www.volkswagen.si

Ponudba, v katero se boste zaljubili tudi vi!
Preverite zapeljivo decembrsko ponudbo vozil Volkswagen po čisto
majčkenih cenah! Veliki prihranki do 2.000 EUR*, bon za financiranje in
zavarovanje do 1.500 EUR** ter bon staro za novo do 1000 EUR*.
Ponudba velja za vozila na zalogi in nova naročila do konca leta 2017.
Za več informacij o ponudbi se obrnite na našega prodajnega svetovalca.

Emisije CO2: 180−0 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,8−0 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0737−0 g/km.
Število delcev: 0,00990−0 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 2017 na zalogi in za vsa nova naročila do 31.12.2017. *Višina prihranka ter bona staro za novo
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 sklenitvijo VW Zavarovanja (permanentno
Porsche kasko zavarovanje vozila preko Porsche Versicherungs AG ter permanentno obvezno zavarovanje Zavarovalnice Sava
d.d.), pod pogoji akcije VWBONCMC17. Več na www.porscheleasing.si. Slike so simbolne.

Delavska c. 4, 4000 Kranj
Tel.: 04 27 00 200 I www.avtohisavrtac.si
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Vsak
torek in
petek
Gorenjski glas, d.o.o., Kranj,
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj

Naročniki Gorenjskega glasa so pri plačilu letne naročnine deležni 25 % popusta, pri polletnem
20 %, pri rednem mesečnem plačilu pa 10 % popusta. Vse informacije o naročnini so vam na
voljo po telefonu št. 04 201 42 41 ali na e-poštnem naslovu narocnine@g-glas.si.
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Rast poganjajo projekti
za avtoindustrijo
Otoki 21
4228 Železniki
Slovenija
Tel: 04 51 17 100
Faks: 04 51 17 106
E-pošta: info@domel.si
www.domel.com

V Domelu iz Železnikov so letos največjo rast pričakovano
zabeležili na programu EC motorji in programu komponente,
ta pa se bo predvsem po zaslugi projektov za avtoindustrijo
še nadaljevala.
V Domelu iz Železnikov bodo tudi leto 2017 končali s približno desetodstotno rastjo
prihodkov v primerjavi s preteklim letom. Ocenjujejo, da bodo v matičnem podjetju
Domel realizirali približno 130 milijonov evrov prihodkov od prodaje, dodatnih šest
do sedem milijonov evrov pa v njihovem podjetju na Kitajskem, ki zadnja leta, odkar
proizvaja zelo inovativna puhala za aparate za nanašanje barv, dobro posluje, je
razložila predsednica uprave krovne družbe Domel Holding Jožica Rejec, ki se z
novim letom poslavlja od vodenja železnikarske družbe, zamenjal pa jo bo Matjaž
Čemažar, zdajšnji vodja razvoja in raziskav.
Direktor matičnega podjetja Domel Zvone Torkar je z letošnjim poslovanjem zadovoljen, saj bodo leto končali z deset odstotkov višjimi prihodki od prodaje, kot so
načrtovali, dobiček v višini približno deset milijonov evrov pa bo skoraj podvojen
glede na načrte z začetka leta. »Takšen skok predvsem v dobičku je tudi posledica
povečanega obsega poslov na sesalnem programu in programu EC motorjev. Na
segmentu avtomobilske industrije pa se nahajamo ravno na prehodu starih in novih
projektov. Trajanje starih projektov se je na srečo nekoliko podaljšalo, kar je pozitivno vplivalo na rezultat, nekaj zamika pa je prišlo tudi pri uvedbi novih projektov,
ki sicer na začetku ne vplivajo najbolje na rezultat poslovanja oz. ga lahko celo
poslabšajo, ker na začetku še niso izvedene vse potrebne optimizacije,« je razložil.

Dokončali selitev na Trato

Jožica Rejec, predsednica
uprave Domel Holdinga

Zvone Torkar, direktor Domela
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Največjo investicijo zadnjih let – preselitev dela proizvodnje v nekdanje prostore
LTH na Trati v Škofji Loki – so letos pripeljali do konca, tako glede investicije v
objekt in proizvodne prostore kot tudi glede selitve proizvodnih programov iz lokacije na Otokih. Izpraznjene prostore v Železnikih bodo zdaj uporabili za nove projekte, ki šele prihajajo, pojasnjuje Torkar. Halo, kjer je potekala proizvodnja sestavnih delov iz duroplasta, preurejajo iz enoetažne v dvoetažno, s čimer bodo pridobili dodatnih tisoč kvadratnih metrov proizvodnih površin.
»Na lokacijo Trata, ki bo omogočila nadaljnjo rast programa komponent, ključnih
sestavnih delov za elektromotorje, smo dokončno preselili oddelka avtomatskih
stiskalnic in nabrizgavanja plastične izolacije na statorske in rotorske pakete ter
nazadnje še brizgalnico za duroplaste, iz katerih izdelujemo ohišja in druge sestavne dele elektromotorjev. Ti programi na novi lokaciji že normalno potekajo, čaka
nas le še nekaj optimizacij proizvodnje,« je razložil Torkar. Na Trati je zdaj zaposlenih 230 ljudi, od tega med 150 in 160 proizvodnih delavcev, ostalo pa so tehnično
podporne službe, del razvoja in novi profitni center za avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnje. »S tem oddelkom želimo pospešiti razvoj avtomatizacije, robotizacije in digitalizacije v Domelu v skladu s smernicami Industrije 4.0. Trenutno na tem
programu dela približno deset ljudi, ekipo pa nameravamo še okrepiti s strokovnim
kadrom z univerzitetno izobrazbo, torej s strojniki, z elektroniki, mehatroniki, informatiki ... Tudi mi se srečujemo z znanim problemom pomanjkanja visoko strokovnega kadra na slovenskem trgu, kar lahko vpliva na počasnejšo rast na aktualnih
programih, kot bi si želeli,« je dodal Torkar. V Domelu imajo sicer trenutno 1250
zaposlenih in še 70 na Kitajskem. Na novo so letos zaposlili 185 delavcev, ob
upoštevanju odliva sodelavcev zaradi upokojitve in drugih razlogov pa je skupno
število zaposlenih v letu 2017 zraslo za nekaj več kot 100.
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Novi proizvodni prostori na Trati bodo omogočili nadaljnjo rast programa komponent.

Glavna rast na EC motorjih in komponentah
V letu 2017 so sicer pričakovano največjo rast zabeležili na programu komponent in
na programu elektronsko komutiranih motorjev – tako motorjev kot pogonov. Rast
prihodkov (skupaj okoli 50 milijonov evrov) so imeli tudi na tradicionalnem programu
sesalnih enot, katerega delež v skupnih prihodkih pa v zadnjih letih zaradi velike rasti
drugih programov vztrajno pada. »Letos je trg pokazal izjemno zanimanje za nekatere
tipe sesalnih enot za mokro sesanje, katerih količine so se zato med letom zelo povečale in smo na tem programu morali uvesti celo štiriizmensko delo,« razlaga Torkar.
V prihodnjem letu na programu sesalnih enot ne načrtujejo več bistvenega povečanja, morda celo malenkostni padec, zato si obetajo nadaljnjo rast predvsem na
programu elektronsko komutiranih pogonov in motorjev ter komponent. Predvsem
rast na komponentah bo po Torkarjevih besedah predvidoma zelo visoka, več kot
50-odstotna, podobno pa tudi na elektronsko komutiranih pogonih, kjer začenjajo
s proizvodnjo motorja za pralni stroj, na isti platformi je tudi aplikacija za prezračevalno tehniko. »Rast pri komponentah bo večinoma po zaslugi avtoindustrije, kjer
smo že letos začeli z nekaj večjimi projekti, na katerih se bodo količine prihodnje
leto zelo povečale,« je še razložil Torkar.

Na lokaciji Trata je skupno zaposlenih
230 sodelavcev.

Novi priznanji za inovativnost
V Domelu se zavedajo, da so za prihodnji uspeh ključne predvsem inovacije, tako
razvoj novih inovativnih izdelkov kot t. i. splošna inovativnost, ki podjetju z notranjimi
izboljšavami prinaša pomembne prihranke. Tudi letos so nagradili avtorje najboljših
inovacij in izboljšav, že tradicionalno pa je bilo podjetje tudi med prejemniki nacionalnega priznanja Gospodarske zbornice Slovenije za naj inovacije. Domelovi razvojni
ekipi so podelili srebrno nacionalno priznanje za novi družini agregatov, ki se uporabljajo v novih paličnih sesalnikih, kar je odgovor na nadgradnjo energijske nalepke
na področju sesalnikov, ki je letos prinesla omejitev moči na 900 W. Novi družini
Domelovih agregatov za sesalnike se odlikujeta po najmanjših merah in teži z dobrimi
preostalimi lastnostmi, obe pa sta že v redni proizvodnji. Izdelujeta se v dveh izvedbah, in sicer v Sloveniji v ohišju BMC, na Kitajskem pa v pločevinastem ohišju.
Ekipa v poslovni enoti EC Sistemi je skupaj s sodelavci IJS prejela Puhovo priznanje za inovativen prilagodljiv sistem celovitega upravljanja kakovosti puhal ob sočasnem zagotavljanju sledljivosti proizvodnje. Ta zahtevni sistem je nastal z učinkovito
integracijo temeljnih znanj s področij vodenja sistemov, industrijske diagnostike in
digitalne obdelave signalov ter inženirskih znanj merilne tehnike, močnostne elektronike in procesne informatike.
V Domelu vseskozi podpirajo okolje, v katerem delujejo. Sponzorska sredstva za
lokalna društva so v zadnjih letih še nekoliko povečali. »Za nas je pomembno, da
se v društvih kakovostno ukvarjajo z mladimi, ki so naši potencialni bodoči strokovnjaki. Če bomo mladim privzgojili pozitivne vrednote, bodo zagotovo v življenju
uspešni, z njimi pa tudi naše podjetje,« je še dejala Jožica Rejec.
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Krepitev položaja v novih
vertikalah
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

Kranjski Iskratel, največji slovenski izdelovalec
telekomunikacijske opreme, se je v letu 2017 še intenzivneje
usmeril v rešitve in produkte, namenjene energetiki, transportu
in javni varnosti. Letošnje leto je bilo tudi v znamenju
70-letnice poslovanja.
Družba Iskratel iz Kranja je v letošnjem letu še naprej utrjevala pozicijo globalnega
telekomunikacijskega proizvajalca, ki je aktivno prisoten na približno tridesetih trgih
s skoraj pol milijarde prebivalcev. Po besedah glavnega direktorja Željka Puljića pa
se v skladu s sprejeto poslovno strategijo izven telekomunikacij uspešno profilirajo
tudi v drugih industrijskih vertikalah – v energetiki, transportu in javni varnosti (varna mesta). Tako so prve reference že pridobili s projekti digitalizacije energetske
industrije v Sloveniji (Elektro Ljubljana, Eles …), letos pa tudi zaključujejo projekt
GSMR, za katerega so že pridobili ustrezen certifikat.
Potem ko so lani prihodki Iskratela znašali 95,6 milijona evrov, ob tem pa so ustvarili 2,1 milijona evrov dobička iz poslovanja, bodo v letu 2017 po zadnjih ocenah
ustvarili med 92 in 95 milijoni evrov prihodkov, če bodo seveda pravočasno končani nekateri večji projekti, poslovanje na ravni skupine pa bo s tem tudi letos
dobičkonosno.

Vstop na iranski trg
Željko Puljić, glavni direktor
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Iskratelu je letos najpomembnejši preboj uspel v Iranu, kjer so podpisali prve pogodbe za modernizacijo telekomunikacij v vrednosti 33 milijonov evrov. »Izvedba
poslov na iranskem trgu je sicer precej otežena zaradi zaostrenih geopolitičnih
razmer, saj je prisotna večja previdnost glede morebitnih kršitev sankcij tako na
strani Evropske unije kot zaradi stališča ZDA do Irana tudi na nivoju Združenih
narodov,« je razložil Puljić.
Ruski trg je za Iskratel še vedno najpomembnejši trg, kjer pa tudi prihaja do
pomembnih sprememb zaradi zahtevnega odnosa med svetovnimi velesilami.
»Ruska federacija je pred dvema letoma začela sistematično izvajati program
zamenjave tujih dobaviteljev z domačimi. Na to smo se znali v Iskratelu pravočasno
pripraviti, tako da ima hčerinsko podjetje IskraUralTEL s partnerskimi podizvajalci
pridobljen status domačega dobavitelja in lahko formalno sodeluje tudi pri projektih, ki jih financira državni proračun ali državna podjetja, kot sta Rostelecom in
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Gazprom,« pojasnjuje Puljić. Med novimi pridobljenimi projekti na ruskem trgu tako
lahko omenimo nekajletni projekt modernizacije telekomunikacijskega omrežja za
Rostelecom, katerega vrednost je ocenjena na 50 do 60 milijonov evrov, njihov
naročnik so ruske železnice, Gazprom, Transneft …
Tradicionalno aktivni so bili tudi v Turčiji, kjer imajo še vedno nekaj poslovnih priložnosti, vrednih deset in več milijonov evrov. »Sodelujemo predvsem s turškim
partnerjem Yapi Merkezi, ki je pridobil posle predvsem v Afriki, na primer v Etiopiji
in Tanzaniji, kjer pa je implementacija projektov zelo dolga. Konkretno, sodelujemo
pri modernizaciji železnice v Tanzaniji, kjer je naš delež vreden 23 milijonov evrov,
a je rok za realizacijo projekta še precej negotov,« razlaga Puljić.
Iskratel tudi v Sloveniji stabilno posluje z vsemi telekomunikacijskimi operaterji in
tako pridobiva zelo pomembne reference, ki olajšajo pridobivanje poslov na tujih
trgih, pojasnjuje. »Velik preboj smo tako letos dosegli na Hrvaškem, tu mislim predvsem na alternativnega operaterja Optima, ki je vse naše rešitve vzel za svoje, kar
je za nas velik uspeh.«

Pogled v leto 2018
Po Puljićevih besedah je velik izziv v prihodnjem letu notranja urejenost oz. izboljšanje kulture in zavzetosti znotraj podjetja. Že v začetku 2017 so namreč merili
zavzetost zaposlenih in na ta način determinirali precej področij, kjer so potrebne
izboljšave organizacijske klime in počutja zaposlenih. Prve aktivnosti, ki so usmerjene v povečanje pripadnosti zaposlenih in njihovih družin skupini Iskratel, so začeli izvajati že letos. Gre za različne dogodke, kot so družinski piknik in dnevi odprtih
vrat za najmlajše, v Kranju so prvič organizirali strateško konferenco, ki jo bodo
ponovili tudi v svojih obratih v Ekaterinburgu in Skopju. »Ob koncu letošnjega leta
in tudi naprej bomo tako ravnali, dajemo tudi veliko poudarka variabilnemu nagrajevanju zaposlenih na podlagi uspešnosti projektov,« dodaja Puljić, ki napoveduje,
da se bo število zaposlenih v prihodnjem letu rahlo dvignilo, tako da se bo na ravni
Skupine gibalo med 930 in 950. Zaradi vse težjega pridobivanja kvalitetnega strokovnega kadra v Sloveniji bodo razvojno-produktne ekipe povečevali predvsem v
Ekaterinburgu in Skopju. »Na obeh trgih smo prisotni več kot 30 let, poznamo
tamkajšnjo kulturo, smo cenjeni in imamo dobre lokalne vodje, ki bodo ustrezen
kader našli lažje kot v Sloveniji. To pa ne pomeni, da smo se v Sloveniji odpovedali iskanju kadrov, le težka naloga je to postala, tako zaradi njegovega pomanjkanja
kot tudi zaradi manjše pripravljenosti slovenskih strokovnjakov za spremembo delovnih razmerij,« pravi Puljić.
V naslednjem letu si v Iskratelu med drugim ponovno obetajo nove priložnosti tudi v
Turkmenistanu, ozirajo pa se tudi po novih trgih, kot je npr. Vietnam. »Na tem mestu

bi rad znova poudaril dobro sodelovanje
z gospodarsko diplomacijo zunanjega
ministrstva in ministrom Karlom Erjavcem. Takšne podpore slovenskim izvoznim podjetjem si želimo še naprej. V skupini Iskratel jo potrebujemo predvsem na
trgih Turkmenistana, Irana, Turčije, Vietnama, Rusije in seveda tudi na Balkanu.
Stabilna politika dobrih odnosov brez
odprtih vprašanj z drugimi državami
namreč pozitivno vpliva tudi na gospodarsko sodelovanje,« poudarja prvi mož
Iskratela.
Nadaljevali bodo tudi investiranje v perspektivna zagonska podjetja, kot je bil
na primer letos Gotoki. Letos so kapitalsko vstopili tudi v podjetje Implera, ki
razvija inovativne aplikacije v energetiki.
»Programe start-upov sistematično
spremljamo in presojamo, ali sodijo v
naš portfelj. Aktivneje bomo v prihodnosti pristopili tudi k procesu prevzemov.
Podrobno smo namreč analizirali štirideset podjetij v DACH regiji, kamor
sodijo Nemčija, Avstrija, Švica, tudi v
severni Italiji in na delu Balkana, zdaj se
odločamo za morebiten prevzem enega
ali dveh podjetij, s katerima bi dopolnili
portfelj na novih vertikalah energetike in
pametne družbe,« je pojasnil Puljić.

70 let Iskratela
Za Iskratel je leto 2017 jubilejno, saj
njegovi zametki segajo v leto 1947, ko
se je del skupine strokovnjakov v nekdanjem poslovnem sistemu Iskra posvetil razvoju izdelkov in storitev klasične
telefonije. Prav ti začetki veljajo za prve
korake v razvoju slovenskih telekomunikacij, ki je v svoji zgodovini pustila nekaj
trajnih sledi. Od kultnega telefonskega
aparata ETA, ki je del zbirke Muzeja
sodobne umetnosti MOMA v New Yorku in eden največkrat kopiranih izdelkov
sodobnega dizajna, do vrste tehnološko
dovršenih telefonskih central, ki so
omogočale prve sodobne komunikacije
v številnih državah sveta. Danes velja
Iskratel za celovitega ponudnika infokomunikacijskih storitev, ki v razvoju prehiteva večje in robustnejše sisteme. To
velja na primer za sistem E-call, storitev
avtomatskega klica v primeru nesreč
oz. trkov vozil, pri katerih se sprožijo
pozivi v centre 112 ali v klicne centre,
saj jo je Slovenija po zaslugi Iskratela
uvedla kot prva v Evropi.
Ob 70-letnici so izdali tudi knjigo o zgodovini Iskratela, v vhodni avli poslovne
stavbe pa so postavili muzejsko razstavo.
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Fraport Slovenija
Aerodrom Ljubljana se je spomladi preimenoval v Fraport
Slovenija. Na brniškem letališču so letos zabeležili dvomestno
rast prometa, napovedujejo širitev terminala, h koncu pa gre
tudi gradnja obvoznice, ki bo omogočila razvoj letališke
poslovne cone.
Fraport Slovenija, d.o.o.
Zg. Brnik 130a
4210 Brnik
www.lju-airport.si

Na brniškem letališču so letos beležili
dvomestno rast prometa.
Foto: arhiv Fraport Slovenija
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Družba Aerodrom Ljubljana, ki je že več kot dve leti v stoodstotni lasti nemškega
Fraport AG, od spomladi nastopa pod novim imenom Fraport Slovenija in novo
blagovno znamko Ljubljana Airport.
Letališče bo kmalu večje, saj so spomladi v podjetju naznanili širitev obstoječega
potniškega terminala v vrednosti 16 milijonov evrov. Zgrajen bo do leta 2020 in
bo po besedah poslovodnega direktorja Fraporta Slovenija Zmaga Skobirja rešil
problem ozkih grl na letališču, predvsem dolge vrste pred okenci za registracijo
in varnostno točko pri odhodu potnikov. Obstoječi terminal lahko oskrbi petsto
potnikov na uro, z dodatnimi 8700 kvadratnimi metri pa bodo lahko na brniškem
letališču oskrbeli kar 1280 potnikov na uro.
Širitev je nujna in usklajena s pričakovano rastjo prometa, ki jo v zadnjem obdobju
beležijo. Lani so v potniškem prometu oskrbeli 1,4 milijona potnikov, z večjim terminalom pa bi številka lahko narasla na 2,5 do treh milijonov potnikov letno. V prvih
devetih mesecih letošnjega leta so zabeležili 20,4-odstotno rast števila potnikov v
primerjavi z enakim obdobjem lani, sicer pa pričakovana povprečna letna rast v
naslednjih tridesetih letih znaša 3,1 odstotka.
Letošnja rast prometa gre predvsem na račun krepitve mreže letalskih povezav in
povečevanja prometa tako domačega kot tujih prevoznikov. Ponudbo so razširili z
nizkocenovnikom Transavio, ki od aprila trikrat tedensko povezuje brniško letališče
z Amsterdamom. Z zimskim voznim redom pa so povečali tudi število tedenskih
povezav. Novost je povezava s Kijevom, kamor bodo Adriina letala letela trikrat
tedensko. Poleg več kot dvajsetodstotne rasti števila potnikov se je za 11,4 odstotka povečalo tudi število premikov letal, predvsem na račun tovornega prometa,
kjer so zabeležili 16,5-odstotno rast. Sredi avgusta so oskrbeli milijontega potnika,
še zlasti pa so bili zadovoljni nad poslovanjem v septembru, ko jih je obiskalo kar
180.380 potnikov, največ izmed vseh dosedanjih septembrov na letališču. K rekordu je pripomogla tudi košarkarska mrzlica, ki je zajela Slovenijo – 17. septembra
so namreč na finalno tekmo naše reprezentance v Carigrad pospremili kar 11
dodatnih letal in skupno oskrbeli 8372 potnikov, največ v enem dnevu do zdaj.
Do konca leta bo dokončana tudi gradnja obvozne ceste mimo letališča, ki jo v
štiriintridesetih odstotkih financira tudi Fraport Slovenija. Večmilijonski projekt bo
omogočil sprostitev 35 hektarov zemljišča, namenjenih razvoju letališkega poslovno-logističnega centra, ki bo na tem prostoru zrasel v naslednjih letih. Poleg deleža za gradnjo obvozne ceste bodo v podjetju prispevali še dodatnih osemsto tisoč
evrov za interne ceste v coni, katerih gradnja že poteka. Z izgradnjo letališkega
mesta se v prihodnjih letih na Fraportu Slovenija nadejajo nadaljnje rasti prometa
na področju turizma, skladiščenja, trgovine, logistike in drugih dejavnosti, povezanih z letališčem. Razvoj brniškega letališča pa bo v naslednjih letih prinesel tudi več
sto novih delovnih mest.
Vse pomembnejši steber razvoja družbe postajata trajnost in družbena odgovornost. Vodilo družbe je, da lahko dobro sled puščajo le projekti, ki nastajajo partnersko in vzajemno z lokalno skupnostjo.
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Z Vzajemno trenirajte brezplačno
Svoja vrata je odprla največja slovenska spletna telovadnica Varuh zdravja.
Na www.varuhzdravja.si lahko pod vodstvom izkušenih trenerjev vadite pilates,
aerobiko, krepite mišice s funkcionalnimi vadbami, se sprostite in vzpostavite notranje
ravnovesje z jogo in še veliko več. Spletne vadbe so vam na voljo povsem brezplačno.

direktor poslovne enote Kranj

Bi imeli svojega varuha
zdravja?
»Varuh zdravja je edinstven
program aktivnega varovanja
zdravja, ki ga naši zavarovanci že dobro poznajo, saj jih že
nekaj let razvaja in spodbuja k
zdravemu življenju,« pove direktor Vzajemnine poslovne enote v
Kranju, Matjaž Fajfar. Poleg tega
jim omogoča brezplačne tečaje
smučanja, teka na smučeh, velike popuste pri nakupih športne
opreme, do posebnih ugodnosti
so upravičeni v toplicah, centrih
dobrega počutja, ceneje kupujejo smučarske vozovnice in še
veliko več. »Kar nekaj ugodnosti
je na voljo tudi na območju Gorenjske,« izpostavi Fajfar.

Nižje prijavnine za člane
Med vsemi ugodnostmi za člane
programa Varuh zdravja najdete
tudi nižje prijavnine za udejstvovanje na različnih športnih dogodkih. V Vzajemni namreč tudi
na ta način skrbijo za aktivno
in zdravo življenje svojih zavarovancev. Poleg tega podpirajo
posamezne športnike in športnice ter izvedbo mnogih rekreativnih tekmovanj. »Letos smo tako
pomagali pri izvedbi različnih
športnih dogodkov na Gorenjskem, med katerimi so tudi Nočna 10ka, Tek štirih mostov, 3. tek
gorenjskih bolnišnic – Povezani
s srcem za Gorenjsko, Medvoški tek, Kondorjev let in državno
prvenstvo v odbojki na mivki,«
pojasni Fajfar.

Brez vstopnin in članarine
V spletno telovadnico Varuh
zdravja ste vabljeni vsi, ki želite narediti nekaj dobrega zase.

Za brezskrbne zimske
radosti
V Vzajemni pa priporočajo tudi

PE KRANJ

Koroška cesta 1,
tel.: 04/ 201 03 10

•
•
•
•
•

rekreacijo zunaj v naravi. Prva
letošnja pošiljka snega nas je
razveselila precej zgodaj, zato
so nekateri že začeli razmišljati o
smučarskih užitkih. Tisti, ki se boste odpravili na smučanje v tujino,
ne pozabite poleg prtljage in dokumentov urediti tudi Vzajemnino
zavarovanje za tujino. Na ta način boste preprečili visoke stroške
v primeru morebitne nezgode ali
bolezni. Če se čez mejo odpravite večkrat na leto, se vam splača
urediti kar celoletno zavarovanje
Multitrip.
Za podrobne informacije o ponudbi zdravstvenih zavarovanj,
ugodnostih in programu Varuh
zdravja se lahko obrnete na Vzajemnine svetovalce, ki vam bodo
z veseljem pomagali. Vabljeni,
da jih obiščete v njihovih poslovalnicah na Gorenjskem.
a
ajte n
Trenir dravja.si
z
varuh

Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana. Vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne, d.v.z.

Matjaž Fajfar

Glede na vaše želje in cilje vam
bo ekipa strokovnjakov Varuha
zdravja vsak teden pripravila
predlog vadb, s katerimi boste hitreje in učinkoviteje dosegli zastavljene cilje. Preprosto se vpišete,
oblikujete svoj profil in telovadite
kjerkoli in kadarkoli, saj potrebujete le malo prostora ter računalnik, tablico ali pametni telefon
z internetno povezavo. Vstopite v spletno telovadnico Varuh
zdravja in trenirajte brezplačno:
www.varuhzdravja.si.

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

Oglas Varuh zdravja_179x244_PR_(8-11-2017)-PE KR.indd 1
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Dobre
sledi for
vodijo
The
space
headline
in two lines.
v boljšo prihodnost.
x

Družba Goodyear Dunlop Sava Tires nadaljuje dolgoletno prakso korporativne družbene
odgovornosti, s katero ena vodilnih proizvajalk pnevmatik v jugovzhodni Evropi v lokalni skupnosti
pušča dobre sledi za boljšo prihodnost družbe. V juniju je sklenila sedemletno okoljsko kampanjo
Pozor(ni)! za okolje, v okviru globalne platforme Goodyear Boljša prihodnost pa s prostovoljnimi
projekti zaposlenih in z donacijami svojih vrhunskih pnevmatik reševalnim službam še naprej vrača
skupnosti in okolju.
(Gray vers
Kampanja Pozor(ni)! za okolje
živi naprej

Kampanja Pozor(!)ni za okolje je pred
sedmimi leti vzklila iz vizije trajnostnega
ravnanja z okoljem in je v vseh teh letih
iz lokalnega projekta na območju
Gorenjske prerasla v nacionalno giban
je. V zadnjih letih se je namreč v kampa
njo vključilo skupno več kot 60 partner
jev in 16.000 srednješolcev iz celotne
Slovenije. Sodelovanje v projektih
zmanjševanja ogljičnega odtisa je po
stalo velik del programov in prakse oko
ljevarstvenega ravnanja v slovenskih
srednjih šolah. Zahvaljujoč ambicioznim
dijakom in mentorjem, ki so v vseh teh

letih okrepili in spodbudili številne okolj
ske aktivnosti na šolah, v družbi verja
mejo, da bo okoljevarstven duh na šolah
živel naprej ter da bodo šole in partner
ske organizacije nadaljevale s širjenjem
sporočila o pomembnosti trajnostnega
ravnanja z okoljem na mlajše generacije.

Goodyearove pnevmatike
skrbijo za varnost nas vseh
Goodyearove vrhunske pnevmatike so
dobro poznane prostovoljnim reševal
cem, saj družba že vrsto let vodi pro
gram donacij pnevmatik intervencijskim
prostovoljnim društvom, ki nam prisko
čijo na pomoč v najbolj kritičnih trenut

kih. S skrbjo za njihovo varno pot do
pomoči potrebnih so naše ceste varnej
še, obenem pa reševalci in gasilci svoje
delo lahko opravljajo najbolj učinkovito.
Tudi letos so društvom podarili pnevma
tike v skupni vrednosti 50.000 evrov.

½x
x

Program Goodyear
Boljša prihodnost
Zaveza vračanja skupnosti je pomem
ben del Goodyearovega delovanja, ki
različne dobrodelne in prostovoljske pro
jekte združuje v okviru globalne platfor
me Goodyear Boljša prihodnost. Pro
gram temelji na spodbujanju zaposlenih
k vključevanju v lokalno okolje tam, kjer

M A D E T O F E E L G O O D.

Ob sklenitvi sedmega leta kampanje Pozor(ni)! za okolje so se sodelujoči srečali v prijetnem okolju.
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Vrtcu Antona Medveda v Šmartnem
v Tuhinju so podarili tudi odsevne dežne
plašče za boljšo vidljivost v prometu.

Uporabnike Centra Korak je najbolj navdušila zbirka
starodobnikov, pri ogledu katerih so jim zaradi različnih stopenj
gibalne oviranosti pomagale Goodyearove zaposlene.

Priprava tradicionalne slovenske kuhinje
je preprost način spoznavanja slovenske
kulture in vključevanja v skupnost.

Tekači so med tekom z opaznimi majicami poskrbeli
tudi za promocijo Goodyearove zimske pnevmatike Ultra Grip
Performance.
prepoznajo, da jih skupnost potrebuje. Tudi v Sloveniji je Goodyear
podprl pobude svojih zaposlenih za
izvedbo skupinskih projektov, ki so s
prostovoljnim delom in donacijami
prispevali h krepitvi skupnosti. Ekipa
zaposlenih je o varnosti v prometu
na interaktivni delavnici izobraževala
malčke iz Vrtca Antona Medveda v
Šmartnem v Tuhinju, druga skupina
pa je Osnovni šoli Helene Puhar v
Kranju zgradila zunanjo učilnico.
Zaposlene z oddelka Servis kupcem
so na izletu v Tehniški muzej Slovenije v Bistro pri Vrhniki spremljale 25
uporabnikov Centra Korak, ki skrbi
za osebe s pridobljenimi poškodbami možganov, oddelek marketinga
pa je za uporabnice programov
socialnega varstva Slovenske filantropije izvedel kulinarično delavnico
priprave tradicionalnih slovenskih
jedi. V prednovoletnem obdobju so
v družbi s pomočjo Zveze prijateljev

mladine trem družinam z območja
Gorenjske namenili zajetnejšo finančno pomoč in simbolična darila v
želji, da jim omogočijo prijetnejše
praznike.

Aktivni zaposleni
Družba kot prejemnik certifikata Top
Employer, ki so ga v Kranju kot prvi
v Sloveniji pridobili že pred petimi
leti, svojo skrb za okoli 1400 zaposlenih udejstvuje tudi prek globalnega programa za aktivno in zdravo
življenje GoodLife. V poletnih mesecih so zaposleni z različnimi vadbami sodelovali v kardio izzivu, že tradicionalno pa so njihovi zavzeti
tekači sodelovali tudi na 22. Ljubljanskem maratonu.
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Izobraževanje odraslih – nuja v današnji
družbi, ki prinaša moč in veselje
Najpomembnejši cilj Ljudske univerze Kranj (LUK), javnega
zavoda za izobraževanje odraslih, je pravočasno, situaciji oz.
izzivu primerno in kakovostno odzivanje na potrebe po
izobraževanju pripadnikov različnih skupin odraslih,
posameznikov ali podjetij v lokalnem okolju. Z namenom
doseganja zastavljenega cilja se zaposleni na LUK redno
strokovno izpopolnjujejo, povezujejo s ključnimi deležniki na
področju izobraževanja odraslih, gospodarstva, javnega in
nevladnega sektorja ter vzpostavljajo zdrava sodelovanja.

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

Demografska gibanja spreminjajo starostno strukturo tudi v Kranju in širše, kjer deluje LUK, in prinašajo prenekatere izzive v lokalno okolje: pričakovano trajanje življenja se povečuje, delež starejših od 65 let narašča, aktivna delovna doba se podaljšuje, osebam, starim 45 let in več, manjka veščin za delovno mesto, zmanjševalo se
bo število delovno sposobnih, podjetja pa se že soočajo s težavami pri iskanju ka
drov z ustreznimi kompetencami (znanje in razumevanje, zmožnosti in veščine).
Dejstvo je, da bo v dolgoživi družbi izobraževanje odraslih odigravalo vedno bolj
pomembno vlogo, saj bo zagotavljalo – oz. že zagotavlja – možnosti in priložnosti
za spopadanje z družbenimi, gospodarskimi in osebnimi izzivi.
Na Ljudski univerzi Kranj smo na izzive, ki jih prinašajo demografska gibanja, pripravljeni. Posameznikom in podjetjem so na voljo:
	programi za pridobitev izobrazbe (osnovna šola za odrasle in srednješolski programi za odrasle),
	strokovna usposabljanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije,
	jezikovni tečaji,
	delavnice in tečaj za razvoj različnih kompetenc in
	programi za starejše.
V letu 2017 pa smo v Kranju zagotovili tudi možnosti in priložnosti za:
	zaposlene v obliki svetovanja, kjer zaposleni s pomočjo svetovalca ugotavljajo
neformalno pridobljena znanja, ki jih svetovalci vrednotijo,
	zaposlene v obliki informiranja in svetovanja, kjer zaposleni s pomočjo svetovalca
ugotavljajo potrebe po izobraževanju in iščejo načine za zadovoljitev teh potreb,
	zaposlene s programi za razvoj temeljnih kompetenc, ki so jih večinoma izvajali
v podjetjih s posluhom za razvoj zaposlenih,
	brezposelne s programi jezikovnih tečajev in pripravami na strokovni izpit iz
upravnega postopka,
	brezposelne, priseljence, starejše, mlajše odrasle in invalide v obliki informiranja
in svetovanja, kjer jim svetovalec nudi pomoč pri odločanju za izobraževanje, pri
načrtovanju in organizaciji učenja med potekom izobraževanja in pri načrtovanju
vseh nadaljnjih poti učenja ter razvoja kariere.
Veseli smo, da so se v letu 2017 odrasli bolj številno vključevali v naše izobraževalne programe. Število udeležencev se je v primerjavi z letom 2016 povečalo za 29
odstotkov, kar je po eni strani priznanje za naše kakovostno in predano delo, po
drugi strani pa odgovornost za naše nadaljnje delo.
Z letom 2017 smo na LUK začeli tudi z izvajanjem projekta Večgeneracijski center
Gorenjske, ki ga izvajamo v Medgeneracijskem centru Kranj in v občinah Šenčur,
Cerklje na Gorenjskem in Preddvor. Aktivnosti, ki so namenjene socialnemu vključevanju, izobraževanju ter medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju, so
obiskane nad vsemi pričakovanji, ni pa še resnično zaživel prostor za neformalno
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V letu 2018 želimo
vsem bralkam in bralcem
novih znanj in veščin, s
katerimi boste bolj močni
za spopadanje z
vsakodnevnimi poklicnimi
in osebnimi izzivi – pri tem
pa le sledite svojemu
notranjemu glasu
in soncu.
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druženje – dnevna soba vseh. Tudi na področju medgeneracijskega sodelovanja se je obiskanost aktivnosti v letu 2017 v primerjavi z letom 2016
povečala za 19 odstotkov – izvedenih je bilo 3717 ur aktivnosti, ki jih je
obiskalo 7668 udeležencev v vseh štirih občinah.
Naše delo na izobraževanju odraslih in medgeneracijskem sodelovanju
smo tudi v letu 2017 še dodatno popestrili z dogodki, kot so Konferenca
KR ZA starejše, Teden izobraževanja za trajnostni razvoj, Teden vseživljenjskega učenja, Parada učenja, študijski obiski in kontaktni seminarji v tujini
– za naša nova znanja, ideje, rešitve in nove možnosti in priložnosti za
prebivalce lokalnega okolja.
Prepričani smo, da je postala paleta storitev na LUK aktualna in tako široka, da
se lahko na nas obrne resnično vsakdo, ki potrebuje znanja za razvoj različnih
kompetenc, novo poklicno pot, aktivnost, vključevanje, bližino, druženje.
Prav vsakogar sprejmemo z veseljem.
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Varno naprej
Ustvarjanje varnejše prihodnosti je poslanstvo, ki ga v Skupini Triglav zasledujemo že vrsto let.
Uresničujemo ga z uspešnim poslovanjem, uigranim timom sodelavcev in številnimi družbeno
odgovornimi projekti. Kot zavarovalno-finančna skupina še naprej ostajamo čvrsto na prvem
mestu v Sloveniji in regiji. Ob varnosti, stabilnosti in dobičkonosnosti poslovanja smo v novem
strateškem obdobju usmerjeni še k novi vrednoti – sodobnosti. Slednjo uvajamo predvsem v
poslovanje, z inovativnimi pristopi in sodobnimi zavarovalniškimi produkti si namreč vsakodnevno
prizadevamo približevati se strankam.
Poslujemo uspešno

Zavarovalnica Triglav, d. d.
Območna enota Kranj
Bleiweisova cesta 20
4000 Kranj
Tel.: + (04) 206 90 00
Faks: + (04) 206 91 92
E-pošta: info@triglav.si

www.trig lav.si

Janka Planinc,
direktorica Območne enote Kranj

V Skupini Triglav kljub zahtevnim razmeram na finančnih trgih in visoki stopnji konkurenčnosti na zavarovalnih trgih tudi v letu 2017 poslujemo dobičkonosno in varno. Uspešni smo tako pri trženju premoženjskih kot tudi življenjskih, zdravstvenih
in pokojninskih zavarovanj. Še naprej ostajamo finančno trdna skupina, kar nam
potrjujejo tudi visoke bonitetne ocene. Izvajamo aktivnosti v smeri usmeritev naše
strategije do leta 2020 in se razvijamo s smeri sodobne, inovativne in dinamične
zavarovalno-finančne skupine.

V ospredje postavljamo zavarovance
V središču naših aktivnosti so stranke. Glede na njihove potrebe in dogajanje na
trgu prilagajamo in razvijamo svojo ponudbo in prodajne poti. Prav tako poslovanje
vseskozi nadgrajujemo s sodobnimi in inovativnimi tehnološkimi rešitvami, strankam pa želimo ponuditi predvsem enostavne in med seboj povezane storitve naših  
zavarovalnih skupin – premoženjska, življenjska, zdravstvena in pokojninska zavarovanja. V tej luči aktivno razvijamo nove načine poslovanja in delujemo v skladu s
poslanstvom »ustvarjamo varnejšo prihodnost«. Pri delu nas vodijo naše vrednote:
varnost, odgovornost, strokovnost, enostavnost in po novem sodobnost. V luči
slednje sledimo tudi začrtanim smernicam digitalizacije poslovanja. Obstoječi
ponudbi deloma digitaliziranih zavarovalniških produktov, ki so na voljo v digitalni in
tradicionalni obliki, dodajamo zgolj digitalizirane, razvijamo nove produkte in jih
dopolnjujemo z asistenčnimi storitvami.
Med prvimi v zavarovalniški panogi smo sodelovanje s strankami nadgradili s prisotnostjo na spletu – sklepanje zavarovanj prek spleta, objavljanje koristnih vsebin
na spletnem portalu Vse bo v redu, komuniciranje prek družabnih omrežij   in z
razvijanjem zavarovalniških aplikacij za pametne telefone. Našim strankam tako
danes že omogočamo, da škode ne prijavijo le osebno, temveč tudi prek mobilne
aplikacije Triglav Asistenca, torej neposredno s kraja nezgode. Aplikacija Triglav
Zdravje omogoča pošiljanje zahtevka prek mobilnega telefona za povračilo zdravstvenih stroškov v le nekaj minutah neposredno po obisku zdravstvene ambulante.
S pomočjo aplikacije Triglav vreme uporabniki vseskozi lahko spremljajo vremensko prognozo. Med uspešnejšimi mobilnimi aplikacijami je tudi Drajv. Z njeno
pomočjo v Zavarovalnici Triglav pripomoremo k izboljšanju varnosti v cestnem prometu in krepitvi (vozniške) kulture na cesti. Na svoje mobilne telefone jo je naložilo
že več kot 80.000 uporabnikov, omogoča pa jim, da postanejo bolj varni v prometu, hkrati pa s preudarno vožnjo prihranijo do 25 odstotkov pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja. Mladim voznikom pa omogoča za 50 odstotkov oz. 100 odstotkov (z opravljeno delavnico Triglav mladi) nižje doplačilo za mladega voznika.

Vedno na voljo
Skrb za stranke v Zavarovalnici Triglav v največji meri izkazujemo v trenutkih, ko se
jim zgodi nepredvideno. Za čim hitrejšo pomoč je zato na voljo naš Asistenčni
center, ki strankam 24 ur na dan vse dni v tednu in vse leto zagotavlja pomoč v
Sloveniji in tujini. Z našimi sodelavci v Asistenčnem centru dnevno rešimo več kot
120 različnih primerov,  v desetih letih pa je naša Triglav asistenca uspešno posredovala v več kot 120.000 primerih težav na cesti. Med najbolj pogostimi težavami
96

PREDSTAVLJAMO VAM / GORENJSKA 2017

so okvare vozila, nevozno vozilo zaradi poškodbe v prometni nesreči in težave
z avtomobilskimi ključi. Z asistenco rešujemo tudi težave kolesarjev, ko npr.
na kolesarskem izletu poči pnevmatika. Poleg težav na cesti rešujemo tudi
nujne primere domske asistence; organiziramo pomoč s strani pogodbenih
obrtnikov, ko se razbije steklo v vratih ali okno, ko pride do izliva vode, ko se
zaradi viharja odkrije streha ipd. Na trgu pa smo prisotni tudi z zdravstveno
asistenco v tujini, ko npr. zaradi nezgode na smučišču v tujini zavarovanec
potrebuje tujo zdravniško oskrbo.

Skrbimo za boljši jutri
V Zavarovalnici Triglav smo tudi v 2017 nadaljevali številne aktivnosti, s katerimi smo naše poslovne uspehe delili z okoljem, v katerem delujemo. Že osmo
leto zapored smo izvedli akcijo Očistimo naše gore. Z njo opozarjamo na
pomen varnega in odgovornega obnašanja v gorah, hkrati pa spodbujamo
spoštljiv odnos do narave in širimo navdušenje nad pohodništvom. V osmih
letih smo skupaj s planinci v dolino prinesli že za več kot 29 ton smeti. Okrepili smo sodelovanje z Gorsko reševalno zvezo Slovenije in skupaj nadgradili
sistem za učinkovitejše reševanje v gorah sarOS. Z njim bodo reševalci lažje
in hitreje našli ponesrečence ter posledično skrajšali pot do zdravniške oskrbe poškodovanih planincev.
V okviru naše preventivne dejavnosti za večjo prometno varnost smo nadaljevali tudi aktivnosti v okviru projektov Skupaj umirjamo promet, Skupaj za
večjo prometno varnost, Za lepši jutri. V okviru akcije Skupaj umirjamo promet
smo tako v sodelovanju s podjetjem Sipronika in občinami v letošnjem letu
postavili 12 prikazovalnikov hitrosti »Vi vozite« v bližini šol in vrtcev in s tem
pripomogli k večji varnosti otrok na cesti. Na Gorenjskem sta bila v okviru
omenjene akcije postavljena dva prikazovalnika hitrosti, in sicer v občini Bled
in v občini Gorenja vas - Poljane. Veseli smo dosežkov lanske prve sezone
omenjene akcije, saj se je hitrost na izbranih odsekih šol in vrtcev v povprečju znižala za 2 km/h, za kar smo, po podatkih Javne agencije RS za varnost
prometa, pripomogli k upadu nesreč v naseljih za osem odstotkov, zunaj
naselij pa za štiri odstotke.
V okviru akcije Skupaj za večjo prometno varnost, ki jo izvajamo že vse od
leta 2014, nadaljujemo aktivnosti zagotavljanja večje varnosti na nevarnih
križiščih. Skupaj s podjetjem A.s.K nameščamo opozorilne sisteme COPS@
road, ki voznike v realnem času opozarja na nevarnost trka. Do sedaj smo z
opozorilnimi sistemi opremili že 24 nevarnih cestnih odsekov (križišč, podvozov, mostov in drugih lokacij) po Sloveniji, pri čemer na nekaterih beležimo
povečanje varnosti za kar 90 odstotkov. Na Gorenjskem smo v letu 2017
opozorilni sistem COPS@road namestili v Stražišču pri Kranju, kjer se je pred
tem zgodilo že več prometnih nesreč. Zaradi številnih nesreč, ki se zgodijo na
nevarnih cestnih odsekih, ki prečkajo železniško progo in so pasivno zavarovani le z Andrejevim križem, pa smo se v novembru letošnjega leta odločili, da
bomo z opozorilnim sistemom COPS@rail v 2018 sofinancirali oz. opremili 12

takšnih nevarnih odsekov. Ti sistemi bodo
tako voznike še dodatno opozarjali na previdnejše prečkanje železniškega prehoda.
Z novoletno preventivno akcijo Za boljši
jutri pa bomo ob koncu leta 2017 podprli
nove projekte, ki se bodo pridružili že izvedenim 23 projektom preteklih treh let. Z
njimi bomo v lokalnih okoljih po Sloveniji
razveselili naše številne zavarovance in
ostale prebivalce.
V Zavarovalnici Triglav bomo tovrstne aktivnosti nadaljevali tudi v letu 2018, saj želimo tudi na tovrsten način povečati varnost
– za varnejšo prihodnost vseh nas.

Kolikokrat in zakaj
so zavarovanci najpogosteje
potrebovali pomoč na cesti
v prvih devetih mesecih
leta 2017?
68-krat
je bila organizirana
namestitev v hotelu.

101-krat
so ostali brez goriva.

262-krat
so imeli težave
z avtomobilskimi ključi.

551-krat
so zapeljali v jarek,
prepad ali vodo.

5.032-krat
je bila poslana pomoč
z namenom takojšnjega
popravila vozila.

23.955-krat
se jim je pokvarilo vozilo.
Simbolična predaja prikazovalnika hitrosti na Sovodnju
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Domplan gradi sodobno
sosesko Vile Brdo
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

Družba Domplan iz Kranja, največji upravnik stanovanjskih in
drugih objektov na Gorenjskem, ki se med drugim ukvarja tudi
z energetsko oskrbo objektov ter njihovim načrtovanjem in
gradnjo, je letos celovito prenovila kotlovnico in toplovod v
Šorlijevem naselju v Kranju, na robu Kokrice pri Kranju pa je
začela graditi stanovanjsko sosesko Vile Brdo.
Družba Domplan je letos s pridobitvijo certifikata Zaupanja vreden upravnik!, ki ga
podeljuje Združenje upravnikov nepremičnin pri Gospodarski zbornici Slovenije,
dokazala, da je sodoben in kakovosten upravnik nepremičnin, ki premore vsa po
trebna strokovna znanja in kompetence za izvajanje tako zahtevne gospodarske
dejavnosti. Pridobljeni certifikat namreč prispeva ravno k razlikovanju med kakovos
tnimi upravniki in upravniki, ki niso sposobni izvajati polne skrbi za nepremičnine,
ki so jim zaupane v upravljanje.

Prenova kotlovnice in toplovoda v Šorlijevem naselju

Vera Zevnik, direktorica Domplana

Med osnovne dejavnosti Domplana sodi tudi upravljanje skupnih kotlovnic v Kranju
in na širšem območju Gorenjske, skrbi pa tudi za njihovo posodabljanje. Letos so
tako končali dveletni projekt prenove kotlovnice in toplovodnega omrežja v Šorlije
vem naselju v kranjski Krajevni skupnosti Vodovodni stolp, ki uporabnikom prinaša
pomembne prihranke pri stroških ogrevanja.
Prenova kotlovnice S2 in obnova toplovoda Šorlijevo naselje sta bili razdeljeni v dve
fazi, skupaj vredni 910 tisoč evrov, izvedli pa so ju v letih 2016 in 2017. V I. fazi so
lani zamenjali približno 800 metrov toplovoda, precej obsežnejša pa je bila II. faza
v vrednosti 810 tisoč evrov, ki je potekala od maja do septembra letos, v njej pa so
zamenjali približno 2500 metrov toplovoda in v celoti prenovili kotlovnico, s čimer
so zagotovili zanesljivo obratovanje ogrevalnega sistema za 820 stanovanj in nekaj
poslovnih prostorov (skupaj 47 tisoč kvadratnih metrov ogrevane površine) vsaj za
nadaljnjih trideset let.
V okviru prenove kotlovnice so vgradili dva toplovodna kotla moči vsak po 1400 kW
s prigrajenim plinskim gorilnikom, izvedli so nova odvodnika dimnih plinov, vgradili
prenosnik toplote, zamenjali obtočne črpalke, ventile, cevovode ... S prenovo je
celotni ogrevalni sistem prešel na zaprt sistem vzdrževanja statičnega tlaka.
V okviru obnove toplovoda po naselju so obstoječe cevovode nadomestili s predi
zoliranimi cevovodi. Sočasno z menjavo toplovodnih cevi je bila vgrajena tudi elek
tro kabelska kanalizacija za možnost povezave, daljinskega nadzora in upravljanja
toplotnih postaj. Kotlovnica in vse toplotne postaje, do katerih se je obnavljal toplo
vod, so po rekonstrukciji prešle na daljinski nadzor in upravljanje iz sedeža PE
Energetika.

Prihranki namenjeni poplačilu investicije

Kotlovnico in toplovod v Šorlijevem naselju
v Kranju so celovito prenovili do začetka
letošnje kurilne sezone.
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Pogoje za zagon investicije je omogočilo vodstvo Domplana, ki je skupaj s kurilnim
odborom pripravilo izhodišča za pripravo tehnične dokumentacije in pogoje finan
ciranja z odloženim plačilom. Približno 250 tisoč evrov so uporabniki ogrevanja v
preteklih letih prihranili v obliki vplačil v sklad za investicijsko vzdrževanje, za preo
stali del investicije pa je družba Domplan omogočila, da ga bodo poplačali v na
slednjih devetih letih v enaki obliki in višini kot doslej. Tako se znesek ogrevanja na
položnicah ne bo povečal, temveč zaradi posodobitve sistema pričakujejo celo
znižanje variabilnih stroškov ogrevanja za okoli dvanajst odstotkov, medtem ko se
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bodo stroški upravljanja kotlovnice znižali za približno dvajset odstotkov, ti prihranki pa se bodo namenjali za poplačilo investicije.

Sodobna soseska na idilični lokaciji
Domplan je v maju 2017 začel gradnjo stanovanjske soseske Vile Brdo, ki nastaja
na mirni in idilični lokaciji med Kokrico pri Kranju in Protokolarnim centrom Brdo pri
Kranju. Soseska, ki jo bodo gradili v treh fazah, je zasnovana kot celota sedmih
večstanovanjskih objektov s skupno 47 stanovanji različnih velikosti – od enosobnih do štirisobnih – dupleks stanovanj. Trenutno poteka faza A, v kateri na vzhodnem delu soseske gradijo tri večstanovanjske objekte z 22 različno velikimi stanovanji in skupno podzemno garažo.
Stavbe so razgibane in nizke, z visokim bivanjskim nadstandardom in majhnim
številom stanovanj na posamezno enoto (do osem stanovanj). Ujemale se bodo s
tradicionalno arhitekturo v okolici, hkrati pa dihale z naravo in se prepletale z zelenimi površinami, ki jih je na tej lokaciji v izobilju. Velike steklene površine bodo
zagotavljale več svetlobe, konstrukcijska zasnova pa omogoča zračnost in fleksibilnost z možnostjo ureditve prostorov in notranje opreme po lastnih željah.
Tlorisne zasnove stanovanj so sodobne s čim več odprtimi prostori v bivalnem
delu. Gradnja je klasična z opečnatimi zidovi, vsako stanovanje pa je omejeno z
armirano-betonsko nosilno konstrukcijo in notranjim instalacijskim jedrom. Vsi
objekti bodo opremljeni z dvigalom, kletne shrambe pa povezane s parkirnim mestom. Električni priključek v posamezni kleti bo omogočal tudi kasnejšo vgradnjo
polnilnika za polnjenje električnih avtomobilov.

Prenovljena kotlovnica v Šorlijevem naselju

Soseska Vile Brdo

Stanovanja že naprodaj
Prodajo stanovanj, ki bodo zgrajena v fazi A, je Domplan začel že v septembru.
Zanimanje zanje je veliko in presega pričakovanja, saj jim je uspelo prodati že skoraj polovico od 22 stanovanj, ki bodo vseljiva proti koncu leta 2018.
Več informacij o soseski in cenah stanovanj je na voljo na spletni strani
www.vilebrdo.si.
V Domplanu predvidevajo, da bodo že prihodnje leto začeli tudi gradnjo preostalih
štirih objektov, v katerih bo na voljo še 25 stanovanj.

V stanovanjski soseski Vile Brdo bo zgrajenih 47 sodobno zasnovanih stanovanj.
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Nadaljevanje uspešnih trendov
V letu 2017 je Savatech, družba za proizvodnjo in trženje
gumenotehničnih izdelkov in pnevmatik, nadaljevala uspešne
trende iz preteklih let, še zlasti na področju prodaje. Za
ilustracijo naj še povemo, da je podjetje od ustanovitve v letu
2002 več kot podvojilo svojo prodajo, medtem ko je bila
dodana vrednost na zaposlenega v letu 2016 kar trikrat večja
kot leta 2003.
Škofjeloška cesta 6
4000 Kranj
Tel.: 04 206 60 80
Faks: 04 206 64 60
E-pošta: info@savatech.si
www.savatech.si

Od lanskega leta je Savatech del velikega mednarodnega gumarskega koncerna
Trelleborg s sedežem na Švedskem. Ta kot strateški lastnik tudi sam usmerjen v
rast, v veliki meri podpira naš razvoj in investicije. Med temelji za globalno uspešnost skupine so zagotovo velika vlaganja v inovativnost, ki je eden ključnih gradnikov rasti skupine. Čedalje večja pa postajajo v zadnjih letih tudi vlaganja v digitalizacijo poslovanja. Krovna družba Trelleborg AB ima še nekoliko daljšo tradicijo od
naše (ki izhaja iz leta 1920), saj je bila ustanovljena pred 110 leti, v majhnem
švedskem mestu Trelleborg. Danes je skupina Trelleborg usmerjena na proizvodnjo industrijskih izdelkov iz polimernih materialov, ki na kritičnih mestih v zahtevnih
okoljih zagotavljajo tesnjenje, dušenje in zaščito. Sestavljena je iz petih poslovnih
področij: rešitve za tkanine s polimernimi premazi (Trelleborg Coated Systems),
industrijski izdelki in rešitve (Trelleborg Industrial Solutions), izdelki za uporabo v
marinah in gradnji (Trelleborg Offshore & Construction), izdelki za tesnjenje (Trelleborg Sealing Solutions) in pnevmatike (Trelleborg Wheel Systems).

Kadri – ključni element uspeha podjetja
Uspeh naše družbe temelji tudi na tem, da zmoremo privabiti in obdržati kompetentne sodelavce. Razumevanje zaposlenih, njihovih želja, zmožnosti in potreb je
treba povezati z našo poslovno strategijo. Kot orodje za to pa uporabljamo model
kariernega razvoja.

Vesna Čadež,
direktorica Savatecha
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Poseben poudarek namenjamo usposabljanju in razvoju zaposlenih. Podpiramo
sistem nasledstev ter spodbujamo razvoj in rast svojih sodelavcev. Spoštujemo
zahtevnost vseh delovnih mest in menimo, da je dobro, da naši sodelavci pridobivajo znanja in veščine tudi znotraj naše družbe. S pridom uporabljamo prednosti
naše nove poslovne skupine, ki ima v sestavi tudi Trelleborg University. Namen
Univerze skupine Trelleborg je zagotavljanje usposobljenosti in kompetentnosti
naših sodelavcev, da bodo lahko aktivno pripomogli k svoji osebni rasti in s tem tudi
k uspehu Skupine Trelleborg.
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Dan odprtih vrat
Za naše zaposlene in njihove družine smo v Savatechu v letošnjem septembru
organizirali Dan odprtih vrat. Dogodek je potekal v soboto, 16. septembra, na
velikem parkirišču v bližini poslovne stavbe. Zbrane zaposlene in njihove družine
sta najprej nagovorili Vesna Čadež, direktorica družbe, in Mateja Dolenc, direkto
rica kadrovskega sektorja. Uvodni del so zaokrožili člani Folklorne skupine Sava s
prikazom slovenskih ljudskih plesov.
V nadaljevanju so bile udeležencem na voljo številne aktivnosti, tako za odrasle kot
tudi za otroke. Za družine so bili zanimivi ogledi proizvodenj MOTO in PRINT, kjer
so si pod strokovnim vodstvom lahko ogledali procesa izdelave pnevmatik, pred
vsem za dvokolesnike in ofsetne gume za tiskarsko industrijo. Prav motorske pla
šče so predstavili strokovnjaki iz prodaje MOTO, v šotoru, postavljenem za ta
namen. V njem so si udeleženci lahko ogledali tudi razstavljene motorje, na katerih
so se mnogi z veseljem slikali. Obiskal nas je tudi motokrosist Klemen Gerčar.

V okviru Trelleborg
University imajo posebno
mesto štirje naši programi
odličnosti:
odličnost v proizvodnji,
odličnost v prodaji,
odličnost v nabavi,
odličnost obratnega kapitala.

Prav poseben spektakel so pripravili sodelavci iz programa EKO. V sodelovanju s
poklicnimi gasilci Gasilsko reševalne službe Kranj so prikazali postopek reševanja
v nesreči, pri čemer je bila prikazana uporaba naših dvižnih blazin in dekontamina
cijske enote.
Po prikazu reševanja so študenti medicine iz zavoda Za življenje predstavili temelj
ne postopke oživljanja z uporabo defibrilatorja.
Obenem so potekale tudi številne zabavne aktivnosti, na katerih so se zabavali
otroci, nič dosti manj pa tudi njihovi starši.
Udeležba je bila kljub vremensko zelo slabemu septembru in tudi za tisto soboto
slabi napovedi presenetljivo dobra. Za nagrado vsaj do poldneva ni deževalo.
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Še povečali delež medicinskih
izdelkov
Usmeritev v razvojnega dobavitelja na področju mehatronike za
svoje glavne kupce in pridobivanje novih poslov tudi z novimi
kupci ostaja glavna naloga podjetja Iskra Mehanizmi.
Iskra Mehanizmi, d. d.
Lipnica 8
4245 Lipnica
Tel.: +386 (4) 53 55 100
Faks: + 386 (4) 53 36 593
E-pošta: info@iskra-mehanizmi.si
www.iskra-mehanizmi.si

Dr. Marjan Pogačnik, direktor
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V podjetju Iskra Mehanizmi iz Lipnice pri Kropi so letos nadaljevali s strukturnimi
spremembami iz zadnjih let, po katerih se delež avtomobilske industrije poslovanja
še vedno povečuje, upada pa obseg poslov na segmentu električnih aparatov, kar
uspešno nadomeščajo s povečevanjem deleža t. i. »medicinskih aparatov«, ki že
presega dvajset odstotkov proizvodnega programa.
Po zadnjih ocenah bodo leto 2017 končali z več kot 75 milijoni evrov prihodkov,
kar pomeni približno 14-odstotno rast, je razložil direktor Marjan Pogačnik. V proizvodnjo so namreč uvedli nov izdelek na področju medicine in več izdelkov na
področju kovinskih sestavljenih delov, kar je imelo za posledico zelo intenzivno
zaposlovanje in investiranje. Za investicije so namenili okoli 4 milijone evrov, večina
jih je bila povezana s povečevanjem proizvodnih in režijskih prostorov ter razvojno–
proizvodno opremo. V 2017 so dodatno zaposlili več kot 150 novih sodelavcev,
predvsem v proizvodnji, razvoju in v tehničnih službah. Zaposlovanje proizvodnih
delavcev je najbolj intenzivno v kamniškem obratu, skoraj stalno pa podjetje išče
nove sodelavce tudi na razvojno-tehničnem področju za obe lokaciji – v Lipnici in
Kamniku.
Izobrazbena struktura se v Iskra Mehanizmih nenehno izboljšuje, saj novi programi
in nova dela zahtevajo vedno več znanja in usposobljenih sodelavcev. Ker je znanje ključna razvojna komponenta podjetja, se je precej povečal tudi obseg usposabljanj.
Iskra Mehanizmi je tudi eno redkih slovenskih podjetij, ki jim je uspelo plače prilagoditi tako, da skoraj nihče nima več minimalne plače, saj je od 1. avgusta 2017
naprej najnižja plača v podjetju 790 evrov. Tudi v prihodnje načrtujejo rast plač
skladno s povečevanjem učinkovitosti in z novimi projekti. Zaposlene tudi dodatno
nagrajujejo za vsak dokazan doprinos k ustvarjeni dodani vrednosti podjetja, letno
namenjajo okoli 200 tisoč evrov za nagrade razvojnim projektom, optimizacijam in
predlogom vseh zaposlenih. Nagrajujejo tudi koristne izboljšave, ki jih je na letni
ravni okoli dva tisoč.
Za dobro počutje in zdravje zaposlenih pa podjetje, ki je prejemnik certifikata „Vlagatelji v ljudi“, skrbi tudi z različnimi drugimi aktivnostmi, kot so zelo dobro sprejete
organizirane vadbe na delovnem mestu, na katerih redno telovadi skoraj polovica
vseh zaposlenih v proizvodnji in režiji.
Usmeritev v smer razvojnega dobavitelja na področju mehatronike za svoje glavne
kupce (Philips, Continental, Bosch Siemens, Mercedes, BMW ...) in pridobivanje
novih poslov tudi z novimi kupci bo glavna naloga podjetja tudi v prihodnje. Poseben poudarek bo namenjen izboljšanju kompetenc vseh zaposlenih, zato bodo na
eni strani krepili možnosti različnih vrst usmerjenih usposabljanj, na drugi strani pa
tudi spremljanje hitrosti napredovanja posameznih zaposlenih in večjo stopnjo
ukrepanja ob nedoseganju pričakovanega razvoja kompetentnosti posameznika.
Ta razvoj vseh zaposlenih bo namreč pogoj tako za rast podjetja kot za ohranjanje
delovnih mest v okolju, kjer delujejo.
»Nadaljevali bomo strategijo razvoja podjetja v smeri razvojnega podjetja in pametne tovarne. Predvidevamo povečanje obsega prodaje z zadrževanjem oz. povečevanjem dobičkonosnosti in investiranjem v avtomatizacijo,« napoveduje Pogačnik.
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V »prestižu« vodilni na svetu
V podjetju Niko iz Železnikov se zadovoljni poslavljajo od leta
2017. Njihova proizvodnja je bila namreč vse leto polno
zasedena, temu primerni bodo tudi končni rezultati poslovanja.
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

»Poslujemo po tirnicah, ki smo si jih začrtali že pred desetimi leti. Povečujemo
namreč delež prestižnih mehanizmov za registratorje, razliko do polne zasedenosti proizvodnih kapacitet pa dopolnjujemo s standardnimi mehanizmi. Povečujemo
tudi prodajo izven Evrope, ki v celotnih prihodkih že presega 30-odstotni delež.
Poleg tega nam raste obseg poslov za avtoindustrijo, saj smo v zadnjih petih letih
zabeležili več kot 60-odstotno letno stopnjo rasti,« je razložil direktor Rado Čulibrk.
Po zadnjih ocenah bo letna realizacija dosegla 33 milijonov evrov, kar pomeni
8-odstotno povečanje prihodkov v primerjavi z lanskim letom. »Več kot dva milijona
evrov kapitala smo investirali v nove montažne linije, stroje, s čimer smo povečali
predvsem proizvodne kapacitete za prestižne mehanizme za registratorje najvišje
kakovosti. Lahko bi rekli, da delavcem izplačamo kar petnajst plač na leto, če k
dvanajstim mesečnim plačam prištejemo še regres v višini 1100 evrov bruto, do
1000 evrov bruto božičnice, katere višina je odvisna od več kriterijev, zaposlenim
pa vplačujemo tudi do 50 evrov mesečno v drugi pokojninski steber, kar na letni
ravni nanese do 600 evrov. V 40 letih delovne dobe tako delavcu za dodatek k
pokojnini vplačamo 24 tisoč evrov, skupaj z donosi to znese okoli 30 tisoč evrov,
kar bo pripomoglo k dostojnemu življenju naših delavcev, ko se bodo upokojili. Ko
torej pokrijemo vse stroške in poravnamo še davek, nam bo konec leta ostalo za
okoli 10 odstotkov letne realizacije čistega dobička,« je povedal Čulibrk.

Rado Čulibrk, direktor

Prestižni mehanizem

Niku dobro kaže tudi za prihodnje leto, ko načrtujejo dvig prihodkov na 35 milijonov evrov, saj imajo prodanih že več kot 80 odstotkov kapacitete, dokončno pa jih
bodo predvidoma napolnili na januarskem sejmu Paperworld v Frankfurtu, ko
bodo sklepali še pogodbe z bolj oddaljenimi kupci (Južna Afrika, Libanon, Kenija,
Izrael, Dubai …).
»Štejemo si v ponos, da bo Niko naslednje leto izdelal že približno 50 milijonov
kosov prestižnih mehanizmov, kar pomeni skoraj 40 odstotkov vseh naših kapacitet. S tem se še bolj utrjujemo kot daleč največji proizvajalec dražjih mehanizmov
in smo v tem segmentu postali tudi zelo težko zamenljiv dobavitelj. Ponosni smo
tudi, ker se nam je kot edinemu evropskemu proizvajalcu mehanizmov uspelo tako
uspešno uveljaviti tudi izven Evrope. Ob tem odlično uspevamo tudi v avtoindustriji, saj so naši izdelki že v vozilih znamk BMW, Volkswagen, Mercedes in Audi.
Prejemamo tudi vedno nova povpraševanja od Tier 1 dobaviteljev, kar pomeni, da
nas končni kupci sprejemajo kot odličnega in zanesljivega dobavitelja,« pojasnjuje
Čulibrk. S posli za avtoindustrijo, ki letos predstavljajo 7-odstotni delež v realizaciji, bodo prihodnje leto v Niku ustvarili že 9 do 10 odstotkov vseh svojih prihodkov,
s čimer bodo tudi dosegli pred sedmimi leti zastavljen cilj, zdaj pa si želijo ta delež
v naslednjem desetletju dvigniti še za 10 odstotkov.
Lani so povečevali tudi število zaposlenih, ki jih večinoma pridobijo iz lokalnega
okolja. »Ekipa se vedno bolj pomlajuje, saj smo tudi v Niku priča menjavi generacij. V naslednjih treh letih se bo upokojilo skoraj 10 odstotkov zaposlenih in jih zato
pravočasno nadomeščamo z mladimi, da poskrbimo za ustrezen prenos znanja.
Iščemo predvsem tehnične poklice – strojnike, mehatronike, orodjarje, strojne
inženirje,« je še povedal Čulibrk.

Orodja
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Tu smo za vas
Pravi nasvet ob pravem času je zlata vreden. Z zavarovanji po vaši meri skrbimo za vas,
saj vaše zadovoljstvo postavljamo na prvo mesto. Naš razvoj usmerjajo vaše želje, zato stavimo
na inovativnost in še bolj osebni pristop. Dobrodošli v našem polnem krogu varnosti.

Adriatic Slovenica, d. d.
Ljubljanska cesta 3a, Koper
www.as.si
Poslovna enota Kranj
Kidričeva cesta 2, Kranj

Konec leta je pred vrati in vesela sem, da se lahko zahvalim vsem vam, ki ste srž
naše dejavnosti. Namenjam vam svoje želje po dobrem zdravju in sreči, obenem
vam želim čim več lepih trenutkov, ki naša življenja napolnjujejo z vedrino.
V naši poslovni enoti v Kranju je vedrine veliko skozi vse leto. Ponosna sem na svoje
sodelavke in sodelavce, saj nas združujeta strast in veselje do vsega, kar počnemo,
vsak dan. Naše najboljše misli pa so usmerjene k vam, našim strankam. Skupaj z
vami ustvarjamo nove dimenzije varnosti – nove dimenzije zato, ker vam ponujamo
veliko več kot vsa sodobna zavarovanja na enem mestu. Skupaj z vami skrbimo za
večjo brezskrbnost, naša prizadevanja pa stojijo na trdnih temeljih. 27 let izkušenj
govori o tem, da se spoznamo na svoj posel, predvsem pa na vaše potrebe.
In prav sedaj, decembra, ko si največkrat zaželimo zdravja in vsega dobrega, sem
še bolj ponosna, da vam lahko ponudimo odgovore na vsa vaša vprašanja. Velikokrat so usmerjena v varčevanje za zagotavljanje bolj varne prihodnosti naših družin
ali varne starosti oziroma hitre zdravstvene oskrbe. Prav na tem področju smo
naredili letos velike korake, ki vam jih predstavljamo v nadaljevanju. Seveda skrbimo tudi za varnost vašega premoženja – doma, ki običajno predstavlja njegov
največji del, avtomobila ali pa s pravo rešitvijo poskrbimo za zavarovanje vaše
dejavnosti. Vaše zaupanje najbolj utrjujemo s hitro pomočjo takrat, ko se zgodi kaj
nepredvidenega in ko utrpite škodo.
Tudi v letu, ki je pred nami, vam bomo s svojim polnim krogom varnosti stali trdno
ob strani, saj spodbujamo kulturo povezovanja. S povezovanjem ustvarjamo priložnosti, ki so vedno dober temelj za rast. Želim vam, da bi jih bilo v letu 2018 kar
največ za vse.

Ker je zdravje na prvem mestu
Biljana Cvjetičanin, direktorica
Adriatic Slovenica, d. d., poslovni enoti
Kranj in Novo mesto

Ko zbolimo ali nas nekaj boli, si želimo samo najhitrejšega okrevanja. Z zavarovanjem Specialisti in zdravila zagotavljamo obravnavo pri specialistu že v desetih
dneh. Na vsa vaša vprašanja, kako najhitreje do potrebnega specialista, odgovorimo v Centru Zdravje AS, kjer nudimo brezplačno pomoč tudi vsem svojim zavarovancem s sklenjenim dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem. To pomeni, da nas
lahko enostavno pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 81 10 in povprašate, kje v Sloveniji so čakalne dobe za določenega specialista najkrajše.
Tu se pa nismo ustavili, saj smo ustanovili tudi lastno ambulanto Zdravje AS, kjer
na vas čakajo vrhunski zdravniki specialisti. Da sodelujemo samo z najboljšimi,
potrjuje tudi dejstvo, da nas je Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih
zvez izbral za enega od olimpijskih referenčnih športno-medicinskih centrov. To
pomeni, da izbrani zdravniki specialisti v naši ambulanti ob poškodbah pomagajo
tudi slovenskim olimpijcem.

Pomislite že danes na svojo pokojnino
in uveljavite davčno olajšavo
Varčevanje za pokojnino v Pokojninskem varčevanju AS vam že danes prinaša
pomembno prednost – davčno olajšavo. Za privarčevana sredstva v posameznem
koledarskem letu lahko namreč koristite dobrodošlo davčno olajšavo, če varčujete
kot posameznik ali ste vanj vključeni preko delodajalca. Naše zavarovanje je namreč
mogoče skleniti kot posameznik ali kolektivno, torej v podjetju, kjer ste zaposleni.
Upravljanje s pokojninskimi sredstvi zaupamo izkušenim upravljavcem finančnih sredstev, KD Skladom. Če ste v pokojninsko varčevanje že vključeni, pa imate do konca
letošnjega decembra čas, da si davčno osnovo za odmero dohodnine za leto 2017
še dodatno znižate z dodatnim vplačilom do najvišje zakonsko dovoljene olajšave.
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Del zaposlenih v poslovni enoti Kranj

Podjetniki, ne pozabite na zavarovanje
splošne odgovornosti
S svojim poslovanjem namreč lahko vplivate na zdravje, življenje in tudi premoženje drugih oseb. S sklenitvijo zavarovanja splošne odgovornosti iz dejavnosti se
zaščitite pred nepredvidenimi finančnimi izdatki in obveznostmi, ki za vas lahko
predstavljajo visoke zneske in vplivajo na vaše poslovanje. Zavarovanje splošne
odgovornosti smo prav letos prenovili, zato vam svetujemo, da nas povprašate za
svojo ponudbo po meri in povečate varnost svojega poslovanja. S sklenjenim zavarovanjem odgovornosti iz dejavnosti lahko v primeru odškodninskih zahtev tretjih
oseb te namesto vas prevzamemo mi. V AS-u preverimo, ali so odškodninski zahtevki, ki se uveljavljajo zoper vas, upravičeni. V primeru, ko je tako, zavarovalnica
izplača odškodnino oškodovancu v obsegu dogovorjenega zavarovalnega kritja,
vam pa nudi pravno zaščito v primeru previsokih in neutemeljenih odškodninskih
zahtevkov.

DOM

Doma, na cesti, med
najdražjimi, v podjetju ali na
počitnicah – tu smo za vas!
Le klic ali klik stran, saj
zaupanje in zadovoljstvo
gradimo z dejanji.

ZDRAVJE

Zdravje je neprecenljivo.
Ko smo zdravi, je mogoče prav vse.
Vse, kar nas osrečuje.

AVTO

Naj se krog lepih trenutkov vrti za vse,
kar vam je pri srcu, za vse naše najdražje, za zdravje.
Želimo vam ga v izobilju!
Vselej, ko boste potrebovali tudi krog varnosti,
pa bomo z vami.

2018

NAJ BO LETO
ZDRAVO,
VARNO IN SREČNO!

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

S plini Messer do čistejšega okolja
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Pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje za odlagališče Draga
Izteka se poslovno leto, ki je bilo za
naše podjetje, ki je v letu 2017 izvajalo
obvezne lokalne gospodarske javne
službe, kot so oskrba s pitno vodo,
odvajanje in čiščenje komunalne in
padavinske odpadne vode, zbiranje
določenih vrst komunalnih odpadkov,
pogrebna in pokopališka dejavnost,
zelo aktivno.
Od naših porabnikov smo zbrali in
odpeljali vse povzročene komunalne
odpadke in jih predali v predelavo in
odstranjevanje. Za vse ločeno zbrane
frakcije komunalnih odpadkov je
oddaja tekla brez težav, razen prevzemanje odpadne embalaže, v drugi
polovici leta pa tudi za nevarne

odpadke. Od porabnikov zbrano
odpadno embalažo bi namreč morale
brezplačno redno prevzemati družbe
za ravnanje z odpadno embalažo oziroma njihovi pooblaščeni prevzemniki.
Že v preteklih letih in tudi v letu 2017
prevzemi odpadne embalaže niso
potekali tako, kot je predpisano. Prevzemniki odpadne embalaže so bili v
zaostanku več, kot je zberemo v enem
mesecu. Posledično so bile na lokaciji
Zbirnega centra v Dragi presežene
zmogljivosti skladiščnih površin. Nastalo je nevzdržno stanje in pričakujemo,
da bodo pristojne službe ukrepale in
prisilile prevzemnike, da svoje obveznosti izpolnijo ter da vso zbrano odpa-

dno embalažo odpeljejo v sortiranje in
nadalje v reciklažo. Pri oddaji zbranih
nevarnih odpadkov je nastal zastoj
zaradi požara v Kemisu, ki je bil od leta
2000 naprej naš glavni prevzemnik
zbranih nevarnih odpadkov. Zastoj v
Kemisu smo delno nadomestili z drugim prevzemnikom, ki pa mu zaradi
izpada Kemisa, zaradi zapolnjenih
kapacitet, ni uspelo v celoti nadomestiti izpada Kemisa, ki je na nivoju Slovenije zagotavljal končno oskrbo za približno polovico vseh povzročenih količin
nevarnih odpadkov.
Po skoraj desetih letih, odkar smo prenehali odlagati ostanke komunalnih
odpadkov na odlagališču nenevarnih
odpadkov Draga, smo na podlagi pridobljenega finančnega jamstva občin,
solastnic odlagališča Draga (Škofja
Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas Poljane), pridobili okoljevarstveno

dovoljenje za obratovanje odlagališča
nenevarnih odpadkov Draga v obdobju njegovega zaprtja. Postopek pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja je
potekal več let.
V letu 2017 smo zagotovili in distribuirali zadostne količine pitne vode našim
porabnikom, odvedli smo zbrane
komunalne in padavinske odpadne
vode in jih na Centralni čistilni napravi
Škofja Loka ter na Čistilni napravi Reteče očistili, preden so odtekle v reko
Soro. S tem smo pomembno prispevali k varovanju okolja.
Novembra 2017 smo z Občino Škofja
Loka sklenili aneks h koncesijski pogodbi za oskrbo s pitno vodo in h koncesijski pogodbi za odvajanje komunalnih
in padavinskih voda na čistilno napravo
in čiščenje, na podlagi katerega se koncesijsko razmerje v smislu izvajanja koncesije podaljša do 31. 12. 2019.

LOŠKA KOMUNALA

OSKRBA Z VODO IN PLINOM d.d.
ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA C. 43 A
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Uporabniki aktivni udeleženci
na trgu z električno energijo
Z novimi tehnologijami in digitalizacijo se trendi na področju električne energije gibljejo v smer
rasti porabe, po drugi strani pa v večjo vključenost končnih uporabnikov v celoten proces.
Podjetje Elektro Gorenjska, d. d., temu sledi tako z nameščanjem naprednih merilnih sistemov,
z gradnjo robustnega in zanesljivega distribucijskega omrežja kot tudi z digitalizacijo procesov.

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

Uporabniki postajajo aktivnejši udeleženci na trgu, saj z razvojem tehnologije in
digitalizacijo lahko dostopajo do podrobnejših podatkov svoje porabe, zato jo lahko
bolje nadzorujejo. Trend se nagiba k ugodnejši ceni uporabe omrežja, če bo uporabnik svoj odjem prilagajal razmeram v elektroenergetskem sistemu, za kar pa
bodo potrebne dodatne zakonodajne spodbude. Podjetje Elektro Gorenjska tako
sledi cilju, da mu bo pri vseh svojih uporabnikih do leta 2021 uspelo namestiti
napredne merilne sisteme. Do konca leta 2017 bo podjetju uspelo namestiti že več
kot 50 odstotkov števcev, v daljinski odjem jih bo vključenih skoraj 40 odstotkov.

Z novimi uporabniki je pomen robustnega omrežja še toliko večji
Eden od trendov je rast števila električnih uporabnikov, tudi postopna rast električnih vozil. Cilj Slovenije in Evropske unije je prehod v nizkoogljično družbo do leta
2030, s tem se napoveduje kar 200.000 električnih vozil na slovenskih cestah do
leta 2030. Po prvih ocenah in predpostavki, da bi električna vozila polnili večinoma
doma, bi se odjem gospodinjstev povečal za 25 odstotkov, konična obremenitev
nizkonapetostnega omrežja pa za 40 odstotkov. V podjetju Elektro Gorenjska tako
sistematično in celostno nadgrajujejo omrežje, ki bo omogočalo vključevanje večjega števila uporabnikov v distribucijsko omrežje.
V letu 2017 je podjetje Elektro Gorenjska za investicijske projekte namenilo 17,1
milijonov evrov. Med ključnimi projekti so izgradnja novega 110 kV stikališča v RTP
Radovljica, ureditev in celovita umestitev elektroenergetskega omrežja za novo
podjetje Messer Slovenija v Škofji Loki, projekt nadgradnje energetske infrastrukture za izgradnjo prepotrebnih obvoznic na Bledu ter projekt izgradnje energetske
infrastrukture za nastajajočo industrijsko cono na letališču na Brniku.
V podjetju se zavedajo, da je v energetiki vpliv informatizacije in avtomatizacije
sistemov vse večji. »V ospredje prihajajo pametna distribucijska omrežja, kot so
smart home aplikacije, net-metering, virtualne elektrarne, sistemi upravljanja z

Tradicionalno prednovoletno srečanje poslovnih partnerjev skupine
Elektro Gorenjska je dobrodelno. Z zbranimi sredstvi bodo pomagali
programu Neodvisen.si gostovati po gorenjskih občinah tudi v letu 2018.
Na sliki: Uprava obeh podjetij predaja sredstva koordinatorju programa.
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Podjetje Elektro Gorenjska je lastnik integriranega
sistema vodenja, novembra je prejelo standard kakovosti
varovanja informacij ISO/IEC 27001.
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Načrt ureditve distribucijskega omrežja ob gradnji severne blejske obvoznice

energijo in e-mobilnost. Naši cilji za prihodnost so usmerjeni
k izvajanju razvojnih projektov, ki bodo omogočali učinkovite
sisteme upravljanja z energijo, predvsem pa h gradnji robustnega in zanesljivega omrežja, ki bo omogočalo večje potrebe po električni energiji in vključevanje storitev z dodano
vrednostjo,« ob tem poudarja Bojan Luskovec, predsednik
uprave Elektra Gorenjska.
Pomena sinergijskih učinkov se zavedajo tudi v hčerinski
družbi Gorenjske elektrarne. Podjetje se je iz proizvodnje
zelene energije aktivno preusmerilo v projekte učinkovite
rabe energije ter e-mobilnost. V letu 2017 so pristopili k projektu e-mobilnosti, v katerem s pomočjo občin gradijo električno mrežo polnilnic po Gorenjskem. Z namenom nadaljnje
rasti, večje fleksibilnosti in prilagoditvi tržnim razmeram so
avgusta ustanovili tudi novo podjetje GEK Vzdrževanje, d. o
o., ki bo opravljalo posle s področja vzdrževanja za družbe v
skupini Elektro Gorenjska.

Telefon: 04 20 83 531
Faks: 04 20 83 512
E-pošta: info@gek.si
www.gek.si

Družbena odgovornost in sodelovanje
z lokalnimi skupnostmi
Podjetja v skupini Elektro Gorenjska se zavedajo pomena
sodelovanj tudi na ostalih področjih. Z materialno in finančno
pomočjo podpirajo številna društva in klube na Gorenjskem,
podpirajo humanitarne, izobraževalne, kulturne in športne
dejavnosti. So ponosni sponzor Nogometnega kluba Triglav
Kranj, Kolesarskega kluba Kranj, Košarkarske zveze Slovenije in še mnogo drugih, ki nas v letošnjem letu navdušujejo
z rezultati, pišejo zgodbe o uspehu, predvsem pa nas navdajajo z neprecenljivo energijo in premikajo gore mogočega.

Gorenjske elektrarne po občinah izvajajo projekte izgradnje/
nadgradnje električnih polnilnic. Novembra so odprli električno
polnilnico v Tržiču.
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ISO 9001 Q-1656

Strahinj 99, 4202 Naklo

www.bc-naklo.si

PROSTOR VSEŽIVLJENJSKEGA
UČENJA ZA VSE GENERACIJE

IZOBRAŽEVANJE (srednja šola, višja šola, izobraževanje odraslih)
TEČAJI EKOLOŠKO POSESTVO TRGOVINA
110 LET TRADICIJE (podrobni mejniki na www.bc-naklo.si):
1907 – ustanovitev mlekarske šole na Vrhniki
2004 – pridobitev ekološkega certifikata
2007 – ustanovitev Biotehniškega centra Naklo

Odpiranje vrat, povezovanje z realnimi učnimi situacijami,
usmerjanje v raziskovalno delo, timsko delo,
mednarodno sodelovanje so ene od ključnih nalog srednje šole,
višje šole in medpodjetniškega izobraževalnega centra Naklo.
S tradicijo 110 let se oziramo v prihodnost in razvijamo stroko
ob skrbi za sočloveka ter naravo.

SREDNJA ŠOLA – področja izobraževanja:

Demir Koštić, dijak strokovne gimnazije,
prejemnik Krkinega priznanja, z mentorico
Marjetko Kastelic Švab

Strokovna gimnazija (z izbiro biotehnologija)
Živilstvo in prehrana (pek, slaščičar, mesar, živilsko-prehranski tehnik)
Kmetijstvo (gospodar na podeželju, kmetijsko-podjetniški tehnik)
Hortikultura (vrtnar, cvetličar, hortikulturni tehnik)
Naravovarstvo (naravovarstveni tehnik)
Več informacij: 04 277 21 24, tadeja.fricovsky@bc-naklo.si

REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI:

Hortikultura
Upravljanje podeželja in krajine
Naravovarstvo
Več informacij: 04 277 21 45, tamara.kastelic@bc-naklo.si

Tečaj jahanja

V OKVIRU MEDPODJETNIŠKEGA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA IZVAJAMO:

Različne tečaje (slaščičarski, pekarski in kulinarični tečaji, tečaji predelave mleka, sadja in mesa, vrtnarski tečaji,
tečaji aranžiranja cvetja in floristični seminarji, usposabljanje iz zeliščarstva in zeliščarske delavnice, tečaji in delavnice naravne kozmetike, delavnice s področja ajurvede in vadba joge, usposabljanja iz fitomedicine, usposabljanje iz
varnega dela s traktorjem, tečaji jahanja in druge delavnice s konji).
V okviru evropskih in nacionalnih projektov izvajamo:
brezplačna usposabljanja s področja računalništva, predelave mleka in mesa ter pekarstva (za zaposlene osebe),
brezplačna usposabljanja mentorjev na deloviščih,
brezplačno informiranje in svetovanje za izobraževanje in karierni razvoj,
brezplačna usposabljanja na različne tematike (za brezposelne osebe).
V BC Naklo se lahko vpišete tudi v srednješolske programe za odrasle na področjih kmetijstva, živilstva, hortikulture in
naravovarstva ali pa si na omenjenih področjih pridobite tudi NPK. Vključite se lahko tudi v posamezne strokovne module.
Več informacij: 080 3900, 041 499 934, tecaji@bc-naklo.si, srednjasola.odrasli@bc-naklo.si
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Kmetijstvo, ki uporablja strupe,
uničuje svoj narod
Lakote ne bo zaradi povečanja števila prebivalstva, temveč zaradi modernega
kmetijstva, ki uničuje plodnost zemlje.
Plodna zemlja je dediščina naših prednikov, ki so tisočletja z
gnojem domačih živali gradili humus v zemlji v hvaležnosti in
zavedanju, da je tisto, kar naredi, da iz v zemljo položenega
semena zraste rastlina in rodi človeku in živali tisočeri plod, po
sledica delovanja nevidnega, duhovnega, torej božjega sveta.
Z razvojem fizike in kemije se je človek od teh predstav odda
ljeval. Uporaba mineralnih gnojil je pridelke povečala in svet
božjega je zamenjala materialistična predstava o svetu in tež
nja po povečevanju pridelkov in zaslužka.
Zdrave kmetije razpadejo v specializirane veje, te pa v specia
lizirane smeri kot ločeno semenarstvo od poljedelstva, ločeno
drevesničarstvo od sadjarstva, z industrijsko proizvodnjo pod
lag, ločevanje farm posameznih vrst živali in stopenj in usmeri
tev reje v teh … Samooskrbnega kmeta ni več. Plodna zemlja
izgublja plodnost, rastline degenerirajo, pridelana krma peha v
bolezni živali, pridelki pa ljudi. Uničenje v veri napredka. Izgub
ljamo pregled nad celoto in globalnim dogajanjem. S skliceva
njem na dognanja znanosti, ki zajema le snovi, celote življenja
pa ne, se posamezniku odreka vsaka kompetenca. Priče pus
tošenja mojstra laži in prevar smo, delitve in uničevanja na vseh
ravneh, materialistične in egoistične misli.
Naša plodna zemlja, temelj vsega živega, kaj se dogaja z njo?
Vedno bolj je zastrupljena. Mikroorganizmov in humusa je
vedno manj, plodnost se zmanjšuje. Poraba mineralnih gnojil
in pesticidov se nenehno veča, je petdesetkrat višja kot leta
1950. Pridelki pa so vse manjši.

V www.weltagrarbericht, poročilu o stanju kmetijstva v sve
tu, beremo, da je »moderno kmetijstvo« z monokulturami,
gensko spremenjenimi rastlinami, intenzivno uporabo mine
ralnih gnojil in pesticidov uničujoče. Tretjina pridelovalnih
površin planeta je zaradi degradacije zemlje ogrožena, v
Evropi jo cenijo na najmanj 35 odstotkov. Plodne zemlje je
vedno manj, letno jo izgubimo na planetu 24 milijard ton v
nepovrat. Vse bolj smo ob tem priče prilaščanja zemlje na
internacionalnih ravneh. Evropa je kupila šest milijonov hek
tarov kmetijskih površin Afrike. Zemlja se koncentrira v čud
nem lastništvu. V Evropi ima 2,7 odstotka lastnikov v lasti
50,6 odstotka površin, v Romuniji 0,4 odstotka lastnikov 49
odstotkov kmetijskih površin, v Bolgariji 1,5 odstotka lastni
kov 83 odstotkov kmetijskih površin, na Portugalskem dva
odstotka lastnikov 58 odstotkov zemlje. Le kako je v Slove
niji? Tudi naša zemlja je kupljiva za vsakogar! In kakšni le so
nameni peščice neimenovanih novih lastnikov z zemljo, ki si
jo kopičijo?
Človek ima razum. Naj bi ga tudi uporabljal. Zakaj pri vsem
tem védenju ne biodinamika? Zakaj namesto uničevanja ne
zdravje?
Človeštvo je skupek nas, posameznikov. Vsak od nas ima
razum, srce in dve roki. In je postavljen v okolje, za katerega
naj bi skrbel. Neposredno z ljubečim obdelovanjem zemlje ali
posredno s spodbujanjem in podporo tistim, ki to tako
pomembno delo opravljajo.

Zato po zdravo hrano tja, kjer jo imajo! www.demeter.si
Demeter kmetija Monika in Branko Brinšek, Vrbnje 12b – zelenjava, žita in sadje
Demeter kmetija Milena in Stane Jamnik, Podreča 24 – zelenjava in žita
Demeter kmetija Matej Korenika, Korte 115c, Izola – olivno olje in vino
Demeter kmetija Monika in Jože Bogovič, Arnovo selo 52 – zelenjava in sadje …
Po pravo znanje tja, kjer ga imajo!
Založba Ajda, www.zalozba-ajda-vrzdenec.si
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Dolnov znova gradi stanovanja
Dolnov, d. o. o.
Šuceva ulica 23, Kranj
T: 04 201 30 00
E: dolnov@dolnov.si

Predsednik uprave Peter Žibert

V Novem mestu bodo prihodnje leto trgu
predali skupno 122 novih stanovanj.

Trgovski center Dolnov v Kranju

112

Podjetje Dolnov, ki je bilo prva leta specializirano le za prodajo
keramike in sanitarne opreme, že poldrugo desetletje investira
tudi v gradnjo stanovanj. Najnovejši nepremičninski projekt
izvajajo v Novem mestu.
Podjetje Dolnov iz Kranja bo čez dve leti praznovalo 30-letnico delovanja, saj ga je
zdajšnji prokurist in predsednik uprave Peter Žibert ustanovil leta 1989. Podjetje je
do danes prestalo že več turbulentnih obdobij. Prvo je nastopilo z osamosvojitvijo
Slovenije, ko so izgubili celoten jugoslovanski trg, a so se znali prilagoditi novim
razmeram, saj so v okviru Slovenije in kasneje Evropske unije znova začeli intenzivno in uspešno poslovati.
Dolnov je bil sprva specializiran za prodajo keramike in sanitarne opreme, pred
štirinajstimi leti pa so se kot investicijska družba začeli intenzivno ukvarjati tudi z
gradnjo stanovanj. Pri tem so bili zelo uspešni, z nastopom krize pred desetimi leti
pa so tudi sami zašli v težave, saj jim je ostalo dvesto novozgrajenih stanovanj, ki
jim jih je v naslednjih letih s težavo in po znižani ceni vendarle uspelo prodati.
Kot dobro organizirano podjetje je Dolnov nekajletno krizo, ki je prinesla zastoj na
nepremičninskem trgu, uspešno prebrodil, v letošnjem letu pa je znova začel z
investicijsko gradnjo v Novem mestu. Januarja prihodnje leto bo tako v uporabo že
predalo 72 novih stanovanj, od katerih jih je približno 40 tudi že prodanih, avgusta
2018 pa bodo trgu ponudili še dodatnih 50 stanovanj (informacije posreduje Lidija
Žibert, tel: 041 390 397, e-pošta: lidija.zibert@dolnov.si). Predsednik uprave Dolnova Peter Žibert ob tem poudarja, da takšen projekt ne bi bil izvedljiv brez sodelovanja Gorenjske banke, ki je bila pripravljena podpreti njihov nepremičninski
projekt v Novem mestu, s čimer se je za razliko od nekaterih drugih banka izkazala za zelo kooperativno in fleksibilno banko, ki zna razmišljati tudi širše.
S projektom v Novem mestu se podjetje Dolnov znova uveljavlja kot eden največjih
graditeljev stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji, saj ima pridobljena še štiri gradbena dovoljenja za nepremičninske projekte v Lenartu in Radencih, nameravajo pa
zopet graditi tudi v Celju, kjer so sicer v zadnjih desetih letih zgradili več stanovanj
kot vsi drugi investitorji skupaj. Stanovanjska gradnja na štajerskem območju je
sicer zaradi nizke kupne moči in posledično nizkih cen še vedno precej zahtevna
naloga. V lasti imajo sicer tudi podjetje Dolnov BiH, ki je v preteklih letih prav tako
doživelo krizo, zdaj pa je prav tako začelo normalno poslovati.
Trgovska dejavnost se v zadnjem letu zelo ugodno razvija, kar povečuje prodajo
tudi v Dolnovu, tako da jim bo tudi v tej dejavnosti uspelo zakrpati luknje iz kriznega
obdobja, je razložil Žibert. V njihovem trgovskem centru Dolnov na Primskovem v
Kranju, ki so ga odprli leta 2000, poleg Zavoda RS za zaposlovanje in njihove
trgovine s kopalniško opremo trenutno posluje še dvanajst najemnih podjetij, ki se
ukvarjajo s prodajo rezervnih avtomobilskih delov, kuhinj, oblačil, spodnjega perila,
blaga s Kitajske, opreme za lov in ribištvo … V trgovskem centru delujejo tudi trgovina z oblačili z druge roke (second hand), specializirana trgovina za sokovnike,
frizerski salon, popravljalnica oblačil, restavracija, ki ponuja odlične malice in kosila, in računalniško podjetje. Pred kratkim so odprli tudi otroško igralnico Noro
doživetje, kjer je tudi možnost organizacije rojstnodnevnih zabav. Že kmalu pa
bodo izvajali tudi kratkotrajno varstvo otrok za čas, ko se starši odpravijo po nakupih in drugih opravkih.
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Nove kuhinje iz ALPLES-a
Jesen je čas novih začetkov, a tudi pobiranja sadov
opravljenega dela. Sad razvoja je v Alplesu nova
generacija kuhinj, ki dopolnjuje že tako pestro
ponudbo pohištva za ves dom. Nova generacija kuhinj
je namenjena kupcem, ki si želijo urbanega razkošja,
udobnosti narave, sveta barv in harmonije podeželja.
Inovativni novi materiali, obstojni in lahki za
vzdrževanje, so osnova za sodobno kuhinjo, da bo
hkrati uporabna in lepa. Bogat izbor funkcionalnih
elementov dopolnjuje prenovljen izbor dekorjev in
barv.

Že do zdaj
široko paleto
oblik front smo
dopolnili z
novimi. Izbrati
je mogoče od
popolnoma
g l a d k e
m o d e r n e
barvaste fronte (z ročaji ali brez) prek takih v lesnih
dekorjih do profiliranih, s katerimi ustvarjamo vtis
podeželske kuhinje.
Novi dekorji bogatijo tudi delovne plošče in stenske
obloge, vse skupaj pa omogoča
čisto nove kombinacije materialov za ta pomembni del
doma, v katerem preživljamo velik del prostega časa.
Kuhinjo je s pomočjo pohištva mogoče povezati z
dnevno sobo tako, da za rdečo nit določimo nek
material, barvo ali pohištveni program.
Široka paleta ročajev različnih oblik, velikosti in
obdelav omogoča lepe kombinacije z različnimi
izvedbami bele tehnike, pa tudi tisto vrsto praktičnosti,
ki je posameznemu uporabniku najbližja. Tej
pomembni lastnosti v pomoč je tudi vsa dodatna
Alples d.d., Češnjica 48a, Železniki, Slo. Tel.: 04-51-18304/306/307 www.alples.si alples@alples.si salon@alples.si

oprema za notranjost omar in predalov, pa tudi priročni
sistemi za nameščanje pripomočkov, ki jih v kuhinji ni
moč pogrešati. Če je vse na pravem mestu in vsega
ravno prav, je vsakodnevno rutinsko delo narejeno
hitreje, dragoceni prihranjeni čas pa namenjen za
druženje ob kuhariji ali šolski nalogi.
Za vsako pri nas naročeno kuhinjo si v njihovi prodajni
mreži vzamejo čas za brezplačno svetovanje. S
posebnim programom postavitev prostorsko približajo
bodočemu uporabniku, po potrebi prilagodijo tudi
mere, tako da je vsaka kuhinja narejena po meri in je
ves razpoložljivi prostor kar se da dobro izkoriščen.
Pred izdelavo preverijo mere, izgotovoljeno kuhinjo pa
tudi dostavijo. Dobavni roki so za po meri narejeno
kuhinjo kratki, saj določene izvedbe lahko dobite že v
tridesetih dneh, na nobeno pa ne čakate več kot dva
meseca. V ceni kuhinje je že vključena strokovna
montaža.
V popolnoma prenovljenem salonu v Železnikih si
bodo tudi za vas vzeli čas izkušeni svetovalci in vam s
posebnim
programom
prostorsko
predstavili vaš
bodoči dom.
Informacije na
www.alples.si!

SLOVENSKO
P O H I Š T V O

...ko stanovanje postane dom
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Že 26 let uspešno z vami
Podjetje VAN-DEN sodi med vodilne slovenske trgovce na
področju ogrevalne tehnike in vodovoda.

Nada in Ivan Zupanc

114

Podjetje VAN-DEN iz Šenčurja že 26 let
uspešno dokazuje, da so poslovni partnerji in kupci pri nas vedno na prvem
mestu. V odnosu med potrošnikom in
zaposlenimi namreč skrbno gojimo dialog, svetovanje in pomoč, za kar poskrbi ekipa 19 dobro usposobljenih in prijaznih zaposlenih, našo poslovno odličnost pa po drugi strani dokazuje tudi
bonitetna ocena zlata odličnost AAA, ki
smo jo pridobili v letu 2017. Mesto direktorja družinskega podjetja, ki sta ga
leta 1992 ustanovila zakonca Nada in
Ivan Zupanc, je letos prevzel starejši sin
Tomaž.
VAN-DEN je eden vodilnih slovenskih
trgovcev na področju ogrevalne tehnike
in vodovoda, ki si je dobro ime zanesljivega poslovnega partnerja ustvaril tudi
v tujini, saj v Sloveniji zastopamo že 16
priznanih evropskih blagovnih znamk s
področja ogrevanja in vodovoda. Zau-

panje kupcev ves čas ohranjamo predvsem zaradi korektnosti do strank in
specializacije za prodajo vsega materiala od grobe do fine instalacije za centralno ogrevanje in vodovoda po konkurenčnih cenah. V naši trgovini poleg
strokovnega nasveta na enem mestu
dobite vse: od toplotnih črpalk, peči,
gorilnikov, rezervoarjev za kurilno olje in
ventilov do materiala za talno ogrevanje, sanitarne keramike, vodnih armatur
in še marsikaj drugega. Svojo ponudbo
nenehno širimo in redno sledimo vsem
novostim. To velja tudi za najnovejše
trende na področju ogrevanja, kjer se
vse bolj usmerja k vgradnjam toplotnih
črpalk. Pri nas lahko kupite kvalitetno
toplotno črpalko CTC priznanega švedskega proizvajalca.
Krog kupcev, monterjev in fizičnih
strank se nam je v zadnjih letih zelo
povečal, čemur je sledila tudi rast prodaje, saj se vedno bolj pozna, da je
zadnja kriza že popustila. Posledično
se čedalje bolj soočamo s prostorsko
stisko, ki zavira naš nadaljnji razvoj.
Čeprav že sedaj razpolagamo s 5000
kvadratnih metrov pokritih prodajnih,
skladiščnih in upravnih površin, jih že
dolgo želimo še povečati. Žal pa že vsaj
pet let nemočno čakamo na sprejetje
občinskega podrobnega prostorskega
načrta, ki bo omogočil razširitev pred
vsem skladiščnih prostorov, ki nam jih
najbolj primanjkuje.
Povečanje prostorov bo med drugim
omogočilo še pestrejšo ponudbo artiklov na področju vodovoda in ogrevanja, čeprav že sedaj zagotovo velja, da
če nikjer ni, se v VAN-DEN-u dobi!
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Čisto je lepo, lepo je čisto
Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o.
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
Informacije na telefonski številki:
04 28 11 300 in na
brezplačni telefonski številki:
080 35 55
info@komunala-kranj.si
www.komunala-kranj.si

Komunalne dejavnosti so pogosto zožene na področje
odpadkov, vendar pa je komunala veliko več in pokriva široko
področje različnih dejavnosti. Odpadki, ki jih odvržemo v
zabojnike na dvorišču, so odpeljani, kup kosovnih odpadkov
pospravljen, pitna in kakovostna voda priteče iz pipe in
odpadna voda izgine v odtoke in kanalizacijske cevi do
centralne čistilne naprave. Samoumevno, pa vendar ne, saj za
vsemi naštetimi procesi stoji velik in kompleksen sistem, ki
skrbi za nemoteno delovanje. Komunala Kranj skrbi za več kot
81.000 prebivalcev, za 21.956 odjemnih mest v sedmih
občinah in pokriva območje veliko 530 km2.
Gospodarske javne službe in izbirne dejavnosti
Aktivna je na področju izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb: za preskrbo
s pitno vodo v sedmih občinah – Mestni občini Kranj, občinah Šenčur, Cerklje na
Gorenjskem, Medvode, Naklo, Preddvor in Jezersko (740 km vodovodnega omrež
ja, 146 vodovodnih objektov), odvajanje in čiščenje odpadnih voda se izvaja v
vseh občinah ustanoviteljicah, razen v Medvodah (318 kilometrov kanalizacijskega
omrežja, 59 črpališč, 10.433 kanalizacijskih priključkov), obvezno gospodarsko
službo ravnanja z odpadki pa izvaja na območju petih občin (34.969 zabojnikov
za odpadke, 255 ekoloških otokov).
Poleg naštetih dejavnosti Komunala Kranj izvaja še pogrebno in pokopališko dejav
nost (v upravljanju Mestno pokopališče Kranj in pokopališče v Bitnjah), upravlja
mestno tržnico v Kranju, skrbi za čiščenje javnih površin in javno snago na obmo
čju mestne občine Kranj, kjer upravlja tudi parkirišča (749 parkirnih mest) ter vzdr
žuje občinske ceste (375 kilometrov cest – pluženje in odstranjevanje snega,
asfaltiranje, košnja trave).

Marko Kocjančič, direktor

Komunala Kranj sodi med
največja komunalna podjetja
v Sloveniji in ima dolgo
zgodovino. V letu 2018 bo
obeležila že 60 let od vpisa
Komunalnega servisa Kranj v
register podjetij in obratov.
Ob tej priložnosti bodo
obnovljene zaveze občinam
ustanoviteljicam o trajnostno
naravnanem izvajanju
obveznih gospodarskih služb
in izbirnih dejavnosti ter
zastavljeni novi cilji delovanja
in razvoja podjetja.
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Vizija in trajnostni razvoj
V skladu z vizijo podjetja Komunala Kranj vztrajno deluje kot vzor na področju skrbi
za čisto in zdravo okolje ter hkrati opozarja na primere dobre prakse ravnanja z
okoljem. Veliko energije usmerja v izobraževanje uporabnikov in ciljnih javnosti s
področja pravilnega ločevanja odpadkov, pomaga pri izvedbi čistilnih akcij in izpol
njuje svetovalno funkcijo do vseh deležnikov. Kranjska komunala zasleduje trajnos
tno usmerjene cilje, kot so priključitev mreži občin v zavezi na poti do Zero Waste,
z zavedanjem, da je to pot, in ne samo cilj, skrb za infrastrukturo v upravljanju,
stalni predlogi izboljšav v procesih upravljanja in vzdrževanje ter izboljševanje kako
vosti storitev za uporabnike. Pri tem je ključna angažiranost zaposlenih, strateško
vodenje, odprto komuniciranje in vključevanje vseh deležnikov. Na področju sode
lovanja z uporabniki se zasleduje napredek v digitalizaciji obveščanja. Uporabni
kom so na voljo različni komunikacijski kanali, kjer lahko dobijo informacije ali pa
se naročijo na brezplačno obveščanje.
Trendi, ki jih Komunala Kranj zasleduje, se kažejo na področju obnov in novogradenj
infrastrukture, kjer poteka intenzivno sodelovanje z občinami lastnicami. Na ta način
so zagotovljeni pogoji za kakovostno vodooskrbo, konstanten pretok in ustrezne
količine pitne vode, odvajanje odpadnih vod preko črpališč in kanalizacijskega omre
žja ter primerna oprema in temeljna infrastruktura na področju ravnanja z odpadki.
Upravljanje in vodenje sistema komunalnih dejavnosti je zapleten strokoven in
logističen proces. Komunala Kranj vlaga v znanje zaposlenih in skrbi za razvoj na
področju različnih komunalnih dejavnosti. Priložnosti za izboljšave so vedno, velja
jih izkoristiti.
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Prijavite se na:
• e-obvestila, obveščanje o splošnih novostih
• brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo
Naročite in uredite:
• prejemanje računa preko elektronske pošte
• e-račun za komunalne storitve v elektronski banki
• plačevanje računov z možnostjo direktne obremenitve vašega računa (trajnik)
Informacije na:
04 28 11 300, info@komunala-kranj.si, www.komunala-kranj.si
KOMUNALA KRANJ d.o.o.,
UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
LET-1042/17

BREZPLAČNA ŠTEVILKA

Čisto je lepo.
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Pošteno in zanesljivo

RIVAL - VTS, d. o. o., Ljubljana
Ob železnici 18, 1000 Ljubljana
T: 01 520 71 50
F: 01 520 71 68
info@rival-vts.si
www.rival-vts.si
OE Gorenjska
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
branko.malesic@rival-vts.si
T: 040 26 60 11
zoran.lakicevic@rival-vts.si
T: 040 55 00 55

ki vleče
vleče RIVAL-VTS,
RIVAL-VTS, d.
d.o.o.,
Vprega, ki
o. o., Ljubljana,
Ljubljana, OE
OE Gorenjska,
Gorenjska, ima vodstveni in
30 letnimi izkušnjami v zasebnem varovanju in mnoge prizadevne
operativni tim s 30-letnimi
mlajše varnostnike. Dobro poznamo razmere, ljudi in teren, ki ga poleg stalnih
pokrivamo tudi
tudi zz mobilnimi intervencijskimi varnostniki na
varnostnikov v objektih,
objektih pokrivamo
širšem območju Škofje Loke, Medvod, Kranja, Tržiča, Radovljice in Jesenic.
lastnemvarnostno-nadzornem
varnostno-nadzornemcentru
centru(VNC)
(VNC)imamo
imamopriklopljenih
priklopljenihveč
večtisoč
tisočobjekobjeVNalastnem
ktov:stanovanj,
stanovanj,hiš,
hiš,vikendov,
vikendov,trgovinskih,
trgovinskih, finančnih
finančnih in
in proizvodnih
proizvodnih objektov,
objektov, med
tov:
temi tudi objekte posebnega državnega pomena in objekte državne infrastrukture.
www.rival-vts.si/
Vljudno vabljeni na obisk naše spletni strani na naslovu: www.rival-vts.si/.
Izkušnje kažejo, da je poleg konkurenčne cene in kakovostno opravljenih storitev,
človekovih pravic,
pravic,strokovnosti
strokovnostiininzakonitosti
zakonitostipri
pridelu
deluvarnostnega
varnostnegaoseb
osespoštovanja človekovih
bjacenjena
cenjenasestavina
sestavinavarovanja
varovanjatudi
tudipoštenost
poštenost
zanesljivost.
Držimo
besedo.
ja
in in
zanesljivost.
Držimo
besedo.
Zaposlenih imamo okoli 85 varnostnikov, varnostnih tehnikov in drugega varnostnega osebja. Z intervencijskimi enotami pokrivamo: Ljubljansko kotlino, širše
območje Kočevja, Notranjsko, Kras, Obalo in Gorenjsko.
Za vas opravljamo naslednje varnostne storitve:
- upravljanje
–	
upravljanje VNC, kategorije II.: sprejemamo alarmna sporočila z alarmnih
naprav, jih obdelamo, shranimo in ukrepamo -–obveščamo
obveščamosvoje
svojeintervencijske
intervencijske
enote, državne službe in naročnike;
- izdelava
–	
izdelava ocene stopnje tveganja in načrta varovanja;
- varovanje
–	
varovanje ljudi in premoženja z varnostniki oz. z občasnimi obhodi varnostnika:
- intervencijsko
–	
intervencijsko varovanje z varnostniki (odziv na sprožen alarm) in pregled
objektov;
- požarno varovanje, skladno z izdano
izdano Odločbo
Odločbo URSZR;
URSZR;
–
- reševanje oseb
o varnosti
dvigal;
oseb,ujetih
ujetihvvdvigalu,
dvigalu,skladno
skladnoPravilnikom
s Pravilnikom
o varnosti
dvigal;
–
- prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk;
–
- varovanje prireditev v gostinskih lokalih;
–
- varovanje javnih prireditev;
–
- dobava,
–	
dobava, vgradnja, servis in vzdrževanje protivlomnih alarmov, sistemov za
požarno
javljanje
in video
nadzornih
sistemov.
za požarno
javljanje
in video
nadzornih
sistemov.
Vlomi v objekte, ki jih varujemo in so vidno označeni »OBJEKT VARUJE
soizjemno
izjemno redki
redki in
in zaradi
zaradi hitrega
hitrega ukrepanja
ukrepanja praviloma neuspešni.
RIVAL«
,,so

Branko Malešič,
varnostni menedžer
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Na e-pošti in telefonu smo vam na razpolago neprekinjeno,
ves čas vseh dni v letu.
d.o.o.,
Rival-VTS, d.
o. o.,Ljubljana
Ljubljanajeježe
žepolnih
polnih 20
20 let
let preizkušen
preizkušen partner za varovanje
vašega premoženja. Od MNZ RS smo prejeli bronasti znak za zasluge, prizadevnost in pomemben uspeh pri zagotavljanju varnosti.
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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:
1. 1., 1. 5., 1. 11.,
velika noč, božič

mag. Marjana Žibert,
direktorica

Leto 2017 je bilo za Gorenjski muzej ustvarjalno, saj smo
pripravili niz zanimivih in odmevnih razstav, kopico
aktualnih muzejskih večerov, barvitih otroških delavnic
ter se zato vsak teden srečevali v naših prostorih. Veseli smo, da ste naši redni obiskovalci, da spremljate naše
delo in s tem bogatite lastno znanje o bogati preteklosti
Gorenjske.
V Muzeju Tomaža Godca v Bohinjski Bistrici smo nadaljevali projekt postavitve nove stalne razstave. V mesecu
novembru smo odprli del, posvečen najstarejšim obdobjem v zgodovini, Bohinj v arheoloških obdobjih. Ste se z
avtovlakom peljali iz Bohinja proti Novi Gorici? V vagonu
avtovlaka smo pripravili razstavo o inženirju Maksu Klodiču, ki je bil nadzornik pri gradnji bohinjskega predora.
Skozi celotno poletje smo bili del projekta Poletje s Prešernovimi nagrajenci, kjer smo sodelovali z Zavodom
za turizem in kulturo, Galerijo Prešernovih nagrajencev,
Layerjevo hišo in Prešernovim gledališčem. V galeriji Prešernove hiše smo med drugim gostili Svetlano Makarovič
in Nika Grafenauerja, dva žlahtna sogovornika, ki sta nas
dodobra nasmejala in povedala tudi kakšno pikro.

Jesen smo v gradu Khislstein začeli z odprtjem nove občasne razstave V roki puškica, doma pa ljubica. Razstava je
posvečena letu 1917 na soški fronti in v zaledju Gorenjske.
Odločilen dogodek tega leta je bil t. i. čudež pri Kobaridu,
ko se je končala soška fronta. Kako so živeli ljudje v zaledju, boste vse do septembra 2018 lahko izvedeli na razstavi.
Dogodek, ki ga v letošnjem letu ne gre prezreti, je gostovanje japonskih umetnikov v Kranju. Obiskali in pri nas
razstavljali so umetniki skupine RYU, ki deluje pod vod
stvom Toshihira Hamana, ki je bil tudi slavnostni govornik na odprtju, razstavo pa je odprl japonski veleposlanik
v Sloveniji, njegova ekscelenca gospod Keiji Fukuda.
Se spominjate otroške igre En Ten Tentera? Obiščite Mestno hišo in se vrnite v čas otroštva v središču mesta Kranja,
ko so se otroci igrali na ulicah, ušpičili kakšno navihano,
predvsem pa uživali v vsakdanu brezskrbnih dni.
V letu, ki se izteka, se je dogajalo še precej več, zato vas
vabimo, da nas spremljate in obiščete tudi v letu 2018, ko
se bomo trudili, da privabimo še vas, ki nas ne poznate.
Vabljeni

Odkrijte, kaj dobrega vas čaka v novem. Našli boste sebe
in svoje najbližje. Naj bo 2018 dobro res prav vsem.
Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana
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120 let gimnazijske
stavbe v Kranju
Gimnazija Kranj v novo leto vstopa prenovljena.
Napoleon reče:
Ilirija vstan'!
Ustaja, izdiha:
Kdo kliče na dan?
Razumem. Znam.
Sem z Gimnazije Kranj.
TELEFONI
Centrala: 04/281 17 10
Šolska svetovalna služba: 04/281 17 17
INTERNET: http://www.gimkr.si
E-pošta: gimnazija.kranj@guest.arnes.si

Alegoriji Avstrija in Carniola.
Kipa naj bi stala v fasadnih nišah, skico je narisal
tedaj mladi kipar Ivan Zajec. Gimnazija Kranj
kipov žal ni naročila.

»Devetdeset let smo čakali na novo stavbo gimnazije in danes,
18. septembra 1897, končno stojimo v njej.«
Tako so se glasile besede, ki so plemenito in srčno napolnile navzočo
publiko, prežel jih je glas otvoritvenega govora slavnostno oblečenega
tovariša Kranjske skupnosti. Neučakanost je krepko naraščala in v zraku
je bilo moč okusiti željo po tradiciji in narodni prebujenosti. Slavnostna
gospoda dežele Kranjske se je dne 18. septembra 1897 in 120 let po
tem, 18. septembra 2017, zbrala v preddverju gimnazijske stavbe z enim
prežemajočim namenom – namreč, da bi se ob tej svetli priložnosti lahko
družno posvetili bogati intelektualni dediščini mladih umov. Z velikim
ponosom v srcih smo dijaki mednarodne mature, slavnostno oblečeni v
modo 19. stoletja, korakali po poslopju stavbe z več kot 120-letno tradicijo, ki izžareva sam vrh arhitekturne umetnosti. Obhodili smo poslopje, se
povzpeli po starem stopnišču in prispeli na kraj dogajanja. Nosilca slovenske zastave in zastave kranjske gimnazije sta sprevodu neučakanih dijakov dajala ritem in namembnost. V samem središču dogajanja je stal oder,
na katerem se je odvijal pozdravni govor, ki ga je triumfalno, z obilico
ponosa, izrekel eden izmed prvih dijakov kranjske gimnazije. Množica je
navdušeno ploskala vsem nastopajočim. Fantje, odeti v suknjiče in snežno bele srajce, ter dekleta, lesketajoče se oblečena v blišč 19. stoletja,
so prispevali k sami zgodovinski atmosferi, ki ni prevzemala le nas, temveč
tudi občinstvo. Utemeljevanje zgodovinsko-tradicionalnega konteksta je
prav tako pripomoglo k boljši predstavi in ne nazadnje praktični izvedbi
samega dogodka. Obilico pohvale pa so si prislužili tudi drugi govorniki,
med katerimi je bil tudi ravnatelj gimnazije mag. Franc Rozman, za katerega je osebni odnos do gimnazije dolžnost in velika odgovornost. K poživitvi pa so prispevali še dr. Nika Leben, prof. dr. Jedert Vodopivec Tomažič
in nekdanji dijak gimnazije Ivan Smiljanić. Vsem se iskreno zahvaljujemo
za podrobno analizo odkrite šatulje. Dogodek se je izkazal za nadvse
uspešnega, na koncu smo občinstvo postregli tudi z dobrotami, da je
domov odšlo nasmejano in s polnimi želodci. Ta dan se nam bo vtisnil v
spomin kot dan slave in ponosa, ki se mora ohraniti tudi za prihodnje
generacije. Za konec pa mi dovolite, da zaključim to refleksijo z odzvanjajočo zadnjo kitico pesmi Valentina Vodnika Ilirija oživljena.
Korintu so rekli:
Helensko okó;
Ilirija perstan
Evropini bo.
Avtor: Sven Jensterle Prešern iz 3. h
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Letos na Gimnaziji Kranj potekajo obsežna gradbena dela, ki so v celoti spremenila
podobo starega pritličja, med poletnimi počitnicami se obeta še prenova obeh nadstropij in zamenjava oken. Nova okna bodo spet macesnova in bodo imela podobo
oken iz leta 1897. O prenovi je ravnatelj mag. Franc Rozman povedal: »V okviru
investicijskih vzdrževanj smo za stavbo solidno skrbeli. Po spletu okoliščin so se lani
sprostila evropska sredstva za energijsko sanacijo tudi srednjih šol. Prijavili smo se,
pridobili okoli 400 tisoč evrov evropskih sredstev, dodali približno še enkrat več
lastnih sredstev in v sodelovanju z Zavodom za varovanje kulturne dediščine Republike Slovenije, Območna enota Kranj, začeli z zahtevno sanacijo. Stari del zgradbe
bomo obnovili v prvotni videz, le energijsko bo stavba manj potratna, hkrati pa bo
požarno varna v skladu s predpisi. Do konca prihodnjega leta moramo fazo, predvideno z razpisom, zaključiti. Na severni strani smo zamenjali že večino oken, poleti
2018 bomo vsa. Prav tako je pritličje s staro avlo in z glavnim vhodom že pridobilo
novo staro podobo. Iz do sedaj narejenega lahko vidimo, da so Kranjčani pred 120
leti res zgradili veličastno stavbo. Dela pa potekajo tudi v novem delu, kjer bo največja pridobitev dnevna soba za dijake, ki jo bomo uredili po njihovih željah. Kranjčani so z lastnimi sredstvi najprej zgradili gimnazijsko stavbo, potem pa vseskozi
zgledno skrbeli zanjo. S pomočjo kranjskih podjetij smo leta 1980 zaključili s prizidkom, leta 1991 pa smo pridobili še učilnice na podstrešju in obnovili fasado. Zaradi
teh dozidav je Gimnazija Kranj postala ena izmed največjih gimnazij v Sloveniji. V
90. letih smo vpisovali po devet paralelk.«
Letošnje leto je bilo tudi sicer polno presenečenj. Ob gradbenih delih je bil 28.
februarja 2017 na Gimnaziji Kranj v stari avli povsem naključno odkrit sklepni kamen,
za katerim je niša, kamor so ob odprtju nove stavbe gimnazije v Kranju 18. septembra 1897 vložili bakreno skrinjico z dokumenti, čeprav fotografija iz skrinjice kaže na
to, da so jo zazidali šele po letu 1902. Najdba ima pomembno vrednost za slovensko šolstvo, predstavlja pa verjetno tudi najbogatejšo časovno kapsulo v Sloveniji,
saj vsebuje 40 različnih dokumentov, pričevalcev tistega časa. Včasih je bilo povsem običajno, da so časovne in zgodovinske mejnike pospremili s časovnimi kapsulami v obliki skrinjic ali steklenic. Lebnova je še pojasnila, da je Gimnazijo Kranj
takrat vodil ravnatelj Josip Hubad, ki je tu služboval od 1894 do 1906. Načrte za
novo gimnazijsko stavbo v Kranju je izdelal arhitekt Viljem Treo (izdelal tudi načrte za
slovensko filharmonijo), po enakih načrtih sta zgrajeni še gimnaziji v Novem mestu
in Spodnji Idriji. Gradbena dela je izvedla Kranjska stavbna družba. Poslopje pa je
bilo zgrajeno prej kot v letu in pol. Kranj je tako dobil popolno osemrazredno gimnazijo. Zanimivo je, da so se za delo zanimali gradbeniki iz Trsta, Dunaja in Prage.
Spomenico, ki je ohranjena v rokopisu, je sestavil profesor Anton Štritof. Med 1895
in 1900 je na Gimnaziji Kranj poučeval slovenščino, latinščino, nemščino, geografijo in zgodovino. Prof. dr. Jedert Vodopivec Tomažič, vodja Centra za restavriranje in
konserviranje Arhiva Republike Slovenije, je pojasnila, da je najdba v zelo dobrem
stanju in da se bomo skupaj odločili, kako za časovno kapsulo najprimerneje poskrbeti, da bo njena vsebina ostala ohranjena tudi prihodnjim rodovom. Restavriranje
spomenice bi bilo zelo tvegano, saj je papir že krhek, uporabljali pa so tudi tinto, ki
so jo tedaj izdelovali še po tisočletnih recepturah z vsebnostjo železovega oksida, ki
zelo razjeda papir. K sreči se pri gimnazijski spomenici to ni zgodilo. V skrinjici je
bila tudi fotografija Kranja iz tistega časa, ki jo je nekoliko načela vlaga, ki se je
ustvarila zaradi kondenziranja v zaprti niši. Ob tej priložnosti bomo 120 let potem
naredili novo časovno kapsulo s sporočilom in vsemi medijskimi objavami o tej izjemni najdbi in jo vstavili v nišo poleg stare niše. Ob odprtju razstave smo poskušali čim
bolj avtentično slediti ceremonialu 18. septembra 1897, ko je bilo vse nared, da so
kranjski gimnazijci skupaj z visokimi gosti položili sklepni kamen in odkrili spominsko
ploščo, ko so novo gimnazijsko stavbo v Kranju predali njenemu namenu. Profesorji in dijaki so v sprevodu prihajali v novo šolo. Pomembneže, ki so prihajali od vsepovsod, so z vozovi pričakali na kranjskem kolodvoru. Bil je velik dan za Kranj in velik
dan za deželo Gorenjsko. Spominska plošča je izginila, za sklepni kamen se je
pozabilo, kje je bil vgrajen. Tako smo po 120 letih spet po naključju našli kraj z veliko zgodovinsko in simbolno vrednostjo, kraj, kamor so naši predniki skrbno shranili dokument ene najpomembnejših pridobitev v zgodovini dežele Gorenjske, gimnazije, ki je v svet do danes poslala že več kot 14 tisoč maturantov.

Avtorica: Nataša Kne, prof.
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Zakaj je družbena odgovornost
podjetij pomembna
V splošnem lahko družbeno odgovornost definiramo kot odgovornost vseh subjektov
poslovanja, predvsem lastnikov in menedžerjev, ki stremijo k uresničevanju potreb in interesov
okolja podjetja in podjetja samega. Če na osnovno odgovornost podjetij vplivajo zlasti
zakonodaja in splošno sprejete družbene norme, pa je za družbeno odgovornost podjetij
značilno, da temelji na prostovoljnih politikah, programih in strategijah podjetja, ki po lastnem
interesu naslavljajo in pripomorejo k reševanju problemov v družbi.
Družbeno odgovorno ravnanje na vseh nivojih je tudi ena od strateških usmeritev podjetja Knauf Insulation, človečnost
(Menschlichkeit) kot rdeča nit družbene odgovornosti pa je hkrati tudi ena od internih vrednot korporacije Knauf Insulation.

Proizvodnja in okolje
Skrb za minimiziranje vplivov proizvodnje na okolje je osnovno vodilo poslovanja
podjetja Knauf Insulation. To dokazujejo tako višina investicij v novo, čistejšo in
okoljsko bolj sprejemljivo tehnologijo (samo v Sloveniji so v zadnjih letih v napredne okoljske tehnološke rešitve investirali več kot 70 mio EUR) kot tudi vzpodbudni rezultati okoljskih vplivov, ki so jih na večini parametrov pomembno znižali.
Intenzivni so tudi projekti za zmanjšanje hrupa, zlasti transportnega, nova tehnologija pa jim omogoča 100-odstotno ponovno uporabo odpadnih materialov.

Knauf Insulation, d.o.o., Škofja Loka
Trata 32, 4220 Škofja Loka
www.knaufinsulation.si

Produkti in okolje
Izolacijski produkti že po svojem osnovnem poslanstvu pomembno prispevajo k
varovanju okolja, saj znižujejo porabo energije in s tem tudi emisije, ki jih spuščajo kurilne naprave v ozračje. Pomemben je tudi prispevek negorljive mineralne
izolacije k požarni varnosti, kot tudi k preprečevanju širjenja hrupa. Najnovejše
področje zelenih rešitev, zlasti zelenih streh, pa omenjenim prednostim dodaja
še boljši nadzor nad meteornimi vodami, manjšo porabo vode in izboljševanje
kakovosti zraka.
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Odprta komunikacija
Odprta komunikacija je neobhodni del družbeno odgovornega poslovanja podjetja, zato so tudi v podjetju Knauf Insulation vrata za vse, ki bi jim želeli sporočiti svoje mnenje ali
imajo vprašanja, vedno odprta. Pomembne poslovne korake redno sporočajo javnosti v različnih oblikah – preko
sporočil za javnost, intervjujev, novinarskih prispevkov in
podobno. Vsaj dvakrat letno organizirajo srečanje s sosedi,
predstavniki krajevnih skupnosti, predstavniki občinskih
organov ... Sistematično spremljajo in odgovarjajo na
komentarje iz lokalnih organizacij, vsi, ki jih delovanje različnih sfer podjetja bolj zanima, pa jih lahko sledijo tudi na
socialnih omrežjih.

Zdrav razvoj mladih
Da so mladi naša prihodnost, je dejstvo, kot je dejstvo tudi
to, da za svoje zorenje potrebujejo vzpodbudno okolje.
Naloga odraslih je, da jim tako okolje omogočimo in ponudimo. Zato imajo v podjetju odprta vrata za potrebe mladih
v lokalni skupnosti. Aktivnosti gredo večinoma v smeri podpore delovanju športnih društev in klubov, kot tudi v smeri
podpore posamičnih projektov mladih v šolskih in obšolskih
dejavnostih vseh vrst. Naj ob tem omenimo le Rokometno
društvo Urbanscape Loka in tekmovanje za mlade smučarje
Pokal Loka.

prakse in nabiranje izkušenj v svojem podjetju. Aktivni so
tudi na tekmovanjih za študente, kot je npr. McGyver, ter se
vključujejo v projekta Inženirji bomo! ter JA Slovenija, ki
vzpodbujata podjetništvo in razvoj mladih. Tudi znotraj podjetja poteka projekt razvoja talentov preko internega in
eksternega mentorstva in t. i. coachinga ter projektov zunanjih organizatorjev. Vse z namenom aktiviranja ustvarjalnega
in podjetniškega potenciala mladih.

Kakovost bivanja
Da jim je mar za vse prebivalce v lokalnem okolju, dokazujejo s podporo množičnih športnih, kulturnih in razvedrilnih
dogodkov, tudi projektov občine in lokalne razvojne agencije. Aktivno pa so se vključili tudi v reševanje smučišča Stari
vrh, ki se je znašlo v nezavidljivi situaciji, saj želijo, da prebivalcem bližnje smučišče ostane kot možnost za rekreacijo
oz. kakovostno preživljanje prostega časa. Že omenjeno
vrednoto človečnosti želijo živeti tudi v praksi, zato občasno
z materialom priskočijo na pomoč občanom, ki so jih doletele različne nesreče.

Izobraževanje
Knauf Insulation kot največji slovenski proizvajalec izolacij,
eden večjih v regiji in tretji na svetu igra pomembno vlogo tudi
na področju izobraževanja. So specialisti za svoje področje,

Experience Center v Škofji Loki bo izobraževalno
in informativno središče.

Prepoznavanje in razvoj talentov
Ker se zavedajo, da so današnji mladi lahko že jutri njihovi
zaposleni, in ker se hkrati zavedajo, koliko nadarjenih in
sposobnih mladih ljudi je med nami, želijo v njih poiskati ali
zbuditi talente s številnimi projekti, ki jih pripravljajo sami ali
se kot podporniki vključujejo vanje. V podjetju imajo že več
let odprt program za študente zaključnih letnikov ali absolvente »Širimo znanje«, kjer mladim omogočajo opravljanje

zato svoja znanja in dognanja prenašajo na različne deležnike, ki jih srečujejo pri delu. Tako organizirajo številna izobraževanja za izvajalce, trgovce, arhitekte, upravnike, predvsem
pa čutijo odgovornost, da s svojimi aktivnostmi dvigujejo tudi
splošen nivo poznavanja področij energetske učinkovitosti,
požarne varnosti, akustike na eni strani ter podjetniških in
tržnih pristopov po drugi strani. Z namenom odpreti vrata znanja vsem zainteresiranim so trenutno sredi gradnje izobraževalnega centra (Experience Center) v Škofji Loki, kjer bodo
lahko udeleženci doživeli praktično, digitalno ali predstavitveno izkušnjo njihovih izolacijskih in zelenih rešitev.
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Alpska 43, 4248 Lesce, T: 04 53 53 804, www.avtomony.si
Alpska 43, 4248 Lesce
T: 04 53 53 804
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Za vsako zgodbo,
samo en naslov
je pravi!

ZANESLJIVO Z VAMI!
Ko za posel v oblaku ste pravi in vas na poti k uspehu nič ne
ustavi. Ko potrebujete rezervni del ali partnerja, ki bo za vas vsak
dan poskrbel. Če ste prepozni za banko ali želite v zbirko dodati
novo znamko. Ko želite razveseliti z voščilom ali presenetiti z
lepim darilom. Za vsako zgodbo, samo en naslov je pravi!

