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*Izraz »prvo omrežje v Sloveniji« opisuje časovno zaporedje začetka delovanja mobilnih in fiksnih telekomunikacijskih omrežij v Sloveniji.
Naročniško razmerje s paketom Modri lahko v akcijskem obdobju od 16. 11. 2015 do 31. 1. 2016 sklenejo novi ali obstoječi naročniki storitev Mobitel in/ali SiOL, ki so zasebni uporabniki. 
Paket Modri v akcijskem obdobju vsebuje: SiOL TV s programsko shemo Standard, ki jo lahko naročniki brezplačno nadgradijo v Mega HD, internet SiOL s hitrostjo 100 Mb/s / 20 Mb/s 
na FTTH oz. do 20 Mb/s /1 Mb/s VAR na ADSL oz. do 30 Mb/s / 5 Mb/s VAR na VDSL, telefonijo SiOL z eno telefonsko številko, ki vključuje neomejene klice v vsa fiksna in mobilna 
slovenska omrežja ter neomejene klice v območja EU, ter mobilni del, ki vključuje neomejene pogovore v vsa slovenska omrežja, neomejene SMS-/MMS-e in 3 GB prenosa podatkov 
v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije. Pri paketu Modri je možen zakup akcijske opcije Mobilni internet 10 GB – Modri za prenos podatkov na mobilnem delu paketa, ki vključuje 
10 GB prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije, možnost delitve mobilne internetne povezave z drugimi napravami (t.i. »tethering« oz. »wifi točka«) pa je pri navedeni 
opciji onemogočena. Cena opcije Mobilni internet 10 GB – Modri je 3 EUR (z DDV) na mesec. Ogled nazaj 7 dni je možen le na izbranih TV-programih in je brezplačno na voljo vsem 
uporabnikom SiOL TV do 1.1.2016. Po tem datumu bo na voljo le v paketih TopTrio B, TopTrio C, Modri, TopDuo TV, TopTrio Mega HD, TopTrio, TopTrio Plus, TopTrio HBO in TopTrio 
Optika. Cene so v EUR z DDV. Za več informacij o ponudbi obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 oz. 080 8000.

5995*

EUR/mesec

DOŽIVITE 
NAJVEČ
S PAKETOM MODRI

PRVO 
OMREŽJE V 
SLOVENIJI*

Te
le

ko
m

 S
lo

ve
ni

je
, d

.d
., 

Lj
ub

lja
na

Povežite komunikacijo v enem paketu, ki vključuje brezskrbno mobilno telefonijo z neomejenimi 
klici in sporočili ter s 3 GB prenosa podatkov, sedaj z možnostjo dokupa dodatnih 10 GB 
mobilnega interneta za samo 3 € na mesec. Obenem vam paket omogoča neomejeno fiksno 
telefonijo, zanesljiv internet s hitrostjo do 100 Mb/s, izjemno izkušnjo televizije z več kot 
215/40 HD programi ter ogled vaših najljubših vsebin odslej do 7 dni nazaj.*
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Narejeno doma, v Sloveniji, na Gorenjskem, 
v Begunjah …, narejeno z ljubeznijo. 
Poslujemo od leta 1992, s tem da smo prevzeli 
del proizvod nje bivšega podjetja Sukno Zapuže, 
kjer tradicija predelave volne sega v leto 1825. 
Od leta 1995 nas poznate pod blagovno znamko Slovenska postelja®.
Ukvarjamo se s proizvodnjo žimnic in vzmetnic ter postelj nine, dodatno 
pa izvajamo tapetniške storitve. Izdelki so rezultat lastnega razvoja in 
tehnologij. Prodajamo jih v lastni prodajni mreži in pod lastno blagovno 
znamko po načinu svetovanja in načelu »prodaja po meri kupca«. 

Izberite pravo Slovensko posteljo

SLOVENSKA 

KVALITETA 

SPANJA

www.postelja.com
MODRA ŠTEVILKA

KAKOVOST: 
garancija na vse izdelke,  

zagotovljen servis, 
vrhunski materiali, certifikati

PRAVA ODLOČITEV: 
svetovanje na domu, 

celovita ponudba, možnost 
nakupa na obroke

NAŠE IZDELKE ODLIKUJEJO 
NARAVNI MATERIALI:

100-odstotno naravna volna, 
kokosova vlakna, ajda,  

pira, bio bombaž.

  Begunje na Gorenjskem, Zapuže 10 b,  04 53 25 775
  Kranj, Koroška 2,  04 23 16 761
  Ljubljana Prušnikova, Prušnikova 95,  01 51 33 740
  Ljubljana Peričeva, Peričeva 21,  01 28 06 790
  Ljubljana Celovška, Celovška 182,  01 77 73 759
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Udobni ergonomski sedeži, ki se vzpenjajoče razprostirajo po dvorani, 

omogočajo udeležencem neomejen pogled na oder. Klimatizirane dvorane 

nudijo prijetno osvežitev pri daljših predavanjih. 

Dvorane kinematografov Cineplexx so vam na voljo v 6 večjih slovenskih 

mestih: Kopru, Kranju, Novem mestu, Celju, Mariboru in Murski Soboti.  

Dvorane imajo od 124 do 488 sedežev. 

S HD sliko, izjemnim ozvočenjem in velikim platnom bodo vaše predstavitve 

ali novinarske konference zagotovo pustile vtis. Nudimo tudi možnost 

interaktivnih (Skype) konferenc ali predavanja.

Poleg izvrstne tehnologije, udobja in kvalitete so udeležencem prireditve ali 

srečanja na voljo tudi brezplačna parkirna mesta. Vse to po ugodni ceni.

Več informacij na najem-dvoran@cineplexx.si

D O V R Š E N A  T E H N O L O G I J A

U G O D N E  C E N E ,  B R E Z P L A Č N A  PA R K I R I Š Č A

V  6 M E S T I H  P O  V S E J  S L O V E N I J I

KINEMATOGRAFI CINEPLEXX
KONFERENCE    SEMINARJI    SREČANJA

www.cineplexx.si“Dal mu bom ponudbo, ki je ne bo mogel zavrniti.” Marlon Brando v f lmu Boter, 1972
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Poglejmo primer učinkovine glifosat, ki jo najdemo v herbicidu Roundup, v kar 93 herbicidih, ki jih prodajajo kmetom, 51, ki 
jih prodajajo vrtičkarjem, tudi npr. v dobro znanem Boom efektu … Proizvajalec glifosat hvali celo s trditvijo, da ga 'okolje 
zelo dobro prenaša'. Na spletu najdemo celo vrsto informacij o prav nasprotnem. WHO je objavila, da glifosat verjetno pov-
zroča raka. Študije znanstvenikov prof. G. E. Seralinija, prof. Davida Schuberta in prof. Dona Huberja potrjujejo zvezo med 
glifosatom in rakom pri človeku pa tudi zvezo med glifosatom in razvojem več kot 40 drugih bolezni. Glifosat povzroča 
neplodnost, splave, razvoj Alzheimerjeve bolezni, diabetesa, raka, depresij, srčnega infarkta, težkih poškodb jeter in ledvic, 
deluje mutageno in spreminja DNK. Nevarnosti ne prinaša le človeku, temveč tudi živalim in okolju. Nemški Agrar-Info poro-
ča, da vedno več molznic bedno poginja, vedno več je mrtvorojenih telet, vedno več je butalizma kot posledice zastrupljan-
ja z glifosatom. Vedno več je pomorov čebel, vedno več težav s plodnostjo zemlje, ker škoduje tudi insektom in mikroorga-
nizmom v tleh.
Alarm so sprožile krave na Danskem. Po obdukciji 240 živali, ki so imele v urinu glifosat, leta 2013 so pri njih našli poškod-
be jeter in celičnih membran mišic. Analize, ki so jih opravili nato pri 182 prebivalcih večjih mest 18 evropskih držav, so 
pokazale, da je imelo takrat 70 odstotkov testiranih v urinu glifosat – sedaj imajo vsi testirani prebivalci Evrope glifosat v uri-
nu. Glifosat je danes tudi v zraku in vodi. Tudi v materinskem mleku vseh testiranih mladih mamic so ga našli, in sicer v višji 
koncentraciji, kot je dovoljena za pitno vodo. Glifosata je tem več, v čim večji meri uživa človek ali žival hrano, ki jo je kmet 
pridelal na površinah, kjer je škropil s herbicidom, ki vsebuje glifosat. Zelo veliko ga je v gensko spremenjeni soji in koruzi. 
V vsej krmi in hrani, ki se ji ta dodaja. Torej v močnih krmilih, ki jih kmetje uporabljajo. Angleži so ga našli v 34 od 40 testi-
ranih mok in krušnih izdelkov, nemški ÖkoTest v Nemčiji podobno. Le v pridelkih iz ekološkega kmetovanja glifosata ni. Pri 
nas ne bo drugače.
Glifosat so na Šrilanki prepovedali. Za mnoge kmete žal prepozno. Pred tem je zbolelo okoli 400.000 ljudi in jih okoli 
20.000 zaradi »neznane« bolezni ledvic umrlo. Koliko ljudi bo moralo do prepovedi umreti pri nas?
Zeleno luč za odobritev uporabe glifosata daje evropski komisiji Evropska agencija za varnost hrane. Tudi za gensko spre-
menjene organizme in aditive. Vse brez preverjanja, le na zagotovilo proizvajalca. 
Kdo jo prav táko potrebuje in kdo potrebuje kmetijstvo, ki temu slepo sledi?
Pri tem pa vsi ti strupi v kmetijstvu sploh niso potrebni. Na dolge roke se izkaže, da ne prinašajo napredka niti kmetu niti 
državi. Da gre pri tem pravzaprav za dobro premišljeno strategijo, ki spravlja zemljo, rastline, živali in človeka v bolezni in 
popolno odvisnost od tujine.
Zakaj pa temu sledimo, če tudi slep lahko vidi, kam vse to pelje?
Začnimo raje spet zdraviti. Zemljo in rastline in živali in sebe. Znanje je tu. 
Na voljo so vam društva za biodinamično gospodarjenje AJDA širom Slovenije, na voljo vam je združenje DEMETER kme-
tov, na voljo vam je literatura za pridobivanje potrebnega novega znanja Založbe AJDA.

Kmet, varuh naše zemlje in zdravja: POGUM VELJA!

KMETIJSTVO, KI UPORABLJA STRUPE, UNIČUJE SVOJ NAROD

Založba AJDA
Tel. št. 01/7540743

www.ajda-vrzdenec.si

www.demeter.si www.ajda-vrzdenec.si
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Rast so beležili predvsem na novejših programih, tj. programih iz drugega proizvo-
dnega stebra EC-sistemov in pogonov, kamor sodijo motorji, elektronike in celotni 
sistemi za različne aplikacije in profesionalno uporabo (vrtna orodja, prezračevalni 
sistemi in avtomobilska industrija). Glavni trgi še vedno ostajajo nemško govoreče 
države, letos pa jim je uspel tudi preboj na japonski trg, na katerem bodo s proda-
jo EC-sistemov ustvarili že pol milijona evrov prihodkov, v naslednjem letu pa jih 
bodo predvidoma že podvojili. Japonske kupce so prepričali s puhali za odseso-
valne naprave, ki odstranjujejo škodljive emisije pri laserskih obdelavah. V Železni-
kih se sedaj pripravljajo, da vstopijo še v japonsko tiskarsko industrijo in na tamkaj-
šnji trg medicine. 

Rast prodaje v Domelu sicer dosegajo na vseh osnovnih programih, k njej pa pre-
cej pripomore tudi vrsta razvojnih projektov za nove platforme in tudi za cenovne 
optimizacije, ki jih vodijo skupaj s kupci. Rast se bo nadaljevala tudi v prihodnjem 
letu, tako da kljub petodstotnemu povečevanju produktivnosti zaradi večjega obse-
ga proizvodnje načrtujejo dodatno zaposlovanje strokovnjakov in delavcev v proiz-
vodnji, napoveduje direktorica krovne družbe Domel Holding Jožica Rejec. 

Neposredni dobavitelj avtomobilski industriji
V Domelu se trudijo zmanjšati odvisnost od svojega glavnega programa sesalnih 
enot, katerega prodaja bo letos že padla pod 50-odstotni delež celotne prodaje. 
Novi programi tako že predstavljajo 38 odstotkov prodaje, med njimi so tudi kom-
ponente. V Železnikih so namreč leta 2006 ustanovili poslovno enoto Komponen-
te in orodja z namenom, da sestavne dele za elektromotorje, ki so jih do tedaj 
proizvajali le za lastne potrebe, začno ponujati tudi zunanjim kupcem. Gre predv-
sem za brizganje duroplastov, nabrizgavanje izolacije na lamelirane pakete ter štan-
canje in predelavo elektropločevine. »Na teh treh programih trenutno 40 odstotkov 
proizvodnje že prodamo na trgu, 60 odstotkov pa proizvedemo za lastno proizvod-
njo. V zadnjih letih večino novih projektov na področju komponent vodimo za avto-
mobilsko industrijo. Smo dobavitelj kupcem na nivoju TIER1 oziroma neposredni 
dobavitelj za avtomobilsko industrijo, s katero Domel ustvari že petnajst odstotkov 
prihodkov,« je pojasnil Gregor Jelenc, direktor Poslovne enote Komponente in 
orodja, v katero sodita tudi orodjarna in proizvodnja motornih gredi. V avtomobilski 
industriji sicer povečujejo prodajo zaradi e-mobilnosti oziroma vse večje elektrifika-
cije avtomobilskih sklopov oz. sestavnih delov, na primer motorjev za klimatizacijo 
sedežev, hlajenje LED-osvetljave, vodne črpalke …

Novo zlato priznanje za inovacijo
Za razvoj, posodobitve in naložbe v zadnjih letih namenjajo od deset do dvanajst 
odstotkov prihodkov, kar se odraža v množici inovativnih rešitev, s katerimi sledijo 
novim zahtevam na trgu. Tako je letos Domel v sodelovanju z Nela razvojnim cen-
trom za novo ekokompaktno sesalno enoto, ki izpolnjuje zahteve najvišjih razredov 
energijske nalepke, prejel zlato priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za  

Domel prodrl tudi na Japonsko

Dr. Jožica Rejec, direktorica 
družbe Domel Holding

Zvone Torkar, direktor podjetja Domel

Domel iz Železnikov je tudi letos posloval dobro, saj je 
Skupina Domel obseg prodaje z lanskih 92 milijonov evrov 
povečala na približno 104 milijone evrov, kar pomeni 
12-odstotno rast. Temu primerno bo višji tudi čisti dobiček, ki 
ga načrtujejo v višini sedem milijonov evrov. Povečali so tudi 
število zaposlenih, saj so zaposlili 44 novih sodelavcev, tako 
da sedaj v Sloveniji zaposlujejo že 1026 ljudi. 

Otoki 21
4228 Železniki
Slovenija 

Tel: 04 51 17 100
Faks: 04 51 17 106
E-pošta: info@domel.si
www.domel.com



PREDSTAVLJAMO VAM / GORENJSKA 2015

91

Gregor Jelenc, direktor Poslovne enote Komponente in orodja

inovativnost. Gre za odgovor na vse strožje energijske zahteve, ki bodo po letu 
2017 največjo dovoljeno moč omejile na 900 W. Uporaba najnovejše sesalne 
enote je v kombinaciji z Domelovo kapsulo najboljša izbira za doseganje zahtev 
energijske nalepke od A+ do A+++, so razložili v podjetju. Sesalno enoto odli-
kujejo kompaktnost, teža in energijska učinkovitost. Enota je za 30 odstotkov 
lažja od primerljivih rešitev in 15 odstotkov manjša ter dosega aerodinamski 
izkoristek, večji od 50 odstotkov.

Z željo po večji produktivnosti v Domelu poteka tudi projekt TPM (Total Produc-
tive Maintenance), projekt celovitega produktivnega vzdrževanja, katerega cilj 
je doseči čim boljšo izkoriščenost opreme na račun vzdrževanja, dviga kako-
vosti in usposobljenosti delovne sile. V projekt so vključeni vsi zaposleni, ki so 
povezani v več kot 30 delovnih skupin. Skupine z največjim napredkom tudi 
ustrezno stimulirajo.

Uspešno in zanesljivo poslovanje Domela se odraža tudi v bonitetni oceni. 
Potem ko jim je lani bonitetna hiša Bisnode podelila certifikat odličnosti AA, so 
letos pridobili še najvišjo bonitetno oceno – AAA. Kot zanesljivega partnerja jih 
cenijo tudi mnogi kupci. Nemški proizvajalec motornih naprav Stihl je tako 
letos Domelu že četrtič doslej podelil nagrado za dobavitelja leta.

Avtomatizirana celica za obrizgavanje rotorskih paketov

Izdelki iz elektropločevine
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Elektro Gorenjska skrbi za kakovostno in zanesljivo distribucijsko elektroenerget-
sko omrežje na Gorenjskem. V letu 2015 so v okviru kohezijskih projektov inten-
zivno sodelovali z občinami pri izgradnji komunalne in elektroenergetske infrastruk-
ture, konec leta zaključujejo največjo investicijo zadnjega desetletja, izgradnjo 
110-kilovoltne distribucijske daljnovodne povezave med Železniki in Bohinjem. Nov 
daljnovod bo energetsko povezal Gorenjsko in omogočil nadaljnji gospodarski 
razvoj Selške in Bohinjske doline. Skladno s strateškimi usmeritvami jim je v letu 
2015 uspela tudi združitev hčerinskega podjetja, Elektro Gorenjska Prodaja s pod-
jetjem Elektro Celje Energija, ki od 1. oktobra 2015 dobavlja elektriko tudi prebi-
valcem na Gorenjskem. Novo podjetje ECE je sedaj drugi največji dobavitelj elek-
trike, zemeljskega plina in biomase v Sloveniji. Vsak kupec dobi največ in najboljše 
za svojo ceno. Na Gorenjskem so prisotni v Kranju in v Žirovnici.

Zanesljivost omrežja in skrb za uporabnika
Elektro Gorenjska ima najvišji odstotek kabliranega distribucijskega omrežja v Slo-
veniji, letno ga stalno nadgrajuje. Trenutno ima podjetje že več kot 60 odstotkov 
omrežja pod zemljo, kar ga uvršča na prvo mesto po zanesljivosti in kakovosti 
oskrbe z električno energijo med distribucijskimi podjetji. Kot poudarjajo, je le 
takšno (podzemno) omrežje najmanj dovzetno za zunanje ekstremne vremenske 
razmere, ki povzročijo poškodbe omrežja in posledično povzročijo prekinitve oskr-
be z električno energijo. Za končne uporabnike so v podjetju pripravili koristno 
storitev brezplačnega obveščanja uporabnikov o načrtovanih izklopih elektrike na 
njihovem merilnem mestu. Z brezplačnimi obvestili tako poskrbijo, da so uporabni-
ki predčasno obveščeni, kdaj bodo zaradi vzdrževalnih del brez elektrike.
V letošnjem letu uspešno nadaljujejo z zamenjavo sodobne merilne opreme (AMI), 
s pomočjo katere bodo celostno prenovili merilni sistem. Prenova vključuje celoten 
postopek od montaže novih števcev do predelave merilnih mest skladno s sprejeto 
tipizacijo kot tudi daljinski zajem in obdelavo podatkov. Cilj Elektra Gorenjska osta-
ja nespremenjen: do leta 2020 bodo zamenjali vsaj 80 odstotkov merilne opreme. 
S tem bodo zagotovili učinkovitejše izvajanje poslovnih procesov in zmanjšali števi-
lo napak na merilni opremi. Uporabnikom bodo omogočili aktivnejše upravljanje 
porabe elektrike ter obračun elektrike po dejanski porabi. V letošnjem letu zaklju-
čujejo tudi prenovo daljinskega centra vodenja in prenovo informacijskega siste-
ma, kar jim bo omogočalo sodobnejše poslovanje in s tem še kakovostnejše in 
učinkovitejše izvajanje nalog sistemskega operaterja distribucijskega omrežja.

Skrb za okolje izkazujejo tudi s podporo različnih organizacij
Podjetji Elektro Gorenjska in Gorenjske elektrarne odgovoren odnos do okolja 
izkazujeta z nakupom izdelkov invalidskih podjetij ter s podporo organizacijam, ki 
osveščajo otroke, mladostnike in odrasle o različnih oblikah zasvojenosti sodobne-
ga časa, predvsem pa o načinih vzpostavljanja ravnovesja in strpnosti v družbi, 
med generacijami in v okolju. Ob zaključku leta 2015 sta družbi skupaj s poslovni-
mi partnerji sredstva za novoletna darila ponovno namenili programu Ne-odvisen.
si, ki bo s sprejeto pomočjo lahko gostoval po gorenjskih občinah tudi v letu 2016.

Zanesljiva oskrba z elektriko  
le ob stalni nadgradnji omrežja

Prednovoletno srečanje poslovnih 
partnerjev skupine Elektro Gorenjska je 
dobrodelno. Z zbranimi sredstvi bodo 
pomagali programu Ne-odvisen.si gostovati 
po gorenjskih občinah tudi v letu 2016. Na 
sliki uprava obeh podjetij predaja sredstva 
koordinatorju programa Ne-odvisen.si, 
Bojanu Kodelji.

Podjetje za distribucijo električne energije Elektro Gorenjska 
letos zaključuje izgradnjo 110-kilovoltne distribucijske 
povezave med Železniki in Bohinjem, največjo investicijo v 
zadnjih desetih letih. S šestdesetimi odstotki omrežja pod 
zemljo imajo najvišji delež kabliranega omrežja v Sloveniji.Telefon: 04 20 83 000

Faks: 04 20 83 600
Klicni center: 080 30 19
E-pošta: info@elektro-gorenjska.si
www.elektro-gorenjska.si
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Mag. Bojan Luskovec, predsednik uprave Elektra Gorenjska, in Aleš Ažman, direktor 
Gorenjskih elektrarn, pri slavnostnem odprtju zelenega centra prihodnosti in nove 
električne polnilnice pred TC Merkur Kranj

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

Ustvarjanje trajnostne energije cilj Gorenjskih elektrarn
Gorenjske elektrarne, hčerinsko podjetje Elektra Gorenjska, se postopno iz tradi-
cionalnega podjetja za proizvodno električne energije razvija v podjetje za upravlja-
nje z energijo. Ustvarjanje trajnostne energije, učinkovita raba energije in upravlja-
nje z energijo so temeljni cilji podjetja Gorenjske elektrarne, s katerimi želijo pris-
pevati k trajnostnemu razvoju okolja, v katerem poslujejo. Podjetje postaja pomem-
ben akter na področju energetskega menedžmenta in upravljanja energijskih virov 
z namenom doseganja energijskih prihrankov v podjetjih. V ospredje postavljajo 
možnosti samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov energije in e-mobil-
nost. S podjetjem Merkur trgovina so tako v trgovskem centru v Kranju izvedli niz 
projektov, s pomočjo katerih je center energetsko učinkovitejši, v celoti oskrbovan 
z zeleno elektriko iz lokalnega okolja, z novo električno polnilnico pa spodbuja tudi 
e-mobilnost. Oblikovali so prvi primer dobre prakse v lokalnem okolju ter predsta-
vili priložnosti za slovenska podjetja, ki jih je moč doseči z domačim znanjem in 
sodobnimi tehnologijami.

Podjetje je skladno z investicijskimi plani decembra 
2015 zaključil projekt izgradnje 110-kilovoltnega 
distribucijskega daljnovoda med Železniki in 
Bohinjem. Nov daljnovod, ki bo povezal gorenjsko 
energetsko zanko in omogočil trajno in zanesljivo 
oskrbo z elektriko, je že pod napetostjo in v 
poskusnem obratovanju. 

Ugodno vreme in kooperativnost občin sta podjetju v letu 2015 omogočila uspešno 
gradnjo robustne kabelske kanalizacije na srednje in nizkonapetostnem omrežju skupaj z 
drugimi komunalnimi vodi po občinah na Gorenjskem. 
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V podjetju Niko Železniki, ki je od leta 2010 v 100-odstotni lasti avstrijskega kon-
cerna Ring International Holding, so bili v letošnjem letu uspešni tako pri uvedbi 
novih izdelkov oz. programov kot pri pridobivanju novih kupcev. »Še zlasti pomem-
bno je, da smo povečali prodajo prestižnih mehanizmov za registratorje najvišje 
kakovosti in s tem povečali obseg proizvodnje za približno štiri odstotke. Z dodatno 
pridobljenimi kupci smo sklenili tudi dolgoročne pogodbe za nove izdelke za obdo-
bje naslednjih štirih, petih let,« je Čulibrk predstavil najpomembnejše dogodke 
poslovnega leta 2015, ki ga bodo končali s približno 28 milijoni evrov prihodkov in 
10-odstotnim dobičkom pred obdavčitvijo. 

V letošnjem letu so v Niku uspešno zaključili skupen projekt z velikim koncernom 
Esselte, saj so v drugem polletju zagnali proizvodnjo prestižnega mehanizma No. 
1, s katero imajo v treh izmenah skozi vse leto polno zasedeno avtomatizirano 
proizvodno linijo z robotskim pakiranjem in video nadzorom. Kot računajo, jim bo 
posel z Esseltom, s katerim so podpisali štiriletno pogodbo z možnostjo letnega 
podaljševanja, prinesel dodatne tri milijone evrov prihodkov letno, že letos pa so 
imeli z njim 1,7 milijona evrov realizacije.

Niku se obetata še dva velika dolgoročna projekta. Eden je prav tako vezan na 
prestižne mehanizme za svetovni koncern. Gre za petletno pogodbo, ki jo bodo 
najverjetneje podpisali še letos. Za zagon proizvodnje bodo imeli na razpolago 
približno leto dni, skupaj s kupcem pa bodo v projekt investirali dva milijona evrov. 
»Na ta posel smo zelo ponosni, saj gre za prestižen izdelek, za kralja med registra-
torskimi mehanizmi,« je ponosen Čulibrk. Drugi petletni projekt, ki je tudi že pred 
vrati, saj naj bi pogodbo prav tako podpisali v decembru, pa je vezan na avtomobil-
sko industrijo in bo na leto zagotavljal 1,5 milijona evrov dodatne realizacije. »Načr-
tujemo, da bomo že v letu 2017 dosegli zastavljeni cilj, da bo delež prodaje za 
avtomobilsko industrijo dosegal deset odstotkov naše celotne prodaje,« načrtuje 
Čulibrk in dodaja, da bodo zaradi novih poslov tudi zaposlovali. Že letos so dobili 
sedem novih sodelavcev, v naslednjih štirih letih pa bodo predvidoma vsako leto 
dodatno zaposlili še po pet do deset sodelavcev. Danes imajo sicer v Niku že tak-
šen obseg proizvodnje, da ji je v celoti namenjen njihov objekt v Železnikih, med-
tem ko imajo skladišča najeta pri logističnih podjetjih. 

Niko je izrazito izvozno podjetje, saj izvozi kar 95 odstotkov proizvodnje, trideset 
odstotkov izven Evrope. Pokrivajo 35 odstotkov evropskega trga, skupaj s tovarno 
na Češkem, ki izdeluje standardne mehanizme za registratorje in je v njihovi 
100-odstotni lasti, pa je tržni delež v Evropi kar 60-odstoten, v svetu pa 45-odsto-
ten. Glavni trg še vedno ostaja Nemčija, druga je Turčija, kjer prodajo že 20 odsto-
tkov svoje proizvodnje. V Turčiji imajo sicer približno 90-odstotni tržni delež, enako 
je tudi v Švici. Med pomembne trge sodijo še Češka, Poljska, Španija, Grčija, 
Izrael, Italija, Libanon, Srbija, Bosna in Hercegovina … 

Trenutno 253 zaposlenih v Niku prejema redne plače in zelo primeren regres, 
vodstvo pa tudi za letos napoveduje izplačilo božičnice, ki bo znašala do 450 evrov 
neto, odvisno od deleža bolniške odsotnosti, ocene nadrejenega in primernosti 
uporabe mobitela v službi za zasebne pogovore. Maksimalno božičnico, ki je lani 
znašala 400 evrov, prihodnje leto pa naj bi se povišala na 500 evrov, običajno 
prejme okoli 70 odstotkov zaposlenih.

»Poslujemo dobro, rastemo, investiramo v nove izdelke višje kakovosti in nove trge, 
zaposlujemo dober ekonomski in tehnični kader. Vse to so zdravi temelji za lepo 
prihodnost,« je optimističen Čulibrk.

Pridobivajo dodatne posle

Rado Čulibrk, direktor

No. 1 Esselte v fasciklu

Leto 2015 se je za podjetje Niko Železniki odvijalo zelo dobro 
in ga bodo tudi uspešno zaključili, zelo dobri pa so tudi 
dolgoročni obeti, ugotavlja direktor Rado Čulibrk. 

Niko, d. o. o., Železniki 
Otoki 16, 4228 Železniki, 
Tel.: 04 51 17 700 
Faks: 04 51 17 712 
E-pošta: info@niko.si  
Spletna stran: www.niko.si
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TELEFONI
Centrala:04/281-17-10

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

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

Razumem.Znam.
SemzGimnazijeKranj.

Medkranjskimigimnazijcijebilokar25zlatihmaturantov.

GimnazijoKranjjeletoszapustila114.generacijamaturantov.Odprvematureleta
1901jenakranjskigimnazijimaturiralovečkot13tisočmaturantov.Letosjematu-
ro opravilo vseh 237 dijakov, ki so k njej pristopili, med njimi je bilo na splošni
maturi15zlatihmaturantov.Naprogramumednarodnematuresomaturopravtako
uspešnoopravili vsidijaki,med22maturantimednarodnemature jebilokar10
zlatih.Iztekajočeleto2015jebilozašolodobroleto.

Celotno šolsko skupnost Gimnazije Kranj je
pravposebejrazveseliluspehdijakinječetrtega
letnikamednarodnematureZaleSekne,kiseje
letosudeležilanajuglednejšegasvetovnegatek-
movanja iz sintezne biologije, ki ga organizira
MIT – Massachusetts Institute of Technology.
Skupaj s še osmimi dijaki različnih slovenskih
gimnazijsopripraviliprojektizdelavebiogoriva,
skaterimsoosvojilizlatomedaljo.Zalajeosvo-
ji šoli povedala: »Gimnazija Kranj vsekakor
predstavljaopcijosrednješole,kijezaambici-
ozne, nadobudne, delovne učence modra
odločitev.GimnazijaKranjvednopodpiravses-
transkost dijakov, kar lahko povem iz lastnih
izkušenj, saj že dve leti poleg šole uspešno
sodelujemtudivmednarodnemprojektuizsin-
teznebiologijeterseudeležujemrazličnihtek-
movanj.Odličnovzdušje,kivladanaGimnaziji
Kranj,pašepodkrepijosklenjenaprijateljstva,
ki ostanejo za celo življenje. Če bi se morala
ponovnoodločitigledevpisavsrednjošolo,bi
šeenkratizbralaGimnazijoKranj.«

Na Gimnaziji Kranj  
maturo opravili vsi dijaki
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V zavarovalnici Adriatic Slovenica zagotavljamo celovito zavarovalno zaščito in pre-
poznavamo tveganja za večjo varnost posameznikov in podjetij. Uspešno iščemo 
najboljše zavarovalne rešitve po primerni ceni, pri tem pa zagotavljamo vso stro-
kovno podporo ob izbiri ustreznih kritij in ob nastanku škod. Vam, svojim strankam, 
posameznikom in poslovnim partnerjem stojimo ob strani s sodobnimi in transpa-
rentnimi storitvami. Vsak dan si prizadevamo presegati vaša pričakovanja.  
Naše poslovanje temelji na 25-letnih izkušnjah in zaupanju. Radi poudarimo, da 
na enem mestu ponujamo popolno ponudbo zavarovanj in storitev za celovito 
varnost oseb in premoženja. Kljub dolgoletni tradiciji pa smo ponosni na svojo 
inovativnost. Slovenski zavarovalni trg velikokrat presenečamo z novostmi, ki jih 
oblikujemo za vas. Inovativni poslovni procesi, novi poslovni modeli, prodajne 
poti in zavarovalne rešitve, ki jih stranke prepoznavate in cenite, sodijo med naše 
najvišje prioritete. Ob razvoju novosti so tako na prvem mestu vaše želje, saj se 
želimo aktivno odzivati na potrebe sodobnega časa. Sledimo trendom in novosti 
vpletamo v storitve in ponudbo, ki jo prilagodimo zavarovancu, podjetju in posa-
mezniku.
Z najširšo zastopniško in agencijsko prodajno mrežo smo vedno blizu vas, saj 
nas najdete na več kot 350-ih prodajnih mestih, v Kranju že od leta 1991. Naš 
novi sodobni škodni center pa vas od lani pričakuje na sedežu naše poslovne 
enote na Kidričevi cesti 2. Zagnana ekipa poslovne enote Kranj šteje 55 redno 
zaposlenih in 18 agencijskih sodelavcev, ki uglašeno delujejo pod vodstvom 
direktorice Biljane Cvjetičanin. Vodenje enote je v začetku leta 2015 prevzela od 
dolgoletnega direktorja Francija Strniše. 

Gradimo in negujemo dolgoročna partnerstva
Ponosni smo, da s strankami gradimo in negujemo dolgoročna partnerstva. Tru-
dimo se za vzpostavitev osebnega odnosa, saj smo prepričani, da stranke to 
najbolj cenite. Ljudje smo različni, zato se razlikujejo tudi naše potrebe. V naši 
panogi je tako, da je naša učinkovitost na preizkušnji ob škodnih dogodkih – pri 
avtomobilski nesreči, nezgodi, zaradi katere se poškodujemo, ali v primeru, ko 
potrebujemo hitro zdravstveno oskrbo. Zato svoje napore vlagamo v hitro reše-
vanje škod. Da smo pri tem uspešni, dokazujejo tudi izsledki letošnje neodvisne 
raziskave Zavarovalniški Monitor, ki je pokazala, da imamo največ zelo zadovolj-
nih zavarovancev z odzivom zavarovalnice pri uveljavljanju škodnih zahtevkov. 

Vse rešitve na enem mestu
Naša najpomembnejša konkurenčna prednost je, da lahko pri nas na enem me-
stu poskrbite za vse svoje premoženje in finančno varnost. To pomeni, da lahko 
sklenete zavarovanje za svoj avto, svoj dom, svojega hišnega ljubljenčka, zavaru-
jete sebe in otroke, si uredite dopolnilno zdravstveno zavarovanje ali sklenete 
katerega od naših zdravstvenih zavarovanj, ki vam v primeru bolezni olajšajo 
finančno breme. Ponudbo ves čas dopolnjujemo tudi na področju življenjskih 
zavarovanj in finančnih rešitev, ki ob zavarovanju omogočajo donosno varčevan-
je, obenem pa zagotavljajo varno jesen življenja. Enako pozornost posvečamo 
tudi podjetjem – pomagamo vam prepoznavati tveganja, ki bi lahko ogrozila vaše 
poslovanje. Nudimo namreč zavarovalne rešitve za najširši spekter poslovnih 
tveganj in naravnih nesreč. 

Vabljeni v naš Krog varnosti

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

Poslovna enota Kranj
Kidričeva cesta 2, Kranj
 

Biljana Cvjetičanin, direktorica poslovne 
enote Adriatica Slovenice v Kranju
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Z inovativnostjo sledimo vašim potrebam
Inovativni smo na področju razvoja novih zavarovanj in storitev, prav vedno pa 
začnemo najprej pri sebi. Usmerjeni smo v razvoj prožne organizacije, v hitro in 
učinkovito delovanje v vse bolj spreminjajočih se tržnih razmerah. Na trgu zato 
nastopamo s kakovostno, sodobno in hkrati cenovno ugodno ponudbo. Ob tem 
smo zavezani, da ohranjamo tehnološko svežino in zagotavljamo najvišjo kako-
vost storitev. Inovativni želimo biti vedno in povsod, ko nas stranke potrebujejo. 
Številna naša zavarovanja je že vrsto let mogoče skleniti prek spleta, iz udobnega 
domačega okolja. Prav tako smo ponosni, da smo prvi v Sloveniji ponudili skle-
panje zavarovanj preko mobilnih naprav. Letos smo razvili tudi našo prvo mobilno 
aplikacijo ASfalt, s katero se lahko uspešno izognete zastojem na svojih poteh.

Vračamo v okolje
Če je le mogoče in vidimo, da se lahko z našo pomočjo stvari premaknejo na 
bolje, smo zraven! Tudi letos smo podprli številne turistične, športne, kulturne 
pri reditve in akcije ter iniciative na področju zdravstva in večje varnosti.
Sicer v okviru strateških razvojnih usmeritev prednostno podpiramo projekte na 
področju športa, humanitarnosti, izobraževanja, zdravstva, kulture in preventive 
v prometu. 

Leto 2016 bo tudi iz tega vidika za nas izjemno pomembno, saj bo olimpij-
sko leto. Adriatic Slovenica pa je uradna zavarovalnica Olimpijskega komi-
teja Slovenije – Združenja športnih zvez že od leta 1993. Če želite spoznati 
slovenske junake, ki nas bodo zastopali v Riu, in skupaj z nami postaviti nov 
Guinnessov rekord, se nam pridružite 30. decembra na Bledu, kjer bomo 
sklenili Olimpijski krog varnosti okrog jezera!    

Za miren spanec in brezskrben jutri.

Skrbimo za vašo finančno varnost 
in zaščito vašega premoženja. 
Vsak dan, vsak mesec, vse leto. 
Že 25 let. Z mislijo na prihodnost.

Naj bo 2016 varno, 
zdravo in prav posebno! 

Za miren spanec in brezskrben jutri.

Skrbimo za vašo finančno varnost 
in zaščito vašega premoženja. 
Vsak dan, vsak mesec, vse leto. 
Že 25 let. Z mislijo na prihodnost.

Naj bo 2016 varno, 
zdravo in prav posebno! 

AVTO

DOM

ZDRAVJE

ŽIVLJENJE

POKOJNINA
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Kako je NLB organizirana in zastopana na Gorenjskem 
(s poslovalnicami, bankomati …)?
NLB je na Gorenjskem zastopana s tremi poslovalnicami: v Kranju, Škofji Loki in na 
Bledu. Najbližja naslednja poslovalnica je v Medvodah, ki je ravno nekje na meji 
med Gorenjsko in Ljubljano. Poleg poslovalnic ima NLB na tem območju tudi raz-
vejano mrežo bankomatov, skupaj jih je 32. Na področju sodelovanja s pravnimi 
osebami je NLB v Kranju zastopana s Podjetniškim centrom Zahod z obravnavo 
segmenta malih podjetij in Severozahodno regijo z obravnavo segmenta srednje 
velikih podjetij.

Kaj NLB ponuja prebivalstvu, kaj podjetjem in drugim pravnim osebam?
Segment prebivalstva: Banka je ponovno zagnala intenziven cikel razvoja storitev 
in prodajnih poti. Kot prva na trgu je v tem obdobju uvedla brezstične Maestro in 
MasterCard kartice, poleg tega pa je lansirala mobilno aplikacijo Klikin, s 
katero prebivalstvu ponuja bistveno preprostejši in uporaben dostop do osnovnih 
vpoglednih in transakcijskih storitev. Uvedli smo tudi koristno novost, ki bo dopol-
nila različne načine plačevanja – predplačniško MasterCard kartico. Posebnost 
kartice je, da lahko porabite le toliko, kot nanjo naložite, in imate na tak način 
svojo porabo še bolj pod nadzorom. 

Strankam nudimo kakovostne produkte življenjskega zavarovanja (NLB Vita) 
ter naložb v vzajemne sklade (NLB Skladi); na obeh področjih so nas stranke 
nagradile z najvišjimi stopnjami rasti poslov na trgu. Za najzahtevnejše stranke 
nudimo storitev privatnega bančništva, okrepili pa smo tudi storitev NLB Ose-
bno, ki omogoča neposredni dostop do svojega osebnega svetovalca. 

Segment pravnih oseb: 
Pri poslovanju s pravnimi osebami smo še poseben fokus namenili spodbujanju 
malega gospodarstva in podjetništva. Pri slednjih smo šli še korak dlje, uvedli 
smo namreč t. i. mobilno ekipo, katere ključna naloga je prisotnost banke na 
terenu, obiski strank ter svetovanje izven bančnih prostorov. 
Ker močno verjamemo v dobre podjetniške zgodbe, smo letos začeli z aktivnostmi 
NLB Centra za inovativno podjetništvo, kjer s pomočjo mreže partnerjev rešujemo 
izzive v podjetnih, ne glede na to, v kateri fazi življenjskega cikla se nahajajo. 

Kaj še ponuja poleg bančnih storitev?
Edino telefonsko banko v Sloveniji, ki je dostopna 24 ur na dan, vse dni v letu. 
Že pred leti smo uvedli storitev osebnega finančnega svetovanja. Po dolgih 
letih je NLB začela s prenovo klasičnih poslovalnic. Prenovljen odprt koncept 
poenostavlja in omogoča intenzivnejšo in udobnejšo komunikacijo s strankami.

Kako varna, kapitalsko trdna in donosna je NLB?
Prestrukturiranje banke v letih 2013 in 2014 je prineslo povrnitev zaupanja strank, 
dobičkonosnost in stabilnost, v letu 2015 pa se že kažejo tudi koraki v smeri pri-
hodnjega razvoja. NLB Skupina je leto 2014 sklenila uspešno. Dosegla je dobiček 
v vrednosti 62,3 milijona evrov in s tem 4,8-odstotni donos na kapital, ki ji je bil 
zaupan. Pozitivno poslovanje nadaljuje tudi v letu 2015.

NLB je danes drugačna banka

NLB, d. d., Ljubljana, 
Podružnica Osrednjeslovenska-Sever, 
Poslovalnica Kranj, Koroška cesta 21, 
4000 Kranj 
T: 04 287 41 24
www.nlb.si

Andrej Novak, direktor
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Potem ko je lani Iskratel po šestih letih spet splezal na zeleno vejo, se je pozitivno 
poslovanje nadaljevalo tudi letos. Po ocenah bo realizacija dosegla od 102 do 105 
milijonov evrov, kar je sicer manj kot lanskih 110 milijonov evrov. Manjši bo tudi 
dobiček iz poslovanja – okoli dva milijona evrov. Glede na velika valutna nihanja v 
ruski, centralno azijski in kaspijski regiji, kjer Iskratel ustvari polovico prodaje, leto-
šnje rezultate še vedno štejejo za velik uspeh, pravi glavni direktor Željko Puljić. 
Kljub upadu prodaje se število zaposlenih spet povečuje, skupaj z zunanjimi pogo-
dbeniki jih je v Iskratelu sedaj že več kot devetsto, v naslednjih dveh letih pa bodo 
njihovo število še povečevali, predvsem zaradi iskanja novih priložnosti na podro-
čju infrastrukture, inteligentnega transporta, energetike, javne varnosti in pametnih 
mest. »To so novi stebri novega produktno-poslovnega portfelja, s katerim bo Iskra-
tel v letu 2018 nastopil na globalnem trgu in bo veljal vsaj naslednjih pet do sedem 
let. Seveda bomo še naprej razvijali tudi telekomunikacije,« je razložil Puljić. 
Iskratel se je letos soočal tudi s sesutjem ukrajinskega trga, kjer se je prodaja 
praktično ustavila. A Ukrajina za kranjsko družbo še vedno ostaja pomemben trg, 
na katerega v prihodnosti še močno računajo. Zaradi devalvacije lokalne valute so 
se jim skoraj prepolovili tudi prihodki od prodaje v Kazahstanu.
Po drugi strani si po ukinitvi embarga veliko obetajo od Irana, kjer so že začeli 
pridobivati prve posle. Za Iskratel je zelo zanimiv tudi Turkmenistan, kjer so tik pred 
podpisom nove pogodbe. Precejšne uspehe dosegajo v Turčiji, kjer so realizirali 
že nekaj projektov na tramvajski infrastrukturi, h koncu gredo tudi pogajanja za 
dobavo opreme za evro-azijski predor pod Bosporjem, odpirajo pa se tudi možno-
sti za sodelovanje pri projektu pametnih mest v Carigradu in Adani. Prav tako nada-
ljujejo z že tradicionalnim poslom dobave najkakovostnejših modemov za Turkcell. 
S turškim partnerjem se dogovarjajo še za skupen nastop v Etiopiji, ki začenja z 
modernizacijo železnic. V Sloveniji se je nadaljevalo standardno dobro sodelova-
nje s Telekomom Slovenije, v izvedbi je tudi GSMR projekt za Slovenske železnice. 
V naslednjem letu želijo na tradicionalnih trgih vsaj ohraniti pridobljene pozicije, 
pospeševali pa bodo prodajo na novih trgih in v novih industrijskih vertikalah. Poleg 
realizacije že omenjenih poslov si obetajo še vključitve v energetske in transportne 
projekte v Ruski federaciji, kjer so pridobili pomemben status ruskega proizvajalca. 
Pričakujejo tudi sklenitev dogovora o modernizaciji železnice v Turkmenistanu, v 
Sloveniji pa uspeh na javnem razpisu Darsa za uvedbo elektronskega cestninjenja. 

Nadaljevali s pozitivnim 
poslovanjem

V kranjski družbi Iskratel so v letu 2015 predvsem  
stabilizirali poslovanje in ob tem ponovili pozitiven rezultat  
iz lanskega leta. 

Željko Puljić, glavni direktor

Iskratel, d. o. o., Kranj
Ljubljanska cesta 24a
4000 Kranj
Tel.: 04/207 20 00
Faks: 04/207 20 00
e-pošta: info@iskratel.si
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Osrednje slovensko letališče, prek katerega poteka 97 odstotkov vsega letalskega 
prometa v Sloveniji, s konkurenčno ponudbo okoliškim letališčem privablja vse več 
potnikov. V prvih desetih mesecih leta 2015 so v javnem potniškem prometu pre-
peljali 1.264.056 potnikov, kar je kar 10,6 odstotka več kot v enakem obdobju 
lani. Rast števila potnikov je večja kot pri drugih tekmecih v regiji. 
Aerodrom Ljubljana je družbeno in okoljsko odgovorno podjetje. Družba svoja 
prizadevanja za stalno zmanjševanje škodljivih vplivov njenih dejavnosti na okolje 
udejanja tudi z ukrepi za zmanjševanje ogljičnega odtisa, za kar so letos prejeli 
certifikat Airport Carbon Accreditation za drugo raven.
Aerodrom Ljubljana si že od leta 2013 prizadeva zmanjšati izpuste toplogrednih 
emisij v okolje in postati »ogljično nevtralen«. Pred dvema letoma so prvič uspešno 
izmerili svoj ogljični odtis in na prvi stopnji opravili certificiranje Airport Carbon 
Accreditation. Pri izračunu ogljičnega odtisa toplogrednega plina CO2 svojih deja-
vnosti v letu 2012 so ugotovili, da imajo med posameznimi viri emisij največji vpliv 
na odtis poraba elektrike (61,6 odstotka), ogrevanje prostorov (19,4 odstotka), 
prevozi na delo (9,4 odstotka) in lastni vozni park (9,3 odstotka), sledijo pa jim 
službene poti (0,3 odstotka) in generatorji (0,1 odstotka). Z različnimi manjšimi ukre-
pi je družbi v letu 2013 uspelo svoj ogljični odtis zmanjšati za šest ton oziroma za 
dober odstotek, in s tem uspešno obnoviti certifikat Airport Carbon Accreditation 
na prvi ravni.
V letošnjem letu so na podlagi občutnega zmanjšanja ustvarjenih emisij ogljikovega 
dioksida (kot največji ukrep velja omeniti plinifikacijo sistema ogrevanja v decembru 
2013) uspeli pridobiti certifikat Airport Carbon Accreditation za drugo raven (t. i. 

Level 2 – Reduction). Tako so v letu 
2014 glede na izhodiščno leto (2012) 
zmanjšali absolutno vrednost ogljičnega 
odtisa za 488 ton oziroma slabih 11 
odstotkov (v segmentu ogrevanja pa 
skoraj za 44 odstotkov), medtem ko so 
relativno vrednost ogljičnega odtisa, ki 
upošteva število potnikov, zmanjšali iz 
3,8 kg na 3 kg ustvarjenega CO2 na 
potnika. Izračun ogljičnega odtisa za leto 
2014 ugotavlja, da imajo med posamez-
nimi viri emisij še vedno največji vpliv na 
odtis: poraba elektrike (66,9 odstotka), 
ogrevanje prostorov (11,6 odstotka), 
prevozi na delo (11 odstotkov) in lastni 
vozni park (10,1 odstotka), sledijo pa jim 
službene poti (0,3 odstotka) in genera-
torji (0,1 odstotka).
Okoljska politika Aerodroma Ljubljana 
predvideva ogljično nevtralnost do leta 
2020 in opredeljuje prehod v nizkooglji-
čno družbo kot enega strateških okolj-
skih ciljev.

Aerodrom Ljubljana zmanjšuje 
ogljični odtis

Aerodrom Ljubljana, ki je od lani v lasti nemškega Fraporta,  
v letošnjem letu beleži rast prometa, ki se odraža tudi v dobrem 
poslovanju. Družba želi postati »ogljično nevtralna«.

Aerodrom Ljubljana, d.o.o.
Zg. Brnik 130 a
4210 Brnik
www.lju-airport.si
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Opremljanje stanovanja je lahko enostavno,  
če se odločimo za kakovost.  
Saloni Prevc z vami tudi v letu 2016.

Spalnica ARIJA

www.prevc.si

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

Alples studio Ljubljana BTC
T: 01 541-18-20 
E: alples.studio@prevc.si

Splača se biti naročnik  
Gorenjskega glasa

Pokličite 04/201 42 41  
ali pišite: narocnine@g-glas.si
in prihranite od 10 do 25%

Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i



  PREDSTAVLJAMO VAM / GORENJSKA 2015

103

Potem ko so v lanskem letu dosegli slabih 60 milijonov evrov prodaje in dobrih 1,7 
milijona evrov dobička ob ponovnem 20-odstotnem padcu prodaje aparatov in 
skoraj 40-odstotnem dvigu prodaje avtomobilskega dela, so letos dosegli 5-odsto-
tno rast obsega prodaje in podobno rast dobička, ki ga bodo usmerili v razdolže-
vanje in razvojno-proizvodne investicije za nove posle. Prodaja bo tako letos prese-
gla 60 milijonov. 

V proizvodnjo so letos uvedli tri večje projekte, in sicer na področjih avtomobilske 
industrije, aparatov in mehanizmov. »Uspelo nam je narediti velik korak naprej v 
smeri razvoja podjetja. V letu 2013 smo se strateško odločili za vstop na področje 
medicine in v letu 2014 smo tako pridobili standard ISO 13485. Prvi resnejši pro-
jekt končnega izdelka za medicinski segment smo pridobili v začetku leta 2015, že 
naslednjega pa v sredini leta. Oba izdelka sta svetlobna depilatorja, namenjena 
našemu kupcu Philipsu. Kot končna izdelka sta namenjena neposredno za svetov-
ne trge in jih bomo na trg uvedli v letu 2016. Aparat je razvil Phillips, Iskra Mehani-
zmi pa ga bo industrializirala in bo tudi edina proizvajalka, za kar bo investirala 1,5 
milijona evrov v čiste prostore, novo opremo in orodja,« je napovedal direktor pod-
jetja dr. Marjan Pogačnik. Izdelki bodo morali izpolnjevati ne samo zahteve medi-
cinskega standarda, ampak tudi zahteve ameriške agencije za hrano in zdravila 
FDA (Food and Drug Administration), je poudaril. 

Usmeritev v smer razvojnega dobavitelja za njihove glavne kupce, s čimer so zače-
li že leta 2007, in pridobivanje novih poslov tudi z novimi kupci, bo glavna naloga 
podjetja tudi v prihodnje, pravi Pogačnik. 

Čeprav so v letu 2014 končali največji investicijski cikel v zgodovini podjetja, ko so 
v treh letih predvsem v proizvodno in razvojno-merilno opremo vložili okoli šest 
milijonov evrov, bodo v prihodnjih letih spet intenzivirali investicije. Vlagali bodo v 
razvojno–proizvodno infrastrukturo od uvedbe nove informacijske platforme za 
integralno vodenje razvojnih projektov do avtomatizacije skladišča in proizvodno-lo-
gističnih operacij.

Poleg investicijskih vlaganj bodo po Pogačnikovih besedah pozornost namenili 
predvsem dvigovanju kompetenc na vseh, še zlasti pa tehničnih področjih. V ta 
namen bodo krepili možnosti različnih vrst usmerjenih usposabljanj na eni strani in 
spremljanje hitrosti napredovanja posameznih zaposlenih na drugi strani. »Razvoj 
vseh zaposlenih bo namreč pogoj tako za rast podjetja kot za ohranjanje delovnih 
mest v okolju, kjer delujemo,« razmišlja Pogačnik in dodaja, da bo dvigovanje 
dodane vrednosti možno doseči z izboljševanjem strukture izdelkov ter z vitkostjo 
podjetja in obvladovanjem procesov.

Iskra Mehanizmi sicer sodi med večje zaposlovalce v Sloveniji, kjer zaposlujejo 
500 sodelavcev, poleg tega pa imajo tudi obrat v Bosni s 100 sodelavci. Podjetje 
je v zadnjih letih predvsem spreminjalo strukturo programa in tudi zaposlenih. V 
zadnjih petih letih so obseg prodaje povečali za polovico, na 60 milijonov evrov, 
dodano vrednost so povečali za 35 odstotkov, število zaposlenih za 12 odstotkov, 
stroške usposabljanja pa za 75 odstotkov na skoraj 200 tisoč evrov letno. 

Pridobili prva resna projekta  
na medicinskem segmentu

V Iskri Mehanizmi iz Lipnice pri Kropi bodo naslednje leto 
praznovali 60 let delovanja. Priznani razvojni dobavitelj 
svetovnim koncernom, kot so Philips, Continental, Bosch 
Siemens, Mercedes, BMW itd., z izvozom ustvari več kot  
90 odstotkov celotne realizacije.

Dr. Marjan Pogačnik, direktor

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

Tel.: +386 (4) 53 55 100
Faks: + 386 (4) 53 36 593
E-pošta: info@iskra-mehanizmi.si
www.iskra-mehanizmi.si
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Celovito upravljanje nepremičnin 
Družba Domplan s svojo Poslovno enoto Nepremičnine nudi strokovno, zanesljivo, 
kakovostno ter odzivno in dostopno upravljanje nepremičnin. Hkrati zagotavlja 
finančno varno in stabilno poslovanje.
Upravljanje nepremičnin nam zaupa 12 tisoč etažnih lastnikov in uporabnikov v več 
kot 550 večstanovanjskih stavbah. Prisotni smo na celotnem gorenjskem območ-
ju, svoje delovanje pa širimo tudi na območje osrednje Slovenije (Ljubljana, Dom-
žale …). Svojim strankam smo na voljo osebno v poslovnih prostorih v Kranju, 
Tržiču in Škofji Loki.
Organiziranje oziroma izvajanje vzdrževanja vseh konstruktivnih elementov posamez-
ne stavbe v družbi Domplan izvajamo z lastnim tehničnim-strokovnim kadrom. Za 
vsako stavbo je tako posebej zadolžen operativni upravnik, kar zagotavlja individual-
no obravnavanje vsake stavbe in njenih potreb in s tem prilagodljivost posameznim 
lastnikom stavbe. Trudimo se upravljati stavbe po meri lastnikov, seveda ob upošte-
vanju celotne zakonske regulative na tem področju. Lastniki stavb od nas kot uprav-
nika, ki nudi celovite storitve upravljanja, zahtevajo lahko tudi več, kot predvideva 
zakonodaja. Storitve upravljanja ves čas dopolnjujemo z novimi dodatnimi storitvami, 
usklajujemo z morebitno novo in spremenjeno stanovanjsko zakonodajo, pri svojem 
delu skušamo slediti trendom in zahtevam sodobnega bivanja v stavbah. 

Bistvene prednosti družbe Domplan pred konkurenčnimi podjetji so:
•  takojšna odzivnost in dostopnost upravnika (v roku 1 ure);
•   dodana vrednost pri izvajanju storitev upravljanja pri konkurenčni ceni upravljanja. 

Nudimo strokovnost s celotnim lastnim tehničnim kadrom za potrebe vzdrževanja 
vseh konstruktivnih elementov stavbe, individualno obravnavanje vsake stavbe (za 
vsako stavbo posebej je določen upravnik z najmanj VI. stopnjo izobrazbe); 

•   pregleden in razumljiv obračun mesečnih stroškov. Mesečna položnica nudi pre-
glednico obračunanih storitev posamezne stavbe ter delitvene ključe. Na splet-
nem portalu je omogočen dostop do vseh dokumentov, računov in faktur za 
posamezno stavbo. Omogočen je pregled pogodb z dobavitelji ali izvajalci del, 
zavarovalne police, pogodbe z upravnikom, mesečni razdelilnik stroškov; 

•   upravljanje z lastniškimi stanovanji po posebni pogodbi: priprava najemnih 
pogodb, obračun in izterjava najemnin, ogledi stanovanj, priprava in izvedba 
načrta vzdrževanja, preverjanje uporabe stanovanja s strani najemnika; 

•  lastna pravna služba (zaposleni pravnici s pravosodnim izpitom);
•  največji lokalni upravnik, poznavanje trga izvajalcev in vzdrževalcev za vse vrste del;
•  lastno odčitavaje delilnikov, priprav letnih obračunov ogrevanja; 
•  24-urna dežurna služba PE Energetika (za vse strojne instalacije, kurilnice);
•   ugodno sklepanje zavarovanja preko upravnika (dosežena cena je nižja);
•   posredovanje nepremičnin (možnost iskanja najemnikov za prazna stanovanja).
V osnovni ceni upravljanja nudimo ustrezne popise vzdrževalnih del ter razpise za 
izbor izvajalcev, brezplačno pripravo pogodb za sklepanje in izvedo vseh vrst vzdr-
ževalnih del ter s svojim lastnim strokovnim kadrom (nadzorniki) skrbimo za kvali-
tetno izvedbo in prevzem izvedenih del.

Zagotavljamo optimalne 
pogoje za bivanje

V družbi Domplan iz Kranja bomo v letu 2016 praznovali 
60-letnico delovanja. V tem obdobju smo si pridobili bogato 
znanje in izkušnje, ki jih vsakodnevno prenašamo v kakovost 
izvajanja svojih storitev in s tem zagotavljamo optimalne pogoje 
za bivanje v nepremičninah, ki so nam zaupane v upravljanje.

Vera Zevnik,  
direktorica

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

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

E-poštni naslovi poslovnih enot:
domplan@domplan.si
inzeniring@domplan.si
nepremicnine@domplan.si
urbanizem@domplan.si
energetika@domplan.si
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Urejeno parkirišče z nadstrešnicami in zapornico  
ob Cesti 1. maja na Planini

Celovitost načrtovanja urbanističnih rešitev kulturne 
dediščine, projektiranje in nadzor na objektu 
mežnarije na Jezerskem

Skrb za nemoteno oskrbo s toplotno energijo
Poslovna enota Energetika je v okviru svojih osnovnih dveh dejavnosti upravljanja 
energetskih naprav v lastniških sistemih toplotne oskrbe in distribucije zemeljskega 
plina tudi v letu 2015 uspešno nadaljevala nemoteno in zanesljivo toplotno oskrbo 
odjemalcev, priključenih na navedena sistema. 
V kotlovnici Planina že četrto leto obratujejo naprave za sočasno proizvodnjo 
toplote in elektrike, ki so skupaj z zamenjavo kotlov, obnovo toplotnih postaj in 
ukrepov racionalne rabe energije v večini stavb skoraj prepolovile porabo zemelj-
skega plina za ogrevanje in sanitarno toplo vodo. V zadnjih letih se je bistveno 
znižala tudi cena zemeljskega plina, kar ima prav tako velik vpliv na stroške ogre-
vanja. Ti so danes na Planini v primerjavi z ostalimi ogrevalnimi sistemi med naj-
nižjimi v Sloveniji.
Pozitivne izkušnje s Planine so privedle tudi do načrtovanja podobnega sistema v 
sicer bistveno manjši kotlovnici Vodovodni stolp, kjer prav tako načrtujemo obnovo 
kotlovnice in razvodnega omrežja ter vgradnjo naprave za sočasno proizvodnjo 
toplote in elektrike z visokim izkoristkom.
Distribucija zemeljskega plina je v splošnem zaradi ukrepov racionalne rabe pri 
odjemalcih in milejših zim izpostavljena trendu upadanja. Ker pa v Kranju, Naklem 
in Šenčurju še vedno poteka intenzivna širitev plinovodnega omrežja, pri nas distri-
bucija celo nekoliko narašča, k čemur pripomore tudi zelo ugodna cena plina. 

Urejanje stanja zemljišč v večstanovanjskih soseskah
Posledice neurejenosti in neevidentiranosti pripadajočih zemljišč v urbanih več-
stanovanjskih soseskah se vse bolj odražajo v pomanjkanju kvalitete bivanja na 
teh območjih. V sodelovanju z lastniki in občinami smo zato pristopili k celovite-
mu urejanju posameznih karejev. Izdelamo ustrezne urbanistične oziroma projek-
tne zasnove, izvedemo geodetske odmere na terenu, poskrbimo za evidentira-
nost zemljišč v nepremičninskih evidencah in izdelamo predlog za določitev pri-
padajočih zemljišč, ki je temelj za ureditev lastninskih in drugih pravic na teh 
območjih. 
Ob Cesti 1. maja na Planini smo tudi investirali v gradnjo dodatnih lastniških parkir-
nih mest za stanovalce večstanovanjskih objektov.

Priprava prostorskih načrtov in projektne dokumentacije 
Področje urejanja prostora je kompleksna dejavnost, ki od načrtovalca zahteva 
dobro poznavanje zakonodaje, predpisov in lokalnih značilnosti ter vključuje sode-
lovanje različnih strokovnjakov, ki jih združujemo v podjetju. Občinska prostorska 
načrta, ki smo ju načrtovali za Občino Jezersko in Občino Tržič, predstavljata 
temeljni dokument za vse posege v prostor. Celovitost načrtovanja v podjetju od 
izdelave urbanističnih rešitev in priprave izvedbenih pogojev za gradnjo v občinskih 
prostorskih načrtih do izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja in izvedbo ter nadzora predstavlja garancijo odgovornosti in cenovne 
konkurenčnosti naših storitev. 

Izdelujemo tudi energetske izkaznice
Dejavnost inženiringa in urbanizma zaznamuje zmanjševanje investicij v gradbe-
ništvu. Na področju inženiringa smo pravkar zaključili sodelovanje pri nadzoru 
projekta Gorki, dela pa se še nadaljujejo pri nadzoru komunalne infrastrukture v 
Škofji Loki, Kamniku in Tržiču. Od večjih gradbenih projektov lahko omenimo 
izgradnjo objekta Hranilnice Lon v Kranju in rekonstrukcijo upravne stavbe 
Domela, kjer izvajamo strokovni nadzor. Svetovanje in nadzor pri gradbenih pro-
jektih smo opravljali še za več drugih javnih in zasebnih investitorjev. V oktobru 
smo pričeli izgradnjo naselja Vile Brdo, v okviru katerega smo zgradili fekalno 
kanalizacijo. O samem začetku izgradnje stanovanjskih enot se še odločamo na 
osnovi pričakovanj gibanja nepremičninskega trga. Veliko pozornosti posvečamo 
prenovi kotlovnic in gradnji plinovoda v Mestni občini Kranj, Občinah Naklo in 
Šenčur. V okviru svoje dejavnosti izdelujemo energetske izkaznice tako za prav-
ne kot fizične osebe. 

Tudi v letu 2015 se je nadaljevala energetska 
sanacija stavb v upravljanju družbe Domplan.
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drajv.triglav.si

Prišparaj pri 
zavarovanju,
ne doživetjih.

Z mobilno
aplikacijo DRAJV.

#varendrajv
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Z aplikacijo Drajv  
do varne vožnje in  
novih ugodnosti
DRAJV je prva brezplačna aplikacija v Sloveniji in regiji 
Adria, ki s pomočjo signala GPS in senzorjev v pamet-
nem telefonu spremlja varnost vožnje in voznikom  
omogoča, da z varno vožnjo:

•  prihranijo do 25 % pri avtomobilskem zavarovanju,
•  za 50 % znižajo doplačilo za mladega voznika,
•  pridobijo letno vinjeto za leto 2016.

Način delovanja aplikacije Drajv
Z uporabo mobilne aplikacije Drajv lahko analizirate svoje vož-
nje, spremljate vozne navade in jih izboljšujete. Aplikacija s 
pomočjo signala GPS in senzorjev v pametnem telefonu nam-
reč med snemanjem vožnje meri hitrost, pospeševanje, zavira-
nje in prekomerne sile v ovinkih. Na podlagi  zbranih podatkov 
in izračuna rezultata vožnje poda oceno njene varnosti. Pred 
kratkim izboljšana aplikacija Drajv vsebuje med drugim natanč-
nejši zemljevid, s katerim lahko preverite, na katerih odsekih bi 
se lahko v prihodnje odrezali bolje. 

Ugodnosti: popusti in vinjeta za leto 2016
Z brezplačno aplikacijo Drajv lahko najprej pridobite 5 % popu-
sta in ga nato, odvisno od števila varno prevoženih kilometrov, 
mesečno nadgrajujete, pri čemer lahko na letni ravni pridobite 
skupno kar za 25 % popusta pri avtomobilskem zavarovanju. Če 
se izkažete kot varen voznik, lahko pridobite tudi kodo za 
popust, ki omogoča 50-odstotno znižanje doplačila za mladega 
voznika. Poleg tega je aplikacija odslej bogatejša tudi za zabav-
ne izzive, ki voznike še dodatno motivirajo za varno vedenje v 
prometu. Zavarovalnica Triglav bo v januarju prihodnje leto 50 
uporabnikov, ki bodo izpolnili vse izzive, na osnovi nagradnega 
žrebanja nagradila z letno vinjeto za leto 2016.

Cilj: doseči še več slovenskih voznikov
Zakaj so se pri Triglavu odločili za nadgradnjo aplikacije? Gre-
gor Miklič, vodja projekta pri Zavarovalnici Triglav, odgovarja: 
»Aplikacija je očitno zapolnila vrzel, ki je obstajala na trgu. To 
dokazuje podatek, da si jo je do danes naložilo 14.000 uporab-
nikov, ti pa so skupno prevozili več kot 1.300.000 kilometrov. 
Za nadgradnjo Drajva smo se odločili, ker želimo graditi na 
prvotnem uspehu tovrstne storitve in potrošnikom dati možnost, 
da z varno vožnjo občutno znižajo stroške svojega avtomobil-
skega zavarovanja. Na ta način pa bodo tudi dolgoročno prispe-
vali k večji varnosti na cestah.«

Pri Zavarovalnici Triglav želijo z aplikacijo Drajv prispevati  k izbo-
ljšanju voznih navad voznikov in s tem pomagati pri zagotavlja-
nju večje varnosti na naših cestah. 

Več o prenovljeni aplikaciji in drugih ugodnostih si lahko 
preberete na drajv.triglav.si. 

Brezplačna aplikacija DRAJV je na voljo v spletnih  
mobilnih trgovinah Google Play in Apple App Store.
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V zadnjem desetletju se je Skupina Triglav, ki danes posluje na sedmih trgih, 
razvila v eno vodilnih zavarovalno-finančnih skupin v jugovzhodni Evropi. V vlogi 
prvega igralca na zavarovalnem trgu poleg Slovenije, kjer dosega 36-odstotni 
delež, nastopa še v Črni gori, kjer dosega več kot 39-odstotni tržni delež, in 
Makedoniji z dobrim 18-odstotnim tržnim deležem. V Bosni in Hercegovini ima 
Skupina osemodstotni tržni delež, na trgih Hrvaške in Srbije pa okoli štiri odstot-
nega.

Visoka bonitetna ocena
Skupina Triglav je kljub zahtevnim razmeram na zavarovalnih trgih v prvih devetih 
mesecih leta 2015 poslovala uspešno in ohranila visoko raven finančne trdnosti in 
stabilnosti. To potrjujeta bonitetni oceni »A–« bonitetnih agencij Standard & Poor's 
in A.M. Best s pozitivno srednjeročno napovedjo. 

Tradicija na Gorenjskem
Na dolgoletno, 70-letno tradicijo zavarovalstva so ponosni tudi na Gorenjskem. 
Leta 1945 je bila namreč v Kranju odprta prva pisarna za zastopnike. »Ključ naše-
ga dolgoletnega vodilnega in uspešnega poslovanja temelji na ljudeh, na zaposle-
nih in zavarovancih – na medsebojnem sodelovanju in zaupanju, ki ga gradimo z 
nenehnim razvojem zavarovalnih produktov, aktivnim prilagajanjem tržnim razme-
ram, z učinkovito prodajno mrežo in oblikovanjem storitev po meri strank. Vse to so 
naši gradniki za stabilno in prodorno pot tudi v prihodnje. Eden od zadnjih korakov 
v smeri oblikovanja novih storitev je tudi nova mobilna aplikacija Drajv, ki smo jo v 
Triglavu kot prvi v Sloveniji in regiji Adria razvili in ponudili v letu 2015. Njen namen 
je izboljšati vozne navade in s tem varnost na naših cestah, zavarovance (varne 
voznike) pa z znižano premijo za avtomobilska zavarovanja dodatno nagraditi,« 
pravi Janka Planinc, direktorica Območne enote Kranj Zavarovalnice Triglav.

Povezani z okoljem
Tudi v letu 2015 so se v Zavarovalnici Triglav v okviru številnih družbeno odgovornih 
projektov aktivno povezovali z okoljem, v katerem poslujejo, in tako dejavno prispe-
vali k pozitivnim spremembam v družbi. Že šesto sezono zapored so izpeljali pro-
jekt Očistimo naše gore, v okviru katerega je bilo do zdaj med planince razdelje-
nih že 150.000 biorazgradljivih vrečk za odpadke, s katerimi so naše gore in pla-
nine postale lažje za kar 27 ton smeti. V  okviru projekta Otroci Triglava so po-
stavljali in obnavljali otroška igrišča po vsej Sloveniji, med njimi tudi v Tamarju. Že 
tretje leto zapored so izpeljali projekt Mladi upi in finančno podprli 12 obetavnih 
mladih športnikov in umetnikov, da bi jim pomagali pri doseganju še višjih ciljev. Ob 
koncu leta 2015 bodo v največji slovenski zavarovalnici v okviru novoletne preven-
tivne akcije Za boljši jutri znova pomagali lokalnim skupnostim. Del finančnih 
sredstev bodo namesto za poslovna novoletna darila namenili posameznim organi-
zacijam po vsej Sloveniji. Z omenjeno akcijo želijo v Zavarovalnici Triglav prispeva-
ti k ozaveščanju ter zmanjšanju nevarnosti in potencialnih nezgod. S tem bodo 
znova pokazali svojo odgovornost do družbe in okrepili tradicionalno dobro sode-
lovanje z lokalnim okoljem.

Skrb za varnost: že 115 let 
Skupina Triglav, vodilna zavarovalno-finančna skupina v Sloveniji in regiji Adria, nadaljuje z 
uspešnim poslovanjem. Matična družba Zavarovalnica Triglav, ki ohranja položaj najuglednejše 
in najbolj zaupanja vredne zavarovalnice na slovenskem trgu, svoje poslanstvo na temeljih 
varnosti in stabilnosti gradi že častitljivih 115 let.

Zavarovalnica Triglav je v Tamarju uspešno 
povezala dve svoji družbeno odgovorni  
dejavnosti; ekološko akcijo Očistimo naše 
gore in projekt Otroci Triglava, v okviru  
katerega so se otroci razveselili novega 
otroškega igrišča pri planinskem domu.  
Ljubiteljem narave sta se pridružila tudi 
ambasadorja dogodka Teja Gregorin in 
Klemen Bauer.

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

www.tri glav.si

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

Utrjujemo položaj enega najbolj kakovostnih podjetij za varovanje na Gorenjskem, v 
katerem se združujejo kadri, izkušnje in znanje obrti varovanja, vse od leta 1961. To 
dosegamo s krepitvijo dolgoročnih poslovnih povezav in partnerskih odnosov ter s 
skrbjo za kadre. Znanje, sposobnost, delavnost in iznajdljivost, ki jih premoremo, 
nam omogočajo, da smo hitri in učinkoviti. Menimo, da je edina prava pot k uspešne-
mu razvoju ustvarjanje takega vzdušja v podjetju, ki ljudi motivira k delavnosti in 
ustvarjalnosti.
Varnostne naloge, ki nam jih narekujejo naša delovna mesta, opravljamo po svojih 
najboljših močeh. Stremimo k temu, da tisto, kar počnemo, opravimo pošteno in 
zanesljivo, kar se da učinkovito in v čim krajšem času.
Za varovanje stanovanjskih hiš, stanovanj, počitniških bivališč, tovarn, delavnic, 
pisarn, proizvodnih prostorov ipd. je pomembno, koliko varnosti jim zagotavlja država 
prek svojih mehanizmov in inštrumentov ter koliko varnosti, ki jo nujno potrebuje za 
brezskrbno življenje in ustvarjanje, si lahko vsakdo zagotovi sam. Za naročnike izde-
lamo oceno ogroženosti in načrt varovanja ter na tej podlagi predlagamo in ponudimo 
optimalne rešitve za zagotavljanje ugodne varnostne situacije. Že z razmeroma nizko 
naložbo v varovanje ljudi in premoženja je moč obvarovati veliko premoženje. 
V sedanjem negotovem času je vedno več povpraševanja po storitvah iz naše ponud-
be, tudi po varovanju javnih prireditev in prireditev v gostinskih lokalih. To razumemo kot 
izkaz zaupanja in priložnost ter izziv izkazati se v zagotavljanju zanesljivih in kakovostnih 
varnostnih storitev ter prijaznem in strokovnem odnosu do poslovnih strank in okolja. 
Rival-VTS, d. o. o., Ljubljana ima zaposlenih okoli 100 varnostnikov in varnostnih 
tehnikov ter drugega varnostnega osebja. Z intervencijskimi skupinami pokrivamo: 
Gorenjsko, Ljubljansko kotlino, Kočevsko, Notranjsko, Kras in Obalo. 
Samo na Gorenjskem imamo na lastnem varnostno-nadzornem centru priklopljenih 
okoli 1000 objektov: stanovanj, hiš, vikendov, trgovinskih, finančnih in proizvodnih 
objektov, med temi tudi objekte posebnega državnega pomena, državno infrastrukturo. 
Intervencijske enote varnostnikov imamo v Kranju, Škofji Loki, na Bledu in Jesenicah. 
Rival-VTS, d. o. o., Ljubljana ima delovanje usklajeno z Zakonom o zasebnem varo-
vanju ter licence za naslednje oblike varovanja: 
1. upravljanje z varnostno nadzornim centrom,
2. varovanje ljudi in premoženja,
3. prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk 1., 2., 3. in 4. razreda,
4. načrtovanje varnostnih sistemov,
5. izvajanje sistemov tehničnega varovanja,
6. varovanje javnih zbiranj,
7. varovanje prireditev v gostinskih lokalih.
V skladu s Pravilnikom o požarnem varovanju imamo od Uprave RS za zaščito in 
reševanje izdano Odločbo o pooblastilu za izvajalca požarnega varovanja.
Upravljamo varnostno-nadzorni center kategorije II., na katerem v skladu z veljavnimi 
standardi sprejemamo alarmna sporočila iz priklopljenih alarmnih sistemov, jih obde-
lamo, shranimo ter obveščamo ustrezne intervencijske in varnostne službe.
Skladno s 26. čl. Pravilnika o varnosti dvigal (Ur. l. RS, št. 83/07) izvajamo tudi 
reševanje oseb, ujetih v dvigalu.
Projektiramo, dobavljamo, vgrajujemo, servisiramo in vzdržujemo protivlomne alar-
mne sisteme, požarno javljanje in video nadzorne sisteme. Zaposlenih imamo več 
varnostnih tehnikov, ki so stalno razpoložljivi.
Nadzor in razvoj tehničnega dela podjetja deluje z dolgoletnim obsežnim teoretičnim in 
praktičnim znanjem, tako da obvladujemo tudi najbolj zahtevna tehnično varnostna 
vprašanja. Za to imamo vse potrebne državne licence in certifikate o usposobljenosti.

RIVAL-VTS, d. o. o., Ljubljana
Ob železnici 18, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 520 71 50  
Faks: 01 520 71 68
E-pošta: info@rival-vts.si www.rival-vts.si 

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

Branko Malešič,  
pomočnik direktorja

Rival-VTS, d. o. o., Ljubljana  
je že polnih 19 let preizkušen 
partner za varovanje vašega 
premoženja. Od MNZ RS  
smo prejeli bronasti znak  
za zasluge, prizadevnost in 
pomemben uspeh pri 
zagotavljanju varnosti.
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BC Naklo – Center priložnosti in znanja

Aktualne vsebine za vaše nove izzive 
V Biotehniškem centru Naklo vam v prijetnem okolju in sodobno 
opremljenih prostorih nudimo bogato izbiro najrazličnejših izobra
ževalnih programov s področja biotehnike. Poleg srednješolskih 
in višješolskih programov izvajamo tudi tečaje, delavnice in stro
kovne seminarje. Bogastvo izbire pa ni naša edina prednost. Z 
neformalnimi izobraževanji se lahko hitreje prilagajamo in odgo
varjamo na potrebe gospodarstva in posameznikov ter učimo ti
sto, kar je aktualno. Kakovost zagotavljamo z izvedbo izobraže
vanj v manjših skupinah, pod vodstvom domačih in tujih strokov
njakov, ki v ospredje postavljajo pridobivanje praktičnih spretnosti 
in veščin.
Tečaji in delavnice so namenjeni vsem, ki jih določeno področje 
zanima ljubiteljsko ali profesionalno. V povsem novi delavnici za 
predelavo mleka in sadja, ki je rezultat projekta Investicija v MIC 
za odličnost živilskih izdelkov, se odvijajo tečaji predelave mleka 
in sadja, ki imetnikom dopolnilne dejavnosti na kmetiji in drugim 
zainteresiranim omogočajo nadgradnjo znanja in pridobitev NPK. 
Na področju slaščičarstva smo v zadnjem letu ponudbo popestrili 
s slaščičarskimi tečaji na višji ravni, ki jih vodijo znana imena iz 
sveta slaščic. Že več let smo dejavni tudi na področju floristike, 
kjer organiziramo seminarje za vse, ki se s cvetličarstvom poklic
no ukvarjajo, poleg tega pa v sodelovanju s tujimi floristi vsako leto 
organiziramo tudi odmevni dogodek Trendi v floristiki. 
Poleg omenjenih izvajamo tudi tečaje s področja sadjarstva, 
vrtnarstva, zeliščarstva, fitomedicine, varnega dela s traktorjem 

pa tudi izobraževanja za zdrav življenjski slog, kot so delavnice 
ajurvede, joge, izdelovanja naravne kozmetike ipd. Da je naša 
ponudba izobraževanj resnično vseživljenjska, pa dokazuje vedno 
večji obisk predšolskih in osnovnošolskih otrok, ki se udeležujejo 
delavnic s konji, tečajev jahanja in kuharskih delavnic. 
Naša želja je biti in ostati center mnogoterih priložnosti ter zado
voljevati različne potrebe po znanju v ožji in širši okolici pa tudi 
izven meja. 
Tina Košir, vodja oddelka za izobr. odraslih
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V poljanskem podjetju za predelavo plastičnih mas in izdelavo zahte-
vnih orodij za brizganje Polycom so letos zaznamovali tridesetletnico 
delovanja. »Za nami je obdobje, na katerega smo lahko upravičeno 
ponosni, pred nami pa so že novi izzivi,« je ob tridesetletnici podjetja 
poudaril direktor in solastnik družbe Iztok Stanonik. Danes žanjejo 
uspehe vlaganja v tehnološki razvoj, zaposlene in mlade.
Začetki podjetja Polycom segajo v leto 1985, ko so proizvodnjo pos-
tavljali na noge z enim strojem ročnega tipa za brizganje plastike v 
kletnih prostorih svoje družinske hiše v Škofji Loki. »Trdo delo in pre-
cejšnje odrekanje sta nam omogočila, da smo lahko uvedli prve avto-
matizirane stroje za preprostejše izdelke,« se spominja Iztok Stano-
nik. Nato so nenehno povečevali zahtevnost svojih izdelkov, širili 
raven znanja in zaposlovali nove sodelavce. Leta 1990 so se preselili 
v Poljane, kamor so sedem let kasneje preselili tudi celotno podjetje. 
»Od takrat je podjetje neprestano raslo in se razvijalo. Uspešno smo 
prebrodili tudi za podjetja krizno obdobje od leta 2008 naprej in leta 
2012 odprli novo proizvodno enoto v Črnomlju, ki smo jo opremili z 
najsodobnejšimi stroji in opremo.« Danes tako v Poljanah in v Črnom-
lju zaposlujejo blizu dvesto ljudi. 
V Polycomu verjamejo, da je za uspeh in obstoj podjetja vedno treba 
gledati v prihodnost ter nenehno uvajati izboljšave, iskati nove projek-
te in kupce ter skrbeti za zadovoljstvo vseh zaposlenih. Zaradi takšne 
usmeritve brez večjih težav pridobivajo tudi nove projekte, ki omogo-
čajo nadaljnjo rast in razvoj podjetja. »Prepričan sem, da delamo 
prav, saj več kot sedemdeset odstotkov proizvodnje izvozimo na tuje 

trge,« je poudaril Stanonik in dodal, da njihovo pravo pot potrjujejo 
tudi nagrade in priznanja, ki jih podjetje prejema za svoje dosežke. 
Najtesneje so povezani z avtomobilsko industrijo, za katero je znači-
len nenehen razvoj in tehnološko izpopolnjevanje. Temu sledijo tudi v 
svojem podjetju, zato načrtujejo v prihodnjih treh oziroma petih letih 
postavitev dveh novih tovarn, in sicer v Mehiki in na Kitajskem. Že 
zdaj, je kot zanimivost navedel Stanonik, pa ima vsak drugi avto na 
svetu vgrajen vsaj en del, ki je nastal v njihovem podjetju.

Blizu ljudem,  
usmerjeni v prihodnost

Ob tridesetletnici delovanja so v podjetju Polycom odkrili tudi 
spomenik soustanovitelju podjetja Vinku Stanoniku.
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Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora, d. o. o.
Spodnje Rute 50, 4282 Gozd - Martuljek, tel.: 04/5881-156,  

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

Kako ravnati, da bo odpadkov čim manj?
S premišljenimi nakupi in izbiro materialov z daljšo življenjsko  

dobo pripomoremo k preprečevanju nastajanja odpadkov.

Vsak Evropejec na dan potroši približno 
43 kilogramov naravnih virov, kar je 
tretjino virov več, kot jih je Zemlja sploh 
sposobna proizvesti, kažejo podatki 
inštituta Sustainable Europe Research. 
Tudi zato je bila tema letošnjega tedna 
zmanjševanja odpadkov, ki je potekal 
zadnji teden v novembru, demateriali-
zacija odpadkov oziroma iskanje načinov 
ravnanja, s katerimi bi proizvedli čim 
manj odpadkov: narediti več z manj.
Tudi Komunala Kranjska Gora se je pri-
družila pobudi zbornice komunalnega 
gospodarstva, katere cilj je preprečeva-
nje nastajanja odpadkov s poudarkom 
na okoljskem ozaveščanju. Občane želi-
mo spodbuditi k spreminjanju njihovih 

navad in potrošniških vzorcev ter poka-
zati, da s premišljenimi nakupi in izbiro 
materialov z daljšo življenjsko dobo pri-
pomoremo k preprečevanju nastajanja 
odpadkov. S temi spremembami bomo 
postali odgovornejši do sebe in svojega 
okolja.

20
LET

Prihaja čas obdarovanj. Letos podarite

naročnino na Gorenjski glas
Gorenjski glas izhaja vsak torek in petek in v naše 
domove prinaša novice z Gorenjske.

Za več informacij, prosimo, pokličite 04/201 42 41,  
pišite na: narocnine@g-glas.si ali se pri nas na  
Bleiweisovi 4 v Kranju oglasite osebno.

Lokalna novica je kraljica
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Leto pomembnih dograditev
Leta 2015 prebivalci Škofje Loke ne bomo kar 
tako pozabili. Za razvoj Škofje Loke je bilo leto 
2015 leto dograditev oziroma zaključitev 
pomembnih večletnih projektov, ki jih je izva-
jala Občina Škofja Loka v okviru projekta Ure-
ditev porečja Sore. Ti projekti so za delovanje 
in razvoj našega mesta izjemno pomembni.

UREDITEV POREČJA SORE JE ZAJEMALA  
DELA V OKVIRU PROJEKTOV:
•  Oskrba s pitno vodo v porečju Sore in 
•   Odvajanje in čiščenje odpadnih voda  

v porečju Sore. 

PROJEKTI OSKRBE S PITNO VODO  
V POREČJU SORE: 

V pomladnih mesecih je bilo dograjeno in v 
obratovanje predano primarno vodovodno 
omrežje Trata-Reteče. V naslednjih mesecih so 
bili dograjeni in v obratovanje predani  
posodobljeni vodovodni odseki v Puštalu,  
Stari Loki, Virlogu, Binklju, na Trnju in v delu 
Podlubnika, na Godešiču in v Retečah. Izjemno 
pomembno je bilo v avgustu 2015 v obratova-
nje predanih okoli 10 kilometrov primarnega 
vodovoda Visoko-Škofja Loka. 

PROJEKTI ODVAJANJA IN ČIŠČENJA  
ODPADNIH VODA V POREČJU SORE: 

Pomembne investicije so se zaključile tudi v 
okviru dograditve in posodobitve kanalizacij-
skega omrežja v Škofji Loki. Posodobljena je bila 
primarna kanalizacija Zbirnega mestnega kana-
la in Zbirnega kanala Trata. Novo kanalizacijsko 
omrežje so dobili prebivalci v Puštalu, Stari Loki, 
na Trnju in v Veštru. Največji kanalizacijski sistem 
pa je bil dograjen v naseljih Godešič, Reteče in 
Gorenja vas - Reteče. Zbrane odpadne vode 
kanalizacijsko omrežje transportira do čistilne 
naprave v čiščenje. Na mestnem območju jih 
čistijo v nadgrajeni Centralni čistilni na pravi 
Škofja Loka, ki je bila v obratovanje predana v 
juliju 2015. V oktobru 2015 je začela obratovati 
nova Čistilna naprava Reteče, ki čisti odpadne 
vode z območja Godešiča, Reteč in Gorenje vasi. 

Vse navedene nove objekte komunalne infra-
strukture je v upravljanje prevzelo naše podje-
tje, ki že veliko let skrbi za oskrbo s pitno vodo 
ter za odvajanje in čiščenje komunalnih in 
padavinskih odpadnih voda porabnikov v 
občini Škofja Loka.

LOŠKA KOMUNALA
OSKRBA Z VODO IN PLINOM d.d.

ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA C. 43 A
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Leto 2015 je bilo v Gorenjskem muzeju polno 
novih izzivov; številne odmevne razstave, 
pester program muzejskih večerov, otroških 
delavnic in študijskih krožkov. V sodelovanju 
s številnimi institucijami in posamezniki smo 
širili zavest o naši skupni preteklosti, zavest o 
gorenjski dediščini.  
Eden od vrhuncev leta je bilo vsekakor 
odprtje dela nove stalne razstave v Muzeju 
Tomaža Godca v Bohinjski Bistrici, 
razstave, posvečene obdobju prve in druge 
svetovne vojne v Bohinju. S tem smo začeli 
s postopnim postavljanjem stalne razstave, 
ki bo bogato doprinesla k pestri turistični 
ponudbi. Tik pred poletjem smo v Kranju, 
v gradu Khislstein, odprli novo občasno 
razstavo Gospodje in tovariši ter se s tem 

sprehodili skozi bogato industrijsko preteklost 
gorenjske prestolnice v dobi kapitalizma in 
socializma, med leti 1920 in 1980. Razstavo 
si boste lahko ogledali tudi še v prvi polovici 
leta 2016. Veseli pa nas predvsem dejstvo, da 
smo ob koncu leta na ogled postavili razstavo 
V blesku kovinske oprave – Poznoantična 
lamelna oklepa iz Kranja. Oklepa, ki so ju 
arheologi leta 2005 izkopali na t. i. Knedlovem 
vrtu, sta po večletnih, dolgotrajnih 
konservatorsko-restavratorskih posegih tam, 
kjer jima je mesto – v muzeju, na razstavi, 
na očeh javnosti. Izpričujeta neizbrisljivo 
zgodovinsko dejstvo o pomembnosti 
tedanjega Karnija v širšem prostoru. 
 
Vabljeni, da nas obiščete tudi v letu 2016. 

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

Z Bleda. Med zvezde.Z Bleda. Med zvezde.Z Bleda. Med zvezde.Z Bleda. Med zvezde.Z Bleda. Med zvezde.Z Bleda. Med zvezde.Z Bleda. Med zvezde.Z Bleda. Med zvezde.Z Bleda. Med zvezde.Z Bleda. Med zvezde.Z Bleda. Med zvezde.Z Bleda. Med zvezde.Z Bleda. Med zvezde.

Kakovostno izobraževanje 
in usposabljanje strokovnih 
kadrov za gostinstvo, 
turizem in velnes

www.vgs-bled.si

Ponosni smo na uspehe naših 
študentov in mentorjev.
Na 28. tekmovanju AEHT (Cervia, Italija) so 
naši študenti ponovno krojili evropskih vrh. 
Štiri medalje s tega tekmovanja in druge 
zmage v letu 2015 dokazujejo odlično delo 
naših predavateljev in mentorjev.
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Martina Pintar
mentorica: mag. Tadeja Krašna
★ bronasta medalja v kategoriji 

Hospitality management

Janez Trelc
mentor: mag. Peter Mihelčič
★ zlata medalja v barmanstvu

Meta Vavpot
mentor: mag. Peter Mihelčič
★ zlata medalja v kategoriji 

Barista (kuhanje kave)

Ana Božnar
mentor: mag. Jože Zalar
★ srebrna medalja v kategoriji 

slaščičarstvo
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Veliki koraki k trajnostni proizvodnji
Prva velika sprememba je bila uvedena na največji proizvodni liniji, kjer smo v prvi 
vrsti spremenili energent in iz koksa prešli na zemeljski plin. Hkrati s tem je bila 
prenovljena celotna proizvodna linija, ki je tehnološko posodobljena, prilagojena 
potrebam kupcev ter bolj učinkovita. Gre za prvo tovrstno linijo za proizvodnjo 
kamene volne v Evropi. Je rezultat lastnega znanja in razvoja. Celoten paket nove 
linije, vključno z dimnikom, ki smo ga zamenjali leto pred tem, je izrazito trajnostno 
naravnan, saj so rezultat poleg drugega tudi manjši izpusti CO

2
 oziroma manjši 

izpusti nasploh. S tem smo naredili nov, pomemben korak v smeri naših zavez 
glede trajnostnega in okolju sprejemljivega razvoja.
Kar se tiče prenove procesov lahko omenimo še novi proizvodni obrat v Ajdovščini, 
kamor smo v začetku leta 2015 preselili oddelek dodelav in predelav na osnovnih 
produktih ter ga na lokaciji še okrepili in razširili. Obrat je že v polnem obratovanju.

Trajnostni produkti
Inovativnost na vseh področij je eno osnovnih gonil poslovanja in razvoja. Tega se 
držimo tudi na področju samih izdelkov, kjer smo v zadnjih letih trgu ponudili celo 
paleto novih rešitev. Trgu že poznani so produkti iz steklene volne, proizvedeni po 
inovativni tehnologiji ECOSE Technology, ki jih odlikuje vezivo na naravni osnovi, 
ki je nadomestilo fenol-formaldehidno vezivo, kar je še zlasti pomembna prednost 
v primeru notranjih izolacijskih rešitev. 
Poleg tega je na področju izolacij na voljo tudi poseben izolacijski material brez dodat-
kov za vpihovanje v votle oziroma skeletne konstrukcije, imenoval Supafil oz. Thermo. 
Ne nazadnje pa smo lani premierno trgu predstavili poseben inovativni sistem zele-
nih streh s filcem iz mineralnih vlaken Urbanscape. Gre za lahek ekstenzivni sis-
tem zazelenitve strehe s pomembnimi konkurenčnimi prednostmi in zelo širokim 
naborom uporabe. Posebnost sistema so posebna kamena vlakna brez dodatkov, 
vezana s postopkom iglanja, ki dobro delujejo kot rastni medij in zadrževalec vode, 
kar v praksi poleg drugih prednosti zelenih streh prinaša boljšo rast in nadzor nad 
meteornimi vodami. Trgu je že na voljo tudi nova linija produktov Urbanscape za 
vrtnarjenje, sadjarjenje in urejanje okolice. Seveda gre za drug tip produktov, kot 
so tisti, namenjenih gradbeništvu. 
Med novostmi lahko zaenkrat omenimo še vakuumske panele, ki so v zadnji fazi 
razvoja, na lokaciji pa je tudi že postavljena proizvodna linija za njihovo proizvodnjo 
ter posebne kompozitne plošče za protihrupno zaščito v ekstremnih okoliščinah.

Kako naprej?
Naša osnovna trajnostna usmeritev ostaja enaka, zato bodo naši napori v prihod-
njem letu šli v smeri še dodatne optimizacije na vseh novo uvedenih tehnoloških in 
organizacijskih rešitvah. Investirana sredstva morajo čim prej dati maksimalne 
rezultate in opravičiti visoke vložke in iz njih izhajajoča pričakovanja lastnikov. Vzpo-
redno s tem širimo trge in prodiramo z novimi produkti. Največ pričakujemo od 
novih produktov, kot sta Urbanscape in vakuumski paneli, seveda pa je treba pos-
krbeti tudi za obstoječe kupce, katerih razvojni partner smo. Ne nazadnje pa je 
treba tudi doma spet povrniti ukrepe energetske učinkovitosti v smislu obnove 
ovoja stavb v načrte vlade, saj obstaja nevarnost, da jih bodo preglasile druge 
investicije s precej manj okoljskih in narodnogospodarskih učinkov.

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

www.urbanscape.si

Knauf Insulation – po inovativni 
poti naprej
Leto 2015 je bilo za škofjeloški Knauf Insulation vsekakor prelomno. Po uspešni in konstantni 
rasti poslovanja in prometa preteklih let je bilo leto 2015 leto tehnoloških in organizacijskih 
posodobitev. Rast namreč zahteva tudi spremembo procesov, struktur in pristopov.

Direktor mag. Tomaž Lanišek
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Smartwall 
Pametna izolacija za sodobne fasade
Primož Bernard dipl.inž.str.

Zahteve in želje trga glede izolacijskih 
materialov se pove~ujejo skladno z zahtevami 
po ve~ji energetski u~inkovitosti, bolj{i 
trajnosti izdelkov, dodatnih u~inkih požarne 
in zvo~ne za{~ite, okoljske sprejemljivosti 
ter nenazadnje v težnji po enostavni in 
konkuren~ni izvedbi. 

Kamena volna kot izolacijski izdelek za kontaktne fasade 
je že uveljavljena re{itev za investitorje, ki ne i{~ejo 
zgolj osnovnih izolativnih lastnosti, pa~ pa se zavedajo, da fasado delajo na dolgi rok, 
zato jim je pomembna tudi paropropustnost, požarna varnost, okoljska sprejemljivost in 
naraven izvor izolacije. Le to namre~ zagotavlja dolgoro~no ugodje bivanja v objektu.

Smartwall – laStNOStI, IZVEDBa IN PrEDNOStI

Zgoraj omenjene prednosti izolacije iz kamene volne nadgrajujemo z na{imi 
najnovej{imi plo{~ami Smartwall, ki jih odlikuje: 

■ izbolj{ana toplotna izolativnost  
 (toplotna prevodnost 0,034 w/mK) in 
■ dodatni enostranski silikatni obrizg (za bolj{i oprijem).

Polna oznaka plo{~e je Smartwall N C1. Plo{~a 
ohranja vse lastnosti kamene volne, požarno in 
zvo~no izolativnost in ima zelo nizko toplotno 
prevodnost 0,034 w/mK.
Dodatno ima na eni strani tovarni{ko obrizgan 
silikatni nanos, ki je namenjen zunanji strani, torej 
izdelavi osnovnega ometa. Kamena volna zaradi  
svojih vodoodbojnih lastnosti zahteva vtiranje  
gradbene malte (lepila) v porozno strukturo za  
kvalitetno izvedbo. Silikatni obrizg to fazo mo~no 
olaj{a, poenostavi, skraj{a izvedbeni ~as in tudi  
porabo gradbenega lepila. Isto~asno pomeni dodatno 
»varnost« za kvalitetno izvedbo osnovnega ometa. 

lastnosti izolacijskih plo{~ Smartwall N C1
■ toplotna prevodnost λ = 0,034 W/mK 
■ požarna odpornost – razred gorljivosti je A1
■ zvo~na izolativnost
■ paropropustnost
■ vodoodbojnost
■ odpornost na mikroorganizme
■ dimenzijska stabilnost 
■ znak RAL, znak EUCEB

Zaradi izbolj{ane 
izolativnosti boste z uporabo 
plo{~ Knauf Insulation Smartwall N C1 
debeline 14 cm upravi~eni do nepovratnih 
sredstev Eko Slada, ki zna{ajo 12 EUR/m2 
ali 15 EUR/m2 za degradirana obmo~ja (po 
pogojih razpisa 2015).

Za konkretna vpra{anja:  svetovanje≤knaufin ulation.com    04 5114 105

Preverite paket ugodnosti 
DaNES Za JUtrI  
na www.daneszajutri in 
si naro~ite svoje kupone 
ugodnosti!

Kaj pasubvencije  EKOSKLADA?

Kako ugodnejedo plošče SMARTWALL N C1?

KI-predstavitveni clanek-SMARTWALL-203x271 mm.indd   1 4/13/15   2:07 PM

s
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Družba Goodyear Dunlop Sava Tires kot ena vodilnih proizvajalk pnevmatik v 
jugovzhodni Evropi kupcem zagotavlja pnevmatike najvišje kakovosti,  številne 
družbeno odgovorne aktivnosti, projekti in dogodki, ki jih izvajajo, pa prinašajo tudi 
širšo družbeno in naravno dobrobit. 

Kampanja Pozor(!)ni za okolje prerašča v nacionalno gibanje. 

 Za sabo puščamo dobre sledi. 

Družba Goodyear 
Dunlop Sava Tires je 
leta 2010 s kampanjo 
Pozor(!)ni za okolje 
interne dobre prakse 
na področju pravilnega 
ločevanja odpadkov 
najprej ponesla v lokalno 
okolje na Gorenjskem. 
V šestih letih je projekt 
prerastel v nacionalno 
gibanje za zmanjševanje 
ogljičnega odtisa več 
kot 15.000 dijakov in 60 
partnerskih organizacij iz 
celotne Slovenije. 

Branka Jarc Kovačič, 
koordinatorica projekta 
na Strokovni gimnaziji 
in Srednji tehniški šoli v 
Šolskem centru Kranj, 
potrjuje uspešnost osve-
ščanja ter pozitiven vpliv 
na miselnost mladih gle-
de okoljevarstva: »Vsa-
ko leto opazimo večji 
napredek, saj so naši 
dijaki zagrabili priložnost 
in zagrizeno sodelujejo 
v aktivnostih kampanje. 
Spremembe na bolje so 
najbolj opazne pri loče-
vanju odpadkov, dijaki 
pazijo na količino porabe 
vode, bolj preudarni 
so pri količini hrane, ki 
jo zavržejo, bolj vestno 
ugašajo luči.« 

Krepitev prometne 
varnosti najmlajših 

S projektom Za varnost 
otrok! si družba ob pod-
pori partnerjev prizadeva 
za izboljšanje varnosti ot-
rok v prometu. Otroci so 
deležni številnih poučnih 
aktivnosti, med drugim 
prejmejo tudi odsevne 
brezrokavnike, šole z 
najboljšimi predlogi za 
izboljšanje prometne 
varnosti v šolski okolici 
pa donacije. V številnih 
krajih so postavljeni še 
prikazovalniki hitrosti, 
ki voznike pozivajo k 
strpnejši vožnji.  
Doprinos donacije prika-
zovalnika hitrosti k večji 
prometni varnosti v obči-
ni Radovljica izpostavlja 
tamkajšnji župan Ciril 
Globočnik: »Opažamo 
učinkovitost prikazo-
valnikov, saj prijazno in 
opazno opomnijo vozni-
ke, da so bolj pozorni. Z 
učinkom prikazovalnika 
pri osnovni šoli v Les-
cah smo zadovoljni tako 
udeleženci v prometu kot 
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tisti, ki smo zadolženi za 
prispevanje k večji var-
nosti v prometu. Po tem 
zgledu smo v sodelovanju 
s krajevnimi skupnostmi 
prikazovalnike names-
tili še na druge kritične 
točke.«

Za varnejše in 
bolj učinkovito 
delo reševalcev in 
gasilcev  

Varnost na cesti družba 
Goodyear Dunlop Sava 
Tires zagotavlja tudi z do-
nacijo pnevmatik gasilcem 
in reševalcem. V letu 2015 
se je v uporabi pri interven-
cijskih vozilih znašlo več 
kot 180 potniških in tovor-
nih pnevmatik Goodyear in 
Dunlop. 

Pomen kakovostnih pnev-
matik za uspešno reše-
vanje je pojasnil Tomaž 
Krišelj, direktor Gasilsko 
reševalne službe Kranj: 
»V ključnih trenutkih med 
samo vožnjo na inter-
vencijo so pnevmatike na 
gasilskih vozilih odloču-
jočega pomena. Visoko 
stopnjo varnosti nam tako 
omogoča tudi dolgole-
tno sodelovanje z družbo 
Goodyear Dunlop Sava 
Tires. Vsako leto namreč 
prejmemo pnevmatike 
za intervencijska vozila. 
S privarčevanimi sredstvi 
tako lahko kupimo še 
drugo pomembno gasilsko 
opremo.«

Družbeno 
odgovorne zgodbe 
pišejo aktivni 
prostovoljci 

Da so dobre zgodbe v 
rokah ljudi, dokazujejo 
sodelavci v družbi 
Goodyear Dunlop Sava 
Tires kot aktivni prosto-
voljci. Pridružili so se 
akciji »Vračamo družbi« in 
sodelovali pri urejanju igri-
šča vrtca Mojca v Kranju 
ter spremljali varovance 
Doma za starejše iz Dom-
žal na izlet. 

»Na kulturno-etnološkem 
vodenem obisku kmetije 
so varovanci obujali prijet-
ne spomine, mi, prosto-
voljci, pa smo izkazali 
pozornost ljudem, ki to 
potrebujejo,« opisuje pro-
stovoljstvo Nada Grozl, 
vodja oddelka Servis kup-
cem v Goodyearu.

Sodelavci v družbi so ak-
tivni tudi v okviru interne 
pobude Pozor(!)ni za 
zdravje – več kot 50 se 
jih je udeležilo Ljub-
ljanskega maratona. V 
pripravljalnem obdobju so 
za dober namen beležili 
svoje pretečene kilome-
tre, ki jih je ob koncu leta 

družba pretvorila v denar-
na sredstva in poklonila 
dobrodelni organizaciji. 



Vencelj Preddvor, d. o. o.
Računovodski servis,  
davčno in poslovno svetovanje  
Belska cesta 15, 4205 Preddvor
E: info@vencelj.si
I: www.vencelj.si
T: 04/2559-500

Pavla Zadnikar, prokuristka

Gospodarska Zbornica Slovenije s tem certifikatom potrjuje, da je navedeno podjetje zadostilo pogojem
za izdajo certifikata. Osnova za izdajo certifikata je bonitetna ocena in redni monitoring bonitetne hiše

COFACE Slovenija.

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia confirms that stated company satisfies conditions for
this certification. Certificate is based on credit rating and regular monitoring by COFACE Slovenia credit

report house.

VENCELJ PREDDVOR d.o.o.
BELSKA CESTA 15,, PREDDVOR, Slovenia

Ta certifikat je bil izdan dne 22.5.2013. Veljavnost certifikata lahko poteče
kadarkoli. Prosimo uporabite QR kodo na desni, da preverite trenutno veljavnost.

This certificate was issued on May 22nd, 2013. Validity of certificate can be
terminated at any time. Please use QR code to the right to verify current validity.

Potrdilo št. 55

Končuje se leto 2015 in čas je za inventuro – tako osebnega 
kot tudi poslovnega življenja.

Leto, ki se končuje, je bilo za Vencelj Preddvor d. o. o., zelo razgibano, saj je v 
začetku leta praznovalo svoj 25. rojstni dan. Morda se to sliši malo, komaj omembe 
vredno, vendar gledano z današnjimi očmi, ko se kot za stavo pogrezajo vase 
nekoč paradni konji slovenskega gospodarstva, so to leta, ki se jih ne more in ne 
sme kar tako spregledati.

Računovodski servis, davčno in poslovno svetovanje so večino let glavne dejavno-
sti podjetja, ki pa je prve izkušnje v podjetništvu nabiralo v trgovini in kavarni, nekaj 
časa pa je prostor oddajalo tudi za hranilnico.

Časi so bili, tako kot še sedaj, nenaklonjeni zasebni pobudi, kar sta ustanovitelja 
Pavla in Miran Zadnikar močno občutila na svoji koži. Polna idej, kako z raznimi 
poslovnimi, pa tudi družabnimi dejavnostmi, poživiti Preddvor, sta na koncu ostala 
praznih žepov in sta morala zato v podjetje vložiti mnogo energije, da se je krivulja 
uspeha obrnila v pravo smer. Prav odhod enega izmed ustanoviteljev na opravlja-
nje funkcije župana je bil tisti mejnik v podjetju, ko se je bilo potrebno odločiti, kako 
naprej. Že tedaj bi bilo najlažje podjetje zapreti in za sabo pustiti dolgove, vendar 
sta se ustanovitelja odločila za mnogo bolj trnovo pot. Z vztrajnostjo sta dokazala, 
da kjer je volja, je tudi pot. Po nekaj letih je podjetje poravnalo vse zapadle obvez-
nosti, kar mu je dalo novo, čisto energijo za podjetniško rast.

Pavla Zadnikar Vencelj je ob tem vsa leta razvijala računovodski servis in davčno 
svetovanje. Da bi čim bolje delali, je pridobila kar nekaj licenc, o katerih pišejo tudi 
na spletni strani podjetja. Počasi raste tudi število zaposlenih, s katerimi deli zna-
nje, vse s skupnim ciljem, da kliente vodijo varno mimo davčnih čeri. Da klienti 
dobijo čimbolj neposredne informacije, podjetje vsaj enkrat letno organizira druže-
nje klientov in predstavnikov davčne uprave.  

Srčnost na dolgi rok rodi sadove, saj podjetje že nekaj let dosega najboljše boni-
tetne ocene, vpisano je v katalog certificiranih računovodskih servisov pri Zbornici 
računovodskih servisov, letos pa je tudi uspešno kandidiralo na izboru za »Naj 
računovodski servis 2015«, saj je postalo finalist. 

Doseženi uspehi pa podjetja ne uspavajo, nasprotno – dajejo mu nove moči za 
nove korake. Na srečo je vedno več podjetnikov, ki se zavedajo, da je računovo-
dja njihov zaupnik, ne pa neodložljiva obveznost. 

Upanje, da si pišemo čez 25 let, torej obstaja … Še imate čas, da postanete del 
naše navdušujoče zgodbe.

Vencelj Preddvor – od trnja  
do zvezd

GORENJSKA 2015 / PREDSTAVLJAMO VAM
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Na dodiplomski ravni izobraževanja fakulteta izvaja triletni uni-
verzitetni študijski program Javna uprava ter nov triletni viso-
košolski program Upravno pravo. 

Na podiplomski ravni FDŠ izvaja dva magistrska študijska 
programa, in sicer dvoletni študijski program Javna uprava ter 
dvoletni študijski program Mednarodne in diplomatske študi-
je. Za vse tiste, ki želite po končanem magistrskem izobraže-
vanju še dodatno nadgraditi svoje znanje, FDŠ izvaja še tri-
letna doktorska študijska programa, in sicer študijski program 
Javna uprava ter študijski program Mednarodne in diplomat-
ske študije.

Dodiplomski univerzitetni študijski program Javna uprava in 
oba magistrska študijska programa so koncesionirani 
(brezplačni), tudi za redno zaposlene.

Predavanja se izvajajo na sedežu FDŠ na Brdu pri Kranju, v 
Ljubljani in Mariboru. 

FDŠ ima oblikovan nov portal, ki omogoča e-študij in je raz-
poznaven pod imenom eUniverza. V okviru programa Eras-
mus+ FDŠ svojim študentom ponuja tudi široko paleto mož-
nosti za študijske izmenjave v tujini. 

Fakulteta se lahko pohvali z odličnim akademskim zborom. 
Slednjega predstavljajo prvovrstni strokovnjaki iz prakse, kot 
so bivši predsedniki ustavnega sodišča, uveljavljeni profesor-
ji, visokošolski učitelji z dolgo profesionalno kariero v drugih 
ključnih institucijah in mladi, večinoma izobraženi v tujini.

Če želite pridobiti prvovrstno znanje s strani vodilnih sloven-
skih in tujih strokovnjakov, ki vam bo služilo v osebnem in 
poslovnem življenju, je FDŠ vaša najboljša izbira. 

Vse aktivnosti fakultete lahko spremljate na facebook  
profilu Fakulteta za državne in evropske študije in na  
twitterju @brdoFDS.

Več informacij: www.fds.si in na 040 740 500. 

FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE

040 740 500 I www.fds.si

Vpišite se na dodiplomski in podiplomski študij na lokacijah KRANJ, LJUBLJANA, MARIBOR:
	 NOVO: visokošolski program Upravno pravo  (plačljiv študij)
	 univerzitetni program Javna uprava (70 brezplačnih mest)
	 magistrski program Javna uprava (70 brezplačnih mest)
	 magistrski program Mednarodne in diplomatske študije (70 brezplačnih mest)
	 doktorski študijski program Javna uprava (plačljiv študij)
	 doktorski študijski program Mednarodne in diplomatske študije (plačljiv študij) 

                                                               eUniverza

FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJEFAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE
             Ustvarjalci slovenske in evropske prihodnosti

Z nami v prihodnost
Fakulteta za državne in evropske študije (FDŠ) je odlična izobraževalna ustanova v Sloveniji, ki 
nudi široko interdisciplinarno znanje vsem, ki se želijo zaposliti v javni upravi, mednarodnih 
organizacijah kakor tudi v zasebnem sektorju, kjer so vedno dobrodošli strokovnjaki za tvorno 
sodelovanje z državnimi in mednarodnimi institucijami. 

Prijazno povabljeni!
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Podjetje je v svoji skoraj tridesetletni tra-
diciji na področju meroslovja akreditira-
no na 160 meroslovnih postopkih, s 
katerimi izvajajo kalibracije in preskuša-
nja. Razvijajo vrhunske in tehnološko 
dovršene, a za uporabo enostavne 
meroslovne izdelke in rešitve. Svojim 
partnerjem prenašajo znanje, zastopajo 
najboljše domače in tuje proizvajalce 
merilne, farmacevtske in laboratorijske 
opreme. S skrbno izbiro zastopstev 
podjetje dopolnjuje celovito ponudbo 
izdelkov in rešitev, zastopa namreč pre-
ko 20 ponudnikov meroslovne tehnike 
najvišje kakovosti.
Sedem podjetij v petih državah s 83 
zaposlenimi je odraz odličnega dela 
skupine LOTRIČ Metrology v zadnjih 
letih. Strokovnjaki se ukvarjajo z razvo-
jem edinstvenih in naprednih meroslov-
nih rešitev. Svoje poslovanje nadgraju-
jejo z zagotavljanjem kakovosti in odlič-
nosti, saj poslujejo v skladu s standar-
doma ISO 17025 in ISO 17020 ter 
modelom odličnosti EFQM. 
Poslovanje z več kot 10.600 strankami 
v 26 državah kaže mednarodno uveljav-
ljenost podjetja, s QNet mrežo svojih 
mednarodnih partnerjev pa zagotavljajo 

storitve v državah vzhodne in srednje 
Evrope oz. CEE regiji ter izven nje.
Podjetje je vodilni ponudnik ’vse v enem’ 
za področje meroslovnih rešitev. Večini 
svojih strank pokrijejo 95 odstotkov 
vseh meroslovnih potreb. Njihova 
ponud ba zajema meroslovne rešitve, 
kalibracije, preskušanje, ugotavljanje 
skladnosti ter novo merilno in laborato-
rijsko opremo.
Svoj prodajni program so nadgradili s 
pametnim nadzornim sistemom Exactum, 
namenjenim samodejnemu nadzoru. Ino-
vativni produkt, ki so ga razvijali več let, so 
premierno predstavili na svetovni razstavi 
Expo v Milanu, z njim pa je podjetje kar 
dva meseca merilo udobje bivanja v pavi-
ljonih sedmih držav. Exactum organizaci-
jam omogoča učinkovito spremljanje tem-
perature, vlage, tlaka, osvetljenosti, kon-
centracije CO2 in drugih parametrov. Na 
podlagi avtomatskega beleženja se tvega-
nje človeških napak zmanjšuje. Z avtoma-
tizacijo obvladovanja kritičnih točk pa se 
zmanjšajo skrbi in poveča prihranek časa. 
Exactum kot nepogrešljivi čut v vsakem 
delovnem okolju je namenjen uporabi v 
farmaciji, avtomobilski industriji, medicini, 
živilstvu, skladiščih, distribuciji, rastlinja-

kih, laboratorijih in v muzejih. Sistem 
samodejno zajema izmerjene vrednosti iz 
merilnih mest, opremljenih s senzorji. 
Upravljanje pa izvaja pametno senzorsko 
središče (smart sensor hub). Exactum 
omogoča samodejno shranjevanje, pre-

gledovanje in izpisovanje zgodovine mer-
jenj ter kritičnih dogodkov. Ko meritve 
presežejo nastavljene opozorilne mejne 
vrednosti, sistem sproži alarm in pošlje 
elektronsko ali SMS-sporočilo. To upora-
bniku omogoči pravočasen odziv in ustre-
zno prilagoditev procesov in pogojev.

Mi merimo.  
Vi rastete.

Ko pomisliš na merjenje, pomisliš na LOTRIČ Metrology.

Ko meritve presežejo nastavljene opozorilne mejne 
vrednosti, EXACTUM sproži zvočni alarm in pošlje 
elektronsko ali SMS-sporočilo.

Družinsko podjetje LOTRIČ Meroslovje v zadnjem obdobju daje velik poudarek razvoju lastnih 
inovativnih produktov in storitev. Med njimi je pameten nadzorni sistem Exactum, ki so ga 
premierno predstavili na svetovni razstavi Expo v Milanu.

Z meroslovnimi rešitvami dajemo pospešek vašemu razvoju.

Akreditirani certifikati Lotrič Metrology so danes mednarodno prepoznani kot jamstvo za verodostojnost v že 26 državah. V storitve, 
ki jih nudimo, je stkanih 24 let izkušenj pri 10.623 strankah. Smo vodilni ponudnik ’vse v enem’ meroslovnih rešitev, večini strank 
pokrijemo 95 % vseh meroslovnih potreb. Smo partner za:

•  meroslovne rešitve,      

•  kalibracije,      

•  preskušanje,

•  ugotavljanje skladnosti,  

•  novo merilno in laboratorijsko opremo.

Preverite našo novost: exactum®, pameten sistem za samodejni nadzor, na www.exactum.com.

Lotrič Meroslovje d. o. o., Selca 163, SI–4227 Selca, Slovenija, EU  •   T: +386 4 517 07 00  •   E: info@lotric.si  •   W: www.lotric.si
Lotrič Certificiranje d. o. o., Savska loka 4, SI–4000 Kranj, Slovenija, EU  •   T: +386 4 517 07 60  •   E: certificiranje@lotric.si  •   W: www.lotric-certificiranje.si

Lotric oglas 221115 SI.indd   1 23. 11. 15   11.38
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»Pred prihodom v Dom Taber sem bil pet let v enem od prekmurskih domov. Lahko 
rečem, da sem prišel iz pekla v nebesa. Hrana je odlična, zaposleni so zelo prijaz-
ni. Stanovalci smo izjemno zadovoljni. Po mojem mnenju je to trenutno najboljši 
dom za starejše v Sloveniji,« je nad novim Domom Taber navdušen 65-letni stano-
valec Ervin Jakopič z Bleda. Tudi 96-letna Marija Mežek iz Apna pod Krvavcem je 
komaj čakala njegovo odprtje: »Odlično se imam. Dolgčas mi ni, saj imam družbo. 
Vsako dopoldne grem na telovadbo. Dokler je vreme to dopuščalo, sem bila veliko 
zunaj. Tudi iz sobe imam čudovit razgled.«

Tudi drugi stanovalci, doslej so jih sprejeli okoli 120, o domu govorijo le z izbranimi 
besedami. Kako tudi ne, saj jesen življenja preživljajo v sodobno zasnovanem domu, 
umeščenem v čudovito naravno okolje s pogledom na Kamniško-Savinjske Alpe in 
Ljubljansko kotlino, kjer imajo kakovostno socialno in zdravstveno oskrbo ter resnič-
no udobje. V dveh med seboj povezanih objektih s površino dobrih 7500 kvadratnih 
metrov je na voljo 34 enoposteljnih in 58 dvoposteljnih sob ter dva apartmaja, ureje-
na sta tudi varovana oddelka za dementne osebe. Dom, ki ima podeljeno 40-letno 
koncesijo, lahko sprejme 150 stanovalcev. Nadstandardne in klimatizirane sobe so 
opremljene z lastno kopalnico, nekatere tudi z balkonom, sobe v pritličju pa imajo 
neposreden dostop na urejeno dvorišče. Dom z urejenim parkom stanovalcem nudi 
številne sprehajalne poti v naravi in možnost izvajanja aktivnosti na prostem.

»Prostorske in tehnične možnosti objekta omogočajo veliko kvaliteto bivanja. Če je 
povprečje neto površine na stanovalca v domovih po Sloveniji 25 kvadratnih met-
rov, je pri nas še enkrat večje – 55 kvadratnih metrov. Še posebno pa smo pono-
sni na varovana oddelka za dementne, kjer je kvaliteta bivanja ena najbolj modernih 
v Sloveniji,« je poudaril v. d. direktorja Zdravko Kastelic.

Osebje nenehno razvija nove dejavnosti, ki izboljšujejo kakovost življenja stanoval-
cev. Na voljo so jim vsakodnevna jutranja telovadba, tedenska bralna srečanja, 
družabne in ustvarjalne delavnice, veliko zanimanja je za pevski zbor. »Posebno 
pozornost namenjamo sodelovanju z lokalno skupnostjo. Z nami sodelujejo likov-
niki, kulturniki, dramske in folklorne skupine, šola in vrtec. Z veseljem smo spreje-
li do sedaj doniranih 3.500 knjig. Društvo likovnikov Cerklje nam je podarilo števil-
na likovna dela, naše prostore pa krasijo tudi lesene umetnine stanovalca Janeza 
Vajsa,« je povedal Kastelic.

Kot kaže, naj bi bil Dom Taber že do konca januarja polno zaseden, medtem ko 
primerljivi domovi po Sloveniji po besedah Kastelica za zapolnitev potrebujejo do 
12 mesecev: »Naše glavne prednosti so lokacija, nadstandardni pogoji bivanja, 
prijazno osebje in zelo konkurenčna cena.« Pretežen del stanovalcev prihaja z 
Gorenjske in iz okolice Ljubljane. »Nekateri stanovalci so že bili nastanjeni v drugih 
domovih, a so se zaradi kvalitete bivanja odločili za premestitev v naš dom,« je 
povedala socialna delavka in strokovna vodja doma Martina Martinčič.
Poleg fizioterapije in delovne terapije, ki delujeta pod okriljem doma, je stanoval-
cem dvakrat tedensko na voljo zdravnica Alenka Ponikvar iz Zdravstvenega doma 
Kranj, dvakrat mesečno pa tudi psihiater Matija Logar iz begunjske bolnišnice. Od 
marca, ko naj bi dokončali prostore splošne ambulante, bo zdravnica v domu stal-
no prisotna in bo polovico časa na voljo tudi občanom, poskrbeli pa bodo še za 
zobozdravstveno ambulanto in oskrbo.

Za lepo jesen življenja

Dom Taber, ki lahko sprejme 150 
stanovalcev, je umeščenem v čudovito 
naravno okolje.

Dom sodeluje tudi z vrtcem in šolo. Pred 
kratkim so s šolarji izdelovali adventne 
venčke.

Lokacija v čudovitem naravnem okolju, nadstandardni pogoji 
bivanja, nadvse prijazno osebje in konkurenčna cena so 
glavne prednosti novega Doma Taber v Šmartnem pri 
Cerkljah. Stanovalce je začel sprejemati konec septembra, 
zanimanje za sprejem pa je zelo veliko.

Šmartno 70
4207 Cerklje na Gorenjskem 
Tel: 04 20 27 600 
e-pošta: info@domtaber.si
www.domtaber.si
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Gimnazija Franceta Prešerna (GFP) je tako v slovenskem kot tudi svetovnem pro-
storu znana po izjemnih športnih dosežkih svojih dijakov. Kdo ne pozna imen Peter 
Prevc, Jurij Tepeš, Žan Košir, Vesna Fabjan, Barbara Jezeršek, Maja Vtič in mno-
gih drugih? Samo na zadnjih olimpijskih igrah v Sočiju je Slovenijo zastopalo deset 
njihovih nekdanjih dijakov, osvojili pa so pet od osmih olimpijskih medalj. 
Tudi danes se na Gimnaziji Franceta Prešerna šola ogromno mladih perspektivnih 
športnikov – Domen Prevc, Jaka Primožič, Hana Mraz, Vid Vrhovnik … – o katerih 
bomo gotovo še veliko slišali v prihodnjih letih. Dijaki športniki lahko obiskujejo 
športni oddelek, ki ga imajo že osmo leto in je edini pravi športni oddelek v stro-
kovnih gimnazijah. Vanj vpisujejo najboljše športnike, ki so uspešni v evropskem in 
svetovnem merilu. V oddelku je največ 22 dijakov, ki imajo posebej prilagojen 
način dela, da so lahko uspešni tako v šoli kot pri športu. Pomagajo jim športni in 
pedagoški koordinator ter razrednik, ki ima izkušnje pri delu s športniki, omogoče-
no pa jim je tudi izobraževanje na daljavo, s pomočjo katerega so mnogi vrhunski 
športniki uspešno dokončali šolo. V letošnjem šolskem letu deset njihovih dijakov 
živi v tujini in se šola izključno na daljavo.
Na GFP so ponosni tudi na bogato razstavno dejavnost. V šolski galeriji pripravijo 
na leto več razstav svojih dijakov, nekatere od njih si pozneje lahko ogledamo tudi 
kot gostujoče razstave po knjižnicah, osnovnih šolah in v prostorih FURS-a. Pri 
pridobivanju umetniških izkušenj dijaki aktivno sodelujejo s priznanimi umetniki. 
Letos jim je pri izdelavi del predal mnogo znanja in izkušenj akademski slikar Klav-
dij Tutta. Pogosto pa v njihovi šolski galeriji razstavljajo tudi drugi umetniki.
Dijaki GFP dobro vedo, da so za uspešno poslovno in športno pot potrebni podje-
tnost, ekonomska znanja in obvladovanje tujih jezikov. Tako kot vsako leto so tudi 
letos na državnem tekmovanju iz ekonomije osvojili zlata priznanja. Uspešni so bili 
tudi pri opravljanju izpita Deutsches Sprachdiplom (DSD), saj je kar 35 dijakov v 
preteklem šolskem letu uspešno opravilo program nemške jezikovne diplome. 
Gimnazija Franceta Prešerna je ena redkih slovenskih šol, ki že več kot deset let 
izvaja DSD. Uspešno opravljen mednarodni izpit omogoča dijakom študij na nem-
ških univerzah in dokazuje aktivno znanje nemškega jezika. 
Na šoli so se vedno trudili vzgajati dijake v čuteče mlade ljudje, ki se bodo veselili 
prihodnosti in bodo imeli razvit čut za sočloveka. Vsako leto starostnikom v Domu 
starejših občanov v Preddvoru polepšajo decembrske dni, sodelujejo z Medgene-
racijskim centrom Kranj, medgeneracijsko sodelujejo tudi na področju računalni-
ških delavnic za starejše in pri projektu Simbioza giba. V mesecu maju organizirajo 
teden vseživljenjskega učenja. Ob koncu leta pa s prireditvijo Prešerno in dobro-
delno dijaki pomagajo tudi sošolcem, ki so v socialni stiski. Gostom po pestrem 
zabavno-kulturnem programu ponudijo likovne izdelke, ki jih ustvarijo sami, vsa 
zbrana sredstva pa namenijo šolskemu skladu za sošolce v stiski. 
Pri vseh uspehih, ki jih dosegajo dijaki, so še posebno zadovoljni, da se je interes 
za vpis na GFP v letu 2015 povečal, kar dokazuje, da delajo dobro, obenem pa 
predstavlja zavezo, da se bodo tudi v prihodnje trudili dijakom nuditi najboljše 
pogoje za izobraževanje in z njimi vzpostavljali temelje medsebojnega spoštovanja 
in odprtega dialoga.

Gimnazija uspešnih in 
ponosnih mladih ljudi 

Za Gimnazijo Franceta Prešerna je bilo letošnje leto uspešno 
in dinamično. Dijaki so se šolali v treh različnih gimnazijskih 
programih – gimnaziji, ekonomski gimnaziji in športnem 
oddelku ekonomske gimnazije – in pri tem dosegali lepe 
uspehe tako v šoli kot pri obšolskih dejavnostih.Gimnazija Franceta Prešerna

Kidričeva cesta 65
4000 Kranj
Tel: 059 093 340, 059 093 343
Faks: 059 093 370
E-pošta: tajnistvo@gfp.si
Web: www.gfp.si
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Nova Gorica            Ljubljana

Povezovanje teorije s prakso, praktična 
uporabnost znanja, inovativnost, strokovnost 
ter prijazno akademsko okolje so tisti 
elementi, ki Evropsko pravno fakulteto 
postavljajo v vrh samostojnih visokošolskih 
zavodov v Sloveniji.

Evropska pravna fakulteta bo izvajala dva dodiplomska in 
šest podiplomskih študijskih programov:
   triletni visokošolski program Pravo in management 

infrastrukture in nepremičnin, triletni univerzitetni 
program Pravo,

   dvoletni magistrski program Pravo, Pravo in mana-
gement nepremičnin, Alternativno reševanje sporov 
ter nov program Civilno in gospodarsko pravo in 

   triletni doktorski program Pravo ter Pravo in mana-
gement nepremičnin.

Tako dodiplomski in podiplomski program smeri Pravo kot 
podiplomski program Pravo in management nepremičnin se 
izvajajo poleg izrednega načina kot redni brezplačni, konce-
sioniran način študija, medtem ko se vsi drugi zgoraj našteti 
programi izvajajo kot izredna oblika študija.

Dodiplomski študenti lahko po zaključku študija nadaljujejo 
pot na katerem koli magistrskem študijskem programu. Ob 
zaključku podiplomskega študija na Evropski pravni fakulteti 
pa imajo študenti široko paleto zaposlitvenih možnosti. Zapo-
slijo se lahko bodisi v javnem bodisi v zasebnem sektorju ali 
pa nadaljujejo svojo karierno pot v pravosodju. 

Nova podiplomska magistrska programa:  
Alternativno reševanje sporov ter Civilno in  
gospodarsko pravo

Študijski program Alternativno reševanje sporov je 
popolnoma nov program, ki se letos prvič izvaja in je kot 
tak v Sloveniji edini magistrski študijski program s tega aktu-
alnega in pomembnega znanstveno-raziskovalnega in stro-
kovnega področja.

V študijskem letu 2016/17 se bo začel izvajati tudi nov 
magistrski študijski program Civilno in gospodarsko 
pravo, ki je namenjen tako diplomiranim pravnikom kot tudi 
diplomantom drugih smeri. Program omogoča pridobitev 
zanj in veščin na umerjenih področjih civilnega in gospodar-
skega prava ter pripravlja predvsem na delo v pravosodju in 
gospodarstvu. Magistrom civilnega in gospodarskega prava 
bo omogočena takojšnja zaposljivost tako v državnih orga-
nih, organih lokalne samouprave in drugih pravnih osebah 
javnega prava kot tudi v gospodarskih družbah (zasebnem 
sektorju). Prav tako jim bo odprta možnost delovanja v pra-
vosodnih organih in službah na področjih civilnega in gospo-
darskega prava.

Predavanja se izvajajo v Novi Gorici ter v Ljubljani na Can-
karjevem nabrežju, kjer je fakulteta odprla nov študijski cen-
ter decembra 2014. 
Po zgledu priznanih mednarodnih univerz fakulteta izvaja 
e-študij, ki je prilagojen posameznikom, ki nimajo časa za 
obiskovanje vseh predavanj ali pa so od mesta predavanja 
preveč oddaljeni. Kot dodatno obliko študija pa si lahko ta 
način izberejo tudi drugi redno vpisani študenti.
Več na portalu www.euniverza.si

Evropska pravna fakulteta:  
Z vami že 10 let

Več informacij na:          www.evro-pf.si                www.euniverza.si

Kontakt:
Delpinova ulica 18b
5000 Nova Gorica

T: 05 338 44 00
E: info@evro-pf.si

Cankarjevno nabrežje 11
1000 Ljubljana 
T: 01 251 44 80

E: info.ljubljana@evro-pf.si
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Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka (CSS) deluje že 79 let, tako 
da se letos že začenjajo priprave na okrogli jubilej prihodnje leto. Namestitev 
omogočajo 220 osebam, trenutno pa je v domu 160 žensk in 55 moških. Neka
teri tu bivajo že zelo dolgo, najdaljši staž ima slepi stanovalec, ki je v Centru že 
49 let. Imajo pa tudi starostne rekorderke – dve stoletnici in najstarejšo stanoval
ko, staro 101 leto. Za stanovalce skrbi 133 zaposlenih, ki se trudijo, da bi jim 
bilo v življenjski jeseni čim lepše. Od lani izvajajo tudi program dnevnega varstva 
starejših oseb, ki je namenjen starejšim, ki še vedno živijo na svojem domu, a ker 
sami ne morejo več v celoti skrbeti zase, ob odsotnosti svojcev pridejo v dom in 
tu dobijo hrano, varstvo, počitek, razvedrilo in druženje z vrstniki. Za dnevno 
varstvo je na voljo pet mest in toliko starostnikov prihaja v dnevno varstvo, neka
teri vsak dan, nekateri le nekajkrat na teden. Omogočajo tudi začasno namesti
tev starejšim ljudem v primerih, ko gredo njihovi svojci na dopust. Temu namenje
na enoposteljna soba je poleti ves čas zasedena, pravi direktorica CSS Silva 
Košnjek, zato vselej skušajo najti še kako dodatno sobo, da lahko ustrežejo 
povpraševanju.
V CSS je sicer stanovalcem na voljo 45 enoposteljnih, 66 dvoposteljnih in 14 tri
posteljnih sob na stanovanjskih, negovalnih in polnegovalnih oddelkih ter poseb
nem oddelku Mozaik, ki je namenjen osebam z demenco. Enako prijazna imena 
kot ta nosijo tudi drugi oddelki: Zarja, Mavrica, Klasje, Livada ... Dom namreč 
nista le postelja in polna skleda, pač pa tudi dobro počutje, zadovoljstvo in obču
tek, da so ljudje spoštovani in zaželeni. Vse to jim v škofjeloškem Centru želijo 
zagotoviti z različnimi dejavnostmi, ne le tistimi, ki jim lajšajo tegobe let in bolezni. 
Velik poudarek dajejo medgeneracijskim srečanjem. Obiski otrok in škofjeloških 
vrtcev, osnov nih in glasbene šole starostnikom lepšajo življenje in kažejo na dobro 
sodelovanje Centra z lokalnim okoljem. Stanovalce v sodelovanju z mlado genera
cijo vključujejo v likovne, plesne, glasbene in druge delavnice.
Za dobro počutje in boljši standard stanovalcev pa zadnja leta skrbijo tudi z 
obnovami. Obnovili so že kuhinjo in pralnico, od leta 2011 naprej pa vsako leto 
tudi bivalne oddelke. Začeli so na vrhu, v petem nadstropju, letos so z obnovo 
oddelka Klasje že v drugem nadstropju. V prihodnje sta na vrsti še prvo nadstrop
je in pritličje. Letos in prihodnje leto obnavljajo tudi grajski park, kjer se stanoval
ci radi zadržujejo. Ob tem mislijo tudi na slepe in slabovidne ter gibalno ovirane 
stanovalce, tako da bo park urejen tudi v skladu z njihovimi potrebami. Park je 
sicer odprt za vse občane in tu imajo stanovalci tudi priložnost, da se družijo z 
domačini.
Letos so uvedli novost: pomoč družini na domu. Sredi leta so to storitev prevzeli od 
Centra za socialno delo Škofja Loka in trenutno skrbijo za 91 starejših občanov v 
vseh štirih občinah na Škofjeloškem. Zaposlenih imajo deset oskrbovalk, ki staros
tnike obiskujejo na domu in so jim na razpolago največ dvajset ur tedensko. Stori
tev uporabnikom sofinancirajo občine, in sicer vsaka najmanj polovico stroškov. V 
povprečju uporabniki potrebujejo le nekaj ur pomoči na teden, v težjih primerih pa 
so obiska socialne oskrbovalke deležni vsak dan, nekateri celo večkrat dnevno. 
Prednost pri nudenju teh storitev pod okriljem CSS je možnost sodelovanja s služ
bami delovne terapije, fizioterapije ter zdravstveno negovalno službo, ki lahko s 
svojimi znanji in svetovanjem prav tako pripomorejo, da občani v domačem okolju 
ostanejo čim dlje.

Center z novimi pridobitvami

Direktorica Silva Košnjek

Novembra so letos obnovljeni oddelek 
Klasje s prerezom traku odprli: predsednik 
Sveta CSS Milan Čadež, stanovalka Tončka 
Langerholc in direktorica Centra Silva 
Košnjek.

Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka je namenjen 
institucionalnemu varstvu slepih in slabovidnih iz vse Slovenije 
ter starejšim občanom s pretežno škofjeloškega območja, 
starejšim od 65 let. Letošnja novost je izvajanje dejavnosti 
pomoči družini na domu. 

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

T: 04 62 07 200
F: 04 62 07 203
E: info@csssl.si
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Družba Savske elektrarne je nastala 1. 
januarja leta 1965 z združitvijo nekdaj 
samostojnih hidroelektrarn Moste in 
Medvode in s pripojitvijo delov visoko
napetostnega omrežja osrednje Slove
nije, njene korenine pa segajo kar v 
leto 1915, ko se je začela delovati HE 
Završnica. Danes z nekaj več kot sto 
zaposlenimi upravlja štiri velike hidroe
lektrarne (HE Moste, HE Mavčiče, HE 
Medvode in HE Vrhovo), pet malih hi
droelektrarn, pet sončnih elektrarn, 
ima 30odstotni poslovni delež v družbi 
SRESA, ki bo skrbela za izgradnjo 
elektrarn na Srednji Savi, 14,7odstotni 
delež v družbi HESS na Spodnji Savi in 
25odstotni delež v podjetju HSE 
Invest. Hkrati so vestni skrbniki spome
nika tehnične kulture, v kar so pred 
desetimi leti spremenili zaustavljeno HE 
Završnica.

Imamo znanje, dobre izkušnje 
in smo konkurenčni
Polaka tako kot pred 35 leti, ko je pri
šel v podjetje, tudi v jubilejnem letu 
zanimata predvsem zanesljiva proizvod
nja energije in zagotavljanje visoke raz
položljivosti agregatov in elektrarn kot 
celote. Njegova zaveza ob 50letnici 
pestre zgodovine Savskih elektrarn 
Ljubljana je: »S kakovostnim načrtova
njem, izgradnjo, vzdrževanjem in enot
nim vodenjem obratovanja bomo po
skr beli, da bodo objekti varni, da bo 
veriga hidroelektrarn na Savi optimalno 
delovala in da bodo izpolnjene vse 
okoljske zahteve. Ključ uspeha je bil 
doslej in bo tudi v prihodnje v zaposle
nih in njihovi kreativnosti. Z znanjem, 
profesionalnim pristopom in ustvarjalno 
energijo zaposlenih želimo nadaljevati 
z uresničevanjem strategije in zaveze 
države glede izkoriščanja obnovljivih 
virov energije, zmanjšanja izpustov 
toplogrednih plinov in učinkovite rabe 
energije.« 

V zadnjih desetih letih so Savske elek
trarne Ljubljana z obnovo HE Moste izve
dle pomemben razvojni korak, ki zago
tavlja varno in zanesljivo oskrbo v času, 
potrebnem za izvedbo načrtovane do 
instalacije HE, kar tudi v prihodnje ostaja 
prioritetni projekt. Ta bi omogočila opti
malni izkoristek energetskega potenciala 
akumulacije, podvojila proizvodnjo dra
gocene vršne energije in omogočila 
izboljšanje ekološkega stanja Save vse 
do HE Mavčiče. Hidroenergija je zanj še 
vedno najpomembnejši domači vir obno
vljive energije, s katerim na ekonomsko 
najugodnejši način zagotavljamo potre
bno stopnjo energetske neodvisnosti in 
dolgoročno zanesljivost v oskrbi potroš
nikov. »V zadnjih letih smo z obnovami 
HE in nadpovprečno proizvodnjo dose
gali pozitivne rezultate, čeprav so cene 
električne energije najnižje v zgodovini. 
Poleg tega na največje stroške, kot so 
koncesijske dajatve, vodna povračila in 
nadomestila za stavbno zemljišče, ne 
moremo vplivati, saj so določena in iz 
leta v leto naraščajo. Ob enaki proizvod
nji smo pred leti za tovrstne dajatve pla
čevali desetkrat manj kot danes, ko je 
znesek narasel na 2,5 milijona evrov, kar 
ob nizki ceni eklektične energije od nas 
terja racionalizacijo in optimizacijo poslo
vanja ter posledično tudi zmanjševanje 
števila zaposlenih. Imamo pa ekipo, ki si 
želi in zmore nove izzive, nove naložbe.«

Od vzornega primera  
do tehničnega spomenika
HE Završnica je prve kilovatne ure elek
trične energije oddala v omrežje 25. 
februarja 1915, do leta 1945 je z njo 
upravljala družba Kranjske deželne 
elektrarne (KDE), nato Državne elek
trarne Slovenije (DES), od leta 1965 
dalje pa neprekinjeno že petdeset let 
Savske elektrarne Ljubljana. Leta 1978 
jo je nadomestil nov agregat, ki je bil kot 
četrti postavljen v strojnico HE Moste, s 

katero sta od leta 1952 sestavljali eno
ten energetski sistem. Tako sta izmenja
je proizvajali dragoceno, akumulacijsko, 
vršno energijo vse do 14. januarja 
2005, ko je HE Završnica v omrežje 
oddala zadnje kilovate. Po ustavitvi so 
Savske elektrarne Ljubljana objekt in 
naprave pod strokovnim vodstvom skr
bno obnovile in kot svojevrsten spome
nik tehniške kulture odprle za javnost. 
»Vsi drugi objekti, zajezba z akumulacij
skim bazenom, vodostan in dovodni sis
tem, pa še po stotih letih služijo svojemu 
namenu, kar dokazuje, da izraba vodne
ga potenciala kot najkvalitetnejšega 
obnovljivega vira energije praktično ne 
pozna časovnih omejitev,« je Drago Polak 
zapisal v uvodniku k monografiji 100 let 
Kranjske deželne elektrarne Završnica, ki 
je poleg videozapisa HE Završnica, Nara
va in človek – 100 let z roko v roki izšla v 
letošnjem jubilejnem letu. 

2015 – petdeset let Savskih elektrarn Ljubljana in sto let HE Završnica

Uspešen gospodar v porečju Save
»Ustvarjanje sinergij pri gradnji, obratovanju in vzdrževanju hidroelektrarn na celotni reki Savi – 
to je naš strateški cilj,« v prazničnem letu 2015 pravi Drago Polak, ki že četrti mandat zapored 
uspešno vodi družbo Savske elektrarne Ljubljana s sedežem v Medvodah.

Direktorju Dragu Polaku je bil letos že 
četrtič zapored zaupan petletni mandat. 

GORENJSKA CESTA 46, 1215 MEDVODE
TEL.: 01 474 92 00
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Za informacije o naročnini  
pokličite po telefonu številka  
04 201 42 41  
ali pišite na e-poštni naslov  
narocnine@g-glas.si.
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Naročniki Gorenjskega glasa so pri plačilu letne naročnine deležni 25 % popusta, 
pri polletnem 20 %, pri rednem mesečnem plačilu pa 10 % popusta.

Gorenjski glas, d.o.o., Kranj,  
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj
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Emisije CO2: 168−79 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,3−3,2 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,1211−0 g/km.  Število 
delcev: 18,2−0 x 1011. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Zaradi preventivnih 
ukrepov so navedeni podatki o emisijah CO2 in porabi goriva trenutno v postopku preverjanja. Slike so simbolne. Akcija velja za vozila letnik 
2015 na zalogi in za vsa nova naročila do 31.12.2015. *Višina popusta je odvisna od modela. Navedeni prihranek velja za model Tiguan 
Trend&Fun. Akcija ne velja za model Touareg, električna in hibridna vozila. **Bon za financiranje v vrednosti 1000 EUR (z DDV) velja v 
primeru hkratnega financiranja in permanentnega Porsche Kasko zavarovanja preko skupine Porsche Finance Group Slovenia pod pogoji 
akcije VWBON15. Več na www.porscheleasing.si. 

www.volkswagen.si

Čas je za čisto majčkene cene. ČUDOVVVITO!
Ne spreglejte čudovite decembrske ponudbe vozil Volkswagen po čisto majčkenih cenah. 
Izkoristite izjemne prihranke do 5.500 EUR*, bon za financiranje v višini 1000 EUR** in bon 
staro za novo v višini 500 EUR. To je res čudovito.

Več o ponudbi pri pooblaščenih prodajalcih vozil Volkswagen in na www.volkswagen.si.

VWoglasCMC7_DARILO_dealer_210x297.indd   1 26. 11. 15   14:14

Avtohiša Vrtač, d. o. o., Kranj
Delavska cesta 4, 4000 Kranj, tel.: 04 27 00 200, www.avtohisavrtac.si
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Prav tako pa postanemo neodvisni od političnih tveganj in raz-
položljivosti energentov na svetovnem trgu. Na globini od 
deset do dvajset metrov ima zemlja, odvisno od lokacije, vse 
leto temperaturo od 10 do 15 stopinj Celzija. Geotermalne son-
de izkoristijo to obnovljivo geotermalno toploto z zaprtim ver-
tikalnim sistemom posebnih polietilenskih cevi v zemlji. Vanje 
se pošlje voda s primešanim sredstvom proti zmrzovanju (gli-
kol), ta pa se na svoji poti v zemljo in nazaj segreje in tako 
pridobi brezplačno toploto. Mešanica, ki kroži po geotermal-
nih sondah, se, odvisno od sistema, segreje za približno pet 
stopinj, to pa pomeni ogromno brezplačne energije, saj je v 
sondah velik volumen vode z mešanico glikola. Voda ima viso-
ko specifično toplotno kapaciteto (okoli 4200 J/kgK), torej 
sistem prejme 4200 joulov brezplačne energije za vsak kilo-
gram vode, ki je bil segret za eno stopinjo. Mešanica, segreta 
za 5 stopinj, se nato vrne nazaj v toplotno črpalko, kjer se prek 
črpalkinih notranjih mehanizmov (izmenjevalci toplote in 
kompresorjem) dvigne na temperaturo, ki je primerna za grel-
na telesa objekta: 35 °C za talno ogrevanje in 45 °C za radia-
torje (še več za starejše radiatorje, izdelane za stare visokotem-
peraturne peči). Ker toplotna črpalka samo dogreje vodo na 
ustrezno temperaturo, je poraba električne energije zelo nizka 
– s sistemom zemlja/voda je grelno število novih sistemov nad 
4,4 COP. V tem primeru se tako vloži le 1 kW moči v toplotno 
črpalko, da se objektu dovede kar 4,4 kW toplote. Torej je 
toplota zemlje tako rekoč podarila preostanek energije. Večja 
kot je potreba po toploti objekta, daljša je sonda, saj se tako 

poveča stična površina sonde z zemljo in s tem lahko pridobi 
več toplote. Dolžina je odvisna tudi od geologije, ker je toplo-
tna prevodnost med zemljo in sondo odvisna od materiala zem-
lje. Seveda pa je dolžina zelo odvisna tudi od tehnologije sond, 
saj imajo nekatere najmodernejše sonde veliko večji volumen 
in med drugimi tudi prehod tekočine iz laminarnega v turbu-
lenten tok za povečanje izmenjave toplote ob stenah sonde. 
Napačno je mišljenje, da je treba priti do podtalnice. Sonda 
odlično deluje praktično kjerkoli.
Zelo pomembna prednost geotermalnega sistema je, da je to 
zaprt sistem. To pomeni, da enaka tekočina stalno kroži po son-
dah in toplotni črpalki; za razliko na primer od odprtega sistema 
voda/voda, kjer se podtalnica vsrka skupaj z vsemi primesmi, 
kot so mulj, železo, mangan in drugo. To obremenjuje filter in 
tudi celoten sistem ter zniža življenjsko dobo komponent, kot sta 
potopna črpalka in kompresor. Vodo je nato treba še ustrezno 
vrniti z oddaljeno dodatno vrtino. Pri geotermalnih sistemih pa 
vode ni treba vračati, filtrov ni treba čistiti, ni obdavčitve vode 
in ni potrebe po rudarskih dovoljenjih za vrtanje.
Geotermalni sistem zemlja/voda je monovalenten sistem. To 
pomeni, da zagotavlja celotno potrebo objekta po toploti, za 
razliko od bivalentnih sistemov, kot je zrak/voda. Bolj ko se 
zrak pozimi ohlaja, slabši vir toplote je, zato sistem zrak/voda 
izgublja grelno kapaciteto, ki jo je treba v hladnih dneh zado-
voljiti z dodatnimi ogrevalnimi sistemi, na primer z električni-
mi grelci ali drugimi pečmi. Pri geotermalnih sistemih zemlja/
voda, ki koristijo toploto zemlje s konstantno letno temperatu-
ro pa te težave ni, toplotna kapaciteta je konstantna in vedno 
zadošča celotnim potrebam objekta.

Na kratko o geotermalni energiji
Beseda geotermalna energija izhaja iz dveh grških besed, in 
sicer iz Geo (Zemlja) in therme (toplota), kar v prevodu pome-
ni zemljina toplota. Klub temu da so območja z očitnimi zna-
ki, kot so vroči vrelci, bistveno očitnejša za izrabo geotermal-
ne energije, je geotermalna energija pravzaprav na razpolago 
povsod. Toplota nenehno potuje iz globin na zemeljsko povr-
šje. Geotermalno energijo uvrščamo med obnovljive vire ener-
gije, saj je delno posledica procesa nastanka Zemlje in še 
vedno nastaja z razpadom radioaktivnih izotopov (predvsem 
urana, torija in kalija). Islandija je vodilna na svetu pri uporabi 
geotermalne energije za daljinsko ogrevanje. Danes se skoraj 
90 odstotkov islandskih hiš in stavb se ogreva z naravno toplo 
vodo. Vendar ima tudi Evropa velik potencial. Neposredna 
uporaba geotermalne energije v Sloveniji se nanaša pred-
vsem na ogrevanje prostorov, kopanje in plavanje (vključ-
no z balneologijo), manj pa za tople grede, daljinsko ogre-
vanje, klimatizacijo zraka, industrijsko uporabo in za geo-
termalne toplotne črpalke. 

Miroslav Cvjetičanin

Geotermalna energija je neizčrpna
Na voljo je brezplačno, neposredno na zemljišču, brez dovoza in škodljivih emisij transporta.  
Vsak geotermalni sistem torej pripomore k varstvu okolja in kakovosti zraka, ki ga dihamo.

Alpska 43, 4248 Lesce  
T: 04 53 53 800

www.avtomony.si
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Zemlja je s konstantno letno temperaturo
10°C do 15°C veliko boljši vir toplote kot
mrzel zimski zrak, zato je izkoristek toliko
večji! In poleti hlajenje boljše.

Z lj j k l

04 23 55 330

ZA VAŠE DODATNE PREDNOSTI PROSIMO STOPITE V STIK Z NAMI ŠE DANES

swissterm.slovenija@gmail.comswissterm.slovenija@gmail.com 04 23 55 330

Swiss Term z revolucionarnimi geoKOAX son-
dami = veliko boljši izkoristek na meter sonde.
To pomeni manj vrtanja in nižje cene za vas.

Z geotermalno energijo 
ogrevanje in hlajenje

Neodvisnost od podražitve 
fosilnih goriv

Prihranek stroškov ogrevanja do 75 %

Krediti z od 1.5% obrestno mero do 15 let

riv

ZA VAŠE DODATNE PREDNOSTI PROSIMO STOPITE V STIK Z NAMI ŠE DANES

Brez čiščenja dimnikov in peči

Obnovljiv vir, brez onesnaženja

Ogrevajte se ugodno in udobno.

ZA VAŠE DODATNE PREDNOSTI PROSIMO STOPITE V STIK Z NAMI ŠE DANES

Krediti z od 1.5% obrestno mero do 15 let

riv

ZA VAŠE DODATNE PREDNOSTI PROSIMO STOPITE V STIK Z NAMI ŠE DANES

+stroški odobritve in zavarovanja kredita
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Začeli smo z geotermalno energijo, ki nam še ni tako domača, 
kot bi morala biti. Vendar na klasiko ne gre pozabiti. Pravza-
prav je to pri nas skoraj nemogoče. Slovenija je gozdnata 
dežela in njeni ljudje dajo veliko na tradicijo, ki se še vedno 
kaže v uporabni luči oziroma praksi.
Kakšen način in kakšno ogrevalno napravo izbrati, da bo 
izpolnila naša pričakovanja glede ogrevalne sposobnosti, upo-
rabnosti in na ta način pomembno prispevala k zmanjšanju 
stroškov ogrevanja prostorov. Pogostokrat se odločimo prehi-
tro, ne da bi podrobneje poznali lastnosti kurilne naprave ali 
peči, za katero smo se odločili.
Najbrž dvoma o odločitvi o osnovnem ogrevanju ni. To je po 
navadi centralna napeljava z radiatorji ali talnim razvodom z 
uporabo kotlov na kurilno olje ali zemeljski plin, sončnih 
celic, toplotnih črpalk … Značilnost teh sistemov je, da za 
svoje delovanje nujno potrebujejo električno energijo. Seveda 
potrebujemo tudi možnost ogrevanja, ki je neodvisno od elek-
trične energije. Prepričanje, da želimo zgraditi peč ali kamin 
na trda goriva (drva) samo zato, da nam pričara malo roman-
tike ob gledanju ognja, pri tem pa niso pomembne ogrevalne 
in akumulacijske sposobnosti peči, je zgrešeno. Pravilna in 
preudarna izbira peči na drva je zelo pomembna z vidika 
izkoristkov in znižanja ogrevalnih stroškov. Če se bomo odlo-
čili za gradnjo peči zaradi znižanja ogrevalnih stroškov, pri 
čemer se ne bomo odrekli ugodju, lahko privarčujemo tudi do 
50 odstotkov ali celo več kurilnega olja, zemeljskega plina 
ipd. Nedvomno je klasična lončena peč kot vir dodatnega 
ogrevanja najbolj primerna za stalno ogrevanje, kar pomeni, 

da jo vzdržujemo toplo ves čas kurilne sezone. Zaradi svoje 
velike akumulacijske sposobnosti porabi izredno malo drv, je 
pa skorajda neuporabna v prehodnih obdobjih, ko želimo 
samo zvečer malo segreti prostore, saj potrebujemo približno 
uro in pol do dve uri, da peč toliko segrejemo, da lahko odda-
ja toploto. Če želimo večjo uporabnost tudi v prehodnih 
obdobjih (jeseni, spomladi), se je smiselno odločiti za toploz-
račno ali kombinirano peč. Toplozračne peči so praviloma 
sestavljene iz kaminskega kurišča (vložka), obloge iz pečnic 
ali drugega mineralnega materiala s sposobnostjo akumulaci-
je toplote ter sistema (kanalov) regulacijskih zračnikov za 
ogrevanje prostora ali sosednih prostorov. Obloga ne sme biti 
iz plinobetona, betona ali kamna, saj so to materiali, ki ne 
akumulirajo toplote. Pri teh pečeh se ne uporabljajo ventila-
torji za prisilno kroženje zraka.
Značilnosti toplozračnih peči so naslednje: prostor ogrevajo z 
naravnim kroženjem zraka (naravni vzgon), prostor začnejo 
segrevati že po 15 ali 20 minutah po začetku kurjenja, imajo 
možnost segrevanja več sosednih prostorov (ustrezna regula-
cija zračnikov), ko se izravna temperatura zraka v prostoru, se 
akumulira toplota v oblogi (zaprti zračniki), po prenehanju 
kurjenja obloga oddaja toploto še približno tri do štiri ure, 
odvisno od stopnje pregretosti.
V toplozračnih pečeh se uporabljajo kurišča s steklenimi vrati, 
ki se lahko odpirajo na stran ali pa dvižno. Z uporabo kurišč, 
ki imajo vgrajeno šamotno oblogo, sicer povečamo akumula-
cijsko sposobnost celotne peči, vendar podaljšamo čas, ki je 
potreben za začetek oddajanja toplote. Kombinirane lončene 
peči so peči, ki so zgrajene v kombiniranem sistemu med kla-
sičnimi lončenimi in toplozračnimi pečmi. Prostor segrevajo 
kombinirano, in sicer toplozračno (naraven vzgon zraka) in s 
sevanjem lončenega dela peči. Sestavljene so iz toplozračnega 
in klasičnega dela. Toplozračni del vsebuje kaminsko kurišče, 
oblogo iz pečnic ali iz mineralnega materiala s sposobnostjo 
akumulacije toplote in sistem zračnih regulatorjev. Klasični 
del vsebuje sistem šamotnih dimovodnih kanalov in oblogo iz 
pečnic, lončenih zidakov ali drugih mineralnih materialov s 
sposobnostjo akumulacije toplote. Oblikovanje klasičnega 
dela je možno v obliki razgibanega dodatka ali ogrevane klopi 
z ogrevanim naslonom ali brez njega.
Značilnosti kombinirane lončene peči so naslednje: možnost 
uporabe samo toplozračnega dela (v prehodnih obdobjih) ali 
v odvisnosti od vremenskih razmer, možnost uporabe toploz-
račnega in klasičnega dela, akumulacija toplote v oblogi 
toplozračnega dela in v klasičnem delu peči, začetek ogreva-
nja prostora že po 15 do 20 minutah, možnost ogrevanja več 
sosednih prostorov (ustrezna regulacija z zračniki), po prene-
hanju kurjenja obloga toplozračnega dela oddaja toploto še 
približno tri do štiri ure, obloga klasičnega dela pa približno 
šest do deset ur, odvisno od stopnje pregretosti.

Nazaj v prihodnost
Toplozračne in kombinirane lončene peči – enostavno, vendar nas načrtovanje  
načina in sistema ogrevanja velikokrat postavi pred dilemo.

Mirka Vadnova 22, 4000 Kranj 
T: 04 204 14 79, M: 040 831 441  
E: vrecek@vrecek-agro.si 
W: www.vrecek-agro.si

Kombinirane peči za centralno ogrevanje 
na trda goriva, olje in pelete

Iz lastne proizvodnje vam nu mo:
 peči HITOP
 od 23 kW do 70 kW

 peletne gorilnike  
VORTEX

 od 7 kW do 35 kW  
(možnost vgradnje  
gorilnika na obstoječo  
peč)

 peči TURBO na trda  
goriva 14 kW

mo:

gorilnika na obstoječo  

peči TURBO na trda  
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Alpska 43, 4248 Lesce  
T: 04 53 53 800

www.avtomony.si

Enako kot v toplozračnih pečeh se v kombiniranih upo-
rabljajo kaminska kurišča s steklenimi vrati in odpiranjem 
navzgor ali pa na stran v prostor. Cevi centralne kurjave 
in grelni kabel v klasičnem delu peči, zlasti če je izveden 
v obliki ogrevane klopi, omogočajo, da je klop, sedišče 
toplo tudi takrat, kadar nismo pripravljeni kuriti peči.
Pogostokrat se postavlja vprašanje, ali je možno v te peči 
vgraditi toplovodna kaminska kurišča za centralno kurja-
vo? Odgovor je seveda, da je možno, vendar je v tem pri-
meru obvezna vgradnja zalogovnika tople vode in sistem 
mora imeti možnost izpraznitve, če bi prišlo do prekomer-
nega gretja. Mnenja smo, da je premišljena izvedba in 
primerna lokacija kombinirane ali toplozračne peči v hiši 
ali stanovanju bolj ekonomična in varčna kot kombinacije 
s centralno kurjavo, pri katerih so nujni tehnični kompro-
misi med obema sistemoma. Kombinirana in toplozračna 
peč imata skupno kaminsko kurišče. Na slovenskem trgu 
zasledimo kar pestro ponudbo kurišč, vendar bi kazalo 
opozoriti, da pred nakupom preverimo, ali so ta kurišča 
opremljena s potrebnimi potrdili o skladnosti s standar-
dom SIST EN 13229, CE-informacijo in ali imajo vsa 
potrebna navodila za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje. 
Obe vrsti peči omogočata praktično neomejeno število 
oblikovnih kombinacij, seveda ob upoštevanju tehničnih 
predpisov in pravil pečarske stroke. Pred odločanjem o 
nakupu ali izgradnji se posvetujte s strokovnjaki pečarske 
stroke, saj vam bodo svetovali in predlagali najboljšo reši-
tev glede na vaša pričakovanja. 

Miroslav Cvjetičanin







Zakaj ste se odločili svojim 
zavarovancem ponuditi 
brezplačen program Varuh 
zdravja? Kaj je njegov namen?

Vsak je sam najboljši varuh svoje-
ga zdravja, a za to moramo tudi 
kaj storiti, pri čemer želimo svojim 
zavarovancem kar najbolj poma-
gati. Zato v okviru programa Varuh 
zdravja članom zagotavljamo brez-
plačne preventivne zdravstvene sto-
ritve, med drugimi meritve sladkorja 
v krvi, krvnega tlaka in holesterola; 
spodbujamo sodelovanje na rekrea-
tivnih vadbah, nudimo svetovanje o 
zdravi prehrani, varni uporabi zdra-
vil in o preprečevanju izgorelosti ter 
nudimo številne druge ugodnosti na 
področjih zdravstvenih storitev, re-
kreacije in sprostitve. 

Velikokrat se zgodi, da se 
posamezniki ne znajdejo 
najbolje v našem zdravstvenem 
sistemu. Ali so v okviru 
programa na voljo tudi te 
informacije?

Seveda. Če dobite napotnico in 
ne veste kam z njo, vam bomo po-
magali. Če potrebujete informacije 
v zvezi z zdravstvenim sistemom, 
čakalnih dobah v javni zdravstveni 
mreži, postopkih glede uveljavljanja 
pravic iz zdravstvenega zavarova-
nja ali pravici do zdravljenja v tujini, 
so tu naši svetovalci. Vse informa-
cije, ki jih zavarovanci potrebujejo 
v procesu zdravljenja, pokriva naš 
program. 

»Vsak je sam najboljši 
varuh svojega zdravja, a 
za to je potrebno tudi kaj 
storiti, pri čemer želimo 

svojim zavarovancem kar 
najbolj pomagati.«

Kdo lahko dostopa do tega 
programa?

V program se lahko vključijo vsi za-
varovanci Vzajemne, ki imajo pri 
nas sklenjeno katero od zavarovanj 
s trajanjem vsaj leto dni. Članstvo v 
programu si lahko uredijo na naši 
spletni strani www.vzajemna.si, 
v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali 
na telefonski številki 080 20 60. 

V tem letu ste poskrbeli še za 
eno novost. Gre za produkt 
Zdravstvena polica, ki bistveno 
znižuje čakalne dobe za 
zdravstveno obravnavo. Ali 
lahko na kratko obrazložite 
prednosti, ki jih bodo imeli 
zavarovanci?

Zavarovanje Zdravstvena polica po-
nuja veliko več kot zgolj hitro obrav-
navo brez čakalnih dob. V Vzajemni 
za zavarovanca v celoti pripravimo 
individualni načrt zdravljenja in mu 
pomagamo od začetka do zaključ-
ka zdravljenja. Organiziramo obisk 
pri zdravniku specialistu in poskr-
bimo za hitro organizacijo opera-
tivnega posega. V okviru osnovne-
ga kritja zavarovanje ponuja tudi 
nadomestilo za dni, ki jih preživi v 
bolnišnici. V mreži izvajalcev so vr-
hunski strokovnjaki in mednarodno 
priznane zdravstvene ustanove v 
Sloveniji in tujini. Zavarovanju lahko 
pod ugodnimi pogoji priključimo še 
kritje za pridobitev drugega mnenja 
in zavarujemo svoje otroke. Doda-
tno je Zdravstveno polico mogoče 
nadgraditi še s Paketom plus, ki krije 
še stroške potovanja v tujino zaradi 
operativnega posega, podaljšane-
ga bivanja v tujini, zdravstvenega 
spremstva, stroške tolmača in po-
dobno.

Zdravje nam bo povrnilo, kar vanj vložimo 
V Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, pri kateri je zavarovanih več kot 850 tisoč Slovenk in Slovencev, so 
v letošnjem letu svojim zavarovancem ponudili program Varuh zdravja. Ta omogoča številne brezplačne 
storitve in ugodnosti s področja zdravja, športa, prostega časa, turizma in dobrega počutja. V Vzajemni tako 
poudarjajo pomembnost preventive in zdravega življenjskega sloga, poleg tega pa nudijo tudi finančno 
varnost, ki si jo njihovi zavarovanci lahko zagotovijo z zdravstvenimi zavarovanji po meri posameznika. 
Kako pomembno je vlagati v naše zdravje, smo se pogovarjali z direktorjem Vzajemnine kranjske poslovne 
enote Matjažem Fajfarjem.

PE KRANJ
Koroška cesta 1
tel.: 04/ 201 03 00

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

Matjaž Fajfar
direktor poslovne enote Kranj
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