razvili novo zavarovanje Avtomobilska in pravna zaščita, s katerim ob prometni nesre-
či, za katero je odgovoren drug povzročitelj, poskrbijo za izplačilo škode na vozilu in 
namesto zavarovanca uredijo vse potrebne postopke – zavarovancem Triglava tako ni 
treba urejati in usklajevati postopkov za prijavo in izplačilo odškodnine pri zavarovalni-
ci povzročitelja. V okviru Triglava, Zdravstvene zavarovalnice so predstavili novo bla-
govno znamko Triglav zdravje. Hkrati so razvili novi dodatni zavarovanji Zobje in Zob-
je+ za vse, ki imajo pri njih sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. S tem so 
zavarovancem omogočili kritje stroškov doplačil, preventive in protetike na področju 
zobozdravstva. Poenostavili so tudi dodatno zdravstveno zavarovanje Specialisti+, s 
katerim zavarovanci hitro in enostavno dostopajo do storitev v okviru specialistično 
ambulantne obravnave.

Novemobilneaplikacije
V Triglavu se zavarovancem približujejo tudi z razvojem novih mobilnih aplikacij. Brez-
plačni mobilni aplikaciji DRAJV, ki voznike spodbuja k varnejši vožnji in jim omogoča, 
da pridobijo do 25 odstotkov popusta pri avtomobilskem zavarovanju, se je pridružila 
mobilna aplikacija Triglav Vreme, ki uporabnikom na enem mestu omogoča spremlja-
nje vremenske napovedi, vremenske karte, opozoril ARSO, nevarnosti toče, stanje 
voda, smučišč, gora in spletne kamere. Aplikacija s potisnimi sporočili uporabnike 
opozarja na nevarne vremenske dogodke, da jih ti ne bi presenetili in da lahko pravo-
časno ukrepajo. V Zavarovalnici Triglav prav tako pripravljajo mobilno aplikacijo Triglav 
Škode, ki bo nudila pomoč ob nezgodah. Omogočala bo hitro naročilo asistence in 
enostavno prijavo škode ter nudila ažurne informacije glede reševanja primera.

NoviposlovniprostoripredstavništvavRadovljici
Na Gorenjskem, kjer so ponosni na dolgoletno, 70-letno tradicijo zavarovalstva, so 
letos odprli nove poslovne prostore predstavništva v Radovljici. S tem so se v novi 
poslovno-stanovanjski soseski še bolj približali zavarovancem na tem območju. Ob tej 
priložnosti so v zavarovalnici podprli tudi nakup didaktičnih pripomočkov za učence 
Osnovne šole Antona Janše iz Radovljice.

Poslovneuspehedelijozokoljem
V okviru številnih družbeno odgovornih projektov so svoje poslovne uspehe tudi v letu 
2016 delili z okoljem, v katerem delujejo. Akcijam, kot so Očistimo naše gore, Otroci 
Triglava in Mladi upi, so se pridružili novi projekti. S preventivnim projektom Skupaj 
umirjamo promet so v sodelovanju s podjetjem Sipronika in slovenskimi občinami s 
postavitvijo prikazovalnikov hitrosti »Vi vozite« v bližini šol in vrtcev pripomogli k večji 
varnosti šolarjev na cestah. V sklopu projekta Skupaj za večjo prometno varnost pa 
bodo v sodelovanju z občinami in podjetjem Aktivna signalizacija Korun s postavitvijo 
novih 12 sistemov COPS@road prispevali k izboljšanju varnosti na nevarnih cestnih 
odsekih.

Zaupanje,kitraja
Zavarovalnica Triglav je bila že desetič zapored med prejemniki nagrade Trusted 
Brand kot najbolj zaupanja vredna blagovna znamka. Po mnenju potrošnikov še vedno 
uživa tudi najvišjo raven ugleda med vsemi zavarovalnicami. Med drugim se lahko 
pohvali tudi z nagrado Najbolj varno podjetje, ki jo je prejela v okviru Slovenske velike 
nagrade varnosti in z Zlato plaketo za najboljše odnose z investitorji (IR) v regiji Adria, 
ki jo podeljuje Beograjska borza.

Ponosnozrokovroki
VSkupiniTriglav,vodilnizavarovalno-finančniskupinivSlovenijiinregijiAdria,soponosni
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Dom Taber je prve stanovalce začel sprejemati konec septembra 2015, že febru-
arja letos pa so zapolnili zadnje prosto mesto. A še bolj kot zapolnitev domskih 
kapacitet si vodstvo doma z vršilcem dolžnosti direktorja Zdravkom Kastelicem na 
čelu prizadeva za kvalitetno bivanje njegovih stanovalcev. Sodeč po odzivih, jim 
uspeva.
»Okoli Doma vidim vsak dan veliko lastovk, in kjer lastovke gnezdijo, so dobri lju-
dje doma,« pravi stanovalec Alojz Dolinar, eden izmed 151 stanovalcev doma. Z 
bivanjem v domu je nadvse zadovoljen tudi Slavko Pernuš: »Hčerka mi je uredila 
vse, da sem dobil enoposteljno, čudovito sobo, ki je lepo opremljena in od koder 
imam čudovit pogled na zeleno naravo, ki pomirja.«
Podobne misli delijo tudi ostali stanovalci, vsaj če sodimo po anketi o zadovoljstvu, 
ki jo je za podjetje izvedla neodvisna skupina Fabrika. Rezultati so pozitivno prese-
netili tudi vodstvo doma. Stanovalci so zadovoljstvo bivanja v domu ocenili z oceno 
4,7 od skupno petih točk, še posebej pa so zadovoljni z zasebnostjo, ponudbo 
dodatnih dejavnosti in standardom nege in oskrbe v domu. Zadovoljni pa niso le 
stanovalci, temveč tudi njihovi svojci in zaposleni v domu. Domu Taber se je nam-
reč med več kot stotimi domovi za starejše po zadovoljstvu med vsemi tremi skupi-
nami anketiranih uspelo uvrstiti na sedmo mesto in tako spada v sam vrh najboljših 
domov za starejše v državi. A vodstvo doma ne počiva na lovorikah. »Želim, da 
postanemo najboljši, in to nam tudi uspeva, saj si upamo slediti svojim sanjam,« 
pravi Zdravko Kastelic, ki poudarja, da po uspehih lahko poseže le ekipa zaposle-
nih, ki se na delovnem mestu dobro počuti.
Zadovoljstvu med 72 zaposlenimi v Domu Taber namenjajo še posebno pozornost, 
saj je od tega odvisna tudi kvaliteta oskrbe stanovalcev. Tako jim je v izjemno krat-
kem času uspelo pridobiti certifikat Družini prijazno podjetje, spodbujajo pa tudi 
program promocije zdravja na delovnem mestu in neformalna druženja med zapo-
slenimi. Zato ni naključje, da se po zadovoljstvu na delovnem mestu zaposleni v 
Domu Taber uvrščajo na prvo mesto med vsemi slovenskimi domovi.
Ekipa zaposlenih poleg odlične splošne zdravstvene nege in oskrbe, delovne tera-
pije, fizioterapije, zobozdravstvene ambulante, socialne službe in psihiatrične 
pomoči posebno pozornost namenja tudi stanovalcem z demenco. Tovrstni oskrbi, 
ki jo sicer danes pri nas primanjkuje, sta v domu namenjeni dve bivalni enoti.
Za dobro počutje med stanovalci pa je vsaj toliko kot strokovna zdravstvena oskrba 
potrebno tudi pestro družabno življenje. Tega v Tabru ne primanjkuje. Vrstijo se 
prireditve, delavnice, stanovalci si čas krajšajo z družabnimi igrami. V domu za vse 
knjižne molje organizirajo bralni krog, imajo tudi svoj pevski zbor. Za sproščen 
klepet in dobro kavo poskrbijo v domski kavarnici, za sprehod ali počitek na sve-
žem zraku pa je stanovalcem in njihovim svojcem na voljo park, ki so ga odprli 
konec septembra ob vznožju hriba Taber, pod katerim stoji dom in po katerem je 
tudi dobil ime.
Ker prehod v dom za starejše večkrat zaznamujeta stres in skrbi, pa se v Domu 
Taber trudijo, da bi bilo bivanje čim prijetnejše in očitno jim to dobro uspeva, saj se 
stanovalci počutijo kot doma. Ali kot pravi stanovalka Helena Volčina: »Smo ena 
velika družina!«

Dom Taber – dom presežkov

Ne le nadstandardna nega, Dom Taber 
odlikuje tudi čudovito naravno okolje.

Pomembna pridobitev letošnjega leta  
je tudi urejen park, ki so ga odprli konec 
septembra.

Socialno varstveni zavod Taber
Trg Davorina Jenka 13
4207 Cerklje na Gorenjskem 
Tel: 04 20 27 600 
E-pošta: info@domtaber.si
www.domtaber.si

Dom Taber je upravičil večmilijonsko investicijo in postal eden 
izmed najboljših domov za starejše v Sloveniji, ki kvalitetno 
oskrbo ponuja 151 stanovalcem, delovno mesto pa 72 
zaposlenim. Po le dobrem letu delovanja se Dom Taber že 
uvršča med najboljše v Sloveniji.
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V leto 2016 smo v Gorenjskem muzeju s pestrim 
programom razstav, muzejskih večerov, otroških 
delavnic in študijskih krožkov privabili številne nove 
obiskovalce in obdržali ustaljeno publiko. V sodelo-
vanju s številnimi institucijami in posamezniki smo 
širili zavest o naši skupni preteklosti, zavest o edin-
stveni kulturni dediščini, ki je značilna za Gorenjsko.  
V Muzeju Tomaža Godca v Bohinjski Bistrici smo 
nadaljevali s projektom postavitve nove stalne raz-
stave Izbrane podobe Bohinja. Že ob koncu leta 2015 
smo v sodelovanju s Tehniškim muzejem Slovenije 
odprli del razstave, posvečene usnjarstvu, v okto-
bru 2016 pa smo nadaljevali s predstavitvijo zgodb 
od srednjega veka dalje, s poudarkom na zgodbah 
o nastanku domačij, ljudski umetnosti, umetnosti, 
predoru, planinstvu, turizmu, znanih Bohinjcih ...
V okviru Mednarodnega kongresa o Slovanih smo 
odprli razstavo Slovani, kakšni Slovani? Še vedno 

ne vemo, kaj je spodbudilo selitve ljudstev ob kon-
cu Rimskega imperija, imamo pa številne materi-
alne dokaze o selitvenih valovih. Kranj s tisočimi 
grobovi, odkritimi okoli farne cerkve in v okolici 
mesta, je eno najpomembnejših arheoloških naj-
dišč tega obdobja. 
Jeseni smo v gradu Khislstein odprli novo občasno 
razstavo Gorenjska 1991–2016; 25 let v luči muzej-
skega gradiva. Na razstavi predstavljamo posamezne 
dogodke, glavne spremembe in razvojne procese, ki 
so najbolj zaznamovali življenje prebivalcev Gorenj-
ske. Poudarjamo uspehe, odkrivamo posebnosti in 
opozarjamo na težave. Razstava bo na ogled do kon-
ca maja 2017.

V letu, ki se izteka, se je dogajalo še precej več, 
zato vas vabimo, da nas spremljate in obiščete 
tudi v letu 2017. Vabljeni!

Tomšičeva 42 
4000 Kranj 
Tel.: 04 201 39 50

www.gorenjski-muzej.si 
info@gorenjski-muzej.si

Odpiralni čas: 
Od torka do nedelje  
med 10. in 18. uro

Zaprto:  
ponedeljek, 1. 1., 1. 5., 1. 11.,  
velika noč, božič

mag. Marjana Žibert 
direktorica

TALESTALES
JEZIKOVNA ŠOLAJEZIKOVNA ŠOLA

SINCE 1991

C. Staneta Žagarja 37,  
4000 Kranj
T: 041 505 766
E: tecaji@tales-kranj.si
W: tales-kranj.si

Že 25 let premikamo meje jezikovnega znanja

Edita Krč, ravnateljica 
Jezikovne šole Tales

Jezikovna šola Tales letos praznuje petindvajsetletnico. Kot je poudarila ravnateljica šole mag. 
Edita Krč, so v vseh teh letih rasli in se razvijali skupaj s tečajniki, in če so bili v prvih letih 
prepoznavni predvsem po tečajih za otroke, so v zadnjih letih naredili prehod k tečajem tujih 
jezikov za odrasle. Glavnina tečajev je danes namenjena odraslim in zaposlenim v podjetjih, 
tečaji pa potekajo tudi v vrtcih in šolah. Otroški tečaji imajo razpon od pripravljalnic do tečajev, 
ki so usmerjeni v pripravo na pridobitev javno veljavnih certifikatov.
»Tečaji za podjetja so drugačni, saj podjetju zagotavljamo cel servis. Testiramo vsakega kan-
didata za tečaj, zato da dobimo izhodišča, v kateri nivo tečaja ga vključiti. Skupaj s podjetjem 
pripravimo izobraževalni načrt glede na potrebe podjetja, pripravimo učna gradiva ali iz tujine 
naročimo učbenike. Šele na podlagi tega izvedemo tečaj na sedežu podjetja ali jezikovne 
šole, ki je od septembra letos v Podjetniškem centru v Kranju. Ob zaključku tečaja pripravimo 
še analizo usvojenega znanja,« je pojasnila Edita Krč. Organizirajo tudi časovno krajše tečaje 
za podjetnike, ki imajo že osnovno znanje tujega jezika, želijo pa izboljšati poslovno komuni-
kacijo, pisanje e-pošte, predstavitve podjetja in dejavnosti ... Krčeva je povedala, da je uče-
nje angleščine stalnica, v zadnjem času je veliko povpraševanja po nemščini, lahko pa zago-
tovijo učenje tudi drugih jezikov, v preteklosti je bilo kar nekaj zanimanja za ruščino in špan-
ščino. Poudarila je, da so z izvajanjem programov pri Jezikovni šoli Tales terminsko zelo prila-
godljivi, kar npr. pomeni, da uro lahko izvedejo zgodaj zjutraj, če tako tečajniku najbolj ustreza. 
Sicer pa učenje poteka v majhnih skupinah v stimulativnem okolju. V Jezikovni šoli Tales 
delata dve redno zaposleni profesorici in več pogodbenih sodelavcev, med njimi tudi naravna 
govorka iz Anglije. Ves strokovni kader sestavljajo profesorice ali magistri tujih jezikov, naravna 
govorka pa je logopedinja. »Naš razvoj najbolje opiše naša prof. nemščine Špela Rakovec: 
Prav ne morem verjeti, da je že 25-letnica! Se še dobro spomnim, ko sem v osmem razredu 
prišla na tečaj nemščine, zdaj sem pa sama postala del te zgodbe.« 
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Kranjski Iskratel bo tudi leto 2016 končal s pozitivnim izidom iz 
poslovanja, ki bo po zadnjih ocenah na ravni Skupine verjetno 
znašal med 1,5 in 2 milijona evrov, medtem ko bo obseg 
prodaje dosegel 92–93 milijonov evrov. 

Na poslovne prihodke Iskratela je tudi letos precej vplivala negotova geopolitična 
situacija na njegovih največjih trgih – v Turčiji, Rusiji in drugih obkaspijskih državah, 
ki je upočasnila tudi njihov investicijski ciklus. »Kljub vsemu smo v Skupini zadovo-
ljni, saj ohranjamo poslovno stabilnost in se pogumno usmerjamo v strateško tran-
sformacijo družbe v naslednjih letih,« pravi glavni direktor Željko Puljić.
Med letošnjimi večjimi projekti sta bila v Sloveniji zaključevanje projekta GSMR – 
digitalizacije omrežja Slovenskih železnic in sodelovanje pri izgradnji optičnega 
omrežja Telekoma Slovenije, kjer so uvedli novo tehnologijo GPON. V Rusiji so 
začeli z večletnim projektom prehoda na novo arhitekturo omrežja IMS v Rostele-
comu, izvajali so tudi standardne programe na področju dostopovnih tehnologij. V 
Rusiji in Kazahstanu so realizirali tudi več projektov na področju legalnih prestrezanj 
klicev in sistema 112. Nekaj projektov so pridobili tudi v Turčiji, vendar zaradi razmer 
po neuspelem državnem udaru tudi tam pričakujejo zamik njihove realizacije. 
V skladu z novo poslovno strategijo se Iskratel pripravlja na digitalizacijo drugih 
industrij, predvsem transporta, energetike, javne varnosti, pametnih mest in sku-
pnosti. V poslovnem planu za 2017 sicer zaradi že omenjene negotovosti na naj-
večjih trgih zadržano načrtujejo podoben obseg realizacije in poslovni izid kot 
letos, zelo ambiciozni pa so njihovi načrti do leta 2020, ko želijo postati globalno 
prepoznan in zaupanja vreden integrator rešitev za novi val industrijske digitalizaci-
je. Na letnem nivoju bodo zato vlagali med 10 in 12 milijonov evrov v razvoj novih 
tehnologij, prodajne mreže, podpore in sposobnosti podjetja, da prevzame izved-
bo večjih integracijskih projektov. »V Sloveniji nameravamo kandidirati pri projektih 
drugega tira ter druge cevi predora Karavanke. Obetamo si kar nekaj infrastruktur-
nih projektov v Rusiji, Turkmenistanu, Ukrajini in Belorusiji. Vse to lahko v seštevku 
dvigne letni promet Skupine celo nad 200 milijonov evrov,« napoveduje Puljić in 
dodaja, da rast ne bo samo organska skozi preobrazbo produktnega portfelja, 
ampak tudi na račun partnerskih povezovanj in prevzemov nekaterih že uveljavlje-
nih podjetij s kompetencami, ki jih Iskratelu danes manjka. 
Pri ambicioznih načrtih jim gre na roke tudi okrepljena gospodarska diplomacija, ki 
jo pod ministrom Karlom Erjavcem sistematično vodi zunanje ministrstvo, v zad-
njem obdobju pa izvozna podjetja zaznavajo okrepljeno pomoč tudi z gospodar-
skega ministrstva pod vodstvom ministra Zdravka Počivalška, še poudarja Puljić.

Ohranili poslovno stabilnost

Željko Puljić, glavni direktor

Iskratel, d. o. o., Kranj
Ljubljanska cesta 24a
4000 Kranj
Tel.: 04/207 20 00
Faks: 04/202 26 06
E-pošta: info@iskratel.si
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Za vas beležimo čas

Z vami smo že sedemdeset let
Vsi stari časopisi so z vašega domačega računalnika brezplačno  
dostopni v arhivu spletnega časopisa www.gorenjskiglas.si.
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Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj in Gimnazija 
Franceta Prešerna že dve leti skupaj razvijata različne obli-
ke uvajanja podjetnosti in inovativnosti v višje razrede osno-
vnih šol. Prva, zaradi svoje neposredne vpetosti v gorenj-
sko podjetništvo in izkušenj, GFP zaradi svojega dolgolet-
nega dela na področju poučevanja podjetništva in zaveda-
nja pomena podjetnosti kot osebnostne lastnosti. Želimo 
si, da mladi svojih priložnosti in prihodnosti ne bi iskali v 
tujini. Eden najpomembnejših korakov v to smer je tudi raz-
vijanje podjetnosti in inovativnosti, pa naj gre za učne 
dosež ke ali pa za podjetniške ideje.  
Prvi podjetniški krožek je bil organiziran na OŠ Predoslje. 
V letošnjem šolskem letu pa je bil na OŠ Orehek projekt 
zastavljen v  širšem obsegu, in sicer za vse učence 7. in 8. 
razredov. 
OOZ Kranj in GFP sta učencem organizirali srečanja z 
zanimivimi in uspešnimi podjetniki. Učenci so si ogledali 
njihovo delo, se z njimi pogovorili ter skozi viharjenje mož-
ganov reševali izzive in pripravljali najrazličnejše predloge 
za izboljšave. Rdeča nit aktivnosti je bila, da so v mladih 
vzpodbujali in razvijali podjetnost, samoiniciativnost, krea-
tivnost, inovativnost, etičnost, delavnost … 

GFP in zbornica želita s podporo MO Kranj v starših, učite-
ljih in seveda učencih sprožiti zavedanje, da podjeten člo-
vek največ naredi zase. Ko pa je poleg tega še zadovoljen 
in se razvija, lahko ogromno doprinese tudi okolju, v kate-
rem živi. 
Za najboljše poslovne načrte in spise na temo »Moje sanj-
sko podjetje« so organizatorji pridobili tudi sponzorje, ki 
bodo podelili nagrade.

PODJETNI ŽE V MLADIH LETIH, ZAKAJ NE?
PODJETNIŠKA SREČANJA NA KRANJSKIH OSNOVNIH 
ŠOLAH V IZVEDBI OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE 
KRANJ IN GIMNAZIJE FRANCETA PREŠERNA
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TELEFONI
Centrala:04/281-17-10

Šolskasvetovalnaslužba:04/281-17-17
INTERNET:http://www.gimkr.si

E-pošta:gimnazija.kranj@guest.arnes.si

Razumem.Znam.
SemzGimnazijeKranj.

Kaj vse se lahko zgodi  
med poukom in po njem

Bernarda Lenaršič, prof., in 
dr. Jure Žalohar

S Kavo smo ponosno 
postregli ob poletnem 
Sončevem obratu
Kolikodijakovnašoli skrivajnaplatnice
zvezkovzapišekakopesem,opaziliterar-
nerazpise,amisel,dabinanjihsodelo-
vali,hitrozamenjazdrugo:nisemdovolj
dober? Inčebi se ti literarnonadarjeni

mladispoznalimedsabo,kajbisezgodi-
lo?Vprašanjiministadalimiru,sajsem
bilaprepričana,dasemedšolskimizido-
vi pravgotovonajde zaenosimpatično
skupinotakihduš,kibijimžesamodru-
ženjespodobnotalentiranimidalokrilain
potrebni pogum, da bi svoj talent vzeli
resnejein–pisali.V letu2015/2016je
takonašoli zaživel krožekustvarjalnega
pisanja.Obpetkihpošolismosezačeli
družitina»Kavi«,kakorsmopoimenovali
skupino, v kateri smo kljubovali času,
storilnosti,prevladilevemožganskepolo-
vice, tekmovalnosti in uniformiranosti.
Rodile so se fantazijske, kriminalne,
grozljive indruge zgodbe, vmespanaj-

različnejšepesmi.Neobveznosmozas-
ledovali aktualne literarne razpise in na
njihobčasnosodelovali,zapoživitevsmo
organizirali tudi dve literarni srečanji.
Predvsempasmosvobodnoprisluškova-
li svojemu ustvarjalnemu navdihu, pri
čemersmovčasihvendarlepoškililivkak
priročnikustvarjalnegapisanja.Kose je
nabralakarzajetnamapa,vkateroseje
ujel tudi kak listbolj samotarskihpesni-
kov,jedozorelpogum,dabidelaizdali.

RavnateljFranciRozmanjenašopobudo
velikodušnopodprlinseizkazalkotzalo-
žnik,mipasmoksodelovanjupovabiliše
likovne ustvarjalce pod mentorstvom
prof.AniteOmejec.Dovršenopodoboje
literarnemu zborniku dijakov Gimnazije
KranjvtisniloblikovalecJernejKejžarins
Kavo smo ponosno postregli na dan
poletnegasončnegaobrata.

Natan Vovk iz 2. a:
»Sajposkušampisati,ampaknaslednji
dan se mi zdi vse, kar sem napisal,
samozavsmeti.
Rekelbi,dajetoenaodvariacijnajveč-
krat izrečenega stavka vsakega, ki želi

GimnazijaKranjspodbujaustvarjalnostvhumanistiki
innaravoslovjutertehniki.

Eva Poklukar (maturirala 2016): 
»Priprojektusemsodelovala,kersemi
je ideja, da tudi neuveljavljeni mladi
sodelujemo in ustvarjamo javni kulturni
prostor,zdisuper.Prispevalasempes-
mi,kisemjihvtistempolletnemobdob-
jupredizidomzbornikaneumornopisa-
la inpisala,nedabisemisanjalo,da
bo to kdaj objavljeno. Vesela sem, da
GimnazijaKranjspodbujatovrstnedeja-
vnostiintudifinančnopodpiraustvarjal-
nopisanje.«

Afrika
Trapez in tapiserije živopisanih podob
obujajo odtise iz raja.
Sloni, mogočne skale in tigrova koža
odzvanjajo vse, kar čutnost napaja.

Preostali svet se ziba v prežvečenih  
travnikih naslad,
mi pa ustvarjamo sebe;

kamilica, žajbelj in robide
ter bezgovo cvetje z rumenimi trosi …
Kaj več si še lahko želi umrljiva bitnost?

BernardaLenaršič/Foto:AndražŽnidar,4.C
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Dijaka Gimnazije Kranj Juš Hrastnik (levo) 
in Aljaž Lavtižar (desno) pri izdelavi svojega 
FPV-letala

začeti s pisanjem. Tudi sam sem imel s 
tem na začetku veliko težav, še vedno jih 
imam. V trenutku dobim idejo, čez dve 
minuti jo že zapisujem na računalnik, v 
zvezek, karkoli je pač pri roki, medtem 
ko si v glavi govorim, kakšen genij sem, 
ker sem se ravno jaz spomnil tega. Nas-
lednji dan pa samo še zmajujem z glavo 
in hočem izbrisati vse, kar sem ustvaril.
Tega se na ustvarjalnem pisanju odvadiš. 
Naučiš se, da je vredno obdržati vse, kar 
si napisal. Enkrat, ko si začneš to res 
verjeti, začneš v pisanju uživati, začenjaš 
napredovati in odkriješ svoj slog pisanja. 
Tudi pozitivna podpora in kritika profeso-
rice ter drugih dijakov sta v pomoč, rav-
no zaradi tega sem sam v enem letu toli-
ko napredoval. Spomnim se prve stvari, 
ki sem jo napisal in potem na krožku tudi 
prebral, bil je nekakšen spis, ki je spomi-
njal na domačo nalogo iz slovenščine. 
Kava, naš literarni zbornik, je bil za tiste, ki 
pri krožku redno sodelujemo, kot pregled 
našega napredka v preteklem letu.« 

Odlomek iz kratke zgodbe Katjuša

Soba je izginila v prostoru, na katerega 
čas ni imel vpliva, v njej smo ostali le 
jaz, ona in njena pesem, ki jo je pela ob 
spremljavi klavirja. Vstal sem in počasi 
zaplaval po prostoru proti njej. Prijel 
sem jo za ramo in obrnila se je, nehala 
je peti, a je pesem še naprej odmevala 
po neskončni belini prostora, iz katere-
ga je zdaj izginil še klavir, na katerega 
je igrala. Prijel sem jo za pas in jo stisnil 
k sebi. Zagledal sem se v njen obraz, ki 
je po vseh teh letih obdržal vso lepoto, 
ki jo je imel, ko sem jo prvič srečal.

Z droni so kranjski gimnazijci 
prinesli slike z neba
Ob izjemno hitrem razvoju tehnologije 
dronov in brezpilotnih plovil smo v šol-
skem letu 2015/2016 na Gimnaziji 
Kranj ustanovili letalsko sekcijo. Kot 
osrednja izobraževalna institucija na 
Gorenjskem Gimnazija Kranj sledi raz-
voju tehnologije in skrbi za izobraževan-
je mladih o novih tehnologijah. Letalski 
sekciji se je pridružila skupina nadobu-
dnih dijakov, s katerimi smo testirali 
nekaj komercialnih dronov, kot so Parrot 
Bebop, DJI Phantom in DJI Inspire. Ti 
droni so namenjeni snemanju iz zraka in 
omogočajo tudi osnovne raziskovalne 
aktivnosti na terenu za potrebe geološ-
kih, bioloških in geografskih raziskav. 
Tako je ena izmed skupin dijakov lani v 
soteski reke Kokre odkrila novo nahaja-
lišče terciarnih fosilov, kar smo s pomo-
čjo drona posneli tudi iz zraka. V letoš-
njem šolskem letu pa se lotevamo že 
zahtevnejših projektov, kot so na primer 
samostojna izdelava FPV-letal, razisko-
valnih FPV-dronov in dirkalnih FPV-dro-
nov. FPV je tehnologija, ki pilotu na zem-
lji omogoča neposreden videoprenos iz 
drona v očala virtualne realnosti. Tako 
ima pilot dejansko občutek, da leti. 
Oznaka FPV v angleščini pomeni »first 
person view«. Vse svoje dejavnosti red-
no dokumentiramo v obliki videov, ki jih 
objavljamo na portalu YouTube, in sicer 
na kanalu »Drone Team Formation«, kar 
je v resnici uradno ime letalske sekcije 
Gimnazije Kranj. Sodelujemo tudi z 
mentorji iz IRBS (Inštitut za razvoj brez-
pilotnih sistemov), Lipo.si in OneDrona, 

Juš Hrastnik in Aljaž Lavtižar z FPV letaloma

brez katerih bi bila ustanovitev letalske 
sekcije Gimnazije Kranj nemogoča. V 
prihodnosti nas torej čaka veliko zanimi-
vega dela in zanimivih izkušenj.
Miha Mihovec iz 4. b: »Priključil sem se 
skupini (Drone Team Formation) z name-
nom, da bi pomagal šoli ustvariti zanimi-
ve in kakovostne videoposnetke.«
Juš Hrastnik iz 3. d: »Droni me zani-
majo, ker se ukvarjam z videoprodukci-
jo. Droni doprinesejo k dodatni perspe-
ktivi, ki je sicer ni mogoče dobiti brez 
visokih stroškov. S to perspektivo pripo-
moreš h kakovosti videa in dodaš neko 
sodobno filmsko tehniko snemanja. 
Droni pa so zanimivi tudi z vidika varno-
sti (uporabljajo jih gasilci za nadzor 
požara) in tudi z vidika prevoza in nadzo-
ra (nadzor elektrovodov, vetrnih elek-
trarn in komunikacijskih povezav).«
Aljaž Lavtižar iz 3. d: »Bil je začetek 
šolskega leta 2015/2016, ena izmed 
prvih ur fizike v drugem letniku, ko je 
profesor Žalohar začel nekaj govoriti, 
da se bo začel ukvarjati z droni. Kar 
tako, mimogrede, je vprašal, ali se 
kdo iz našega razreda že ukvarja s 
tem. Nihče se ni, razen mene, ki sem 
drona kupil za snemanje, saj sva se z 
Jušem vedno resneje ukvarjala s pro-
dukcijo. Oblikovala se je majhna sku-
pinica in iz nje smo se razvili do današ-
nje podobe.«
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Knauf Insulation iz Škofje Loke poznamo v prvi vrsti kot 
proizvajalca izolacijskih materialov, prepoznaven pa je tudi po 
svoji inovativnosti, tako na področju novih tehnologij kot tudi 
na področju novih produktov. Pogovarjali smo se z glavnim 
direktorjem mag. Tomažem Laniškom.
V lanskem letu ste v podjetju postavili novo proizvodno linijo in z njo nado-
mestili staro, dotrajano proizvodno linijo. Kakšni so rezultati?
Bistvena novost nove linije je njen energent – dosedanji koks smo namreč zame-
njali s plinom in tako hkrati povečali učinkovitost in bistveno prispevali k zmanjša-
nju emisij. Sicer pa je tudi drugi del linije nov, s sodobno opremo ter večjo učinko-
vitostjo. Nova linija nam v tehnološkem smislu predstavlja pomembno posodobitev, 
z vidika kvalitete produktov pa nam omogoča proizvodnjo kvalitetnejših produktov 
z boljšimi tehničnimi karakteristikami.
Sicer smo z novo linijo do sredine leta 2017 še vedno v fazi poskusnega obratova-
nja, vendar že lahko rečemo, da je linija prinesla veliko izboljšav na vseh področjih. 

Kakšni so bili trgi v letu 2016?
Gibanja po trgih so zelo različna. Za Slovenijo vemo, da gradbeništvo še vedno lovi 
sapo in je kljub počasnemu okrevanju obseg gradenj še daleč pod tistim izpred 
6–8 let. Evropski trg na splošno je v pozitivnih trendih, čeprav je v vseh segmentih 
opaziti vse racionalnejše obnašanje naših strank. Krajši dobavni roki, minimalne 
zaloge ter plačilna politika so tisti ukrepi, kjer vsakdo išče priložnosti za optimizaci-
jo. Potiho se napoveduje nov evropski krizni val.

Kaj pa vaša inovacija, ki ste jo pred tremi leti predstavili trgu – Urbanscape? 
Urbanscape je novost, ki smo jo v zadnjih letih tehnično gledano dodelali in je že 
na trgih doma in v tujini. V okvir družine izdelkov Urbanscape spadajo v naš asorti-
man v prvi vrsti zelene ekstenzivne strehe, izdelki Urbanscape za urejanje krajine 
in izdelki Urbanscape za dom in vrtnarjenje. Zelene strehe so zdaj na trgu že tretje 
leto, prodaja se povečuje in dobili smo že nekaj zelo uglednih referenčnih projek-
tov, tako doma kot v tujini. Naj samo omenim enega zadnjih projektov, kjer so z 
našim sistemom prekrili eno največjih bolnišnic na svetu – na Švedskem (Karolin-
ska Hospital). Področje urejanja krajine in zasaditev je najbolj aktualno v sušnih 
predelih sveta, kjer prednosti izdelka Urbanscape (vpijanje vode) pridejo še toliko 
bolj do izraza, saj gre za velike prihranke pri vodi in delu. Trenutno se odvija eden 
največjih projektov s tega področja v Dubaju. Na slovenskih policah pa najdete tudi 
naša zelene kocke in kosmiče za boljšo rast balkonskega cvetja, koritnic in za vrt. 
Naj omenim tukaj še eno rastoče področje iz segmenta Zelenih rešitev – gre za 
izdelke, namenjene hidroponiki. Ta je v svetu rastoči trend, zato uspešno poveču-
jemo tudi prodajo na tem segmentu.

Katere so še novosti, s katerimi se ukvarjate?
Tudi na področju gradbeništva trgu ponujamo nekatere novosti, saj trg vseskozi 
išče nove rešitve. Trgu predstavljamo posebne obrizgane fasadne izolacijske plo-
šče Smartwall in prav tako obrizgane stropne izolacijske lamele, ki hkrati že pred-
stavljajo zaključni sloj. Namenjene pa so zlasti izolaciji stropov garaž in kleti. Med 
novostmi z multidisciplinarno uporabo so tudi posebne kompozitne plošče za nad-
standardno zvočno izolacijo, znamke Sound Supreme Boards, poleg tega pa lahko 
omenim še vakuumske izolacijske panele za hladilniško industrijo, ki jih tudi part-
nerji že vključujejo v svoje končne izdelke.

Kakšni pa so načrti za prihodnost?
V letu 2017 načrtujemo zmerno rast prodaje in stabilizacijo vseh lani začetih 
projektov z namenom njihove optimizacije. Tako bo leto 2017 tisto, v katerem se 
bomo pripravili na nov investicijski val, saj nam lastniki obljubljajo prenovo linije 
1, kar bo spet velik organizacijsko-stroškovni zalogaj. Upam, da nam bo uspelo 
pravočasno pripraviti načrte in pridobiti potrebno dokumentacijo za izvedbo te 

Inovacije generirajo razvoj

Direktor mag. Tomaž Lanišek

Knauf Insulation, d.o.o., Škofja Loka
Trata 32, 4220 Škofja Loka

www.urbanscape.si
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rekonstrukcije. V nasprotnem primeru pa se bo priložnost za novejšo in čistejšo 
proizvodnjo odpeljala mimo nas, kar ne bi bilo prvič. To bi bilo slabo tako za 
podjetje kot tudi za lokalno skupnost.

Razmere na slovenskem gradbeniškem trgu pa nam je  
osvetlil komercialni direktor za regijo Darko Bevk.
Kako bi predstavili trenutne razmere na trgu gradbeništva?
Situacija je še vedno izjemno težka. Investitorji ostajajo zadržani, država ne investira. 
Vidimo sicer znake investicijskega prebujanja industrije, kar je dokaz, da izvozniki 
delajo dobro. Prav tako se začenjajo projekti na področju javno zasebnega partner-
stva in pogodbeništva, kar je zlasti opaziti pri večstanovanjskih in javnih stavbah.

Kakšne finančne vzpodbude so trenutno na voljo?
Eko sklad je s svojimi aktivnostmi opravil pozitivno delo zlasti na področju dviga 
bivalnih in energetskih standardov starejših stavb, ki se z njihovo pomočjo v zadnjih 
letih uspešno prenavljajo. Pozitivno je, da so zagotovili stalna sredstva in da ni več 
nihanj v smislu obdobij z in brez subvencij. Letos se je za investitorje, ki nameravajo 
izvesti več ukrepov ponudila tudi možnost višje subvencije. Na drugi strani vsi priča-
kujemo, da bo država pripravila učinkovite programe in aktivirala razpoložljiva kohe-
zijska sredstva, ki so na voljo državi za energetske prenove.

Kako ljudje izbirajo gradbene materiale oziroma izolacijske rešitve?
Na tem področju opažamo, da ljudje še vedno izbirajo prvenstveno na osnovi cene 
– tako kar se tiče izbire materialov kot tudi pri izbiri izvajalcev. S tem seveda dolgo-
ročno največ škode naredijo sebi in njihov prihranek danes je pogosto dvojni stro-
šek jutri.

Kako v leto 2017?
Pričakujemo minimalno rast trga, kar ob nizkem izhodišču preteklih let ne obeta 
drastičnih premikov. Trudili se bomo s ponudbo novih rešitev, s še boljšim zagotav-
ljanjem storitev našim kupcem in z gradnjo dolgoročnih partnerstev. Aktivni smo 
tudi na področju tehnično strokovne podpore, ki jo v različnih oblikah nudimo pro-
jektantom pa tudi izvajalcem. Predvidevamo tudi nadaljnje aktivnosti na področju 
ozaveščanja o energetsko učinkoviti in trajnostni gradnji.

Komercialni direktor za regijo Darko Bevk

Steklena volna Knauf Insulation ECOSE vsebuje vezivo na naravni osnovi,  
zato poleg toplotne izolativnosti in požarne varnosti tudi prispeva k izboljšani  
kakovosti notranjega zraka, kar dokazuje tudi certifikat Indoor Air Quality.

Izolacijski nasvet z argumentom!

Kadar izolirate MANSARDO
IZBERITE RAJE

www.knaufinsulation.si

svetovanje@knaufinsulation.com  •   04/ 5114 105  •  www.knaufinsulation.si
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V Elektru Gorenjska med največje dosežke letošnjega leta uvrščajo odprtje novega 
distribucijskega centra vodenja, srce in možgane družbe, in zaključitev največje in 
najobsežnejše investicije zadnjih desetih let, izgradnjo nove distribucijske daljno-
vodne povezave med občinama Železniki in Bohinj.

Nov distribucijski center vodenja, srce in možgani podjetja 
Vodstvo družbe je letos spomladi skupaj z evropsko komisarko za mobilnost in 
promet, mag. Violeto Bulc, odprlo nov distribucijski center vodenja. Center pred-
stavlja informacijsko vozlišče elektroenergetskega omrežja Elektra Gorenjska. Je 
temelj za kakovostno in zanesljivo oskrbo uporabnikov električne energije na 
Gorenjskem. V centru vodenja skrbijo za nadzor in vodenje elektroenergetskega 
sistema, je rezultat večletnega dela in kot so poudarili, v veliki meri plod znanja 
slovenskih strokovnjakov. »Odprtje novega distribucijskega centra vodenja omogo-
ča varnejšo, čistejšo in zanesljivejšo oskrbo z električno energijo. Zagotavlja učin-
kovito poslovanje, pogoje za rast in ustvarjanje novih delovnih mest ter omogoča 

Gorenjska energetska zanka 
sklenjena

Elektro Gorenjska, družba za distribucijo električne energije, 
je v iztekajočem se letu 2016 za investicijske projekte 
namenila 15,5 milijona evrov. Investicijski plan je vključeval 
več kot 250 projektov, največ sredstev so v družbi namenili 
izgradnji in prenovi elektroenergetskih objektov. Skladno s 
sprejeto strategijo so nadaljevali tudi z masovnim 
posodabljanjem merilnih mest. Napredni sistem merjenja 
električne energije uporabnikom prinaša ne le možnost 
daljinskega odčitavanja podatkov, temveč stalno spremljanje 
porabljene električne energije. Hkrati jim omogoča plačilo po 
dejanski porabi električne energije. Uporabnikom prijaznejši je 
tudi klicni center Elektra Gorenjska, ki so ga letos poleti 
obsežneje nadgradili: poenostavili so izbire želenega 
področja, predvsem pa skrajšali čakalno dobo klicev. 

Klicni center: 080 30 19
Faks: 04 20 83 600
E-pošta: info@elektro-gorenjska.si
www.elektro-gorenjska.si

Aleš Ažman, direktor Gorenjskih elektrarn, in 
Bojan Luskovec, predsednik uprave Elektra 
Gorenjska, ob predaji donacije Bojanu Kodelji, 
snovalcu programa Neodvisen.si za leto 2017 
/ Foto: Marko Vilfan

Nov distribucijski center vodenja sta svojemu namenu uradno predala evropska komisarka za 
mobilnost in promet Violeta Bulc in predsednik uprave Bojan Luskovec.
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Telefon:042083531
Faks:042083512
E-pošta:info@gek.si
www.gek.si

VznaktrdnostisonaSoriškiplaninizasadilištirimacesnežupan
ŽeleznikovAntonLuznar,predstavnikBohinjaKlemenLangus,
generalnidirektordirektoratazaenergijoDanijelLevičarin
predsednikupraveElektraGorenjskaBojanLuskovec.

Gorenjskeelektrarnesokotprvopodjetjevelektroenergetskemsistemu
pridobilestandardISO50001–sistemupravljanjazenergijo.Nasliki(od
leve):BojanLikar,direktorSIQ,AlešAžman,direktorGorenjskihelektrarn,
indr.DragoPapler,svetovalecdirektorjavGorenjskihelektrarnah.

povezovanje z drugimi sektorji,« je ob slavnostni otvoritvi povedalamag. Violeta
Bulc.Srceinmožganepodjetja,kotsopoimenovalinovicenter,sogradiliskorajtri
leta,vobratovanjupajeodkoncamarcaletos.

Zaključena gorenjska energetska zanka
VElektruGorenjska sosi večkotdeset letprizadevali za izgradnjonove20- in
110-kilovoltne distribucijske daljnovodne povezave med RTP Železniki in RTP
Bohinj. 18,8 kilometrov dolg distribucijski daljnovod so septembra letos uradno
predalisvojemunamenu,vzačetkunovembrasoprejelitudiuporabnodovoljenje
indaljnovodvključilivrednoobratovanje.»Sklenjenagorenjskaenergetskazanka
povezujeBohinjskoinSelškodolino,kistaodslejtrajnoinnemotenooskrbovaniz
električnoenergijo.Investicija,vredna13,5milijonaevrov,zagotavljazanesljivejšo
oskrbo zelektričnoenergijo inomogočanadaljnji razvojobehdolin.Predstavlja
največjo innajobsežnejšo naložbo v zgodovini podjetja,« jepojasnil mag.Bojan
Luskovec,predsednikupraveElektraGorenjska.

Stoletnica hidroelektrarne (HE) Savica
HE Savica, največja HE družbe Gorenjske elektrarne, je letos praznovala 100.
obletnicosvojegaobstoja.Zgrajena jebila leta1916kot vojaškaHE vUkancu,
medosamosvojitvenovojnozaSlovenijo jebila tajnoskladiščeorožjateritorialne
obrambe.Obletošnji25-letniciosamosvojitvenevojnezaSlovenijosonastavbiHE
Savicaodkrilispominskoobeležje,kipredstavljazahvalovsem,kisonudilipomoč
enotamteritorialneobrambe.»ZaGorenjskeelektrarne,hčerinskopodjetjeElektra
Gorenjska,jeHESavicanajpomembnejšiobjektzaproizvodnjozeleneelektrične
energije.Predstavljanekajvečkot44odstotnideležcelotneproizvodnjeelektrič-
ne energije Gorenjskih elektrarn. V 100-letni dobi obratovanja je ta elektrarna
proizvedla več kot 1milijardo in 100 milijonov kWh ekološko čiste energije,« je
poudarilAlešAžman,direktorGorenjskihelektrarn.PozaslugiGorenjskihelektrarn
jeHESavicatehničnoposodobljena,avtomatiziranpajetudinadzornjenegadelo-
vanja,karseletnoodrazivševečjikoličiniproizvedenezeleneenergije.

Z ustreznimi nadzornimi sistemi do učinkovitega  
upravljanja z energijo
Gorenjskeelektrarne,hčerinskadružbaElektraGorenjska,seizklasičnegaproiz-
vajalcapreusmerjavprojekteučinkovite rabe.Za javni inzasebnisektorso tako
razviliinponujajonadzornisistemupravljanjazenergijo,imenovanGEKenergija.Z
njegovopomočjosevobjektihvzpostavinadzornadraboenergije,kiposledično
omogočaizboljšanjeenergetskeučinkovitostistavbinprihrankepriporabienergije
do 15 % in več. Z namenom ustvarjanja energetske učinkovitosti so Gorenjske
elektrarnevletošnjemletukotprvopodjetjevelektroenergetskemsistemuprido-
biletudistandardISO50001–sistemupravljanjazenergijo.Znjegovopomočjo
šeaktivnejeinodločnejevstopajonatrgučinkoviterabeenergije.

Odkritjespominskegaobeležjaob25-letnici
vojnezaSlovenijonastavbiHESavica.
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V dvajsetih letih z dvesto na dva tisoč kvadratnih metrov prodajno-servisne površine 

Na začetku je bilo to nepredstavljivo, danes je to nujno. V času gradnje avtomehanične 
delavnice na Miljah v letih 1993 in 1994 je Peugeot začel širiti svojo prodajno mrežo po 
Sloveniji, tako so stekli pogovori s tedanjim uvoznikom. Leta 1995 so ustanovili podjetje 
Avtohiša Kavčič in postali prvi pooblaščeni prodajalec in serviser vozil znamke Peugeot 
na Gorenjskem. Prva leta so imeli tri zaposlene. Najboljšo prodajo vozil so imeli med 
letoma 1999 in 2002, ko so na leto prodali okoli tristo vozil. Najslabše je bilo v letih 
2008 in 2009, ko je avtomobilsko industrijo močno prevetrila svetovna gospodarska 
kriza. Preživeli so in se obdržali med ponudniki vozil. Danes letno prodajo okoli dvesto 
novih in dvesto rabljenih vozil. V dvajsetih letih se je vse spremenilo. Stranke danes od 
prodajalcev avtomobilov pričakuje kompletno storitev. 

Poseben poudarek servisu oziroma dejstvu, da je vsa oskrba na enem mestu

To pomeni, da kot pooblaščeni prodajalec in serviser Avtohiša Kavčič ponuja kompletno 
oskrbo za vaše vozilo, prodajo novih in rabljenih vozil, ocenitev poškodovanih vozil, 
kleparsko-ličarska dela, vulkanizerske storitve, prodajo in montažo kompletne dodatne 
opreme za prav vse Peugeotove modele. Za rabljena vozila ponujajo enoletno jamstvo. 
Program ugodnosti Moj Peugeot ponuja ugodnosti pri servisu in prodaji rezervnih delov, 
kar pomeni, da starejše kot je vozilo, več popusta ponujajo. Tako zdaj lahko tudi starej-
šega peugeota servisirate in vzdržujete z originalnimi rezervnimi deli povsem enakovre-
dno ali celo ugodneje kot pri nepooblaščenih serviserjih. Za servis in vulkanizerske 
storitve se pri njih lahko oglasite tudi, če ne vozite peugeota, sklepajo pa tudi vsa avto-
mobilska zavarovanja.

Najnovejše iz Peugeota

Pred dobrim mesecem je na ceste prvič zapeljal povsem novi avto znamke Peugeot 
3008. Vpadljivo športno terensko vozilo s prefinjeno oblikovno zasnovo je vzdržljivo in 
hkrati elegantno. Obstaja ogromno razlogov, zakaj ga voziti. Poudarimo tri osnovne: 
izvrsten stil vožnje, ponuja drugačna doživetja, kot smo jih vajeni, in domiselna, najso-
dobnejša tehnologija. Ali danes še kaj več pričakujemo od vozil, ki imajo že pregovorno 
izvrstne motorje in karoserijo?

Avtohiša Kavčič: vse na enem mestu
Iz začetnega entuziazma Metke in Rajka Kavčiča je po dvajsetih letih nastalo družinsko podjetje z 
dvanajstimi sodelavci. Rajko s sinom Klemnom danes skrbi za servisni oddelek, Metka pa z drugim 
sinom Alešem vodi prodajni oddelek.

AVTOHIŠA KAVČIČ
POOBLAŠČENI PRODAJALEC IN
SERVISER VOZIL PEUGEOT
DISTRIBUTER REZERVNIH DELOV

info@avtohisa-kavcic.si    www.avtohisa-kavcic.si

AVTOHIŠA KAVČIČ
POOBLAŠČENI PRODAJALEC IN
SERVISER VOZIL PEUGEOT
DISTRIBUTER REZERVNIH DELOV

info@avtohisa-kavcic.si    www.avtohisa-kavcic.si

AVTOHIŠA KAVČIČ
POOBLAŠČENI PRODAJALEC IN
SERVISER VOZIL PEUGEOT
DISTRIBUTER REZERVNIH DELOV

info@avtohisa-kavcic.si    www.avtohisa-kavcic.si

info@avtohisa-kavcic.si
www.avtohisa-kavcic.si
T: 04 275 93 00

2016

Matična št. 59041370
CompanyWall d.o.o., 05.09.2016. 

AVTOHIŠA KAVČIČ, D.O.O.
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Podjetje sledi najvišjim Peugeotovim 
standardom, v letu 2016 pa so prejeli 
tudi certifikat, da je poslovni subjekt 
uvrščen v skupino podjetij z najvišjo 
bonitetno oceno v Sloveniji.
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Knjigarna z dušo in srcem – Knjigarna Ognjišče
Knjigarna Ognjišče je 
specializirana knjigarna 
s pestro ponudbo knjig 
založbe Ognjišče in 
drugih založb. Poleg 
knjižnega programa v 
njej lahko najdemo tudi 
veliko in raznovrstno 
izbiro darilnega, hobi in 
dekorativnega programa 
za vse priložnosti.

Knjigarna Ognjišče je 
na Gorenjskem edina 
specializirana knjigarna s 
širokim izborom verskega 
programa skozi celo leto. 
Na izbiro imate darila 
za osebne praznike, 
predvsem pa se posvetijo 
darilom, primernim za 

sveti krst, sveto obhajilo, 
sveto birmo, poroke 
in seveda za vse večje 
praznike pred božičem in 
veliko nočjo.

Trudijo se, da bi ugodili 
potrebam in željam 
kupcev, zato so mogoča 
tudi individualna 
naročanja blaga.

Knjigarna ima  
prijeten ambient,  
ki je primeren 

za kulturna druženja. 
Večkrat namreč pripravijo 
srečanja s pisatelji, ki 
predstavljajo svoje knjige.

Vabljeni  
v knjigarno 

Ognjišče,  
kjer boste  
ob bogati 
ponudbi  

vedno našli 
nekaj zase  
in za svoje 
najdražje

Odprto: 
pon. – pet.: 8h – 19h;

sob.: 8h – 12h

Knjigarna Ognjišče
http://knjigarna.ognjisce.si
http://knjigarna.slomsek.net

KRANJ, Koroška c. 19
Telefon: 04 236 89 28

–50 % na kuhinje Alples

Kuhinja, majhna ali velika –
naj bo taka, kot se šika.
Kuhinja in pika.

Salon Prevc, Žabnica, tel. 04 502 19 00
Alples studio, BTC Ljubljana, tel. 01 541 18 20
www.prevc.si 

Najlepše diši sveže pečeni kruh  
v domači kuhinji. Izberite svojo.

Salon pohištva ŽABNICA
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

Alples studio Ljubljana BTC
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si www.prevc.si
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Predhodnik današnjega Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka je 
bil Dom slepih, ki je bil ustanovljen leta 1936 v sedemsto let starem Strahlo
vem gradu. V njem je na začetku živelo od 30 do 40 slepih oskrbovancev, ki 
so se ukvarjali pretežno s pletarstvom in ščetarstvom. Skrb za slepe se je 
polno uveljavila po drugi svetovni vojni, ko so začeli ustvarjati temeljne pogoje, 
da se slepi in slabovidni enakovredno vključujejo v življenjske in delovne pro
cese. Organizirali so šolo za učence v gospodarstvu in slepe osebe usposab
ljali za klasične poklice: ščetarstvo, pletarstvo, metlarstvo. Pozneje so bile 
ustanovljene invalidske delavnice. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja sta se 
dom in šola združila v Center slepih Škofja Loka, ki je kot edini zavod v Slove
niji skrbel za poklicno usposabljanje, zaposlovanje in domsko varstvo slepih in 
slabovidnih oseb. Pozneje so dognali, da bo treba sčasoma zagotoviti tudi 
nastanitev, oskrbo in zdravstveno nego starejšim prebivalcem, ki želijo v dom
sko varstvo. Škofjeločani so bili namreč razpršeni po domovih za starejše po 
vsej Sloveniji. Tega vprašanja so se lotili vzporedno z načrtovanjem sanacije 
Centra slepih, saj so bili prostori v Strahlovem gradu za skoraj sto tamkajšnjih 
stanovalcev povsem neprimerni.

Več naložbenih ciklov
Leta 1979 so zgradili stavbo, v kateri je danes Center slepih, slabovidnih in 
starejših Škofja Loka.
Iz nekdaj združene institucije so se po letu 2000 začele ločevati najprej invalid
ske delavnice, zatem pa še srednja šola za slepe in slabovidne, ki se je združila 
z Zavodom za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. Center je od takrat name
njen institucionalni skrbi za starejše s škofjeloškega območja in za slepe in sla
bovidne starostnike iz vse Slovenije. Danes omogoča nastanitev 220 stanoval
cem v 44 enoposteljnih, 67 dvoposteljnih in 14 triposteljnih sobah.
Od leta 2008 se v Center nenehno investira. Tega leta sta bili končani adap
tacija in nadzidava glavne stavbe, pridobili so nove prostore za upravne služ
be, sejno sobo, socialno službo, stanovalci pa so dobili večnamenski prostor 
za kulturne, družabne prireditve in verske obrede ter frizerski salon. S pose
gom so pridobili tudi prostore knjižnice in prostore za delovno terapijo in fizio
terapijo, vgrajeno je bilo novo bolniško posteljno dvigalo. Leta 2010 so skupaj 
z VDC Kranj, enoto v Škofji Loki na zelenici med obema stavbama uredili 
»športni park« za razgibavanje v naravi. Preuredili so recepcijo in kotlovnico z 
novim energentom, plinom. Od leta 2010 do 2016 so potekale prenove po 
nadstropjih. Začeli so na vrhu, v petem nadstropju, na oddelku Zimzelen, 
sledil je oddelek Zarja v četrtem, Mavrica v tretjem, Klasje v drugem in letos 
Livada v prvem nadstropju. Vmes so uredili tudi kuhinjo in pralnico. Ob letoš
njem jubileju pa so dobili še eno novost. Park, ki je bil zaradi gradbenega 
posega pri urejanju kanalizacije in žledoloma pred dvema letoma precej po
škodovan, so na novo uredili in ga del namenili parku čutil, ki je še posebej 
prijazen slepim in slabovidnim pa tudi starejšim in gibalno oviranim, seveda pa 
je odprt prav za vse obiskovalce in sprehajalce.

Zadovoljni stanovalci, svojci, zaposleni
Danes Center izvaja dejavnost institucionalnega varstva za starejše in kot edi
ni zavod v državi za slepe in slabovidne. »Stanovalcem omogočamo kakovos

Zagotavljajo jim topel dom

Silva Košnjek / Foto: Tina Dokl

Delamo s srcem, je letošnji slogan Centra 
slepih, slabovidnih in starejših v Škofji Loki. / 
Foto: Tina Dokl

Center slepih, slabovidnih
in starejših Škofja Loka 
Stara Loka 31
4220 Škofja Loka

T: 04 62 07 200
F: 04 62 07 203
E: info@csssl.si

Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka letos 
praznuje osemdeset let svojega obstoja. Stanovalcem 
omogoča kakovostno nastanitev, celodnevno oskrbo in 
aktivno preživljanje časa v kulturnem, družabnem in 
duhovnem smislu.
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tno nastanitev, celodnevno oskrbo in aktivno preživljanje časa v kulturnem, 
družabnem in duhovnem pomenu. Glede na njihovo zdravstveno stanje jim 
nudimo tudi kakovostno in zahtevno zdravstveno nego in oskrbo,« povzame 
bistvo delovanja CSS Škofja Loka njegova direktorica Silva Košnjek. Uspeh 
svojega dela merijo z zadovoljstvom stanovalcev, svojcev in zaposlenih. Za 
stanovalce želijo, da bi se počutili čim bolj domače in pozitivno sprejete ter da 
bi bili zadovoljni s storitvami, ki jim jih nudijo.
Poleg institucionalne oskrbe starejših zadnja leta ponujajo tudi druge storitve. 
Ena teh je program dnevnega varstva. To je oblika varstva, namenjena starej
šim osebam, ki sicer živijo v domačem okolju in ne potrebujejo institucional
nega varstva v celoti, ampak le v določenem številu ur čez dan. Namen te 
oblike varstva je, da bi čim dlje ostali v svojem domačem okolju. Omogočajo 
tudi začasne namestitve, prav tako za osebe, ki tako obliko institucionalnega 
varstva potrebujejo le za določeno časovno obdobje, vendar najdalj do 30 
dni. Namen začasnega sprejema je razbremenitev svojcev za določen čas v 
času dopustov, bolnišničnega ali klimatskega zdravljenja, okrevanja po opera
tivnih posegih ali kot priprava na kasnejši sprejem v Center. 
Ena novejših dejavnosti je pomoč družini na domu, ki jo je prej izvajal center 
za socialno delo. Gre za socialno oskrbo na domu, namenjeno ljudem, ki se 
zaradi starosti, bolezni ali invalidnosti ne morejo oskrbovati sami, njihovi svojci 
pa te ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti. »Dejavnost pomoči na domu se je 
v prvem letu izkazala kot dobra vez z domačim okoljem, saj številne občane, 
ki imajo v našem Centru že vlogo za institucionalno varstvo, spremljamo, za
znavamo določene spremembe in potrebe ter jim omogočamo lažjo pripravo 
na morebitni prihod v Center,« ocenjuje Silva Košnjek. Novost so tudi delavni
ce za občane v domačem okolju »Kako čim dlje ostati doma«.

Zgledna skrb za slepe in slabovidne
Zaposleni v Centru so ustrezno usposobljeni za delo s slepimi in slabovidni
mi stanovalci. Poskrbljeno je, da se novi stanovalci usposobijo, znajdejo in 
orientirajo v Centru in bližnji okolici, da postanejo v svojem bivališču čim bolj 
samostojni. »Slepim in slabovidnim nudimo spremljanje, pomoč pri pisanju 
pošte, branju, urejanju osebnih stvari ter spoznavanju in nakupu različnih 
aparatov in naprav. Prilagodili smo jim tudi bivalno okolje. Dvigali sta oprem
ljeni z zvočnimi obvestili, ki razložijo, v katerem nadstropju je dvigalo. Stopni
šče je na držalu ograje opremljeno z otipljivo številko nadstropja. Po vsem 
Centru so nameščena držala za lažjo orientacijo v hiši. V avli je oglasna 
deska, kjer so v brajevi pisavi zapisane osnovne informacije, pomembne za 
stanovalce,« Silva Košnjek pojasni, kakšna je v Centru skrb za slepe in sla
bovidne stanovalce. 

Ko institucija postane dom
Poleg rednega strokovnega dela je v Centru stanovalcem na voljo še veliko 
drugega, kar dviguje kakovost njihovega bivanja in iz institucije naredi dom. 
Medgeneracijsko druženje z otroki iz vrtcev in šol skrbi, da starejši ohranjajo 
stik z mlado generacijo. V Center prihajajo tudi prostovoljci, v tem pogledu že 
vrsto let delujejo skupine za samopomoč. V Centru organizirajo razstave, glas
bene dogodke, srečanja, že tradicionalen je piknik s svojci v domskem parku 
na začetku poletja, organizirajo tudi pustovanja, martinovanja, mesečna praz
novanja rojstnih dni in še marsikaj drugega, tudi izobraževalne delavnice, izle
te, obiske gledališč (tudi za slepe in slabovidne), športne in družabne aktivno
sti. Prepeva domski pevski zbor, dobro je obiskana knjižnica, izdajajo tudi 
interni časopis Štirje letni časi.
Mislijo tudi na prihodnost. Silva Košnjek pravi: »Želimo si, da bi del storitev, ki 
jih imajo na voljo naši stanovalci, ponudili ljudem v domačem okolju in se v 
prihodnjem dolgoročnem obdobju preoblikovali v gerontološki center. Center 
slepih, slabovidnih in starejših je skozi svojo zgodovino vedno iskal nove mož
nosti za razvoj, vseskozi zato, da bi omogočil ljudem, ki tu živijo in delajo, 
kakovostno življenje. Delamo s srcem, je bil naš slogan v letošnjem letu in bo 
prav tako tudi v prihodnje.« 

Letos so v obnovljenem grajskem parku odprli 
park čutil. / Foto: Tina Dokl

Letos so odprli obnovljeni oddelek Livada v 
prvem nadstropju Centra. / Foto: Tina Dokl 

Vsakoletni piknik stanovalcev, svojcev in 
zaposlenih je lepo skupno doživetje.  
/ Foto: Tina Dokl
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Želite v vašem podjetju močno zmanjšati stroške obratovanja in vzdrževanja s peskanjem s suhim ledom? Želite optimi-
zirati stroške s CO2? Vas zanima, kako lahko preprečite nabiranje vodnega kamna v cevovodih ali črpalkah s cenejšim 
načinom, ki je hkrati še ekološko manj sporen kot kemikalije in prav tako preprečuje blokiranje črpalke? Imate v podjetju 
odpadne alkalne vode, ki jih morate pred izpustom očistiti in nevtralizirati? 

S plini Messer do čistejšega okolja
Uporaba CO2 namesto kemikalij je cenejša, hitrejša, bolj kakovostna in ekološka.

www.messer.si

Kje vse se uporablja CO2?
V avtomobilski industriji, jeklarstvu, okoljskem inženirstvu, proizvo-
dnji hrane in pijač, gradbeništvu, metalurgiji, pri obdelavi stekla in 
keramike, proizvodnji medicinskih in farmacevtskih izdelkov, v ke-
mični industriji, papirni industriji, pri črpanju termalne vode, odpadne 
industrijske vode, odstranjevanju laka, čiščenju strojev, …

Strokovnjak za področje ekologije: 
Izidor Gostinčar, 051 339 986, izidor.gostincar@messergroup.com

LOŠKA KOMUNALA
OSKRBA Z VODO IN PLINOM d.d.

ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA C. 43 A

Za naše podjetje je leto 2016 še posebej 
pomembno, saj smo v tem letu kot najugod-
nejši ponudnik pridobili in z Občino Železniki 
sklenili 10-letno koncesijsko pogodbo za izva-
janje obvezne občinske gospodarske javne 
službe »zbiranje določenih vrst komunalnih 
odpadkov«. Glede na to, da smo izvajalec 
navedene službe v občini Železniki že več kot 
30 let, je uspeh na omenjenem razpisu za nas 
priznanje za naše kvalitetno in gospodarno 
izvajanje nalog. Trudili se bomo še naprej.
Leto 2016 je izjemno pomembno za odlagali-
šče nenevarnih odpadkov v Dragi, kamor smo 
od leta 1976 do 2006 odlagali odpadke z 
območij občin Škofja Loka, Železniki, Gorenja 
vas - Poljane in Žiri. Postopek pridobitve oko-
ljevarstvenega dovoljenja je potekal več let, v 
septembru 2016 pa je ministrstvo za okolje in 
prostor izdalo okoljevarstveno dovoljenje za 
»obratovanje odlagališča v obdobju njegove-
ga zaprtja ter za obratovanje odlagališča gle-
de emisij v vode«. Okoljevarstveno dovoljenje 
še ni pravnomočno. Lastnice odlagališča Dra-
ga – občine Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas 
- Poljane in Žiri – so ministrstvu za okolje in 
prostor podale izjave glede odgovornosti 
zagotavljanja izvirnih nalog za celotno obdo-
bje zaprtega odlagališča Draga. 

Občina Škofja Loka je s prenosi v naše uprav-
ljanje v letu 2016 zaključila pomembne inves-
ticije v obnovo in dograditev komunalne 
infrastrukture, ki je za oskrbo prebivalcev naše 
občine nujno potrebna. 
Skoraj 20 let smo zaposleni v podjetju zago-
tavljali pitno vodo v javnem Loškem vodovo-
du pod izjemno zahtevnimi pogoji. Število 
okvar na glavnem azbestno-cementnem 
vodovodnem odseku, ki je Škofjo Loko oskr-
boval z vodo iz Poljanske doline, je že veliko 
let presegalo še sprejemljivo tveganje za var-
no in stabilno oskrbo s pitno in požarno vodo 
našega mesta. Trudili smo se, da naši porabni-
ki težav in tveganj pri oskrbi z vodo niso obču-
tili, nam, zaposlenim, pa to obdobje ne bo 
zbledelo iz spomina. Nepredvidljivih in zahte-
vnih situacij, v katerih smo sanirali okvare in 
skrbeli za neprekinjeno distribucijo vode, je 
bilo veliko. V veliko pomoč pri našem delu je 
bil daljinski nadzorni sistem, ki smo ga zasno-
vali in zgradili leta 2000 z zunanjim izvajal-
cem. Če podatkov iz daljinskega nadzornega 
sistema ne bi imeli, bi prebivalci in gospodar-
stvo v Škofji Loki velikokrat občutili, kako je 
biti brez vode.
Dograjen je tudi pomemben del javnega 
kanalizacijskega omrežja v občini Škofja Loka, 

za katerega so bile že dolgo tega izdelane 
idejne zasnove: Puštal, Stara Loka, Godešič, 
Reteče. Veliko lastnikov objektov je že v fazi 
izgradnje javne kanalizacije pristopilo k prik-
ljučevanju objektov na javno kanalizacijsko 
omrežje. S tem so pomembno zmanjšali vpliv 
na okolje in vode, saj večina greznic, ki so bile 
do tedaj v uporabi, ni bila zgrajena skladno s 
predpisi. 
Upravljanje Centralne čistilne naprave Škofja 
Loka, ki smo jo zgradili leta 1975, je bilo v 40 
letih njenega delovanja strokovno zahtevno. 
Tudi pri tem nam je bil daljinski nadzorni sis-
tem v pomoč, da občani niso občutili posledic 
preobremenjene tehnologije čistilne naprave 
s prekomerno onesnaženimi vodami in z zas-
tarelo opremo. Tudi ti spomini nam ne bodo 
zbledeli. Želimo, da bo tudi posodobljena in 
modernizirana Centralna čistilna naprava Ško-
fja Loka dobro delovala naslednjih 40 let.
Novi komunalni infrastrukturni sistemi so za 
prebivalce občine Škofja Loka zelo pomembni, 
odrazili pa se bodo v obratovalnih stroških 
delovanja javne službe kot tudi v stroških 
omrežnine.

Nova 10-letna koncesija v Železnikih
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Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora, d. o. o.
Spodnje Rute 50, 4282 Gozd - Martuljek, tel.: 04/5881-156,  

faks.: 04/5879-309, e-pošta: info@komunala-kg.si,  
www.komunala-kg.si

20
LET

Leta 1995, ko so iz nekdanje velike občine Jesenice nastali dve novi občini, 
je tedanji župan Kranjske Gore Jože Kotnik skupaj z občinskim svetom in 
upravo sprejel odločitev, da Kranjska Gora kot turistična destinacija potrebu-
je svoje komunalno podjetje. Nastalo je javno podjetje Komunala Kranjska 
Gora, ki je z delovanjem začelo 1. januarja 1996. Podjetje je v prvih letih 
delovalo na kar petih različnih lokacijah, povsod kot najemniki prostorov. 
»Postopoma so se nam pridružili novi sodelavci, preudarno smo se opremljali 
in nato preselili v prve skupne prostore v Logu, ki pa smo jih ravno tako 
imeli v najemu. Delovanje podjetja v urbanem okolju je bilo moteče, zato smo 
se z izgradnjo komunalne baze na Tabrah umaknili iz naselij,« je povedala 
direktorica podjetja Henrika Zupan. »Na področju ravnanja z odpadki smo 
ukinili skupne zabojnike po naseljih, ki so kazili videz naše občine. Vzpostavi-
li smo sistem ločenega zbiranja odpadkov, postavili ekološke otoke, ki so bili 
opaženi tudi drugje. Ob izgradnji komunalne baze smo postavili še zbirni cen-
ter, kjer imajo občani možnost oddajanja različnih vrst odpadkov. Po nekaj 
letih pa je zrasla še kompostarna za zbiranje zelenega vrtnega odpada.«
Na področju oskrbe s pitno vodo je Komunala skupaj z občino poskrbela 
za postopno obnovo vodohranov in cevovodov. Do danes so na področju 
vodooskrbe tako zgrajeni že štirje novi vodohrani, črpališče Lek in več 
kilometrov novih cevovodov. Vsi vodni viri so pod daljinskim nadzorom.
Na področju urejanja pokopališč Komunala Kranjska Gora skrbi za urejenost 
vseh pokopališč in objektov poslovilnih vežic v občini. V zadnjih nekaj letih 
so objekte obnovili in na novo opremili. Imajo vzdrževan in primerno oprem-

ljen vozni park, s katerim skrbimo za urejenost cest in drugih površin tako v 
letnem kot v zimskem času.
»Podjetje Komunala Kranjska Gora je večino investicij v opremo izvedlo 
brez zadolževanja in seveda vedno ob soglasju lastnika Občine Kranjska 
Gora,« še poudarja Zupanova in pravi, da je bilo leto 2016 prelomno na 
področju čiščenja in odvajanja odpadne vode, saj je občina Komunali 1. 
julija v upravljanje predala čistilno napravo Tabre in kanalizacijski sistem. 
Prepričani so, da bodo uspešni tudi v prihodnje. »S ponosom na dosežke iz 
preteklih let načrtujemo svojo prihodnost.«

Praznovali dvajsetletnico 
delovanja

V letu 2016 je podjetje Komunala Kranjska Gora  
praznovalo 20-letnico uspešnega delovanja. Ponosni na 

dosedanje dosežke načrtujejo prihodnost.

S slovesnostjo v banketni dvorani Kolperna na Jesenicah so v začet-
ku novembra  obeležili dvajsetletnico podjetja Kovinar Gradnje ST 
z Jesenic. Udeležili so se je številni poslovni partnerji, zaposleni ter 
predstavniki občin, tudi župana Jesenic in Bleda. To uspešno grad-
beno podjetje je namreč v zadnjih letih zgradilo več pomembnih 
objektov v večini gorenjskih občin, med drugim hotele, bazene, 
šole, vrtce, industrijske objekte, kanalizacije, čistilne naprave ... Med 
njimi so denimo vrtec v Lescah, Gorenjska plaža v Tržiču, večstano-
vanjski objekt na Selu, kanalizacija v Bohinju, Ljudski dom v Kranjski 
Gori, kanalizacija v Kropi, trg v Mojstrani ... Med pomembnejšimi 
projekti za zasebne investitorje so denimo gradnja Kampa Špik, 
proizvodno-skladiščnega objekta Saxonia - Franke v PC Moste, 
obnova poslovnih prostorov podjetja Domel, proizvodnega objek-
ta v Škofji Loki, poslovnega objekta Brinox v Medvodah ...
Direktor podjetja Mirko Krašovec je orisal zgodovino podjetja, ki 
je bilo ustanovljeno leta 1996. Na začetku je bilo zaposlenih 59, 
do leta 2000 so delovali predvsem na področju nizkih gradenj, 
zadnja leta pa so prepoznaven gradbinec tudi na področju viso-
kih gradenj. Letni prihodki znašajo med deset in dvanajst milijo-
nov evrov, lani so ob dobrih desetih milijonih evrov prihodkov 
ustvarili 647 tisoč evrov čistega dobička. Ta čas imajo zaposlenih 
45 ljudi, med njimi tudi proizvodne delavce, večina je zaposle-
nih za nedoločen čas. »S to ekipo izpolnjujemo zastavljene cilje, 

delamo v vseh gorenjskih občinah od Kranjske Gore do Železni-
kov, poslujemo uspešno, zadnji dve leti pa, ker je zaradi stanja v 
državi javnih naročil manj, delamo čedalje več za zasebne inve-
stitorje,« je poudaril Krašovec. Podjetje je tudi družbeno odgo-
vorno, saj je zadnja leta sponzor uspešne jeseniške plavalke Anje 
Klinar, sponzorirajo pa tudi jeseniške hokejiste.

Uspeh gradijo že dvajset let
Jeseniško gradbeno podjetje Kovinar Gradnje ST je praznovalo dvajsetletnico  
delovanja. V zadnjih letih so gradili pomembne objekte v večini gorenjskih  
občin, od šol, vrtcev, kanalizacij, hotelov, bazenov, industrijskih objektov ...

Nekdanji direktor podjetja Kovinar Gradnje ST Franc Stegnar, 
predstavnik večinskega lastnika Oniks Invest Florijan Velikajne 
in direktor Kovinar Gradnje ST Mirko Krašovec / Foto: Gorazd Kavčič

Spodnji Plavž 26, Jesenice
info@kogradnje.si in 04 5810700
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Venera shop je svoja vrata strankam prvič odprl leta 1991 v Medvodah. Danes 
imajo že 17 poslovalnic, ponujajo pa tudi možnost internetnega nakupa. Marjan 
Grajzar, ustanovitelj podjetja, ki ga danes pozna vsak Slovenec in vsaka Slovenka, 
pove: »Iz zvedavega heca je nastalo resno, družinsko podjetje, ki danes zaposluje 
30 sodelavcev!« 'Hec' je bil v tem, da Medvodčanom ponudijo doma nekaj, po kar 
hodijo v tujino. Pred 25 leti je bila spolnost tabu tema, seksualni pripomočki pa 
stvari, ki si jih nihče ni upal kupiti, vsi pa bi jih radi imeli. Vemo, kako je s tabuji, prej 
ali slej padejo. In to je vedno dobro. Prva prodajalna v Medvodah je bila dobro 
sprejeta, vendar se od prodaje v njej nekaj let ni dalo živeti. Marjan jo je skupaj s 
prijateljem 'vzdrževal' iz svoje plače, ki si jo je prislužil v podjetju, v katerem je delal. 
Tabuji so bili prehudi in kazalo je že, da iz tega 'heca' ne bo nič. Pa vendar se je 
izkazalo, da je Marjan take vrste človek, ki zlepa ne odneha. V Kranju je odprl 
vrata drugega Venerinega shopa in prodaja je stekla do te mere, da je poslovanje 
zahtevalo profesionalno delo. 
Danes je to družinsko podjetje, ki ga vodi Marjanov sin Jure. V 17 prodajalnah po 
celi državi in eni internetni zaposlujejo 30 ljudi. Nekaj sodelavcev je v podjetju 
zaposleno že 18 let, kar je najboljši znak, da gre za zdravo in trdno podjetje, ki se 
spominja težkih začetkov, ki se zaveda sedanjosti in se zna pripraviti na prihodnost. 
Jure Grajzar je mlad in ambiciozen direktor, ki posel gradi na zanesljivih sodelavcih, 
široki ponudbi artiklov. Poudariti je treba, da je v njihovi prodajni paleti več kot 
5000 različnih artiklov, odlikuje pa jih tudi velika skrb za uporabnike oziroma kup-
ce. Pogovor z Juretom je bil zanimiv prav tako, kot je zanimiva zgodovina podjetja, 
skozi katero lahko prepoznamo tudi življenje Slovencev. Videokasete ter revije s 
seksualno vsebino so bili na začetku najbolj iskani artikli. Potem so veliko vlogo 
odigrali zabavni artikli, ki so bili rdeča nit večine zabav, rojstnih dnevov, okroglih 
obletnic in podobnih dogodkov. Zaradi teh »darilc« lahko danes rečemo, da je 
Venera shop ime, ki ga pozna vsak Slovenec in vsaka Slovenka. 
S pojavom interneta je zanimanje za filme in revije upadlo, povečalo pa se je zani-
manje za erotično spodnje perilo, ki ima največ zaslug, da so tudi ženske postale 
obiskovalke Venerinih prodajaln, saj so se lahko prepričale, da gre za izbrano in 
zelo kakovostno konfekcijo. Z leti napredka in stalnega vlaganja v nova prodajna 
mesta in širjenje ponudbe so danes prišli do osmih prodajnih blagovnih skupin in 
prodajalne v ljubljanski Kristalni palači. Kot pravi direktor Jure Grajzar: »Tabuji so 
padli, mlajša generacija je postala kupec, ki brez predsodkov poišče, kar potrebu-
je, in se vrača vedno znova po nove in nove artikle. Danes lahko rečemo, da izbor 
artiklov Venera shopa sloni na medicinskih pripomočkih, ki lajšajo ali vzpodbujajo 
seksualno življenje. In tu je treba poudariti, da so tudi predstavniki ostalih genera-
cij, ne samo mlajše, z leti prišli do spoznanja, da je Venera shop prodajalna, ki nudi 
pripomočke za boljše življenje.«

Venerinih petindvajset let

Jure Grajzar, direktor

Venera shop, d. o. o.
Zgornje Jezersko 82,
4206 Zgornje Jezersko
www.venera-shop.com

www.venera-shop.com Vab
ljen

i!

NAJVEČJA IZBIRA DARIL ZA VSE PRILOŽNOSTI, EROTIČNEGA PERILA, PRIPOMOČKOV, 
                     LUBRIKANTOV, MASAŽNIH OLJ, STIMULANSOV TER ŠE IN ŠE... 

Erotična trgovina

OBIŠČITE NAŠE TRGOVINE:
, Šuceva ulica 25 ( poslovna hiša Rona), tel.: 04 281 32 20

, Seškova ulica 9, tel.: 01361 17 73
KRANJ
MEDVODE

Z vami že 25 let

VELIK IZBOR KAKVOSTNIH IZDELKOV S POPUSTI DO -50%



Klikni in naroči –
1, 2, 3, Pošta
vse dostavi!

PAKETNA DOSTAVA

IZBERITE POŠTO SLOVENIJE ZA DOSTAVO VAŠEGA SPLETNEGA NAKUPA 
IN PRILAGODITE DOSTAVO SVOJIM ŽELJAM. 

 Dostava domov, v službo, prijatelju, 
sosedu ali na izbrano pošto.

 Pred dostavo vas pokličemo ali 
pošljemo SMS-sporočilo.

 Naročite ponovno brezplačno dostavo.

 Paket dostavimo na vnaprej 
dogovorjen prostor.

 Prevzem in oddaja paketov 
na več kot 500 poštah.

 Prevzem in oddaja paketov v izbranih 
PS Paketomatih po vsej Sloveniji.

 Prevzem in oddaja paketov tudi na 
114 bencinskih servisih Petrola.

 Prevzem paketov s plačilom 
odkupnine s karticami Mastercard, 
Maestro, Visa, Karanta in Diners 
Club (tudi na obroke).

Za več informacij 
poskenirajte QR kodo, 
pokličite na 080 14 00 ali 
obiščite www.posta.si



Emisije CO2: 180−82 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,8−3,4 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0733−0 g/km. Število 
delcev: 0,0099−0 x 1011. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Akcija velja za vozila 
letnik 2016 na zalogi in za vsa nova naročila do 31.12.2016. Akcija ne velja za modela Beetle in Touareg ter za električna in hibridna vozila. 
*Višina prihranka je odvisna od modela. **Bonus v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti do 1.500 EUR z DDV velja v primeru 
hkratnega financiranja/najema vozila preko družbe Porsche Leasing SLO d.o.o. in permanentnega Porsche kasko zavarovanja vozila preko 
Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji, ki je del skupine Porsche Finance Group Slovenia pod pogoji akcije VWBON17. Več na 
www.porscheleasing.si. Slike so simbolne. 

Majhno še nikoli ni bilo tako veliko!
Izkoristite izjemno decembrsko ponudbo vozil Volkswagen po čisto majčkenih cenah!  
Veliki prihranki do 2.500 EUR, bon za financiranje do 1.500 EUR in bon staro za novo v višini 500 EUR.

Za več informacij o ponudbi se obrnite na našega prodajnega svetovalca.

www.volkswagen.si
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