
Gorenjska 2022

ISSN 1318-5586, letnik LXXV



XD
NEW GENERATION DAF

Številka ena  
v distribuciji
DAF je osvojil nagrado za mednarodni tovornjak leta. In to že drugo leto zapored! Nova 
generacija DAF XD je popolni zmagovalec v distribuciji, saj postavlja neprekosljive nove 
standarde glede varnosti, učinkovitosti in udobja za voznika.

Obiščite startthefuture.com in odkrijte, zakaj je novi DAF XD čisti užitek za vožnjo, 
delo in počitek.
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UVODNIK

Letopis GORENJSKA izhaja enkrat letno kot priloga 

 Izdajatelj: 

Direktorica/odgovorna urednica:
Izvršna urednica: Novinarji/uredniki: 

Fotoreporterja: 
 Zunanji sodelavci:

urednik:  Oblikovanje:

  
Tisk:  Distribucija:

Leto spoznanj, kako smo se zmotili
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JANUAR – PROSINEC

1 ned. novo leto

2 pon. novo leto

3 tor. Genovefa

4 sre. Angela

5 Simeon

6 pet. Gašper

7 sob.  

8 ned. Severin

9 pon.

tor. Gregor

11 sre. Pavlin

12

13 pet.

14 sob.

15 ned. Pavel

16 pon. Marcel

17 tor. Anton

18 sre.

19

pet.

21 sob.

22 ned. Cene

23 pon.

24 tor.

25 sre.

26 Pavla

27 pet. Janez

28 sob. Peter

29 ned. Franc

pon. Martina

31 tor. Janez

1 sre. Ignac

2

3 pet.

4 sob.

5 ned. Agata 19 

6 pon. Dora

7 tor.

8 sre. Janez

9 Polona

pet.

11 sob.

12 ned.

13 pon. Katarina

14 tor. Valentin valentinovo

15 sre.

16

17 pet. Silvin

18 sob. Simeon

19 ned.

pon. Leon

21 tor. Irena pust

22 sre.

23 Marta

24 pet. Modest

25 sob.

26 ned.

27 pon.

28 tor.

2023

Setveni priroœnik
Marije Thun

Koledar za kmete, vrtiœkarje in œebelarje
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Kot nosilec pravic v Sloveniji je izdala dovoljenje za objavo  
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MAREC – SUŠEC APRIL – MALI TRAVEN

Dan za list 

1 sre. Albin

2 Janja

3

4 sob. Kazimir

5 ned. Janez

6 pon. Nika

7 14 

8 sre. Janez

9

10

11 sob.

12 ned. Gregor

13 pon.

14

15 sre. Klemen konec  
presajanja 23

16 Hilarij

17 Jerica

18 sob.

19 ned. w

20 pon.

21 18 

22 sre. Vasilij

23

24 Gabrijel

25 sob. Minka  

26 ned. Maksima

27 pon.

28 Janez  
presajanja 23

29 sre. Ciril

30 Bogo

31 Benjamin

 7:00  12:00  18:00

1 sob. Hugo

2 ned. Franc

3 pon. Ljuba

4 Izidor

5 sre. Vinko

6 Viljem 06 

7 Darko

8 sob.

9 ned. nedelja

10 pon. ponedeljek

11 Leon

12 sre. Lazar konec presajanja 05

13 Ida

14 Valerij

15 sob. Helena

16 ned. Bernarda

17 pon. Rudi

18 Konrad

19 sre. Leon

20 04 

21 Simeon

22 sob. Leonida

23 ned. Vojko

24 pon. Jurij

25 Marko

26 sre. Marcelin

27

28

29 sob.

30 ned.

 7:00  12:00  18:00

presajanje
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MAJ – VELIKI TRAVEN

je pravi dan za setev, nego in spravilo 

1 pon.

2 tor.

3

4

5 19 

6

7 Stanko

8 pon. Viktor

9 tor.

10 Izidor

11

12

13

14

15 pon. Zofka

16 tor.

17 Jošt

18 Erik

19 Ivo 17 

20

21

22 pon.  

23 tor

24 Suzana

25

26

27

28 Avguštin

29 pon.

30 tor. Ivana

31

 7:00  12:00  19:00

1 Fortunat

2

3

4 05 

5 pon.

6 tor.

7

8

9

10

11

12 pon.

13 tor. Anton

14

15 Vid

16

17

18 Marko 06 

19 pon.

20 tor.

21

22

23

24

25 Hinko

26 pon.

27 tor.

28

29

30

 7:00  12:00  20:00

Kot nosilec pravic v Sloveniji  
je izdala dovoljenje za  

(www.ajda-vrzdenec-zalozba.si)
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JULIJ – MALI SRPAN AVGUST – VELIKI SRPAN

Dan za cvet – k cvetnim rastlinam štejemo vse rastline, 

-
 cvet  list  korenina

 mlaj

1 sob. Bogoslav presajanje

2 ned. Marija

3 pon. Irenej 13 

4 tor. Urh

5 sre. Anton

6 Bogomila

7 pet. Ciril, Metod

8 sob. Špela

9 ned. Veronika

10 pon. Ljubica

11 tor. Olga

12 sre. Mohor

13 Evgen

14 pet. Franc

15 sob. Vladimir

16 ned. Marija

17 pon. Aleš 20 

18 tor. Miroslav

19 sre. Vincenc

20 Marjeta

21 pet. Danilo

22 sob. Majda

23 ned. Branislav

24 pon. Kristina

25 tor. Jakob

26 sre. Ana

27 Sergij

28 pet. Zmago

29 sob. Marta

30 ned. Julita konec presajanja 13

31 pon. Ignac

 7:00  12:00  20:00

1 tor. Peter 20 

2 sre. Alfonz

3 Lidija

4 pet. Dominik

5 sob. Marija

6 ned. Ljubo

7 pon. Kajetan

8 tor. Miran

9 sre. Janez

10 Lovrenc

11 pet. Suzana

12 sob. Klara

13 ned. Lilijana

14 pon. Demetrij

15 tor. Marija Marijino  
vnebovzetje

16 sre. Rok 11 

17 Pavel zdr. prekmurskih 
Slo. z mat. naro.

18 pet. Helena

19 sob. Ljudevit

20 ned. Bernard

21 pon. Ivana

22 tor. Timotej

23 sre. Filip

24 Jernej

25 pet. Ludvik

26 sob. Viktor  
pres.10

27 ned.

28 pon. Avguštin

29 tor. Janez

30 sre. Roza

31 Rajko 03 

 7:00  12:00  19:00
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SEPTEMBER – KIMAVEC OKTOBER – VINOTOK

je pravi dan za setev, nego in spravilo 

1 pet. Tilen

2 sob. Štefan

3 ned. Dora

4 pon. Zalka

5 tor. Lovrenc

6 sre. Zaharija

7 Marko

8 pet. Marija

9 sob. Peter

10 ned. Nikolaj

11 pon. Milan

12 tor. Gvido

13 sre. Filip

14 Rasto

15 pet. Nikodem vrn. Primorske  
 

16 sob. Ljudmila

17 ned.

18 pon. Irena

19 tor Suzana   

20 sre. Svetlana   

21 Matej

22 pet. Mavricij

23 sob. Slavojko konec presajanja 06

24 ned. Nada

25 pon. Gojmir

26 tor. Justina

27 sre. Damijan

28

29 pet. Mihael 11 

30 sob. Sonja

 7:00  12:00  18:00

1 ned. Julija

2 pon. Bogumil

3 tor. Terezija

4 sre. Franc

5 Marcel presa. 23

6 pet. Vera

7 sob. Marko

8 ned. Brigita

9 pon. Abraham

10 tor. Danijel

11 sre. Milan

12 Maks

13 pet. Edvard

14 sob. Veselko  

15 ned. Terezija

16 pon. Jadviga

17 tor. Marjeta

18 sre. Luka

19 Etbin

20 pet. Irena konec presajanja 10

21 sob.

22 ned. Vendelin

23 pon. Severin

24 tor. Rafael

25 sre. Darija dan suverenosti

26 Lucijan

27 pet. Sabina

28 sob. Simon  

29 ned. Ida

30 pon. Marcel

31 tor. Bolfenk dan reformacije

 7:00  12:00  17:00

03

19

21

Kot nosilec pravic v Sloveniji  
je izdala dovoljenje za  

(www.ajda-vrzdenec-zalozba.si)
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NOVEMBER – LISTOPAD DECEMBER – GRUDEN

Dan za cvet – k cvetnim rastlinam štejemo vse rastline, 

-
 cvet  list  korenina

 mlaj

1 sre. Vsi sveti dan spomina  
na mrtve

2 Dušanka

3 pet. Silva

4 sob. Drago

5 ned. Zahar

pon. Lenart

7 tor. Engelbert

8 sre. Bogomir

9 Teodor

pet.

11 sob. Martin

12 ned. Emil

13 pon. Stanislav  

14 tor.

15 sre. Polde

Jerica

17 pet. Gregor

18 sob. Roman

19 ned. Elizabeta

pon.

21 tor.

22 sre. Cilka

23 Klemen dan Rudolfa 
Maistra

24 pet. Janez

25 sob. Katarina

ned. Konrad

27 pon. Vigil  

28 tor. Jakob

29 sre.

1 pet.

2 sob. Blanka

3 ned. Franc

4 pon. Barbara

5 tor. Savo

sre.

7

8 pet.

9 sob.

ned.

11 pon.

12 tor.

13 sre.  

14 Dušan

15 pet. Kristina

sob. Albina

17 ned. Lazar

18 pon. Teo

19 tor. Urban

sre.

21

22 pet.

23 sob.

24 ned. Eva

25 pon.

tor. Štefan in enotnosti

27 sre. Janez  

28

29 pet. David

sob. Evgen

31 ned. Silvester
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DECEMBER 2021

ITALIJANSKI ZDRAVSTVENI delavci v cepilnem centru v kranjski vojašnici

OKVIR IN 
Acroniju

V MENGŠU 
ostanke rimskega zidu.
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Zlatorog in za zgraditev novega.
Podjetje LTH Castings iz Škofje Loke 
je v kompleksu nekdanjega Litostroja 
v Ljubljani odprlo novo proizvodno 
linijo za izdelke za avtomobilsko 
industrijo. V Lescah so odprli nov 
nakupovalni center s šestimi 
trgovinami, lekarno, kavarno in 

izdelalo okvir in dno za novo 

jeseniškega jekla.

Rešitev za hotel Belcijan

kulturni dom, ki je bil zgrajen kot 

zaznamovala generacije mladih z 

je presenetilo bogato arheološko 

podelili Severjeve nagrade in izdali 

poklicnih in amaterskih igralcev. 
Lanske so prejeli poklicna igralca 

(Loški oder) in študentje dramske igre 

komedija Fetiš na puter, ki so jo 

Spomin na korziško tragedijo
Prvega decembra je minilo 40 let od 

Slovenska oblast se ni izkazala, saj je 

avtobusu zgorel mlajši moški, za 
enega pa je bilo usodno delo z 

�

�

�

�

�
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Blejska Pristava bo hotel

Januar je mineval v znamenju boja 

Zmagoslavje na snegu

Prva sta bila Ema in Metod
Pristava bo do konca leta 2025 postala hotel.

JANUAR 2022
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dotrajanosti so na Bledu sklenili, da 

obnovili Zdravstveni dom. Podobne 

program fizioterapije in tako 

obnovili vrtec. Na Jezerskem so na 

Iveta Šubica Poljanska vstaja 

spomeniku NOB.

Nova gasilska vozila

zgodovini delovanja gasilcev v 

dobili sodobno gasilsko vozilo za 

kombiji in avtobusi zvozili v dolino. 

opozorila na drago ogrevanje z 

Škofja Loka dobila status mestne 

na Planini. Lani so svetniki izdajo 
zavrnili. Prispevki igralnice bodo 

obvoznice.

Slovo Igorja in Slavka

reprezentanci. Umrl pa je tudi mag. 

delavec in predvsem priljubljen 

� Petnajstega januarja je minilo 
trideset let od pomembnega 
mednarodnega priznanja Republike 

takratne Evropske skupnosti.

� V Italiji so po devetih krogih 
volitev za predsednika republike 
znova izvolili Sergia Mattarello.

� V gorah je kosila smrt. Na 
Malem Triglavu, Komni, 
Kamniškem sedlu in Stolu je umrlo 

� Predsednik republike Borut 
Pahor je z redom za zasluge 
odlikoval gorenjskega rojaka, 

Franc Pivec iz Bohinjske Bistrice in 

Kokrice.

�

mestom dosegel najboljši 
slovenski uvrstitvi med paralimpijci 
v zimskih športih.

� Za novega direktorja 
Triglavskega narodnega parka je 

CERKLJANSKI GASILCI 

IGOR SLAVKO 
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Slovenci med zmagovalci Pekinga
Osrednji februarski dogodek, ki je bil 

zanimanja, so bile 24. zimske 
olimpijske igre v Pekingu na 
Kitajskem, ki je s tem postal edino 
mesto, ki je organiziralo tako poletne 
kot zimske olimpijske igre. V kitajsko 
prestolnico je odpotovalo 41 
slovenskih športnic in športnikov z 
velikimi upi na kolajne. Upi so se 

sedem kolajn, eno manj kot leta 2014 v 

se lesketa na Gorenjskem. Zlato sta 

Bogataj in mešana ekipa skakalcev, v 
kateri so tekmovali Timi Zajc, Nika 

Prejemniki srebrnih medalj so bili 

Gloria Kotnik. Poleg kolajn so naši 
športniki dosegli še pet uvrstitev med 

najboljših deset. To je bil uspeh nad 

število prebivalcev uvrstil med tri 

Slovenija na zimskih olimpijskih igrah 
doslej osvojila 24 kolajn. Med uspešne 

športnike sta se z zmago med dvosedi 
v sankanju na naravnih progah med 

Rusija je napadla Ukrajino
Zle napovedi, da bo Rusija napadla 

Vladimir Putin je sicer trdil, da gre le 
za posebno operacijo, vendar je šlo za 

energetske odvisnosti od Rusije za vso 

Amerike so zoper Rusijo sprejele prve 

Rusijo, ki ji ni uspelo zlomiti Ukrajine 

Sloveniji, ki se je v prihodnjih mesecih 
zaradi višjih cen energentov in hrane 

Ukrajino.

Nova šola v Preski
Olimpijske igre na Kitajskem in 

osrednja dogodka meseca, kar pa ne 
pomeni, da drugih za lokalna okolja 
pomembnih dogodkov ni bilo. 

milijonov evrov vedno gradnjo nove 
Osnovne šole Preska. V Valburgi, prav 

Cerklje so nadaljevali gradnjo 
komunalne infrastrukture. V 
Kamniku so obnovili Dom kulture, na 
Planini v Kranju pa so vgradili 

MEŠANA EKIPA 

FEBRUAR 2022
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temeljni kamen za hišo s 34 
oskrbovanimi stanovanji. V Škofji 

Poljane in Škofja Loka podpisali 

center Stari vrh postal regionalni 
poligon za alpske discipline.

Na Jesenicah so se pojavili namigi o 

iz Selc je z enim od podjetij v 

podpisala dogovor za skupno 
nastopanje na trgih Savdske Arabije. 

centra na Zgornjem Brniku, ki bo 
dosedanjim 25.000 kvadratnim 
metrov dodal še 14.000 kvadratnih 

bo stala 12 milijonov evrov. Tovarna 
Pharmahemp iz Ljubljane bo v 
industrijski coni v Komendi zgradila 

11 milijonov evrov vredno novo 
tovarno z najmodernejšo tehnologijo 
za predelavo in proizvodnjo surovin 
in izdelkov iz konoplje.

– Prešernovo nagrado in nagrado 
Prešernovega sklada – sta ob 
letošnjem 8. februarju prejela 

zbiratelj gradiva o slovenski 
zborovski glasbi in duhovnik dr. 

prejel nagrado Prešernovega sklada.

�

�

�

�

�

MIRKO CUDERMAN, prejemnik Prešernove 
nagrade

kamna za oskrbovana stanovanja na Planini v Kranju

prejemnik nagrade 
Prešernovega sklada
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Potoška gora v plamenih

Virus se je umiril, vojna še ne

Planica je sijala

GASILCI SO 

MAREC 2022
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Novi vrtec v Bitnjah

�

�

�

�

�

�

USTANOVITELJ TERM Snovik in dolgoletni direktor Ivan Hribar, sedanja direktorica Katarina Hribar in 

SLOVENSKI SKAKALCI 
Planici
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Na Gorenjskem zmagala Svoboda

Izid aprilskih parlamentarnih volitev 

Sloveniji. V desetih okrajih je zmagalo 
Gibanje Svoboda Roberta Goloba, le v 

glasov Slovenska demokratska 
stranka. Tokratne volitve so temeljito 

Golobova Svoboda je premagala 
Slovensko demokratsko stranko, 

upokojencev DeSUS, Listo Marjana 
Šarca in Stranko Alenke Bratušek, pa 
tudi Nova Slovenija, Levica in 
Socialdemokratska stranka so dobile 

drugim novim strankam, zlasti 

glasovanje.

dni in se je vedno bolj spreminjala v 
grozljivo sejanje smrti. Rusi so še 
posebno napadali vzhodni del 
Ukrajine in si s tem zagotovili 

ukrajinskega bataljona Azov so 
vztrajali v metalurškem kombinatu 
Azovstal in kljubovali ruskim 
napadom. Vsa mirovna prizadevanja 
so bila neuspešna.

Maske so padle

zaprtih prostorih, razen v 
zdravstvenih in socialnih ustanovah. 
Ljudje smo bili pozvani, da se še 

odgovorno. Napovedi višje inflacije in 

postajale realnost.

Šmartnem pri Cerkljah je sto let 

domu upokojencev je stoletni jubilej 

Leskovici v Poljanski dolini. V 

dan praznovala Ema Šilar, ki je bila 
rojena v Bohinjski Bistrici in je dolgo 

objektov na Gorenjskem – nadgradnja 

EMA ŠILAR je praznovala 104. rojstni dan.

APRIL 2022

MEDGENERACIJSKI CENTER Bled deluje v prostorih nekdanjih Vezenin.
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milijonov evrov vreden 

Dnevnik nepozabnega alpinista

� Umrl je eden od najbolj znanih slovenskih slikarjev France Slana (1926–

�

poti.

� Na 52. Tednu slovenske drame v Kranju je nagrado Slavka Gruma prejelo 
besedilo Katarine Morano Usedline.

�

�

�
Antonov AN 124. Dolg je 69 metrov, razpon kril pa dosega 73 metrov. 

166 milijonov evrov 
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Roman Vý voda. Novi lastniki so odstotkov.

Zgodovinska Karlinova hiša

Slovenske demokratske stranke, 8 

mandatarja nove vlade.

SPREJEM ZA 

BORIS PAHOR (1913–2022); pokopali so 
ga 7. junija pri Sveti Ani v Trstu.

MAJ 2022

PRENOVLJENA DVORANA Danica v Bohinjski Bistrici
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denarja namenil dobrodelnosti, med 
drugim tudi za nakup defibrilatorja na 
osnovni šoli v Gorjah. Defibrilatorja so 
namestili tudi na Jamniku in v 

dobrotnik, poklicni kolesar Matej 

Obnovljena Dvorana Danica

Danica, so obnovili Dvorano Danica, 
zamenjali so streho in namestili 

leseno fasado. Obnova je bila vredna 
520.000 evrov. Na Veliki Planini v 

Rakovih Ravneh. Gradnja je stala 

uporabiti tako imenovano Utokovo 
jamo sredi mesta, zadnji ostanek 
nekdanje tovarne usnja.
V kranjskem zdravstvenem domu je 

za paciente, ki nimajo izbranega 
zdravnika.

najbolj znanimi samostani redovnic 

iz reda klaris. Še posebno v obdobju, 
ko je bila opatinja Doroteja Sidonija 
Gallenberg in so bili znani pripravki 

Dorotejinega vrta. Doroteja Sidonija 
postaja tako ob Veroniki ena od 

Deveti maj je bil dan, ko v Sloveniji 
zaradi covida-19 ni umrl noben 
bolnik. Tri dni kasneje pa je v 

smrt šestih ljudi. To je bila najhujša 

Podtaborom in na zabavi v Kranju.

Umrl je Boris Pahor
V 109. letu starosti (1913–2022) je umrl 

preteklega stoletja, zapornik v 

opazovalec razmer Boris Pahor. Bil je 

in mnogih drugih primerov nasilja 

Nekropola.
V Kamniku je umrl zdravnik, 
specialist medicine dela Aleksander 

Kamnika in ustanovitelj ambulante 
Pro bono.

�
Azovstal v Mariupolu. V Slovenijo so prišli prvi begunci iz Ukrajine. V 

�

kluba in priznanje za trenerja Braneta Vuzma.

�
tekmovala v biatlonu. Iris Breganski iz Radovljice je na olimpijadi gluhih v 
Braziliji v atletiki osvojila dve bronasti kolajni.

�

�

cilj pa v Vipavi.

�

� Na letošnjem izboru Miss narcis so bile za najbolj prikupne izbrane 

OD LEVE: novi lastnik Alpine František Pivoda, direktor Vit Hroch in solastnik Roman Vývoda
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Prvi dan junija, ki je bil eden najbolj 
sušnih mesecev v zadnjih desetletjih, 
je prisegla 15. slovenska vlada pod 
vodstvom Roberta Goloba (Gibanje 
Svoboda). V Ukrajini se je nadaljevala 

svojih ciljev. Statistiki so povedali, da 
je petina Slovenk in Slovencev 
starejših od 65 let. Junija je minilo 50 
let od odprtja prvega, 32 kilometrov 
dolgega avtocestnega odseka v 
Sloveniji med Vrhniko in Postojno. 
Gradnja tega odseka je terjala 

slovenskega izvršnega sveta Staneta 

jugoslovanskega partijskega vrha 

gradnjo avtocest.

za duševno zdravje odraslih, prvi 
tovrstni center na Gorenjskem. Z 
razstavo v radovljiškem muzeju so 

v Lescah, ki sedaj deluje v okviru 

Slovenec Adolf Zavrtanik. Bil je 

katerim so drobili kakavovo maso, je 

izdelal kar iz topovskih granat … 
Zavrtanik je tudi po vojni vodil 

Gorenjka je bila kot tovarna 
ustanovljena leta 1948, deset let 
kasneje pa je postala Gorenjka, 

predvsem glasbenika Janeza Pera. V 

za gradnjo nove športne dvorane pri 

Gorjah so za praznik podelili tri 

V LESCAH 

V PREDDVORU 

JUNIJ 2022

ZA 40 
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zaradi sodobne pedagoške prakse 
prejela Kumerdejevo priznanje, 
tamkajšnji pihalni orkester pa je 
praznoval 20-letnico delovanja. 
Folklorna skupina Ozara iz Kranja je 
praznovala 70-letnico. V skupini je v 

plesalk in plesalcev.

Ob jezeru Jasna v Kranjski Gori je 

katerega pravijo, da je »pomlajena 
starka«. Planinskemu društvu 
Srednja vas v Bohinju je uspelo na 

na Uskovnici. Gradnja, stala je 
milijon evrov, je trajala eno leto. V 
Srednji vasi v Bohinju so odprli 

Vrtec so obnovili tudi v Kamni 

cesto, kanalizacijo in vodovod. Novo 

Dupljami so na trasi nekdanje 

Gradnja je stala 350.000 evrov. Na 
Sovodnju so slavili 200-letnico 
šolstva v teh krajih. Prvo zasilno šolo 

leta 1925 prestavili na Sovodenj, kjer 
so leta 1938 odprli novo šolo.

V Begunjah so praznovali 140-letnico 
delovanja gasilskega društva in dobili 
novo vozilo. Ustanovljeno je bilo leta 
1882. Za novi vozili sta bogatejši tudi 

Prostovoljno gasilsko društvo Zgornji 
Tuhinj je praznovalo 110 let delovanja. 

imenovali nogometnega vratarja Jana 
Oblaka. V preddvorskem domu 
starostnikov je 100-letnico praznovala 
Ivana oziroma Ivica Oblak.

�

�

�

�

�

�

ODPRTJE NOVE 

KOLESAR MATEJ 
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Julij je bil mesec, kakršnih si ne 

Franciji, najznamenitejšo kolesarsko 

na letošnji Dirki po Franciji ni 
zmagal, dobil pa je tri etape.

JULIJ 2022
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Polni hoteli in kampi
Julija so bili gorenjski hoteli, zasebne 

popustil in da se je tudi v turizem 

najhladnejše Bohinjsko je doseglo 25 

Triglava, so bili nabito polni 

njegovem mestu bodo zgradili med obnovo odkrili lesno gobo, se je 

�

�

�

�

par Oliver in Eva
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Na Gorenjskem so v preteklosti v 

Na Kredarici zmanjkovalo vode

NEKDANJI PREDSEDNIK britanske vade in konservativne stranke Boris Johnson na Jezerskem

kilometrov.

AVGUST 2022

(1941–2022)
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Prostovoljci in naravovarstveniki so 

V Begunjah so odkrili temelje 

Blejcem prvi slovenski kolajni

Jubileji in priznanja

�

�

�
 

�
 

�
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Oskrbovana stanovanja na Bledu

Zlato priznanje Domelu

SEPTEMBER 2022
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Za vedno kraljica Elizabeta II.

� Slovenski odbojkarji so 

�

�

�

�

�

�

�
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Zanesljivejša oskrba z elektriko

Za Gorenjsko je bil oktober 
pomemben mesec za gospodarstvo in 

preselila Javni sklad za kulturne 
dejavnosti Slovenije in Glasbena 

Elektro Gorenjska posodobil 

Varno z novimi avtobusi

nacionalno priznanje za inovacijo 

slovenskemu ponudniku 

prvo nadstropje pa leseno z 

Gradnja šole se nadaljuje

SODOBNEJŠA TRANSFORMATORSKA postaja na Trati zagotavlja zanesljivejšo oskrbo z elektriko  
v pomembnem delu Gorenjske.

OKTOBER 2022

SPREJEM NOVIH avtobusov; od leve: direktor 

Alenka Bratušek in direktor Autocommerca Rasto 
Oderlap

JELENA HORVAT, prejemnica nagrade za delo v 
šolstvu
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gradnja nove Osnovne šole Frana 

izvajalec uspela dogovoriti, se je 
gradnja nadaljevala. V Gorenji vasi so 
zgradili Hišo generacij. Jelena Horvat, 

ravnateljica Osnovne šole Antona 
Janše, ki jo obiskujejo otroci s 

so pripravljeni na gradnjo prizidka k 
vrtcu. Gradnja bo stala 2,5 milijona 

Dolinke.
Na Jesenicah so odprli tretji del 

del pa je od restavracije Ejga do Doma 
TVD Partizan.

Prvi krog Logarju
Gorenjska se lahko pohvali z dobro 

predsednika republike. Tako kot v 

prejela 27,23 odstotka glasov, kar je 

zmagala le v jeseniškem volilnem 
okraju.

�

�

�

�

�

�

�

ODPRTJE BLAGNETOVE 

NEKDANJA GRADBENA 
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Volitve, referendumi in nogomet
November je bil mesec volitev. Najprej 
je bil na vrsti drugi krog volitev 
predsednika republike, v katerem je 
Nataša Pirc Musar s 53,86 odstotka 

Logarja, ki je prejel 46,14 odstotka 
glasov in je s tem dosegel najboljši 
izid med vsemi dosedanjimi 

pola ter se povzpel med najbolj 
prepoznavne politike novega vala.
Teden kasneje so bile lokalne volitve, 

Gorenjske so bili za predstavnike 

Slapar, za predstavnika interesnih 
oskrbi in vladi, ki jih je sprejela 
Golobova vlada, SDS pa je o njih 
zahtevala referendum. Poskus 

zakon o Radioteleviziji Slovenija je 

so glasovali, za zakon o dolgotrajni 

oskrbi 62,18 odstotka in za zakon o 
vladi 56,60 odstotka volivcev.

osrednji novembrski dogodek 
svetovno prvenstvo v nogometu v 

NATAŠA PIRC Musar, nova predsednica Republike Slovenije

NOVEMBER 2022

TEMELJNI KAMEN FRANCE ŠTUKL (1942–2022)
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višje predele Gorenjske pa je konec 
meseca pobelil sneg.

Novi dom za starejše

oskrbovancev.

Praznik v soteski Vintgar

novembra spomnili na Gorenjskem. V 

�

�

�
103. rojstni dan.

� V Škofji Loki je umrl dr. Franc Štukl (1942–2022), dolgoletni vodja 

�

MATEJA SVET 
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je Kranj Benjamin Bajd osvojil zlato 
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medaljo. Bolj resno je nadaljeval v 
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nekdanja biatlonka in avtorica knjige Peta 
olimpijada

BENJAMIN BAJD,
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leta 1958 pri AFS France Marolt v Lju-
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prejemnica medalje policije za hrabrost priznani kuharski mojster
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JANEZ PER, PETER SLATNAR,
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zgodovinar, predavatelj, pisec, soscenarist
priznanja za prostovoljstvo
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Andrej Šifrer ni zgolj eden izmed tistih 
slovenskih avtorjev, ki zadnjih nekaj 
desetletij s svojimi pesmimi in besedi-
li plemenitijo slovensko glasbeno 

velja za rekorderja. Poleg tega, da je za-
pisal in zapel kopico pesmi, med njimi 

svoji dolgoletni karieri je sodeloval z 
mnogimi znanimi glasbeniki iz tujine, 
predvsem Anglije in ZDA. Za kako po-
membnega rojaka gre, so pokazali tudi 

-
-

demdesetletnici pripravil dokumen-
tarno razstavo o njegovi bogati glasbe-

-
-
-

popeljal na popotovanje skozi svoj 
ustvarjalni opus. Andrej Šifrer je v svo-
jih besedilih tudi dober poznavalec na-

pred nas postavi tudi ogledalo, ki kot 

ampak za vsakega od nas malo druga-
-

zaznamoval jubilejne dogodke, pa po-
trjuje tudi novi glasbeni album, ki bo v 

-

prejemnik nagrad in priznanj za vloge, 
ki jih vsako leto uprizarja v predstavah 

-

uprizoritvi Antigona v New Yorku. Za-

-
-
-
-
-

svojih soigralcev, pa naj gre za telesno 
-

-

nepredvidljivosti, predvsem pa spretno 

-
rado hkrati zaznamoval trideset let gle-

-
lja Andreja Škufce v komediji Predsta-

-
-

jih je oblikoval v pretekli sezoni, sta mu 
prinesli tudi nagrado julija, ki jo v Pre-

-

-
nuli sezoni s svojo stvaritvijo najbolj 

-
-
-
-
-

igralca in njegov poglobljeni razmislek. 
Do potankosti izdelana lika razpirata 

-

-

drami Da me je strah?

glasbenik in tekstopisec ljubiteljski gledališki igralec, prejemnik nagrade 
Sklada Staneta Severja

dramski igralec, prejemnik nagrade julija

ANDREJ ŠIFRER, BOJAN TRAMPUŠ, BORUT VESELKO,
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Pahorja prejela medaljo za zasluge. Njuno dolgoletno poslanstvo se je 

-

-
-
-
-

-

-
-

-
-

programe za mlade.

-

-

-
-
-
-

prejemnika medalje za zasluge

prejemnici priznanj za prostovoljstvo

diamantni maturanti
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je energetska prenova t. i. novega objekta enote Julke Pibernik Vrtca 
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Gradnja cestne in komunalne infrastrukture, premestitev Jenskotove 



Gorenjska 2022  

Letošnje leto so v Bohinju zaznamovale velike investicije v šolsko in 
komunalno infrastrukturo. Šolarji so se vrnili v popolnoma prenovljeno 
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Poletni utrip
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/ FOTO: 

/ FOTO: TINA DOKL



48 / Gorenjska 2022 /



Gorenjska 2022 



50 / Gorenjska 2022 /

Zahtevno urejanje komunalne in prometne infrastrukture, nadaljevanje 
vlaganj v prenove vrtcev in šol, izvedeni projekti participativnega 
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Komunalna infrastruktura

V Begunjah in Kamni Gorici

Bogata bera kulturnega dogajanja
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Nove šole in vrtec

Dnevno varstvo za starejše
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/ FOTO: TINA DOKL

Poslovne cone

Zeleni Kranj

Evropska priznanja

Mesto z razgledom in rovi
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/ FOTO: VILMA STANOVNIK

/ FOTO: TINA DOKL

prometna oprema. Posadili so 96 novih 
dreves. Spomladi bo sledila še zadnja 
tretjina druge faze do Kmetijske zadruge 

ceste, ki bo potekala od Kmetijske 

proti Virmašam.

Gorajte. Ta je potekala od marca in se je 

pa se je v celoti uredila lokalna cesta s 

kilometra. Na cesti so uredili ukrepe za 
umirjanje prometa, na bolj izpostavljenih 

odseku ceste se je uredilo 

je bila postavljena tudi nova javna 
razsvetljava. Pri obnovi ceste so izvedli 

del projekta je bila tudi izgradnja novega 

razmere na vodovodu.

rekonstrukcija lokalne ceste in ureditev 
odvodnjavanja na odseku med vojaškim 

Na Trati je Elektro Gorenjska poskrbel za 
sodobno razdelilno transformatorsko 
postajo, poleg nje pa je še stavba 
krajevnega nadzorništva, ki skupaj s 
sodobnimi tehnološkimi rešitvami 

energijo.

javnih površin Mestnega trga in 
Klobovsove ulice, ki se obeta v 
prihodnjem letu, je bil obnovljen Kamniti 
oziroma Kapucinski most. V prvi polovici 
letošnjega leta so obnovili betonski 
hodnik za pešce, obnovljena pa je bila 
tudi kovana ograja. V drugi polovici leta 

namestili novo bronasto repliko kipa 
Janeza Nepomuka.
Ob vseh investicijskih projektih so v Škofji 
Loki po dveh koronskih letih s številnimi 
dogodki poskrbeli za kakovostno zabavo 

srednjeveško lepotico. Zvrstili so se 
festival Pisana Loka, Sladka Loka, 
Historial, Kino nad mestom, Mednarodni 
cikel koncertov, Bralnica …, ki so bili 
ponovno izvrstno obiskani.
Pestro poletje je prineslo še eno dobro 

dela za nadzidek in rekonstrukcijo na 

dela za nadaljevanje prenove Loškega 

obnovo fasade jugozahodnega 

dela gradu ter veznega trakta, ki Loški 
grad povezuje z objektom nekdanjega 

tudi celovito energetsko prenovo severne 

energetske sanacije bodo zamenjali okoli 
sto dotrajanih oken in vrata. Podstreho 
gradu bodo na novo toplotno izolirali, 

metrov uporabnih mansardnih površin.
Za Škofjo Loko je pomembna tudi 

nekdanjega hotela Transturist. Kot vse 

Name, kjer naj bi bila kmalu sodobna 

/ FOTO: VILMA STANOVNIK
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dobilo novo podobo. Nadaljevali so tudi urejanje cestne in komunalne 
infrastrukture.

Mengeš dobiva novo podobo
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Obnova Slovenske ceste bo potekala do prihodnje 
pomladi. 
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Letošnje leto so v Vodicah zaznamovali številni mejniki. Pridobili so 
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volitev in trije referendumi
Slovenski volivci so morali letos 
pokazati obilo kondicije in zbranosti. 

predsedniških volitev in lokalne 

referendumih konec novembra 
izrekali še o zavrnitvi ali uveljavitvi 

Novembra so potekale še volitve v 

botrovali menjavi predsednika vlade 

opozicijske stranke skupaj z 

zunajparlamentarna stranka tudi 

Janeza Janše.

mesti pa sta po ustavi pripadli 

predsednika vlade izvolila 

Simon Šubic

PO APRILSKIH 

poimenovali supervolilno leto, 

poslance – in ti novo predsednico 

vlade ter novo vlado, dobili smo 
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ni prinesel zmagovalca, v drugi krog, 
ki je potekal 11. novembra, pa sta se 

krogu podprlo okoli 34 odstotkov 

odstotkov, so se v drugem krogu 

zgodovini. Ob skoraj 54-odstotni 

Lokalne volitve

73 kandidatov.

decembra. Drugi krog volitev je 

predsednica Zbornice zdravstvene in 

Slovenije ter predstavnik 
delodajalcev, generalni direktor 

Trije referendumi

trije zakonodajni referendumi, na 

izglasovane. Za uveljavitev zakonov o 

NOVEMBRA SMO za predsednico republike izvolili odvetnico Natašo Pirc Musar. Njen protikandidat v 

OSME LOKALNE 

� Lokalne volitve so potekale 20. 
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V vojni v Ukrajini se znova potrjuje 
staro spoznanje, da vojne nikoli ne 

predsednik Putin je mislil, da bo s 
svojo »odpadniško« sosedo odpravil 

 
A se je njegova agresija sprevrgla v 

zaradi hrabrosti in vztrajnosti 

ki so za velikansko rusko vojsko 

dogajanje na globalni podnebni fronti, 

svetovno energetsko krizo, energenti 

zdaj pa še vedno motene dobave 

predsednik spet razmišljajo, da bi v 
skrajni sili uporabili tudi jedrsko 

povsem nepredvidljive posledice …

v Ukrajini in njeni svetovni 

predsednik in pozneje se je izkazalo, 
da je od svojega kitajskega kolega 

Bakla nove vojne je zagorela le štiri 

 

V pregledih dogajanja po svetu v 
letih 2020 in 2021 smo videli, da je 
bila glavna pozornost svetovne 
javnosti usmerjena predvsem na 
pandemijo koronavirusne bolezni 
covid-19. V letu 2022 pa je 

Ukrajini, zlasti po 24. februarju, ko je 
Rusija napadla svojo sosedo in tako 

konca …

TAKOLE NA distanco pa je Putin v Kremlju tri dni pozneje (7. februarja) sprejel francoskega 
/ FOTO: WIKIPEDIJA

TAKO PRIJAZNO 

/ FOTO: WIKIPEDIJA
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te pa ne škodujejo le Rusiji, ampak 
vsemu svetu. Tudi Kitajski, ki je 
postala svetovna gospodarska 
velesila. Dogajanje po svetu so 
zaznamovale tudi številne osebnosti. 
Med njimi bi v ospredje postavil 
britansko kraljico Elizabeto II. 
Osrednjo pozornost svetovnih 
medijev je v letu 2022 vzbudila kar 

70 let njenega vladanja, kraljica je 

septembra umrla, pa je silne 
ceremoniale okoli njenega pogreba 
spet spremljal cel svet. Sicer pa bi po 

deklet, ki skušajo s svojimi 
demonstracijami ta svet spremeniti, 

nasilna smrt 22-letne iranske 

septembra umrla po tem, ko jo je 

ni pravilno nosila naglavne rute. Ti 
protesti so kmalu prerasli v splošno 
zahtevo po ukinitvi oblasti verskih 

se je letos zgodila tudi v vesolju. Tu je 

vesoljski teleskop James Webb, 

stroj«, ki bo gledal v preteklost. Sliši se 
nenavadno, a je res. Sicer pa je za 
navadne Zemljane nedoumljivo tudi 

neverjetnih 44 milijard dolarjev …

glasovi, ki se razlegajo po tej širni 
krajini (od tod njeno ime) med Rusijo 

pesem in smeh ne bosta sprevrgla v 
krike in jok – tako kot sta se na 
Hrvaškem. In da se med bratskimi 

kar se je med Srbi in Hrvati. / V šoli so 

severno pa (so bili) gozdovi in to 
prehodno ozemlje je zibalo najstarejšo 

Vladali so ji Ruriki, imenovani po 
Ruriku, prvem knezu, ki je bil 
normanskega (švedskega, Varjagi) 
rodu. Sledili so mu Oleg, Igor, Olga, 
Svjatoslav, Vladimir (pod katerim so 

vseskozi zakrita s senco Rusije in kot 

Starejši med nami se morda 

teh tleh zavladajo sami, tako v 
dobrem kot v slabem. / … / 

baltiške tri nacije so šle na svoje in so 

tri si za to prizadevajo, enako 

priznali. Vzhodnoslovanski 

nikoli tako sprti kot Srbi in Hrvati. 

civilizacijskega in kulturnega 

TAKO SO 
/ FOTO: WIKIPEDIJA
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London in Samarkand

NEGATIVNA TEHNOLOGIJA: 
/ FOTO: WIKIPEDIJA
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POZITIVNA TEHNOLOGIJA: 
gleda v preteklost. / FOTO: WIKIPEDIJA
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Bili smo »gasarji« – otroci ulic starega 

vsak dan. Spominjam se še nekaterih 

prišel kregat: »Kakšni mulci pa ste!«

in podpisom.

lepo urejene.

vrste in rodu. Zbrali smo vse vrste 

imena ladij in njihove bruto registrske 
tone. Stare ladje na jadra imajo 

narodov Bosne in Hercegovine ter 

Federativne narodne republike 

številkami.

Dr. Zdenka Pajer - Likozar

REKLAMNE 
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GRADOVI IZ 

PTICE IN 
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Cveto Zaplotnik

2.107.180 prebivalcev, kar je bilo 1797 

(172.442) je predstavljalo dobrih osem 
odstotkov vseh prebivalcev Slovenije. 

primerjavi z letom prej število 

jih je bilo lani. (Tabela: Število 
prebivalcev)

odstotka), Radovljica (23,2) in 

Letos covid-19 nima tolikšnega 

V ZADNJEM 
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(Tabela: 

ŠTEVILO PREBIVALCEV

1. 1. 2012 1. 1. 2021 1. 1. 2022

SLOVENIJA 2.055.496 2.108.977 2.107.180

Bled 8177 8217 8250

Bohinj 5198 5611 5676

Cerklje na Gorenjskem 7188 7859 7901

34.216 36.683 36.905

Gorenja vas - Poljane 7283 7665 7672

Gorje 2908 2769 2779

Jesenice 21.511 21.679 21.758

Jezersko 640 666 667

Kamnik 29.102 29.989 29.793

Komenda 5682 6444 6482

Kranj 55.451 57.185 56.639

Kranjska Gora 5342 7522 7689

Medvode 15.618 16.811 16.792

Mengeš 7404 8411 8487

Naklo 5278 5431 5380

Preddvor 3543 3780 3811

Radovljica 18.916 19.195 19.325

8475 8829 8893

Škofja Loka 22.857 23.462 23.622

15.201 15.054 15.011

Vodice 4711 4983 4974

6793 6699 6685

4894 4981 4990

4402 4465 4479

1000  

SLOVENIJA 18.984 23.261 -4277 -2,0

Bled 57 82 -25 -3,0

Bohinj 56 77 -21 -3,6

Cerklje na Gorenjskem 83 86 -3 -0,4

380 309 71 1,9

Gorenja vas - Poljane 96 47 49 6,4

Gorje 32 27 5 1,8

Jesenice 181 233 -52 -2,4

Jezersko 11 3 8 11,8

Kamnik 294 277 17 0,6

Komenda 60 42 18 2,8

Kranj 500 517 -17 -0,3

Kranjska Gora 42 85 -43 -5,4

Medvode 156 171 -15 -0,9

Mengeš 83 124 -41 -4,8

Naklo 41 43 -2 -0,4

Preddvor 46 64 -18 -4,7

Radovljica 152 194 -42 -2,2

92 54 38 4,3

Škofja Loka 233 219 14 0,6

142 179 -37 -2,5

Vodice 39 40 -1 -0,2

78 59 19 2,8

55 51 4 0,8

36 38 -2 -0,4

1. Filip 264 Ema 248

2. 239 Zala 219

3. Nik 217 Mia 202

4. Mark 211 188

5. Jakob 197 Hana 178

6. Liam 191 159

7. Lan 173 Ajda 145

8. Oskar 165 Vita 145

9. Tim 165 Lana 135

10. Lovro 139 130
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Lani umrlo manj ljudi kot predlani

(Tabela: 
Sklenitve in razveze zakonskih zvez, 2021)

SKLENITVE IN RAZVEZE ZAKONSKIH ZVEZ, 2021

  

SLOVENIJA 5916 2,8 2322 1,1

Bled 14 1,7 10 1,2

Bohinj 14 2,4 5 0,9

Cerklje na Gorenjskem 27 3,4 8 1,0

107 2,9 45 1,2

Gorenja vas - Poljane 30 3,9 4 0,5

Gorje 6 2,1 5 1,8

Jesenice 59 2,7 24 1,1

Jezersko 2 3,0 1 1,5

Kamnik 80 2,7 42 1,4

Komenda 14 2,2 9 1,4

Kranj 161 2,8 53 0,9

Kranjska Gora 28 3,5 8 1,0

Medvode 56 3,3 23 1,4

Mengeš 27 3,2 8 0,9

Naklo 14 2,6 3 0,6

Preddvor 14 3,7 5 1,3

Radovljica 62 3,2 16 0,8

29 3,3 7 0,8

Škofja Loka 69 2,9 13 0,6

48 3,2 15 1,0

Vodice 14 2,8 6 1,2

18 2,7 12 1,8

16 3,2 4 0,8

20 4,5 3 0,7
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BDP lani realno višji za 8,2 odstotka

POPIS KMETIJSTVA 
/ FOTO: CVETO ZAPLOTNIK

Kruh 18,8

24,5

19,7

5,3

19,7

21,1

32,5

13,8

15,6

17,4

Jajca 15,2

33,9

Sadje 13,0

Zelenjava 11,3

10,1

Sladkor 19,2

20,2

Kava 14,4

8,8

8,5

Vino 5,3

Pivo 6,4

7,7

4,3

3,7

14,1

7,2

4,9

19,6

21,4

11,1

10,1

4,9

5,8

6,2

16,8
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Vse manj brezposelnih

SLOVENIJA 1209 1270 5,1

Bled 1121 1196 6,8

Bohinj 965 1044 8,2

Cerklje na Gorenjskem 1388 1423 2,6

1111 1159 4,3

Gorenja vas - Poljane 1132 1208 6,7

Gorje 1096 1168 6,5

Jesenice 1205 1277 5,9

Jezersko 1001 1092 9,1

Kamnik 1085 1132 4,3

Komenda 1259 1303 3,5

Kranj 1189 1253 5,4

Kranjska Gora 1013 1132 11,8

Medvode 1139 1212 6,4

Mengeš 1067 1123 5,3

Naklo 1131 1195 5,7

Preddvor 1086 1165 7,3

Radovljica 1101 1163 5,6

1229 1281 4,3

Škofja Loka 1213 1255 3,5

1048 1106 5,5

Vodice 982 1034 5,3

1165 1222 4,9

1056 1148 8,7

1144 1184 3,5

SLOVENIJA 69.292 53.935 7,1 5,5

Bled 180 113 4,8 3,0

Bohinj 82 66 3,0 2,6

Cerklje na Gorenjskem 138 105 3,6 2,7

1057 841 6,0 4,7

Gorenja vas - Poljane 113 76 3,1 2,1

Gorje 66 46 5,2 3,6

Jesenice 572 373 5,8 3,8

Jezersko 7 8 2,3 2,6

Kamnik 840 651 5,9 4,6

Komenda 136 94 4,2 2,9

Kranj 1579 1138 5,9 4,2

Kranjska Gora 110 73 3,0 2,3

Medvode 502 357 6,4 4,5

Mengeš 229 187 5,6 4,6

Naklo 116 95 4,6 3,7

Preddvor 77 52 4,4 2,9

Radovljica 450 287 5,2 3,3

170 123 4,0 2,9

Škofja Loka 446 324 4,1 2,9

312 249 4,6 3,6

Vodice 123 96 5,0 3,8

78 62 2,4 1,9

86 68 3,6 2,8

77 63 3,7 3,0
Vir: Zavod za zaposlovanje RS
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2000 2020 2000 2020 2000 2020

SLOVENIJA 86.467 68.331 5,6 7,0 5,4 6,0

Bled 177 137 5,8 7,1 6,5 7,9

Bohinj 436 313 4,9 5,3 3,8 4,5

Cerklje na Gorenjskem 408 295 7,1 8,2 10,8 14,8

354 276 9,9 11,9 27,5 14,9

Gorenja vas - Poljane 590 540 7,0 7,0 7,3 7,1

Gorje 121 99 7,5 7,2 6,7 7,6

Jesenice 122 102 5,6 6,7 5,7 6,2

Jezersko 22 21 13,3 15,7 8,3 12,4

Kamnik 826 720 5,9 6,3 7,1 9,0

Komenda 120 83 8,6 12,9 11,8 15,1

Kranj 570 448 7,5 11,0 12,8 18,6

Kranjska Gora 190 168 8,6 6,8 5,6 5,2

Medvode 258 215 6,7 7,7 9,2 9,3

Mengeš 60 33 11,6 5,0 8,0 3,4

Naklo 122 102 7,1 10,6 13,1 17,7

Preddvor 133 105 6,6 8,4 8,5 10,7

Radovljica 455 347 5,7 7,3 7,1 7,5

267 195 7,7 8,4 11,5 14,7

Škofja Loka 500 409 6,7 7,5 8,5 10,4

254 234 5,6 5,6 5,2 4,6

Vodice 173 122 5,8 8,6 9,5 13,0

358 331 6,4 6,0 4,8 4,5

218 211 6,2 5,9 5,7 4,3

97 84 5,5 6,2 7,0 6,9

2020 2020

SLOVENIJA 518 555 8,2 10,4

Bled 595 555 7,5 9,8

Bohinj 500 510 8,5 10,7

Cerklje na 
Gorenjskem

559 601 8,1 9,9

529 552 7,5 9,8

Gorenja vas - 
Poljane

532 577 9,1 10,9

Gorje 406 567 7,8 10,5

Jesenice 454 495 7,8 10,1

Jezersko 553 580 8,7 10,0

Kamnik 509 545 8,1 10,3

Komenda 565 614 7,5 9,4

Kranj 517 537 8,1 10,2

Kranjska Gora 534 405 7,0 9,2

Medvode 539 553 7,8 10,1

Mengeš 530 534 7,8 10,2

Naklo 551 578 8,1 9,7

Preddvor 535 570 7,9 9,7

Radovljica 521 552 7,6 9,8

570 603 7,6 9,9

Škofja Loka 508 533 8,0 10,3

515 555 8,4 10,4

Vodice 544 577 7,5 9,6

514 565 8,8 10,6

527 564 9,2 11,5

554 594 7,4 9,6
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Varčevanje z energijo aktualno 
kot že dolgo ne

 

Izolacija objekta je vedno 

prvi korak!

Kako se bomo greli to in kako prihodnjo zimo? To je 

vprašanje, ki te dni skrbi vso Evropo pa tudi vse nas. 

Odvisnost od uvoza večine fosilnih virov energije je 

resen problem. Postavlja se vprašanje, ali lahko kot 

posameznik sploh kaj naredim; še več, ali lahko vsak 

od nas hkrati naredi nekaj za svoj domači proračun.

Na srečo – lahko! Začnimo vedno z izolacijo. Vsak od 

nas živi v stanovanjskem objektu, pa naj bo to dru-

žinska hiša ali večstanovanjska stavba. Dom, kakovo-

stno izoliran z mineralno volno, potrebuje veliko 

manj energije kot tisti slabo izoliran ali celo brez izo-

lacije. V večini takih primerov je lahko prihranek 

energije, potreben za ogrevanje pozimi in hlajenje 

poleti, tudi večji od 50 odstotkov.

Izgube energije na obstoječih starejših stavbah 

so lahko izredno visoke.
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Kako ukrepati?

Za začetek oblecite hišo v topel pulover iz naravne 

mineralne volne, šele potem sledijo drugi ukrepi!

In rezultat? Manj energije – nižji računi – več prihrankov – 

manj izpustov škodljivih plinov v zrak.

8 razlogov za uporabo kamene in steklene 

mineralne volne Knauf Insulation v vašem domu:

•    Prihranek energije

•    Boljša kakovost zraka

•    Požarna varnost

•    Udobje in zdravje – ker vaša hiša lahko svobodno diha

•    Zvočna izolacija

•    Trajnostna rešitev

•    Toplotna stabilnost poleti

•    Prilagodljivost

Če želite izvedeti več o vsakem od razlogov, obiščite našo stran: www.knaufinsulation.si

Zmanjšajte število radiatorjev ali drugih ogreval  

v vašem domu! 
Upočasnite merilec porabe elektrike ali plina, 

potrebnega za ogrevanje vašega doma!

In ja – izolacijo v večini primerov vgrajujemo enkrat v življenju.  

Torej ne izbirajte samo na osnovi cene. Izberite kakovostno rešitev  

s sinergijskimi učinki ter kakovostno izvedbo.

Investirajte pametno!
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Zagotavljamo trajno energijo

To so besede dr. Ivana Šmona, MBA, predsednika uprave Elektra Gorenjska, ki je junija 
-

 

-

nji najpomembnejšega energetskega objekta v Škofji Loki. Rekonstruirali in nadgradili 

-
-

Trajnost nam na eni strani predstavlja -
, kot so hidroe-
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/ FOTO: ELEKTRO GORENJSKA

uspešno 
poslovanje

-

 

-

-

-

-
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Inovativne ideje za
oblikovanje celovitih rešitev.

Trendi, potrebe kupcev 
in hitro spreminjajoča se 
tehnologija od podjetja 
Iskraemeco zahtevajo 
stalne spremembe, agilnost 
in hitro odzivnost. Skupaj 
z zaposlenimi, partnerji 
in strankami nenehno 
iščejo nove poti, potrebne 
za učinkovito delovanje 
in  doseganje zadanih 
ciljev. Ker si prizadevajo 
razvijati rešitve za 
sodobne globalne izzive, 
se v Iskraemecu izvajajo 
številne pobude iz različnih 
strateških smeri.

S svojim znanjem, izkušnjami in inova-
tivnim pristopom, so v podjetju uspeli 
ustvarili okolje, ki spodbuja razvoj novih 
celovitih rešitev za upravljanje energije 
in vode. Usmerjeni k prihodnjim izzivom 
bodo še naprej s številnimi inovacijami 
na področju proizvodov in rešitev skr-
beli za zagotavljanje boljšega življenja 
za naslednje generacije. Eden izmed 
glavnih ciljev podjetja je še naprej širiti 
mednarodne prodajne in proizvodne 
zmogljivosti, izboljšati konkurenčnost, 
pridobiti ekonomije obsega ter utrditi 
svoj položaj kot eden vodilnih globalnih 
ponudnikov rešitev za energijo in vodo. 

Razmere na trgu in pričakovanja strank 
zahtevajo od podjetja vedno nove pri-
lagoditve in izboljšave. Da bi izpolnili 
trenutna pričakovanja na trgu, so svojo 
glavno dejavnost, ki jo sestavljajo pa-
metni števci za električno energijo in 
vodomeri ter upravljanje s podatki in 
storitve, razširili tudi na področje e-mo-
bilnosti in povezljivosti.

Eden od uspešno opravljenih ciljev 
podjetja je bila tudi ustanovitev pod-
jetja Data2050 in njegova vpeljava v 
Iskraemecovo strategijo in vizijo. Gre za 
edinstven inkubator in pospeševalnik, ki 
jim pomaga širiti portfelj, dodajati nove 

inovativne rešitve, jim nudi podporo 
pri zaposlovanju izjemnih talentov in 
njihovim strankam zagotavlja vrhunsko 
znanje. 

Vstop v svet e-mobilnosti
V podjetju Iskraemeco so se v le-
tošnjem letu podali tudi na področje 
e-mobilnosti ter razvili  celostno rešit-
ev za električno mobilnost - eMobili-
ty. Električna mobilnost je koncept, ki 
temelji na zeleni energiji, zmanjševanju 
ogljičnega odtisa in emisij trdih delcev v 
prometu, in je zato bistveno bolj prijazen 
za okolje in ljudi. Rešitev povezuje vse 
deležnike, od uporabnikov električn-
ih avtomobilov, trgovcev z energijo, 
operaterjev distribucijskih in prenosnih 
sistemov do operaterjev polnilnih po-
staj, obenem pa izboljšuje stabilnost 
omrežja, energetsko učinkovitost ter 
prispeva k zmanjšanju emisij ogljika. 

S prevzemom slovenskega ponudnika 
rešitev za polnjenje električnih vozil GL 
Charge, so svojo ponudbo še razširili. 
Iskraemeco bo tako zagotavljal celot-
no infrastrukturo za polnjenje električnih 
avtomobilov in ponujal najnaprednejše 
izdelke, tehnologijo in storitve na trgu 
e-mobilnosti. 

Luis Goncalves,
Glavni izvršni direktor
in član uprave 
Iskraemeco

Bahaa Abdullah,
Izvršni direktor za 
finance in član uprave 
Iskraemeco
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Partnerski ekosistem s 
poudarkom na naprednih 
rešitvah za povezljivost
Iskraemeco gradi celovit ekosistem, ki 
bo mestom, podjetjem in javno vodo-
vodnim podjetjem omogočal zbiranje 
in analizo ogromnih količin podatkov za 
učinkovito upravljanje z vodo in ener-
gijo. Njihova vizija je, da povežejo na 
tisoče naprav, senzorjev in aplikacij v 
ekosistem in s tem pospešijo digitalno 
preobrazbo ter partnerjem zagotovijo 
boljši vpogled v podatke, hitrejši odziv 
in učinkovitejše poslovanje. 

S prevzemom podjetja Holosys so v 
podjetju razširili svoj portfelj rešitev z 
naprednimi komunikacijskimi rešitvami 
s področja upravljanja z energijo in 
vodo in s tem povečali svojo poslovno 
vrednost ter si zagotovili še bolj celovite 
pametne rešitve. S to pridobitvijo, v svoj 
portfelj dodajajo IoT elektronske napra-
ve z visoko dodano vrednostjo in rešitve 
na področju povezljivosti in upravljanja 
omrežij, s področja informacijske teh-
nologije. 

Zeleni Pingvin, slovenski 
okoljski projekt, ki pobira 
priznanja
Projekt Zeleni Pingvin je družbena in 
tehnološka inovacija za pametna me-
sta, ki združuje pametne tehnologije in 
igrifikacijo ter rešuje okoljske in druž-
bene izzive s pomočjo izobraževanja 
in vključevanja prebivalcev. Deležnike 
motivira, da delujejo v smeri skupnega 
cilja – zmanjšanja ogljičnega odtisa 
in učinkovitega reševanja podnebnih 
ciljev. Zeleni pingvin prvenstveno na-
slavlja mlajšo populacijo (učence), ki 
bo tako že v zgodnji mladosti osvojila 
trajnosten način življenja in svoje znanje 
prenašala znotraj svoje skupnosti. 

Prizadevanja za ustvarjanje boljše in bolj 
trajnostne prihodnosti niso le opažena, 
ampak tudi nagrajena. Iskraemeco je 
letos prejel zlato regijsko priznanje za 
najboljšo inovacijo ter posebno nagra-
do za inovacijski izziv Območne gospo-
darske zbornice Gorenjske ter posebno 

nacionalno Priznanje za inovacijski izziv 
za projekt Zeleni pingvin s strani GZS. 

V Iskraemecu želijo s projektom doka-
zati, da lahko vsak posameznik, z do-
volj znanja in informacij, s svojimi deja-
nji vpliva na okolje ter svojo in skupno 
prihodnost. 

Skupaj ustvarjamo velike 
zgodbe
Zaposleni so glavna gonilna sila po-
djetja Iskraemeco, zato so v podjetju 
zavezani k stalnemu širjenju njihove-
ga strokovnega znanja in kompetenc. 
Verjamejo, da so ključ do uspeha sanje, 
volja, vztrajnost in znanje zaposlenih, 
zato sistematično vlagajo v izobražev-
anje, nadgrajevanje znanja in nenehen 
razvoj svojih zaposlenih. Zaposlene
spodbujajo in jim omogočajo različne 
oblike dodatnih izobraževanj, medna-
rodnih izmenjav, sodelovanj pri različnih 
projektih v okviru podjetju, v zunanjih 
institucijah in pri različnih partnerjih. S 
tem ohranjajo ne le visoko strokovnost 
zaposlenih, temveč tudi skupno pripra-
vljenost na razvojne spremembe. 

Dolgoročno sodelovanje Iskraemeca z 
različnimi znanstvenimi in raziskovalnimi 
institucijami, so ključnega pomena na 
raziskovalnem in razvojnem področju 
novih tehnologij, razvoja znanj in talen-
tov ter tudi pri vplivu mladih inovativnih 

posameznikov na spremembe v okolju 
in družbi. 

Skupaj z Mestno občino Kranj, izo-
braževalnimi inštitucijami in tehno-
loškimi podjetji v regiji so pričeli sode-
lovati tudi v razvoju programa Bionika, 
ki je namenjen izobraževanju bodočega 
in izpopolnjevanju trenutnega visoko-
tehnološkega kadra. V sklopu projekta 
je predvideno pridobivanje novih znanj 
s področja pametne energetike, kiber-
netske varnosti, IoT in obdelave poda-
tkov za obstoječe sodelavce, kakor tudi 
večje povezovanje študentov z industri-
jo in potencialnim bodočim delovnim 
okoljem. Ker v Iskraemecu sledijo zavezi, 
da se aktivno povezujejo v lokalni skup-
nosti, vidijo projekt kot odlično prilož-
nost za sodelovanje izobraževalnih si-
stemov, lokalne samouprave in podjetji.

V tesnem sodelovanju z zaposlenimi, 
partnerji in strankami se v Iskraemecu 
osredotočajo na nenehne izboljšave, in 
stremijo k odličnosti, vrhunski kakovosti 
in operativni učinkovitosti. V Iskraeme-
cu verjamejo v trajnosten, tehnološko 
voden svet, ki ga navdihujejo ljudje, ki 
zagotavlja, da sta kakovost in dizajn iz-
delkov in storitev vedno v središču vse-
ga, kar počnejo. S svojim trudom in pre-
danostjo zaposleni, skupaj s partnerji in 
kupci gradijo v prihodnost usmerjeno 
podjetje.
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Bled Naklo

Ljubljana

Krško

Novo
mestoPostojna

Lucija

Šempeter
pri Gorici

Celje

Ptuj

Maribor

Murska
Sobota

Škofja
Loka

Na celotnem območju Slovenije zagotavljamo najširšo ponudbo 
izdelkov po konkurenčnih cenah za trgovce, franšizne kupce, javne 
ustanove ter gostince. Oskrbujemo tudi največje hotele in picerije.

Pooblaščeni predstavniki pravnih oseb in podjetniki, lahko za pripravo 
ponudbe, pokličete regijskega vodjo na svojem območju:

M
er

ca
to

r 
d.

 o
. o

., 
D

un
aj

sk
a 

10
7,

 1
00

0 
Lj

ub
lja

na

GORENJSKA
Nataša Demšar
Mobilni telefon: 051 289 964
E naslov: natasa.demsar@mercator.si

Tilen Bučić
Mobilni telefon: 051 284 326
E naslov: tilen.bucic@mercator.si

GORIŠKA
Borut Kenda
Mobilni telefon: 051 291 099
E naslov: borut.kenda@mercator.si 

CELJSKO-KOROŠKA
Milojka Jelenko 
Mobilni telefon: 031 638 859  
E naslov:  
milojka.jelenko@mercator.si

OSREDNJA SLOVENIJA
Uroš Valjavec
Mobilni telefon: 030 996 284 
E naslov: uros.valjavec@mercator.si 

ŠTAJERSKA
Jožica Markač 
Mobilni telefon: 030 998 473  
E naslov: jozica.markac@mercator.si 

PRIMORSKO NOTRANJSKA
Uroš Vodopivec
Mobilni telefon: 051 291 624
E naslov: uros.vodopivec@mercator.si 

DOLENJSKA
Marjan Jerman 
Mobilni telefon: 030 998 910 
E naslov: marjan.jerman@mercator.si
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Gitas Kranj praznuje tridesetletnico delovanja

Podjetje Gitas iz Kranja letos praznuje tri-

ter ogrevalne tehnike. Ob tridesetletnici 
-
-

svoje delo.

-
ne tehnike, ki svoje stranke vedno znova 

-
mom kakovostnega profesionalnega pro-
grama preverjenih blagovnih znamk za 
potrebe vseh vrst uporabnikov, s strokov-
nim svetovanjem in servisno podporo 
tudi za najzahtevnejše stranke.

-
je kot tudi servisa, s katerim so zaradi 
vrhunskega dela še posebno prepoznav-
ni po vsej Sloveniji.
Zastopajo tudi blagovno znamko visoko-

Delfin z vrhunskimi industrijskimi sesal-
niki, blagovno znamko WFM z visokoka-
kovostnimi bencinskimi in dizelskimi 

agregati ter AgroWatt s traktorskimi agre-
gati. Bogat program dopolnjujejo še z iz-
delki podjetja Ramex, ki je vodilni proizva-
jalec navijalnih kolutov, z zastopstvom in 

Peakwash in Frutiger, protiprašnih topov 

SprayStream, mobilnih pralnic znamke 
Bitimec, visokokakovostnih pralnih glav 

-
stilnih sredstev Allegrini.
So tudi specialisti za ogrevalno tehniko in 
zastopniki ter serviserji za uveljavljeno 
blagovno znamko Master, vodilnega proi-

Direktor Sebastjan Kopar / 
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Leto sprememb, leto skupne poti
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Sašo Berger, glavni direktor 
S&T Iskratel 

direktor S&T Iskratel 

 

 

F: +386 (0)1 5855 201
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Po novem »IM: Intelligent Mechatronics«
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-
-

Vse to je bilo nujno za zagotovitev 
pogojev za rast v naslednjih letih.
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Presegli nov mejnik v prodaji

V Skupini Domel bodo letos presegli nov 
mejnik prodaje – 200 milijonov evrov, 
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-sistemi in Laboratorijski sistemi, ter pre-
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Goodyear osredotočen  
na inovativnost in trajnost

Osredotočeni na trajnost
Podjetje Goodyear je že v začetku leta 2022 predstavilo kon-
ceptno pnevmatiko s 70-odstotno vsebnostjo trajnostnih ma-
terialov. S tem so se pomembno približali cilju, da bodo do 
leta 2030 razvili pnevmatiko, 100-odstotno izdelano iz trajno-
stnih materialov. Jeseni so v sodelovanju s Citroënom za nje-
govo konceptno vozilo Oli predstavili pnevmatiko Eagle GO, ki 
se ponaša z zmesjo tekalne plasti, skoraj v celoti izdelano iz 
trajnostnih ali recikliranih materialov. Pomemben korak na 
področju trajnosti predstavlja tudi program obnavljanja pnev-
matik Goodyear Retreading Solution. Vodilna transportna 
podjetja, ki Goodyearjevo rešitev že uporabljajo, lahko z nje-
govo pomočjo podaljšajo življenjsko dobo pnevmatike za do-
datnih 1501 odstotkov. Ob tem Goodyear v postopku obnove 
v največji možni meri izkoristi že obstoječe vire in tako za pro-
izvodnjo porabi 56 odstotkov manj surove nafte kot pri izde-
lavi nove pnevmatike2.

Inovativnost in lunarna mobilnost
Med pomembna inovativna sodelovanja, ki jih je Goodyear 
sklenil v tem letu, spada tudi povezovanje z ameriškim podje-
tjem Lockheed Martin za razvoj nove generacije lunarnih vo-
zil. S tem bo Goodyear nadgradil dolgo tradicijo izdelave in 
izpopolnjevanja pnevmatik za lunarne roverje. Pred več kot 
pol stoletja je namreč že bil vključen v Nasin program Apollo 
(med drugim tudi pri odpravi Apolla 11, ki je takrat pristal na 

Luni), v tokratnem sodelovanju s podjetjem Lockheed Martin 
pa bo Goodyear razvil pnevmatike, ki bodo omogočale leta 
vzdržljivosti na zahtevnem terenu Lune – tako pri dnevnih 
temperaturah nad 120 stopinj Celzija kot tudi pri nočnih, ki 
padejo pod minus 120 stopinj Celzija.

Goodyear postal proizvajalec leta na področju 
letnih pnevmatik
Vodilne avtomobilistične revije so v letošnjem letu na pri-
merjalnih testih znova potrdile odličnost Goodyearjevih 
pnevmatik. Vodilna nemška avtomobilska revija Auto Bild3  
je aprila 2022 podjetju Goodyear podelila laskavi naziv  

Goodyear razvija tudi pnevmatike za novo generacijo lunarnih vozil. 

V zadnjem letu so v podjetju Goodyear še okrepili osredotočenost na trajnostno prihodnost ter izvedli 
številne projekte družbene odgovornosti. Podjetje je bilo ponovno nagrajeno z mnogimi priznanji za 

pnevmatike, ki dokazujejo, da sta inovativnost in kakovost gonilo uspeha podjetja.

Vodilna nemška avtomobilska revija Auto Bild je Goodyearu podelila naziv 
Proizvajalec leta na področju letnih pnevmatik. 

Zmes za tekalno plast pnevmatike Eagle GO je skoraj v celoti izdelana iz 
trajnostnih ali recikliranih materialov.
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Številni vrtčevski otroci bodo po zaslugi Goodyearovih prostovoljcev bolje 
spoznavali gojenje rastlin. 

proizvajalec letnih pnevmatik leta, s čimer je izrazila prizna-
nje številnim nagrajenim pnevmatikam iz Goodyearjeve po-
nudbe – nagrada revije je sledila zmagam, ki si jih je Goodye-
ar prislužil s pnevmatikami Eagle F1 Asymmetric 64, Efficien-
tGrip 2 SUV5 in EfficientGrip Performance 26. Pnevmatika 
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 je postala zmagovalka te-
sta celoletnih pnevmatik revije Auto Bild7, zimska pnevmati-
ka Goodyear UltraGrip Performance+ pa je na prestižnem 
testu zimskih pnevmatik, ki ga v partnerstvu izvajajo avto-
mobilski klubi ADAC, ÖAMTC in tudi slovenski AMZS, osvojila 
oceno »zelo priporočljivo«8.

Investicijski načrti
V letu 2022 je podjetje Goodyear Slovenija nadaljevalo redne 
naložbe v proizvodni obrat in drugo fazo razširitvene naložbe, 
ki je obsegala gradnjo dveh dodatnih stavb in nameščanje 
nove proizvodne opreme. Naložba v skupni vrednosti 94 mili-
jonov evrov omogoča povečanje proizvodnih kapacitet za 
približno 25 odstotkov oz. dodatno proizvodnjo tehnološko 
dovršenih potniških pnevmatik za platišča večjega premera, ki 
bodo namenjene evropskim trgom.

Na slovensko nebo se je vrnil Goodyear Blimp
Slovenskim prebivalcem in turistom se je to poletje ponovno 
ponudila enkratna priložnost za občudovanje slavnega Go-
odyear Blimpa. Znamenito zračno plovilo je slovensko nebo 
krasilo kar nekaj dni, saj je na letališču Lesce prenočilo tako na 
poti do prizorišča znamenite dirke 6 ur Monze, kot tudi ob 
vrnitvi v Nemčijo. Navdušeni oboževalci so imeli tako veliko 
priložnosti za fotografiranje in občudovanje tega največjega 
poltogega zračnega plovila na svetu.

Za boljšo prihodnost in povezovanje  
z lokalnimi skupnostmi
Kranjsko podjetje Goodyear je v letošnjem letu nadaljevalo 
tudi program družbene odgovornosti Boljša prihodnost, nav-
dihujoča kultura, s katerim podpirajo lokalne skupnosti in se 
povezujejo z njimi. Z namenom ustvarjanja boljšega okolja za 
življenje in delo spodbujajo svoje zaposlene k aktivnemu so-

delovanju v lokalnem okolju, izvedene prostovoljne akcije, ki 
jih zaposleni predlagajo sami, pa narišejo srčne nasmehe na 
številne obraze. Goodyearjevi zaposleni so po dvoletnem pre-
moru zaradi covida-19 letos izvedli kar 15 prostovoljskih akcij, 
s čimer so pomagali petim vrtcem oziroma šolam, trem kultur-
nim društvom, trem društvom za pomoč socialno ogroženim, 
dvema planinskima društvoma ter dvema kluboma. Letošnje 
akcije so povezale več kot 130 Goodyearjevih zaposlenih, ki so 
v projekte vložili več kot 1000 ur prostovoljskega dela. Preko 
Goodyearjevega programa donacij pnevmatik prostovoljnim 
reševalnim službam je podjetje tudi letos s kakovostnimi 
pnevmatikami v skupni vrednosti več kot 70.000 evrov opre-
milo vozila številnih prostovoljnih reševalnih služb.

www.goodyear-slovenija.si 
www.goodyear.si 

Navdušenci so si Goodyear Blimp na letališču Lesce lahko ogledali tudi od blizu.

1  Podatki temeljijo na interni analizi uporabe nove pnevmatike Goodyear v primerjavi z narezano, obnovljeno in ponovno  
narezano pnevmatiko.

2 Na osnovi internih podatkov.

Goodyear Slovenija že vrsto let izvaja program donacij pnevmatik 
prostovoljnim reševalnim službam.
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OTROŠKI NASTAVLJIVI  
SMUČARSKI ČEVLJI & DRSALKE

SMUČARSKE  
ČELADE & OČALA

SMUČARSKA  
OBLAČILA & ROKAVICE
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Želite v vašem podjetju močno zmanjšati stroške obratovanja in vzdrževanja s peskanjem s suhim ledom? Želite optimi-
zirati stroške s CO2? Vas zanima, kako lahko preprečite nabiranje vodnega kamna v cevovodih ali črpalkah s cenejšim 
načinom, ki je hkrati še ekološko manj sporen kot kemikalije in prav tako preprečuje blokiranje črpalke? Imate v podjetju 
odpadne alkalne vode, ki jih morate pred izpustom očistiti in nevtralizirati? 

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

www.messer.si

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

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

Andi, d. o. o., Žiri je podjetje že z več kot tridesetle-
tno tradicijo. Na slovenskem in tujih trgih so znani po 
kvalitetnih izdelkih s področja tiska na različne vrste 
tekstila. V prihodnjem letu bodo povsem avtomati-
zirali proizvodnjo. Z vlaganjem v novo opremo bodo 
potrebovali tudi dodatne zaposlene, zato v ekipo va-
bijo nove sodelavce.

Leta 1990 ustanovljeno podjetje Andi, d.o.o., Žiri je pod-
jetje, ki se ukvarja s sitotiskom in digitalnim tiskom ter s 
prodajo promocijskega tekstila in poslovnih daril. Z več 
kot trideset letnimi izkušnjami in ekipo z različnimi znanji, 

na slovenski in tuji trg pošiljajo kvalitetne izdelke s pod-
ročja tiska na različne vrste tekstila. Specializirani so tudi 
za tisk športnih oblačil ter motocross, kolesarskih in osta-
lih športnih dresov.
Zaradi hitro razvijajočega in spreminjajočega trga ter no-
vih trendov, se vsako leto srečujejo z novimi željami in po-
trebami strank, ki podjetje postavljajo pred različne izzive. 
Z nenehnim vlaganjem v razvoj, se uspešno prilagajajo 
tem spremembam in potrebam trga.
Po koronskem obdobju se je občutno povečala športna 
aktivnost in z njo povezane prireditve, s čimer se je pove-
čalo tudi povpraševanja po tisku na različna športna obla-
čila in promocijski tekstil. Odločili so se za novo investicijo 
in v prihajajočem letu pričakujejo dodatno avtomatsko 
linijo za sitotisk. S tem bodo povsem avtomatizirali pro-
izvodnjo, kar bo povečalo njihove kapacitete in omogo-
čilo, da bodo lahko ustregli tako manjšim kot tudi večjim 
naročilom. Z vlaganjem v novo opremo pa bodo potre-
bovali tudi dodatne zaposlene, zato v svojo ekipo vabijo 
nove sodelavce.        www.andi.si

V Andiju bodo investirali v dodatno  
avtomatsko linijo za sitotisk
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metrov lesa na dan, do velikih linij z razre-

ki je namenjena fleksibilnemu razrezu in 

našteval Simon Mesec in dodal: »Ob tako 
širokem razponu strojev lahko vsakemu 

-
pljenja do razreza hloda in vse do desk, 

-
-
-
-

-
-

torej na skeniranju lesa in optimizaciji, da 
-

-

-
-

Kapaciteta je do 12 hlodov na minuto, kar 
-

tudi za stranko iz Latvije, sicer pa imajo 
proizvodne kapacitete za prihodnje leto 

deloma zaradi velike rasti prodaje in del-

-
-

evropske komponente visoke kakovosti, 

Mebor še vedno izvozi blizu 90 odstotkov 

deset odstotkov Slovenija, vse ostalo pa 

-

-

-
-

in avtomatskim robilnikom, njena poseb-
nost pa je, da je maksimalno avtomatizira-

-
venijo delamo tudi veliko horizontalnih 

-

nadaljnjo rast in razvoj potrebne tudi inve-

-

– v informacijski sistem za vodenje proi-

-
cej bolj zahtevno informacijsko podpreti, 

-

malo bolj zahtevni in se morda malo upo-

planu nadaljnjo rast tudi v prihodnjem 
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Simplygood • SG Guzelj, d.o.o.
Trata 36, SI-4220 Škofja Loka, Slovenija

t +386 (04) 515 57 77
e info@simplygood.si

www.simplygood.si

S stalnim uvajanjem kakovostnih proizvodov in neprestanim 
nadgrajevanjem storitev v okviru blagovne znamke 
SIMPLYGOOD želimo postavljati TRENDE KAKOVOSTI na 
področju celovite in inovativne ponudbe vending storitev 
na področju osrednje Slovenije.

Stane Guzelj, direktor podjetja SG Guzelj, d.o.o.

PONUDBA IZDELKOV
IN AVTOMATOV 
SIMPLYGOOD

V kateremkoli trenutku dneva, 
ko vaše telo hrepeni po poživitvi, 
če potrebujete novo energijo 
za dokončanje delovnih nalog 
ali potrebujete trenutek zase da 
osvežite svoje misli, si iz palete 
izdelkov Simplygood izberite 
najboljše zase.

Kakovostni samopostrežni 
avtomati priznanih blagovnih 
znamk so na voljo v različnih 
dimenzijah. Izbirate lahko 
med samostoječimi avtomati, 
ki so primerni za večje 
poslovne prostore ali manjšimi 
namiznimi avtomati za pisarne, 
manjše delovne kolektive ali 
gostinsko-hotelsko postrežbo.
Več o ponudbi avtomatov na: 
www.simplygood.si/ponudba

ZBISTRI IN RAZVEDRI

Življenjski slog današnjega časa od nas zahteva hitrost, nenehne 
odločitve in izbire. Za  dokončanje nalog nam primanjkuje  
časa, saj se le-te venomer množijo –  pa naj bomo zaposleni na 
področju, kjer naše delo zahteva fizične napore ali pa je usmeritev 
dela bolj intelektualne narave. Čas je vedno bolj vrednota. Redko 
si vzamemo čas, da prisluhnemo svojemu lastnemu telesu in se 
zavemo, kaj pravzaprav potrebuje in zahteva od nas. Tako kot 
skrbimo za nenehno delovanje strojev, tudi naše telo potrebuje 
pozornost. Potrebuje gorivo za dokončanje zahtevnih nalog ter za 
učinkovito opravljanje vsakodnevnih aktivnosti. V takih trenutkih, 
ko si zaželimo trenutek zase je ponudba storitev in izdelkov 
pod znamko Simpygood tista, ki naredi razliko ter nam pomaga 
zbistriti misli, razvedriti duha in okrepiti telo.

Simplygood - SG Guzelj d.o.o. je podjetje s skoraj 30 letno 
tradicijo na področju vending storitev v Sloveniji. Dandanes 
njegov tržni delež zaobjema osrednjo Slovenijo in Gorenjsko.  
S svojimi storitvami pa je prisotno tudi na trgih JV Evrope. V vseh 
letih neprestanega razvoja je podjetju uspelo doseči tri glavne 
odlike na katere je ponosno: kakovost izdelkov in storitev, hitro 
odzivnost pri izvajanju storitev in izreden delovni tim.

O NAS
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Simplygood  ·  SG Guzelj, d.o.o., Trata 36, 4220 Škofja Loka, Slovenija  ·  t +386 4 51 55 777  ·  e info@simplygood.si  ·  www.simplygood.si

SLASTNI
PRIGRIZKI

Izbirate lahko med 
številnimi sladkimi 
ali slanimi zalogaji, 
jogurti ter različnimi 
vrstami sendvičev za 
vse okuse. 
Izdelki v naši 
ponudbi so 
certificirani, s čimer 
zagotavljamo 
njihovo kakovost in 
so dnevno sveži.

NAMIZNI 
AVTOMATI

Manjši kavni 
avtomati za 
vsakodnevno 
uporabo na 
delovnem mestu ali 
doma. Pripravljena 
ogreta voda v 
kavnem avtomatu 
vam omogoča 
takojšnjo pripravo 
osvežujočega 
napitka. Omogoča 
vam tudi pripravo 
čaja ali kakava.

KAVA ZA 
VSE OKUSE

Sveže pražena 
in fino zmleta, 
pripravljena po 
skrbnih recepturah 
strokovnjakov, 
da zadovolji 
želje zahtevnih 
»kavokuscev«. 

Izberite najpri-
mernejšo zase: 
espresso, instant, v 
kapsulah, močno ali 
s pridihom izbrane 
arome.

OSVEŽILNE 
PIJAČE

V sodelovanju 
s slovenskimi in 
tujimi proizvajalci 
pijač lahko v 
samopostrežnih 
avtomatih 
Simplygood 
izberete različne 
osvežilne napitke 
blagovnih znamk 
vseh uveljavljenih 
domačih in tujih 
blagovnih znamk.

SVEŽE IN 
NARAVNO

Nova, zelena, 
linija produktov 
Simplygood – 
preprosto sveže 
in Simplygood – 
preprosto naravno 
sledi skrbi za zdravo 
življenje. 
V zelenem 
pasu naših 
samopostrežnih 
avtomatov najdete 
izdelke, ki vas 
okrepijo in osvežijo 
na zdrav in naraven 
način.
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Veliko stavijo na inovativnost in investirajo v nove 
tehnologije. Zadnja velika pridobitev je 5-osni stroj 

www.orodjarstvo-krizaj.si
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Bodite komplet

-

-

-
tevka. 

 

-
-

-

-

-

www.triglav.si
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Prihranite
do 40 % pri

in digitalno poslovanje 

Bodite
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Aleš Bizjak, direktor
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Soseska Dolnov Zlato polje

Po uspešni gradnji stanovanjskih sosesk 

-
sko z 226 stanovanji na Zlatem polju. Dol-
nov si je z gradnjo v zadnjih dvajsetih letih 

-

primopredajo stanovanj kupcem.
Skupina Dolnov sodeluje pri projektu od 

-
va mnenja tako dobaviteljev kot izvajal-

-

-

rad stanovanje opremljeno po svojem 
-

tibus non est disputandum (o okusih se 
ne razpravlja).

-

-

-

Šuceva 23, 4000 Kranj
www.dolnov.si
dolnov@dolnov.si
041 390 397, 031 714 283
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Komunala Kranj z uporabniki vsak dan

Komunala Kranj je bila ustanovljena z na-
menom izvajanja obveznih gospodarskih 

-

in za dvig okoljske kulture je del vsakdana 
vseh zaposlenih v javnem podjetju Komu-

-

ter zdravo okolje pa sestavni del dialoga z 
uporabniki.

-

terenu. Obiskali so osnovne šole v okviru 
-
-
-

nega ravnanja z odpadki in zelo odmevne 

-

-

-

-

-
-
-
-
-

Komunali Kranj!«

Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o.
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj

T: 04 28 11 300, 080 35 55
E: info@komunala-kranj.si
W: www.komunala-kranj.si

kakovostnih komunalnih storitev. Stalna komunikacija in predstavitve posameznih 
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Drevored na Zarici Eko dan v OŠ Franceta Prešerna Kranj

O istimo Kranj 2022 Dnevi odprtih vrat 

Podzemne zbiralnice v Besnici

Obiski šol na C N Kranj Zbiralnica za DSO Naklo

Zbiralnica za OŠ Stra iš e

Sodelovanje s 
Košarkarsko šolo Jake
Bla i a

Eko dan v OŠ Jakoba Alja a Kranj
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Pošteno in zanesljivo

RIVAL-VTS, d. o. o., Ljubljana, PE Kranj, dobro pozna razmere, ljudi in teren, ki ga 
poleg stalnih varnostnikov v objektih pokriva tudi z mobilnimi intervencijskimi varno-
stniki 

-
-

Zaposlenih imamo okoli 85 varnostnikov, varnostnih tehnikov in drugega varnostnega 

 
 

 

 

 
RIVAL«
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Re-
kreacijskega parka Šobec

-
-

-
-

-

-
-

-

-
-
-

-
Kampu Šobec -

-

-
-
-

-
-

-

-
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-

-
-

-
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-
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-

-
-
-
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-
-

-

V podjetju DIFA je trenutno 220 zaposlenih. V 

Kakšno bo poslovno leto 2023, je zaradi 

pomemben strateški partner trenutnim 

urejenem okolju s svojim znanjem in 
predanostjo razvijali svoj talent v dobrobit 
sebe in podjetja. DIFA, d. o. o., na sejmu 

prvimi v Sloveniji uspešno opravili presojo TISAX.
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skrbijo za dobrodelnost

Rotary Distrikt 1912 Slovenija si prizadeva, 
da bi v petih letih Slovenija postala prva 

adijoplastenka.si. Reševanje problema kli-
matskih sprememb in dekarbonacije je 

-

pa imamo eno najboljših pitnih voda iz vo-
-

-

Ustvarili so posebno steklenico 
z dobrodelno noto

-

steklenice je namenjen za dobrodelne 

Rotary Distrikt 1912 Slovenija sicer sode-

-

-

misel, dandanes pa je to postala po-

-
vanja temelji na strpnosti in toleranci do 

javnosti
-

-

-

-
-

-

katere bodo mnenja, da bodo dopolnili 

-

Majda Menart- Bitenc,  
koordinatorica ICC Slovenija 
- Srbija- S. Makedonija in 
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DAF-ova serija XD 
mednarodni tovornjak leta 2023

DAF-ova serija nove generacije XD je sicer 
namenjena predvsem gradbeništvu in di-
stribuciji, bila pa je proglašena za medna-
rodni tovornjak leta 2023. Harald Seidel, 

med podelitvijo nagrad na sejmu gospo-
-
-

do v industriji gospodarskih vozil. Gre to-

-
njem.

nagrado mednarodni tovornjak leta 2023 
-
-

gospodarska vozila iz celotne Evrope. Se-
rija XD je tako na prestolu nadomestila 
novo generacijo DAF-ovih vozil serij XF, 

�
je bila izbrana za mednarodni tovornjak 
leta 2022.

tovornjaka leta nagrado prejeme tovorno 
vozilo, ki je bilo predstavljeno na trgu v 
zadnjih dvanajstih mesecih in je najbolj 

-

-
mi, udobjem, varnostjo, voznimi lastnost-

na okolje ter skupnimi stroški lastništva. 
-

rije za izbor mednarodnega tovornjaka 
leta Gianenrico Griffini povedal: »Z uved-
bo nove serije XD je DAF predstavil vrhun-
ski tovornjak za distribucijo, ki postavlja 
nova merila v svojem razredu. Pri celotni 
paleti vozil serije XD je DAF bistveno iz-

uvajata nov standard v tem segmentu.« 
Ena od glavnih prednosti novega tovorne-

vsestransko izboljšana vidljivost, ki jo za-
gotavljajo veliko, ukrivljeno vetrobransko 
steklo, stranska okna in opcijsko okno v 

-

mrtvim kotom in opcijskim sistemom ka-

-

-
gljive motorje PACCAR MX-11 z avtomati-

-
-

šuje pa tudi napoved novih povsem elek-
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Udobna notranjost tovornjakov DAF / FOTO: LOET V EIJNDHOVEN

»Osvojitev nagrade za mednarodni tovor-

-

-

/ FOTO: LOET V EIJNDHOVEN
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Ljudska univerza Kranj – s ponosom 
za vse ljudi

Svetovalno središče Kranj (SSK) je od-

raslim brezplačno v pomoč in jih podpre 

pri vključevanju v program osnovne šole 

za odrasle in pri nadaljevanju izobraže-

valne poti, vključevanju v neformalne 

izobraževalne programe za odrasle, ugo-

tavljanju in dokumentiranju znanja in 

spretnosti, pridobljenih v formalnem in 

neformalnem izobraževanju ter pri prilo-

žnostnem učenju, za nadaljnji osebno-

stni razvoj, nadaljnje izobraževanje in 

vključitev na trg dela ter pri samostoj-

nem učenju.

V svetovalno dejavnosti v izobraževanju 

odraslih se je v izobraževalnem letu 

2021/2022 vključilo 1089 udeležencev.

Središče za samostojno učenje (SSU) 
nudi brezplačno odraslim prijeten, miren 

in spodbuden prostor za samostojno pri-

dobivanje novega znanja ali utrjevanje 

obstoječega na neformalen način, prip-

ravljanje seminarskih nalog, iskanje in-

formacij po spletu … Prostor je opre-

mljen z osmimi računalniki, dostopom 

do interneta in z drugo IKT-opremo, na 

voljo pa so tudi različni učbeniki in dru-

go gradivo. Udeležencem SSU je na voljo 

strokovni delavec/mentor.

V izobraževalnem letu 2021/2022 je sre-

dišče za samostojno učenje uporabljal 

101 udeleženec.

Vključevanje občanov v obe dejavnosti 

in izobraževalne programe ter aktivnosti 

pod okriljem LUK v izobraževalnem letu 

2021/2022 potrjuje, da je LUK usmerjena 

v lokalno okolje in prebivalstvo ter se hit-

ro odziva na zaznane potrebe po zna-

njih, spretnostih in veščinah posameznih 

skupin prebivalstva.

Odrasli z nedokončano 
izobrazbo
Odraslim, ki želijo zaključiti izobraževa-

nje, je na voljo program osnovne šole za 

odrasle in kar osem izobraževalnih pro-

gramov za pridobitev srednješolske izo-

brazbe: ekonomski tehnik – SSI, PTI in PT, 

predšolska vzgoja – SSI in PT, bolničar 

negovalec – SPI in trgovec.

V izobraževalnem letu 2021/2022 je pro-

grame za pridobitev izobrazbe obiskova-

lo 99 udeležencev.

Zaposleni
Na delovnih mestih se zaradi hitrih glo-

balnih, socialnih, ekonomskih in tehno-

loških sprememb pojavljajo potrebe po 

nadgrajevanju obstoječih ali pridobiva-

nju novih znanj, spretnosti in veščin za 

kakovostno opravljanje dela in uspešno 

sodelovanje z ožjim in širšim poslovnim 

okoljem.

LUK je na svojem dogodku za zaposlo-

valce predstavila lastno ponudbo pro-

gramov, namenjenih podjetjem, in pre-

jela dragocene predloge za pripravo no-

vih programov za podjetja, za zaposlene.

Zaposlenim občanom so na LUK na voljo 

jezikovni tečaji, različna strokovna uspo-

sabljanja ter delavnice in tečaji za spro-

stitev, ki se jih je v izobraževalnem letu 

2021/2022 udeležilo 586 udeležencev.

Novost v letu 2022 je bil program KR ZA 
zaposlene, ki je bil za zaposlene občane 

mestne občine Kranj brezplačen. V okvi-

ru tega programa je bilo izvedenih 15 

tečajev, ki se jih je udeležilo 152 zaposle-

nih.

Starejši
Ljudska univerza Kranj že od leta 2011 v 

okviru svoje Univerze za starejše razvi-

ja in izvaja kakovostne izobraževalne 

programe, delavnice, predavanja in dru-

ge aktivnosti po dostopnih cenah. Sta-

rejši se lahko vključijo v jezikovne tečaje, 

ustvarjalne delavnice, računalniške teča-

je, umetnostno zgodovino in delavnice 

za dobro počutje. Novosti pa na LUK raz-

vijajo na osnovi želja in potreb udeležen-

cev ter okolja.

V izobraževalnem letu 2021/2022 se je v 

programe Univerze za starejše vključilo 

130 udeležencev.

Letošnje konference KR ZA starejše, ki je 

potekala pod naslovom KR digitalni starej-

ši, se je udeležilo 40 udeležencev, ki so se 

naučili aktivno uporabljati QR kodo, sple-

tne aplikacije Arriva, Grem z vlakom, Viber 

in WhatsApp, spletne portale za starejše 

vključno z E-zdravjem. Vsebine konferen-

ce so napolnile Središče za samostojno 

učenje za vse tiste, ki se konference niso 

uspeli udeležiti, potrebovali pa so digital-

na znanja. Izvedenih je bilo kar 12 delav-

nic, ki se jih je udeležilo 96 starejših.

Strategija varstva starejših v Mestni obči-

ni Kranj je v letu 2022 omogočila brez-

plačno izvajanje programa KR ZA starej-

še. V okviru programa KR ZA starejše so 

na LUK izvedli 18 tečajev, ki se jih je ude-

ležilo 125 starejših. V letu 2023 bodo pro-

gram pripravili v skladu s željami in pre-

dlogi udeležencev.

Za vse, ki ne uspejo priti na tečaje, so iz-

delali pet učnih filmov, ki bodo na voljo 

vsakomur (Uporaba aplikacije Grem z 

vlakom, Varni na cesti, trije sklopi Nega 

na domu). Vse učne filme bo spremljal 

tudi prevod v znakovni jezik.

Poleg tega so starejšim na voljo tudi ak-

tivnosti v programu medgeneracijskega 

sodelovanja (zdrav življenjski slog, oseb-

nostna rast, pomagajmo si, medkulturne 

delavnice, ustvarjalne delavnice, družab-

ni dogodki).

Mladi
Mladim so na voljo aktivnosti v progra-

mu medgeneracijskega sodelovanja 

(zdrav življenjski slog, osebnostna rast, 

pomagajmo si, medkulturne delavnice, 

ustvarjalne delavnice, družabni dogod-

ki). S sprejemom Strategije razvoja mla-

dinskega dela v Mestni občini Kranj na-

črtujejo na LUK v letu 2023 program KR 
ZA mlade.

Otroci
Na LUK so letos že tretjič izvedli program 

PAK – počitniške aktivnosti za otroke.  

V letu 2022 je dogajanje na LUK po covidnem obdobju postalo resnično živo. Že sam vstop v 
hišo nudi obiskovalcu možnost za takojšno vključitev v eno od dejavnosti: Svetovalno središče 

Kranj in Središče za samostojno učenje.
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Parada učenja 2022

Letos se je zaradi povečanih potreb pro-

gram izvajal na eni lokaciji več, skupno 

na štirih lokacijah, in tri tedne več, skup-

no 15 tednov. V programu so uspešno 

sodelovali z OŠ Predoslje, Stražišče in Ja-

neza Puharja. Skupno se je PAK 2022 

udeležilo 165 otrok, ki so preživeli v pro-

gramu 211 počitniških dni.

Otroci so preživljali zanimive, poučne in 

zabavne počitniške dni tudi v programu 

medgeneracijskega sodelovanja, kjer so 

izvedli devet tednov počitniških aktivno-

sti. Udeležilo se jih je 81 otrok, v progra-

mu so preživeli 150 počitniških dni.

Počitniške aktivnosti in aktivnosti za ot-

roke priseljence pa izvajajo čez celo leto.

Osebe s posebnimi potrebami 
in osebe z oviranostmi
Vrata LUK so odprta osebam s posebnimi 

potrebami in osebe z oviranostmi. Udele-

žijo se lahko aktivnosti na obeh lokacijah, 

tako na LUK kot v LUK – medgeneracij-

skem centru. V medgeneracijskem centru 

motivirajo osebe s posebnimi potrebami 

in osebe z oviranostmi k vključevanju v 

vse redne aktivnosti. Po dogovoru se prila-

gajajo tudi dotičnim ciljnim skupinam 

tako, da sodelujejo z organizacijami, ki v 

lokalnem okolju vključujejo osebe s po-

sebnimi potrebami in osebe z oviranostmi. 

V letu 2022 so odlično sodelovali z Dru-

štvom Sožitje in Centrom Korak in nadeja-

jo se, da bodo v letu 2023 vzpostavili sode-

lovanje tudi s preostalimi organizacijam, ki 

v lokalnem okolju vključujejo osebe s po-

sebnimi potrebami in osebe z oviranostmi, 

s katerimi so tesno sodelovali pred covi-

dom. Odprti so za nova sodelovanja in 

predloge za nadaljnje aktivnosti. V akcijski 

načrt za kakovost za leto 2023 bodo 

umestili tudi strategijo za vključevanje 

oseb s posebnimi potrebami.

Brezposelni
Na LUK so z uspešnim kandidiranjem na 

pozive Zavoda Republike Slovenije za 

zaposlovanje izvajali naslednje progra-

me

- Socialni oskrbovalec na domu

- Digitalna pismenost osnove

- Digitalna pismenost napredno

- Excel

- Računalniška pismenost za odrasle

-  Izpit iz znanja slovenščine na vstopni 

ravni (A1)

V izobraževalnem letu 2021/2022 je pro-

grame, sofinancirane s strani ZRSZ, obi-

skalo 181 udeležencev.

Poleg tega so brezposelnim osebam na 

voljo tudi aktivnosti v programu medge-

neracijskega sodelovanja (zdrav življenj-

ski slog, osebnostna rast, pomagajmo si, 

medkulturne delavnice, ustvarjalne de-

lavnice, družabni dogodki).

Priseljenci
Človek ob prihodu v novo okolje potre-

buje razumevanje, sprejemanje in prija-

telje, šele nato se lahko uči jezik okolja, v 

katerega je prišel. Na LUK za priseljence 

pripravljajo različne programe za učenje 

slovenskega jezika, ki jih je v izobraževal-

nem letu 2021/2022 obiskalo 87 udele-

žencev. Z uspešnim kandidiranjem na 

javno naročilo so na LUK v letu 2022 iz-

vajali projekt Začetna integracija prise-
ljencev, kjer se je slovenskega jezika uči-

lo dodatnih 56 udeležencev.

V projektu Socialna aktivacija Gorenj-
ske so se priseljenke poleg slovenskega 

jezika učile tudi osnov IKT in pridobivale 

raznovrstna znanja, ki jim bodo služila 

pri vstopu na trg dela. Na LUK lahko pri-

seljenci opravljajo tudi izpit iz znanja slo-

venščine na vstopni ravni (A1) in na 

osnovni ravni (A2). V izobraževalnem 

letu 2021/2022 se je izpita na obeh rav-

neh udeleži-lo 312 kandidatov.

Na LUK so za priseljence iz Ukrajine prip-

ravili tečaj slovenskega jezika takoj, ko je 

po njem nastala potreba v lokalnem 

okolju. Že v začetku aprila so začeli uče-

nje slovenščine in spoznavanje Kranja s 

skupino odraslih iz Ukrajine.

Poleg tega so priseljencem na voljo tudi 

aktivnosti v programu medgeneracijske-

ga sodelovanja (zdrav življenjski slog, 

osebnostna rast, pomagajmo si, medkul-

turne delavnice, ustvarjalne delavnice, 

družabni dogodki).

Osebe z začasno zaščito 
v RS (UKR)
Z uspešnim kandidiranjem na javno na-

ročilo so na LUK v poletnih mesecih za-

čeli izvajati opismenjevanje oseb iz Ukra-

jine z začasno zaščito v Sloveniji, v kate-

rega se je vključilo 17 otrok. Za učenje 

slovenskega jezika pri odraslih so poskr-

beli v projektu Začetna integracija prise-

ljencev, ki ga je obiskovalo 45 oseb z za-

časno zaščito v RS.

Hvaležni za leto 2022
Skupno so v izobraževalnem letu 

2021/2022 v izobraževalnih programih, 

projektih, dejavnostih in aktivnostih na 

LUK zabeležili 11.985 obiskov in hvaležni 

so, da se v programe vključujejo različne 

skupine ljudi ter s tem opravljajo tako 

pomembno službo za celotno družbo.

Vabljeni, da se na LUK oglasite tudi vi in 

se vključite v eno izmed mnogih mož-

nosti za pridobivanje uporabnih znanj 

ter si tako popestrite in obogatite svoje 

življenje. Poleg tega se boste z vključitvi-

jo v programe na LUK tudi sprostili od 

vsakodnevnih obveznosti, se razvedrili 

in pridobili nova znanstva.

Ljudska univerza Kranj

Center za izobraževanje in kulturo

Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj

 T: 04/280 48 00, F: 04/201 28 91

E-pošta: info@luniverza.si

www.luniverza.si
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Gimnazija raznolikih znanj

V preteklem letu so kranjski gimnazijci 
znova izstopali tudi na akademskem po-

-
-

jaki, ki so maturo opravili z odliko, med 
njimi sta Nejc Urh in Nina Cankar zbrala 

-

-
nalniški olimpijadi osvojil zlato medaljo 

-
kar Slovenija sodeluje na omenjeni olim-
pijadi –, se lahko pohvali še z absolutnim 

-

-
-

-
skih ekip na srednješolskih olimpijadah 

-
nasto medaljo na fizikalni olimpijadi, 
Nine Cankar s prejeto pohvalo na kemij-

Gimnazijski glasbeniki (orkester, dekliški 
in fantovski zbor) so poslušalce v maju 
razveselili s koncertom filmske glasbe z 
naslovom Za vse, ki sanjajo v letnem gle-

pevski zbor Gimnazije Kranj letos pra-

Jubilej so proslavili z dvema slavnostni-
ma koncertoma v veliki dvorani Sloven-

koledar, tokrat so kot odziv na koronske 

krstom prvošolcev, nato sledi projekt 
-

men mentalnega zdravja celotne šolske 
-

ki ga pripravljajo v sodelovanju z iniciati-
-
-

-

jim je predstavilo dvajset posameznikov 
-

meljiti obnovi starega dela šolske stavbe 
so se zdaj lotili še garderobnih prostorov 

-
-

-

Na Gimnaziji Kranj je zelo razvito 
debaterstvo
Na Gimnaziji Kranj so posebej poudarili 

-
lacijo razprav in pogajanj v organih Zdru-

osvojili naslov najboljše delegacije in 

-

debaterjev Gimnazije Kranj pa je po sple-
tu sodelovalo še na mednarodnem tur-
nirju War of Words, ki ga je organizirala 

-

njihov najuspešnejši mednarodni turnir 
-

Gimnazija Kranj je znana po svojem zelo kakovostnem akademskem delu, hkrati si 

Kontakt
tajništvo: 04/281 17 10
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freya-beauty.si

SPL trajno odstranjevanje dlak*

kamero Skeyndor

Tomšičeva 42
4000 KRANJ
Tel.: 04 201 39 50
www.gorenjski-muzej.si
info@gorenjski-muzej.si

Odpiralni čas:
od torka do nedelje  
med 10. in 18. uro
Zaprto: ponedeljek, 1. 1., 1. 5.,  
1. 11., velika noč, božič

Mag. Marjana Žibert, 
direktorica

Še malo in na vrata bo potrkalo leto 2023, ki bo 
za Gorenjski muzej praznično leto. Zaznamova-
li bomo 70-letnico delovanja. A pustimo priho-
dnost ob strani in raje poglejmo, kakšno je bilo 
za nas letošnje leto.

Izjemno obiskan je bil cikel razstav Podobe 
nekdanjega Kranja. Spomnili smo se starih pa-
noramskih razglednic Kranja, Glavnega trga 
pod arheološkim drobnogledom, obudili spo-
min na trgovske in obrtne lokale v središču 
mesta, na čas, ko so se gradile nove stanovanj-
ske soseske, cikel pa smo zaključili z likovnimi 
upodobitvami našega mesta. Razstavo bomo v 
začetku naslednjega leta nadgradili tudi s kata-
logom, ki bo dragocen spomin na čase, ki so 
minili, obenem pa tudi dokument preteklosti 
Kranja, ki ga Kranjčani potrebujemo. 

Osrednja razstava v gradu Khislstein je bila 
Kaša, žganci, zelje – Dediščina prehrane na 
Gorenjskem za sodobno rabo. Z razstavnim 
delom smo spregovorili o udarniškem gibanju 
po drugi svetovni vojni, arhitekturnih dosežkih 
Jožeta Plečnika na Gorenjskem, sodobni kera-
miki, evru kot gotovini, pesnikih, ki so pisali za 
Kranjsko čbelico, razstavili smo dela Nikolaja 
Beera, Mihe Perčiča, Jožeta Tisnikarja, v naših 
galerijah je gostoval Mednarodni festival likov-
nih umetnosti itd. Odmevne so bile razstave v 
Galeriji Prešernovih nagrajencev.

Pričakovan medijski odziv je doživela razstava, 
posvečena 70-letnici kranjskega kantavtorja 
Andreja Šifrerja, z zgovornim naslovom NIČ 
proti VEČnosti. Njegove legendarne pesmi, ki 
so praktično ponarodele, popestrijo vsako  
zabavo, obletnico, srečanje. Izjemen obisk  
razstave je botroval tudi odločitvi, da z njo gos-
tujemo po Sloveniji. Če si je niste ogledali v 
Kranju, spremljajte našo spletno stran, kjer 
bodo sveži podatki o gostovanju. 

Prihajajoče leto 2023 bo za nas praznično, saj 
se bomo skozi celo leto spominjali 70-letnice 
delovanja Gorenjskega muzeja. Vabljeni na 
naše dogodke, v našo družbo. Poveselite se z 
nami in skupaj obujajmo spomine. 
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STRAHINJ 99, 4202 NAKLO
www.bc-naklo.si 

Biotehniški center Naklo, center 
priložnosti in znanja, bo tudi 
v prihodnje s 132 zaposlenimi 
skrbel za ustvarjalne, inovativne 
in podjetne posameznike ter 
skupine, ki soustvarjajo razvoj 
slovenskega podeželja. Poseljeno 
podeželje je tudi zagotovilo 
za kakovostno življenje 
občanov, razvoj trajnostnega 
podeželskega turizma ter dobro 
samooskrbo s hrano.

Naša glavna dejavnost je 
izobraževanje in usposabljanje, 
ki ga nadgrajujemo s pomočjo 
demonstracijskih poligonov. 
Razvijamo štiri področja: 
kmetijstvo, živilstvo in prehrana, 
hortikultura in naravovarstvo. V 
okviru teh področij usposabljamo 
v programih srednje strokovne in 
poklicne šole, strokovne gimnazije 
in višje strokovne šole.

Pomembno vlogo v našem centru 
in izobraževalnem procesu ima 
raziskovalno, projektno in 
timsko delo. Dijaki, študenti, 
učitelji in predavatelji imajo 
v centru odličen poligon za 
omenjene načine dela. 

Vseživljenjsko učenje je gradnik 
razvoja vseh generacij, tako je 
naš center odprto učno okolje za 
vse motivirane, zainteresirane za 
pridobitev tako formalne kot tudi 
neformalne izobrazbe. 

Za izobraževanje, usposabljanje 
in raziskovanje imamo na voljo 
številne učne poligone in 
delavnice: 22 hektarov kmetijske 
zemlje, hlev za govedo in konje, 
dva rastlinjaka, mlekarsko in 
sadjarsko delavnico.

Proizvode prodamo v šolski 
trgovini, kjer usposabljamo  

za prodajo dijake, študente in tudi 
druge zainteresirane občane. 

Za športne aktivnosti in prosti čas 
imamo na voljo športno dvorano, 
zunanja igrišča in manežo za 
jahanje konj. 

Ponosni smo na evropski nagradi 
za inovativno poučevanje, ki 
smo ju v letu 2022 prejeli za razvoj, 
vodenje in izvedbo projekta 
FARMID (možnosti zaposlovanja 
oseb z lažjo motnjo v duševnem 
razvoju na kmetijah) in kot partnerji 
v projektu SENHIAS za sodelovanje 
ter izvedbo aktivnosti (vplivi 
invazivnih tujerodnih organizmov 
na biodiverziteto in pokrajinsko 
pestrost vključenih držav). 

Vabimo vas, da nas obiščete na 
spletni strani BC Naklo (http://
www.bc-naklo.si) in na naših 
predstavitvah v centru.

Biotehniški  
center Naklo,  
center priložnosti 
in znanja Vodstveni tim Biotehniškega centra Naklo
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Na Gimnaziji Franceta Prešerna uspešno delo 
oplemenitili z jabolkom navdiha

Jabolko navdiha -
no delo z mladimi športnimi talenti in za 
spodbujanje razvoja tekmovalcev na 

Gimnazijo so obiskovali številni izvrstni 
slovenski športniki in trenerji, med njimi 
tudi , osvo-
jili so kar enajst olimpijskih medalj
delo s športniki so prejeli tudi certifikat 

, ki ga 

Sistem dela, ki so ga razvijali skupaj s 
športniki, uspešno nadgrajujejo z dijaki, 

-
Jernej 

, eden najboljših slovenskih harfi-

glasbenem konservatorju Jacopo Toma-
dini v italijanskem Vidmu, je po uspešno 

-
-

-
ravili so trajno razstavo, na kateri so 

-
ki zaznamovali slovenski in svetovni 

-
bilo 29 nekdanjih in sedanjih dijakov, ki 

-
-

jini, to so: športniki, glasbeniki, slikarji, 
-

mniki Michelinovih zvezdic … Veseli jih, 
-

Najbolj pa so se v letošnjem šolskem letu 
-
-

nizirali izmenjave, obšolske dejavnosti, 
ekskurzije, maturantski ples … Ponovno je 

 Erasmus+ Govori z menoj, 
tukaj sem, pri katerem poleg njihove gim-
nazije sodelujejo finska umetniška gim-
nazija, partnerska šola iz Francije, gim-
nazija Lycee Cordouan, in španska šola 
IES LA Patacona
izmenjave s Francijo, Španijo, Nizozem-

tudi ekskurzije po Sloveniji in tujini in raz-
spoznavni tabor v Bohinju, 

-
ga v Osilnici in ruskega na slovenski 
obali. Ponosni so na svoje dijake, ki so 

Za Gimnazijo Franceta Prešerna je bilo leto 2022 med uspešnejšimi. Zaradi velikega 
zanimanja za vpis so v šolskem letu 2022/23 dijake vpisali v dodatni oddelek splošne 
gimnazije, v letu 2021/22 pa pridobili celo nov program – športni oddelek splošne 
gimnazije. Njihovo kakovostno delo je prepoznal tudi predsednik Republike Slovenije 

Gimnazija Franceta Prešerna

E: tajnistvo@gfp.si
W: www.gfp.si
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Dom Taber – »dom« v pravem pomenu besede

Danes v domu skrbimo za 156 stanoval-
cev. Nudimo jim varen in topel dom ter 
strokovno in kvalitetno oskrbo. Poleg 

na domu ter razvoz kosil na dom.
Dom Taber zagotavlja vsem stanovalcem 
kakovostno oskrbo in zdravstveno nego 
ter ambulantno zdravstveno obravnavo. 
Lajšamo jim starostne in zdravstvene te-

-
jetno starost. S prijaznim spodbujanjem 
dobrih medsebojnih odnosov stanoval-
cem v sodelovanju s svojci ter prostovolj-

-
ju. Vodilo našega doma je odprt in 
spoštljiv odnos do vseh stanovalcev ter v 

-
-

-
krbi ter dobrih medsebojnih odnosih.

Storitve institucionalnega varstva starej-
-
-
-

-

pozornost pa namenjamo kakovostnemu 
izvajanju storitev za osebe z demenco.
V Domu Taber smo bili v letu 2022 uspeš-
ni na razpisu za podelitev koncesij za 

bomo pridobili dodatnih 48 mest za sta-
novalce z demenco.

-
ro v Sloveniji in po svetu nismo dobro 
pripravljeni.

-
-

njem letu smo skupaj s Fakulteto za soci-
alno delo pristopili k projektu Celostna 
oskrba stanovalcev z demenco.
Poleg Doma Taber se gradijo varovana 
stanovanja in ravno tu nas v prihodnosti 

bomo stanovalcem varovanih stanovanj 

Ob pojavu epidemije bolezni covid-19 se 

namenjamo našim zaposlenim. Poudariti 

-
da Taber. V zadnjem letu smo skupaj 

za nagrajevanje zaposlenih.

-

zahvaljujem stanovalcem in svojcem za 
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V prvih devetih mesecih
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Vabljeni v dnevno varstvo starejših

-

-

 

-
 

 
 

da radi prihajajo, ker se vedno nekaj dogaja, diši 

Nadja Gantar, direktorica

Dom upokojencev Kranj bo prihodnje leto praznoval 50 let skrbi za starejše v mestni 

Informacije:
Dom upokojencev Kranj



Visoka strokovnost in širitev v lokalno okolje

Dom dr. Janka Benedika v Radovljici je 

-
-
-

dom.

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-
-
-

-

-
-

hišo in v njej tudi ostajajo. Dom je vklju-

-

-

-

v stavbi.
-

-

-

-

Leta 1982 zgrajeni prizidek k Domu dr. Janka 
Benedika v Radovljici je edini del domske stavbe, ki 
doslej še ni bil v celoti prenovljen.  

Leto, ki se izteka, je bilo za Dom dr. Janka 
Benedika Radovljica zelo uspešno, a tudi 
naporno. Kot najpomembnejšega poudarjajo 
projekt vzpostavitve Medgeneracijskega 

in ljudsko univerzo.

Šercerjeva ulica 35
T: 04 537 50 00

E: tajnistvo@dom-drjankabenedika.si
www.dom-drjankabenedika.si

Alen Gril, direktor Doma dr. Janka Benedika 
Radovljica 
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Vabljeni v SPECIALIZIRANO PRODAJALNO Z MEDICINSKIMI 

T: 04 201 48 50
E: llviva.kranj@llgrosist.si

8.00–17.00

Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije

www.zzzs.si

• 
• 
• 
• opornice,
• 
• 
• 
• 

www.llviva.si
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S prizadevanji društev Ajda smo v Sloveniji čisto v ospredju tega, v kar se 

svet prebuja. Po 30 letih slovenske biodinamike odličja iz sveta dežujejo in  

zamislite si, celo naša stroka počasi odpira oči! 

Po coroni nam svet grozi z načrtovano lakoto. Tovarne mineralnih gnojil 

brez  razloga zapirajo, zahodni oligarhi kupujejo semena in semenarne… 

Slovensko konvencionalno kmetijstvo brez uvoza mineralnih gnojil,  

sredstev za zaščito rastlin in semen iz tujine ne more pridelati nič. Če se 

zgodi, da potrebnega uvoza ne bo, pa tudi v tujini pridelane hrane za uvoz 

ne, nam huda prede. 

Vrag je odnesel šalo. Čas je, da kmetje konvencionalno kmetovanje  

opustijo in se nemudoma lotijo zdravljenja svoje zemlje z biodinamični-

mi preparati, poskrbijo, da bodo spet lahko sejali svoja semena in pridelali 

hrano kot je treba. 

Kmetje, sprejmite ponujeno roko, potrošniki, spodbujajte jih! Pojdite po 

novo znanje k društvom Ajda, izkoristite dragocene, brezplačne možnosti, 

ki se ponujajo na spletnih straneh društev, Založbe Ajda in naših kmetov,  

ki so že dosegli pravico do uporabe blagovne znamke Demeter, kupite  

knjige, ki vam prinašajo znanje, ki ga potrebujete!

BIODINAMIKA 

www.demeter.si

Naslovi 
društev

Društvo za b-d gospodarjenje Lan Bela krajina
Q 041 760 739

Sadjarsko društvo Borovnica
1353 Borovnica Q 030 604 004
Društvo za b-d gospodarjenje Ajda Dolenjska
8220 Šmarješke Toplice Q 031 645 476 

Q 041 323 249
Društvo Ajda Gorenjska
4240 Radovljica Q 041 948 336 
Društvo za b-d gospodarjenje Ajda Goriška
5290 Šempeter pri Gorici Q 040 658 482
Društvo za b-d gospodarjenje Ajda Istra
6274 Šmarje pri Kopru Q 041 607 819
Društvo Ajda Koroška
2360 Radlje ob Dravi Q 031 839 488 
Društvo biodinamikov Notranjska
1380 Cerknica Q 041 444 736
Društvo za b-d gospodarjenje Podravje
2236 Cerkvenjak Q 031 405 502
Društvo za b-d gospodarjenje Pomurje 
9000 Murska Sobota Q 040 373 332
Društvo za b-d gospodarjenje Ajda Posavje
8294 Boštanj Q 041 458 532

5220 Tolmin Q 041 297-873
Društvo Ajda Sostro
1261 Lj. – Dobrunje Q 041 364 897
Društvo za b-d gospodarjenje Ajda Štajerska 
3220 Velenje Q 041 803 073 
Društvo Ajda Vrzdenec
1370 Logatec Q 064 204 870

www.ajda-vrzdenec-zalozba.si
in vsebine na naših spletnih straneh 
so na tej poti vaš najodličnejši vodnik.

Nova spletna stran:

ZMAGUJE

Letos med slovenskimi 
vinarji prvo mesto  
v svetu za Zorjanov  
roze ottonel.

Lani dve prvi mesti na evropskih natečajih  
za našega kmeta, predvsem pridelovalca  
zelenjave, Zvoneta Černeliča.
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Fraport Slovenija, d. o. o. 
Zg. Brnik 130 a
4210 Brnik
www.lju-airport.si
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Tadej Šink
horarni astrolog, Astrološko društvo Modra Luna

Letni horoskop za leto 2023
Tako kot se spreminjamo ljudje, se spreminjajo vrednote, 

bo Mars in tako se bo vsak moral premakniti naprej in sle-

vam, da bi bile tudi vaše besede polne in bi vam sedmica 
-
-

-

Od januarja do aprila: Januarja se bodo uspehi vrstili, tako v ljubezni kot na 

ponosni. Februarja boste delali osebno bilanco in ozavestili, da morate za-

-

-
nje. Od maja do avgusta:

Od septembra do decembra: -
-

Oven 

Od januarja do aprila: -

-
-

modrost in preudarnost. Od maja do avgusta:

-

Od septembra 
do decembra: Septembra se boste spopadli s kopico obveznosti in pridobili 

-

Bik 

Od januarja do aprila: Januarja vam bodo pozitivne misli navdih in osebna 
-

Od maja do avgusta: Odkriti 

 Od sep-
tembra do decembra:
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-

Od januarja do aprila: -

-

-
Od maja do avgusta:

morali v lastno globino in maja bo to obrodilo sadove. Jasno je, da boste iz-

ljudi in ponosni boste nase. Od septembra do decembra: Septembra se bodo 

-

-

Rak // 21. 6.–22. 7.

Od januarja do aprila: -

-

Devica // 23. 8.–22. 9.

Od januarja do aprila: 

-

-
vali vas bosta samozavest in drznost. Od maja do avgusta: Maja boste mora-

Od septembra do decembra: 
-
-

Lev // 23. 7.–22. 8.

Od januarja do aprila: 

-

Od maja do avgusta: Maja pridobite spodbudo 

Od septembra do decembra: 

-

Tehtnica // 23. 9.–23. 10.

 Od maja do avgusta: 

-

Od septembra do decembra: 
-

Od januarja do aprila: 

-

Od maja do av-
gusta: 

-
lost in dejstvo, da vam bodo drugi ljudje ogledalo. Julija vas bo spremljala 

Škorpijon // 24. 10–22. 11.



136 / Gorenjska 2022 / Letni horoskop

Od januarja do aprila: -

-
-

Od maja do 
avgusta:

-

 Od septembra do decembra: 

-
-

Strelec // 23. 11.–21. 12.

Od januarja do aprila: 

-
Od maja do avgusta: 

vas bodo sprehodi. Od septembra do decembra: -
-

-

Kozorog // 22. 12.–20. 1.

Od januarja do aprila: 

Od maja do avgusta:

-

Od septembra do decembra: Septembra boste imeli paleto obveznosti in 

-

-
-

do uspeha.

Vodnar // 21. 1.–18. 2.

Od januarja do aprila: 

-

Od maja do avgusta: Maja bo za vas plodno 

-
 Od septembra do decembra: Sep-

Ribi // 19. 2–20. 3.

Od sep-
tembra do decembra: - -

-
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Izberite vrhunska.

Z znanjem, izkušnjami in 
inovativnostjo ustvarjamo 
energetsko učinkovito stavbno 
pohištvo nove generacije.  

Širok spekter naših oken obsega 
različne materiale in modele, od 
klasičnih preko sodobnih izvedb  
vse do patentirane linije Zero Sash,  
kar jih dela dostopne vsakomur.  
 

www.ajm.si HASHZERO SA HZERO SASHZERO SA PVCPVC ALU Les PVC & ALUPVC & ALUL & ALULes & ALU
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Izbrala sem dostavo
 




