GORENJSKA 2008 / PREDSTAVLJAMO VAM

Stabilna, zanesljiva in varna
Gorenjska banka želi v prihodnje še utrditi sloves stabilne,
zanesljive in zaupanja vredne finančne institucije, ki bo
strankam ponujala najkakovostnejše storitve po konkurenčnih
cenah in delničarjem dolgoročno zagotavljala dobiček.
Korenine Gorenjske banke segajo v 19. stoletje, ko so se na Gorenjskem oblikovali prvi zametki organiziranega bančništva. 25. marca 1955 je bila v Kranju ustanovljena prva komunalna banka na Gorenjskem, sledile so ji še v Škofji Loki ter
naslednje leto v Radovljici, Tržiču in na Bledu. Sčasoma je nastala skupna banka,
ki se je leta 1972 vključila v sistem Ljubljanske banke, najprej kot podružnica, od
27. decembra 1989 pa kot delniška družba v sistemu kapitalsko povezanih sestrskih bank Ljubljanske banke.

GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, BLEIWEISOVA C. 1, KRANJ

Gorazd Trček
je predsednik uprave
Gorenjske banke od
1. junija 2008, tedaj
je na tem mestu
zamenjal Zlatka
Kavčiča, ki je prej
banko vodil
osemnajst let.

Banka se uvršča
po celotnem kapitalu
na drugo, po bilančni vsoti
pa na deveto mesto
v Sloveniji. Analitične
primerjave kažejo, da spada
med uspešnejše v državi.
Mednarodna razvrstitev
banke z oceno Fitch
iz Londona z dolgoročno
oceno A-, oceno podpore 3,
individualno oceno B/C
in kratkoročno oceno F2
predstavlja oceno,
ki je povsem primerljiva
z najboljšimi v centralni
in vzhodni Evropi.
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V letu 1994 se je začel proces odcepitve iz sistema Ljubljanske banke, in sicer z
odkupom delnic, ki jih je imela Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana v Gorenjski banki, d. d., Kranj. Proces je bil končan v juniju 1996, ko je banka te delnice
umaknila. Od takrat banka deluje kot samostojna delniška družba. Uvršča se med
srednje velike poslovne banke v Sloveniji. Svoj položaj je utrdila tudi v mednarodnem poslovanju. Ker ni javna delniška družba, z delnicami ne trguje na organiziranem trgu kapitala. Konec oktobra 2008 je zaposlovala 403 delavce.
Banka ima dovoljenje za opravljanje bančnih storitev, to je za sprejemanje depozitov ter dajanje kreditov za svoj račun, in za opravljanje vzajemno priznanih finančnih
storitev. Bančne in finančne storitve nudi komitentom v okviru svoje poslovne
mreže, ki jo sestavlja 29 enot. Strankam je na voljo tudi elektronska banka LINK in
uporaba široke mreže bankomatov. Informacije o storitvah in poslovni mreži so
dostopne na spletnem naslovu http://www.gbkr.si.
Gorenjska banka si je v svojem razvoju postavila dobre temelje za uspešen razvoj.
Njena tradicionalna prisotnost in razvejana poslovna mreža na Gorenjskem ter
relativno visok kapital ji omogočata nadaljnjo rast obsega poslovanja. Banka ima
vse možnosti, da se uveljavlja v skladu s svojim sloganom ”banka s posluhom” ter
da povečuje kakovost svojega poslovanja. V naslednje obdobje vstopa kot varna in
visoko likvidna banka, ki posluje z ustrezno visokim dobičkom.
Vizija Gorenjske banke je utrditi ime stabilne, zanesljive in zaupanja vredne
finančne institucije, ki bo svojim strankam ponujala najkakovostnejše storitve po
konkurenčnih cenah in dolgoročno zagotavljala dobiček delničarjem. Temeljne
vrednote, ki jih bo banka zasledovala pri svojem poslovanju, so kvaliteta storitev,
stabilnost poslovanja in poslovna korektnost.
Cilj banke je razviti partnerski odnos s komitenti. Tako bo sposobna zadovoljevati
njihove potrebe in želje ter dosegati vzajemne koristi, tako za komitente kot za
zaposlene, delničarje in druge zainteresirane skupine, ob hkratnih najvišjih
standardih upravljanja tveganj. Sodobna notranja organiziranost in motiviranost
zaposlenih bosta orodje za doseganje želene ravni kakovosti storitev, produktivnosti, stroškovne učinkovitosti ter stabilnosti in dolgoročne rasti banke.
Recesija, ki izhaja iz finančne krize, počasi prerašča v globalno gospodarsko
krizo, ki ne bo obšla niti slovenskega bančnega sistema niti slovenskega gospodarstva. Kljub zaostrenim pogojem za financiranje iz tujine, je bančna likvidnost
ustrezna in omogoča dodatno financiranje zanimivih projektov. V tem trenutku pa
je nujno usklajeno delovanje države, saj samo koordinirane aktivnosti vodijo k
potrebni povrnitvi zaupanja, umiritvi razmer in odpravi negotovosti.
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Poslovna skupina Sava čut odgovornosti za okolje

Janez Bohorič,
predsednik uprave Save, d.d.

Tudi družinski hotel Savica na Bledu ima
energetsko izkaznico.

Sava, d.d., Škofjeloška c. 6, Kranj

Na obeh Savinih golfskih igriščih - na
Bledu in v Moravskih Toplicah - skrbimo za
raznovrstnost naravnega okolja.

Savin gumarski program EKO uspešno
izdeluje in trži izdelke za varovanje okolja.
Letošnja novost je blazina za dvigovanje letal.
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Poslovna skupina Sava s svojimi dejavnostmi Gumarstvo, Turizem, Nepremičnine,
Naložbene finance in Druge dejavnosti uspešno združuje 30 družb in zaposluje
skoraj 2.800 sodelavcev. Letos mineva 10 let njene nove razvojne poti, ki jo je Sava
začrtala po odprodaji proizvodnje avtomobilske pnevmatike. Ustvarjalno uresničujemo
svojo razvojno vizijo, v katero smo zapisali, da bomo dosegli in obdržali vodilni položaj
najmanj na domačem, med vodilnimi pa želimo biti tudi na širšem območnem in
svetovnem trgu.
V celovito strategijo Poslovne skupine Sava smo uvrstili med najpomembnejše
vrednote tudi Odgovornost do naravnega in družbenega okolja. V sleherno našo
dejavnost so vtkana načela trajnostnega razvoja. V okviru kompetenčnega centra
Varstva deluje skupina strokovnjakov, katere glavni cilj je nuditi strokovno pomoč
pri učinkoviti izrabi energentov in naravnih virov v družbah Poslovne skupine Sava.
Povečanje energetske učinkovitosti in deleža obnovljivih virov oziroma uvajanje
čiste energije je eden najpomembnejših ukrepov v prizadevanjih, da bi zagotovili
zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in zmanjšali stroške za energijo v družbah
Poslovne skupine Sava. Povsod v poslovni skupini poteka izvajanje ukrepov za
učinkovitejšo rabo energentov, uspešnost teh dejavnosti pa se kaže v zmanjševanju
njihove specifične porabe.
Med našimi najpomembnejšimi letošnjimi projekti je energetska prenova v Termah
Radenci. S prenovo in optimizacijo celotne energetske zasnove bomo občutno
vplivali na zmanjšanje porabe in izkoristek energentov in naravnih virov ter zmanjšali
škodljive vplive na okolje. Načelo energetske učinkovitosti in zmanjševanja porabe
naravnih virov je upoštevano tudi pri gradnji in prenovi vseh Savinih hotelov; to
potrjujejo pridobljene energetske izkaznice za objekte, ki so bili zgrajeni ali obnovljeni v zadnjem obdobju.
Sava, d. d., že dolgo velja za vzorno podjetje tudi zaradi ureditve okoljske problematike in premišljene rabe energije. Njeno hčerinsko podjetje Energetika Sava
(skrajšano ENSA, d. o. o.) rešuje probleme preudarne rabe in uporabo obnovljivih
virov energije. Pri reševanju energetske problematike uspešno sodeluje s številnimi območnimi skupnostmi v Sloveniji. Uresničuje več načrtov za ogrevanje z
biomaso. Dokončala je tudi projekt daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v
Črnomlju, za naselje Čardak z več kot petsto stanovanji in skupno ogrevalno površino
26 tisoč kvadratnih metrov. Ta projekt je pomemben za okolje, saj je dober primer
učinkovitega nadomeščanja fosilnih goriv z lesnimi odpadki in omogoča zanesljivo
oskrbo s toplotno energijo.
Na osnovi strokovnih znanj in bogate tradicije v poslovni vpetosti v prostor JV
Evrope Sava izvaja in pripravlja številne projekte na tem področju. Tako smo letos
v Bosni in Hercegovini odprli največjo tovarno na Balkanu za proizvodnjo peletov in
briketov iz lesnih odpadkov, ki je plod sodelovanja Save in bosanskega podjetja.
Savin čut odgovornosti do naravnega okolja je viden tudi na njenih golfskih igriščih.
Strogo skrbimo za ohranjanje in obnavljanje avtohtonih vrst živali in rastlin. Na
blejskem igrišču smo že leta 2003 določili 41 različnih naravnih okolij in skrbimo
za njihovo vzdrževanje. Popisali smo vse vrste ptic, ki gnezdijo na igrišču, in po najzanimivejših poimenovali vseh 27 igralnih polj. Izvedli smo tudi popis vseh dreves
in izdelali projekt ”Hortikulturna ureditev golfskega igrišča Bled”.
K varovanju okolja je usmerjena tudi dejavnost Gumarstvo. Njen program EKO je
v svetu uveljavljeni program za zaščito in varovanje okolja. Letošnja novost je
”sivi program” - specialni visokotlačni valji, namenjeni uporabi pri vzdrževalnih in
raziskovalnih delih v geologiji in gradbeništvu. Letos pa so razvili in uspešno
preizkusili tudi gumene blazine za dvigovanje letal.

SreËa je, Ëe lahko ustvarjamo v delovnih razmerah, kjer je
razumevanje tudi za druæinsko æivljenje. V Poslovni skupini
Sava smo se tudi letos za nekaj korakov pribliæali temu cilju.
Verjamemo, da bomo poplaËani z iskrenim zadovoljstvom
najbliæjih. Ob utrinkih druæinske sreËe se vedno znova zavemo

KREATTIVA

pomembnosti ubranega poklicnega in druæinskega æivljenja.
Ko zagotavljamo spodbudno delovno okolje zaposlenim
in dosledno varujemo naravno okolje, ustvarjamo trdne
temelje za zadovoljstvo svojih poslovnih partnerjev,
kupcev in delniËarjev.
Ob vztrajanju na zarisani poti bo naπa skupna prihodnost
πe lepπa.

Ujemite v letu 2009 neprecenljive trenutke sreËe!

Družbe Poslovne skupine Sava:
• Sava, d.d. • Savatech, d.o.o. z zunanjetrgovinsko mrežo • Sava-GTI, d.o.o. • Sava Rol, d.o.o. • Savapro, d.o.o.
• Savarus, d.o.o. • Sava IP, d.o.o. • IP Nova, d.o.o. • IP Nova A, d.o.o. • Sava IPN, d.o.o. • Sava IMG, d.o.o.
• Sava Nova, d.o.o. • Sava Medical in storitve, d.o.o. • GIP Sava Kranj, d.o.o. • Ensa, d.o.o.
• Ensa BH, d.o.o. • Sava Ensa, dooel • Energetika Črnomelj, d.o.o. | Sava-Schäfer, d.o.o.
• Sava Hoteli Bled, d.d. | Terme 3000, d.o.o. • Terme Radenci, d.o.o. • Terme Ptuj, d.o.o. • Terme Lendava, d.o.o.
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Merkur ohranil
vodilni tržni položaj
Merkur, d. d.
Cesta na Okroglo 7
4202 Naklo

Mag. Bine Kordež,
predsednik uprave

Novi prodajni ambienti
v največjem Merkurju na svetu.

Srbski Mersteel Profil
prinaša v Merkur Group proizvodnjo.
150

Merkur se je rodil pred dobrim stoletjem z majhno trgovino v Kranju in se razrasel
v mednarodno uspešno skupino podjetij z več kot 5.000 zaposlenimi. V zgodovini
so zaposleni doživeli veliko sprememb, z zadnjo pa se je Merkur letos poleti razdelil na tri divizije. Diviziji Merkur in Big Bang poznamo po velikih trgovskih centrih,
Divizija Mersteel pa zagotavlja nabavo in prodajo metalurških izdelkov in je zaradi
veleprodajne dejavnosti širši javnosti manj znana. Prav z divizijsko organiziranostjo
pa je Merkur ohranil vodilni tržni položaj.
”V posamezni diviziji zaokrožujemo sorodne izdelke. S tem vsaka divizija postaja
večji specialist, osredotočen na ožji prodajni program. Tako lahko boljše zadovoljimo posamezne ciljne skupine kupcev. Zametke divizijske organiziranosti v Merkur
Group že več let predstavlja družba Big Bang, d. o. o., z lastnimi trgovskimi centri,
drugačno blagovno znamko in specializirano nabavno-prodajno strategijo. Drugi
korak reorganizacije predstavlja julijska ustanovitev Divizije Mersteel in znotraj
nje podjetja Mersteel, trgovina in storitve, d. o. o., Naklo. Z divizijami v Merkurju
nismo spremenili odnosov s poslovnimi partnerji, smo pa še intenzivneje stopili
na pot nadaljnjega razvoja. Tako smo v okviru Divizije Mersteel oktobra odprli nov
skladiščni center v Skopju, novembra pa v srbskem podjetju Mersteel Profil še
pravo proizvodnjo. S tem nismo več samo trgovec, ampak tudi proizvajalec in v
Srbiji posledično celo izvoznik. V Diviziji Merkur smo novembra v Mariboru odprli
največji trgovski center v naši zgodovini, Divizija Big Bang pa je konec novembra
odprla prenovljeni center v ljubljanskem BTC-ju,” pojasnjuje največje letošnje
investicije predsednik uprave Merkurja mag. Bine Kordež.
V tem času seveda ne moremo mimo svetovne finančne krize. Številna podjetja
odpuščajo delavce in skrajšujejo delovne čase. Kot pojasnjuje Bine Kordež, tudi v
Merkurju ne morejo biti imuni na svetovne razmere, vseeno pa jim s skrbnim obvladovanjem poslovnih procesov uspeva ohranjati delovna mesta. ”Tu je zanimivo dodati, da se je na razpis za 30 prostih delovnih mest v novem trgovskem centru v
Mariboru prijavilo kar 1.300 kandidatov! To zgovorno dokazuje privlačnost Merkurja kot delodajalca,” dodaja Kordež. Letos je Merkur na izboru blagovnih znamk,
ki jim slovenski potrošniki najbolj zaupajo, prejel ugledni naziv Trusted Brand v
kategoriji ”nakupovalni centri za dom in vrt”.
Kljub upadanju rasti prodaje v zadnjih mesecih bo Merkurju do konca leta znova
uspelo preseči tako lanske kot tudi načrtovane poslovne rezultate. Temu sledi tudi
nagrajevanje zaposlenih, ki je v Merkurju že leta povezano s poslovnimi rezultati.
Tako so zaposleni septembra dobili 500 evrov dodatne nagrade za dobro delo,
decembra pa še okrog 400 evrov dodatnih izplačil. Izplačila Kordež pojasnjuje z
dejstvom, da bo Merkur s takimi sodelavci denimo samo letos dosegel še enkrat
več prihodkov iz prodaje kot pred petimi leti, rast pa je predvidena tudi za prihodnja leta. Do takrat bodo zgradili številne nove trgovske in metalurške centre v
Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Makedoniji. Tako se bo v
letu 2013 delež prodaje izven Slovenije že približal polovici celotnega prometa,
Merkur Group pa se bo s tem še bolj utrdila na položaju edine mednarodne
trgovske verige s sedežem na Gorenjskem.
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Z Domplanom
je bivanje prijetnejše
www.domplan.si

Družba Domplan, d. d., je že več kot petdeset let navzoča v Kranju, na Gorenjskem
in tudi širše v Sloveniji. Ob lastniški strukturi, zaokroženi na zaposlene, bivše zaposlene in upokojence, trenutno zaposluje več kot osemdeset strokovno usposobljenih sodelavcev. Strokovnost vsako leto nadgrajujejo tudi z dodatnimi izobraževanji.
Široko paleto dejavnosti opravljajo v štirih poslovnih enotah Inženiring, Urbanizem,
Nepremičnine in Energetika.
Letos so zaključili gradnjo stanovanjskega objekta v Struževem, kjer so v sodelovanju z Elektrom Gorenjska prvi v Kranju stanovanja opremili s števci za daljinsko
odčitavanje vode, plina in elektrike. Trenutno z Mestno občino Kranj potekajo
pogovori za sklenitev koncesijskega razmerja za področje sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina, medtem pa so za del občine Šenčur
tako koncesijo že dobili. Kljub ekonomski krizi v Domplanu zaenkrat še ne čutijo
hujših posledic, kar pripisujejo njihovi razvejani dejavnosti na različnih področjih.
Poleg tega aktualni situaciji prilagajajo tudi gradnjo stanovanjskih objektov za trg.
Po novem letu bodo začeli uvajati novo celostno grafično podobo, pripravljajo pa
se tudi na celovito prenovo poslovnih prostorov.

Direktorica
Vera Zevnik

Prostorsko načrtovanje, arhitektura in geodezija

Prostorska vizualizacija občinskega
podrobnega prostorskega načrta
za regionalno cesto na R1-210 na odseku
Britof-Hotemaže

Področje vzdrževanja večstanovanjskih stavb

Izvajanje celovitih geodetskih storitev
152

V PE Urbanizem organizirajo, vodijo in izvajajo kompleksne naloge in projekte s področja prostorskega in arhitekturnega načrtovanja ter geodezije. Priprava prostorskih načrtov je zahtevno interdisciplinarno delo, ki obsega izdelavo ustreznih strokovnih podlag, usklajevanje pobud javnih ustanov, podjetij in posameznikov, pripravo celovitih arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev ter nenazadnje svetovalnega inženiringa na področju urejanja prostora. Načrtovane prostorske ureditve na
projektnem nivoju detajlneje obdelajo in pridobijo potrebna upravna dovoljenja za
gradnjo in obratovanje objektov. Vzporedno procesu načrtovanja in projektiranja izvajajo celovite geodetske storitve, kot na primer ureditev meje, parcelacije, izravnave meja, označitev urejene meje v naravi, spremembe vrste rabe, določitev zemljišča pod stavbo, izdelavo geodetskih načrtov in drugo. Zaradi velikega interesa
strank in komplementarnih dejavnosti v družbi izdelujejo elaborate za vpise stavb in
njihovih delov v kataster stavb. Posebej so specializirani za urejanje stavbnih zemljišč s postopki upravne in pogodbene komasacije. Prav zaradi dopolnjevanja dejavnosti prostorskega urejevanja s projektno obdelavo ter ostalimi spremljajočimi
dejavnosti na enem mestu vam lahko zagotovijo hitre, kakovostne in cenovno konkurenčne storitve.

Poslanstvo PE Nepremičnine je zagotavljanje optimalnih bivalnih pogojev etažnim
lastnikom, ki so Domplanu zaupali upravljanje. V zavest etažnih lastnikov večstanovanjskih stavb vse bolj prodira skrb in odgovornost za vzdrževanje, ne samo njihove etažne lastnine (stanovanja), temveč v zadnjem obdobju tudi za vzdrževanje
skupnih delov in naprav stavbe (strehe, fasade, instalacije). K organiziranju investicijskega vzdrževanja se je vse prevečkrat pristopalo nepovezano brez sodelovanja
z lastniki stavb, posamezno ter tudi brez predhodno izdelanih planov del (načrtov
vzdrževanja), torej stihijsko -neplanirano, nenačrtovano. Družba Domplan izdela
strokovne preglede dejanskega stanja vsake stavbe in glede na to se pripravi plan
vzdrževanja.
V zadnjem letu se na osnovi pozitivnih rezultatov uvedbe rezervnega sklada ter
omogočanje najetja kreditov iz teh naslovov pa tudi glede na možnost obročnega
plačevanja preko upravnika lastniki vse bolj odločajo za obnovo fasad. Tako je
po Kranju že videti prve popolnoma obnovljene fasade, ki so dodatno izolirane, s
svojim videzom pa prispevajo k sodobni podobi mesta.

PREDSTAVLJAMO VAM / GORENJSKA 2008

Stanovanja v Struževem in novi priključki na plinovod

Obnova fasade stavbe na Nazorjevi 12
v Kranju
HIŠNI PRIKLJUČKI NA ZEMELJSKI PLIN V MO KRANJ IN OBČINI NAKLO

SKUPAJ PRIKLJUČKOV
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V PE Inženiring so v letu 2008 v okviru dejavnosti investicijskega inženiringa izvajali
gradnjo večstanovanjskih objektov za trg in gradnjo plinovodnega omrežja v Mestni
občini Kranj in občini Naklo. Kot eden večjih ponudnikov stanovanj je Domplan letos dokončal gradnjo večstanovanjskega objekta v Struževem pri Kranju. To je že
tretji večstanovanjski objekt v zadnjih letih, s katerimi je družba Domplan povečala
ponudbo stanovanj na gorenjskem trgu. V večstanovanjskem objektu Struževo je 58
stanovanj različnih velikosti, od enosobnih stanovanj do dupleksov v mansardah ter
manjši poslovni prostor. Za avtomobile stanovalcev je na razpolago podzemna
garaža z 49 parkirnimi prostori in parkirišče pred objektom z 48 parkirnimi mesti.
Po dokončanju objekta je naprodaj še šest stanovanj in sicer štiri trisobna dupleks
stanovanja v mansardi in dva dvosobna stanovanja v pritličju objekta. Domplan bo v
naslednjih letih nadaljeval z gradnjo stanovanj za trg. V ta namen so že pridobili
zemljišča, pripravljajo projektno dokumentacijo in dovoljenja za gradnjo pribl. 150
stanovanj na Planini v Kranju, na Kokrici, v Britofu pri Kranju in na Deteljici v Tržiču.
Drugi pomemben del lastnih investicij v Domplanu predstavljajo vlaganja v gradnjo
plinovodnega omrežja v MO Kranj in občini Naklo. V MO Kranj in občini Naklo je
bilo zgrajenih 5.500 plinskih hišnih priključkov, od katerih jih plin za ogrevanje stanovanj uporablja več kot 3.100 odjemnikov. Indirektno preko kotlovnic v večjih stanovanjskih soseskah pa se s plinom ogreva še pribl 8.000 stanovanj. Na plinovodno omrežje je priključena večina večjih kotlovnic v MO Kranj in občini Naklo. V pripravi so projekti za plinifikacijo Čirč in Hrastja, kjer bo možna gradnja plinovoda istočasno z gradnjo ostalih komunalnih naprav.

ODJEM PLINA

6000

SKUPNO ŠTEVILO PRIKLJUČKOV

Drug velik del na področju upravljanja je v zadnjem obdobju namenjen zniževanju
obratovalnih stroškov, predvsem stroškov ogrevanja. Kot upravnik skupnih kurilnic
smo omogočili ločeno merjenje porabe energije za posamezne stavbe oziroma toplotne postaje, kar je osnova za delitev stroškov po dejanski porabi.
Glede na spremenjeno zakonodajo na področju vpisa etažne lastnine sedaj lahko
zaključujejo z vpisom še zadnjih stavb v zemljiško knjigo. Nova zakonodaja omogoča tudi določitev pripadajočega zemljišča k posamezni stavbi in sicer z določitvijo
v nepravdnem postopku. Z vlaganjem predlogov za določitev pripadajočih zemljišč
k posamezni stavbi bodo, na osnovi predhodne večinske odločitve etažnih lastnikov, predvidoma začeli spomladi.
Za konkurenčno ceno upravljanja pri Domplanu dobite več kot pri drugih podjetjih,
ki se ukvarjajo s poslovanjem in upravljanjem nepremičnin, saj družba Domplan zaposluje tehnične strokovnjake gradbene, strojne in elektro stroke ter upravnike, s
celovitim znanjem s področja stanovanjske zakonodaje. O tem govori dejstvo, da
je Domplanu zaupalo upravljanje svoje solastnine več kot 10 tisoč etažnih lastnikov
v 560 stavbah na celotnem območju Gorenjske v Domplanovo upravljanje pa se
vračajo stavbe, ki so nekoč že bile pri nas.
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LETO

Rast hišnih priključkov na zemeljski plin v
MO Kranj in občini Naklo

Plin bo spet cenejši
Leto 2008 je obe osnovni dejavnosti PE Energetike zaznamovalo predvsem intenzivno dogajanje na energetskem trgu in s tem izrazita cenovna gibanja energentov.
Na področju toplotne oskrbe so na območju kotlovnice Planina dokončno prešli na
obračun porabe toplotne energije po dejanski porabi v toplotnih postajah, kar nekaj stavb pa je že izvedlo tudi delitev stroškov po posameznih stanovanjih. Intenzivno poviševanje cen kurilnega olja in zemeljskega plina se je močno odražalo na poviševanju stroškov toplotne oskrbe in obremenitvi družinskih proračunov porabnikov. Po rekordnih cenah kurilnega olja v začetku avgusta so se razmere na srečo
začele normalizirati in so na vrhuncu ogrevalne sezone padle na sprejemljivo raven.
Drugačna je situacija pri zemeljskem plinu. Metodologija določanja cen poleg drugih elementov namreč bazira na polletnem zamiku za gibanjem cen nafte na svetovnem trgu, tako da je ob koncu leta na najvišjem nivoju, v prvih mesecih leta 2009
pa se bo tudi cena zemeljskega plina zniževala. Zemeljski plin kot ekološko najčistejši energent je bil v preteklosti vedno tudi cenovno najugodnejši, saj je obremenjen z nižjimi okoljskimi dajatvami kot ostala fosilna goriva. Razlika v ceni je znašala od 5 do 40 odstotkov. Izjemna je le sedanja situacija, ki pa se bo po pričakovanjih v nekaj mesecih znova obrnila v korist zemeljskega plina.
153

GORENJSKA 2008 / PREDSTAVLJAMO VAM

Zavarovanje ohranja vrednost
premoženja

PE Kranj
Kidričeva 2, 4000 Kranj
Tel.: 04/281 70 00
Internet: www.adriatic.si

Franci Strniša,
direktor kranjske
poslovne enote
Adriatica Slovenice
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Zaradi vse pogostejših naravnih nesreč je zelo pomembno, da imamo sklenjeno
kakovostno in ustrezno zavarovanje, s katerim ohranimo vrednost našega premoženja, opozarjajo v zavarovalni družbi Adriatic Slovenica.
AS je druga največja slovenska zavarovalnica, ki z razvejano tržno mrežo poslovnih
enot v Kopru, Ljubljani, Celju, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu, Postojni in Kranju ter 157 prodajnimi mesti zagotavlja, da so njihove zavarovalne storitve vedno dosegljive zavarovancem tako pri sklepanju zavarovanj kot ob reševanju škod. Adriatic Slovenica je v prvih desetih mesecih letošnjega leta poslovala v skladu z zastavljenimi cilji. Zbrali so blizu 214 milijonov evrov bruto premije,
zavarovancem pa so izplačali 146 milijonov evrov odškodnin in zavarovalnin.
Poslovanje Poslovne enote Kranj (PE), ki je ena najuspešnejših v sistemu AS, je bilo tudi
v letošnjem letu uspešno. V prvih desetih mesecih letošnjega leta so ustvarili 17 milijonov evrov bruto premije in zavarovancem izplačali za dobrih 11 milijonov evrov škod. ”Na
ugoden škodni rezultat je vplivalo dejstvo, da so hude naravne nesreče za razliko od
preteklih let zaobšle Gorenjsko,” ugotavlja Franci Strniša, direktor PE Kranj, ki ima svojo tržno mrežo razvejano po celi Gorenjski. Pisarne imajo v Kranju, Škofji Loki, Lescah
in na Jesenicah, pogodbene partnerje oz. agencije pa imajo v Kranju (Ando, d. o. o. in
Viga, d. o. o.), Tržiču (Vedamix, d. o. o.) in Radovljici (Enica, d. o. o.).
V zadnjih letih smo priča vse pogostejšim in silovitejšim naravnim nesrečam, v takih trenutkih pa je zelo pomembno, da imamo sklenjeno kakovostno in ustrezno zavarovanje, s katerim ohranimo vrednost našega premoženja. Kot pravi Strniša, se
po lanskih poplavah v Železnikih in letošnjih neurjih po Sloveniji ljudje tega vse bolj
zavedajo in se tako vse pogosteje odločajo za prenavljanje polic in ustreznejše zavarovanje. Pri tem je, tako Strniša, treba premisliti, koliko vrednosti našega premoženja smo zavarovali, kakšne so izbrane zavarovalne vsote in ali imamo sklenjena
ustrezna kritja za vse nevarnosti. Ob tem opozarja še na dovolj visoko kritje za nevarnost poplav ter neurij, zavarovanje kmetijskih posevkov, kjer država subvencionira 40 odstotkov premije, in ustrezno kasko zavarovanje avtomobilov.
Adriatic Slovenica zavarovancem že vrsto let zagotavlja pestro ponudbo konkurenčnih zavarovalniških produktov, saj je razvoj novih zavarovanj eden osrednjih strateških ciljev. Ta
čas po besedah Strniše največji poudarek dajejo pripravi kakovostnega zavarovalnega
produkta AS dom. Vseskozi posodabljajo tudi avtomobilska zavarovanja, čeprav so že
lani izkušenim voznikom, ki so že imeli maksimalno bonifikacijo, pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti ponudili kar 55-odstotni bonus. Nenehno razvijajo tudi ponudbo
zdravstvenih zavarovanj, kjer so že od začetka med vodilnimi na tem področju. Ob tem
je treba spomniti, da je letos stopila v veljavo sprememba zakona o zdravstvenem zavarovanju za mlade, ki določa, da študenti z veljavnim statusom po 26. letu niso več upravičeni do dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, zato se morajo mesec dni pred dopolnjenim 26. letom zavarovati oz. skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Na dober
odziv vedno znova naletijo tudi nezgodna zavarovanja učencev, dijakov in študentov.
V AS se zelo dobro zavedajo, da zavarovalna storitev temelji na zaupanju. ”Veseli
smo, da nam zaupa vse več zavarovancev in se jim ob tej priložnosti za izkazano
zaupanje tudi zahvaljujem,” pravi Strniša in poudarja, da je treba okolju, v katerem
delujejo, vračati zaupanje. Tako že tradicionalno sponzorirajo številne kranjske prireditve, društva in ustanove.
V letu 2009 bodo v Zavarovalni družbi Adriatic Slovenica kljub krizi skušali nadaljevati zastavljeno pot, zavarovance pa še bolj ozavestiti o sklepanju ustreznih zavarovanj, saj kaže na to, da bo narava vse bolj nepredvidljiva. ”Na škodnem dogajanju,
ki je ogledalo zavarovalnice, želimo še naprej reagirati hitro, strokovno in kvalitetno,” napoveduje Strniša. V prihodnje želijo zavarovancem še bolj približati zavarovalno storitev; ta čas velik pomen namenjajo razvoju informacijskega sistema, ki bo
zavarovancem omogočil še bolj prijazno in nezamudno zavarovalno storitev.
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GBD Skupina, finančna družba, d.d.
Odločno na poti do uspeha - z vami in za vas tudi v letu 2009
Finančna družba GBD se glede na
svoj uspeh uvršča med najuspešnejše
slovenske poslovne sisteme.

razvili nov finančni portal FINport, ki
bo nepogrešljiv predvsem za aktivne
vlagatelje.

Zagotavljamo širok spekter storitev:
investicijske storitve in svetovanja,
podjetniško in drugo poslovno svetovanje
(prevzemi, združitve ter cenitve družb, ...),
finančne in računovodske storitve,
davčno svetovanje (davčni obrazci
in napovedi), marketinške storitve
in upravljanje odnosov z javnostmi,
izobraževanja in seminarji.

Uvrstitev med tri finaliste Gorenjske
gazele leta in osvojitev tretjega mesta
v izboru za Naj e-podjetje v Sloveniji
pomenita dokaz, da smo v uresničevanju
naše poslovne strategije na pravi poti.
Le-to nas vodi k uresničitvi želja in
doseganju pričakovanj naših strank.

V GBD Skupini, finančni družbi, d.d., in
GBD Gorenjski borznoposredniški
družbi, d.d., smo se pr vi odzvali na
pobudo Gimnazije Kranj o prenovi
učilnic. Učilnica za geografijo je tako
dobila svojega mecena, ki je za rezbarije,
keramične ploščice, klopi in stole,
projektor, računalnik, razsvetljavo, obnovo
in poslikavo hodnika pred učilnico
doniral 10.000 EUR. Na ta način gradimo
boljši jutri za vse nas.

Vabimo vas, da nas obiščete na sedežu
družbe:
● GBD Skupina, finančna družba, d.d.,
Koroška cesta 19, Kranj, v novi poslovni
stavbi poleg Gimnazije in na družbi
● GBD Gorenjska borznoposredniška
družba, d.d., Koroška cesta 5, Kranj,
prizidek Hotela Creina.

Si želite sodelovati
pri razvoju GBD Skupine,
finančne družbe, d.d.? Lahko!
Dobrodošli.
Pokličite nas na
04/280 10 40, če imate
prosta finančna sredstva.

Spletno trgovanje GBD On-Line je
najpogosteje uporabljen trgovalni sistem
za nakupe in prodaje na Ljubljanski
borzi v Sloveniji, na tujih trgih pa strankam
zagotavljamo online trgovanje preko
sistema E*Trade. Za slovenski trg smo
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Bančništvo na
Ljubezniv Oseben Način
Varčevanje in vse bančne storitve na Ljubezniv Oseben Način je slogan
Hranilnice LON, d. d., Kranj, že od samega začetka. Na slovenskem trgu je
hranilnica prisotna že 16 let. Iz samih začetkov, ko je obstajala le ena poslovalnica
v Kranju, so se razvili v uspešno vseslovensko hranilnico, ki ima deset poslovnih
enot po vsej Sloveniji.
Hranilnica LON d. d., Kranj
Bleiweisova 2
Tel: 04/28 00 777
Odpiralni čas:
8:30 - 12:00 in 13:00 - 16:30
www.lon.si
info@lon.si

Imajo tradicijo, stalno rast, razvoj, in kar je najpomembnejše, imajo ljudi in podjetja,
ki jim zaupajo, da lahko z njihovo pomočjo gradijo svoj uspeh ter prepoznavnost.
V svoji viziji so zapisali, da želijo biti uspešna, vseslovenska hranilnica, ki povečuje
svojo prepoznavnost na trgu in ki se zaveda trdnih temeljev poslovanja ter svojim
komitentom zagotavlja varnost in hkrati stabilno rast vrednosti družbe ter ustrezno
donosnost svojim delničarjem.
Kot univerzalna bančna hiša nudijo široko paleto bančnih storitev - od plačilnega
prometa z najugodnejšimi provizijami, vodenja transakcijskih računov, lastnih
bankomatov, plačilnih in kreditnih kartic, elektronske banke eLON, do zagotavljanja najboljših obrestnih mer pri varčevanju in ugodnih pogojev pri kreditiranju tako za fizične kot za pravne osebe. Pri pravnih osebah ponujajo podjetjem tudi
odkupe terjatev, odobritev garancij, certificirane depozite.

Predsednik uprave
Teodor Žepič

Da bi bančništvo in še posebej varčevanje bolj približali tudi najmlajšim, so za
njih pripravili prav posebno varčevanje - Lonijevo varčevanje. Loni, ki je maskota
tega varčevanja, je prijazen mlad orlič, ki z različnimi načini spodbuja otroke k
varčevanju. Zato so tudi v vseh enotah Hranilnice LON postavili otroške kotičke,
kjer se otroci zamotijo z ustvarjanjem in barvanjem Lonijevih pobarvank, starši pa
imajo tako več časa, da opravijo vse bančne posle.
Predsednik uprave Teodor Žepič: ”Hranilnica LON želi tudi v prihodnje ostati
najuspešnejša hranilnica v pogledu donosnosti in učinkovitosti poslovanja.
Zato predvidevamo konstantno rast
obsega poslovanja in doseganje finančnega rezultata v taki višini, da bo zagotavljal ustrezno povečevanje rezerv
hranilnice in obenem primerno izplačilo
dividend. Nikoli pa ne bomo pozabili na
temeljna načela, katerim smo zavezani,
in to je varnost, likvidnost in kapitalska
ustreznost.”
Prav tako je Hranilnica LON sponzor
različnim dobrodelnim prireditvam in
ustanovam. Hkrati donirajo sredstva
bolnišnicam, knjižnicam, šolam in
drugim, ki ustvarjajo, a bi brez njihove
pomoči to počeli nekoliko težje.
Obiščite poslovalnico Hranilnice LON, v
Kranju, na Bleiweisovi 2, in se prepričajte,
da vam resnično ponujajo Bančništvo
na Ljubezniv Oseben Način.

Ljubezniva in prijazna ekipa Lonovcev, ki dela v Kranju.
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Modro sožitje z okoljem in krajani

Učinkovita proizvodnja električne
energije iz obnovljivih virov

GORENJSKA CESTA 46
1215 MEDVODE
TEL.: 01/474 92 00

Pregrada HE Moste

Plovilo za košnjo

Savske elektrarne Ljubljana (SEL) sodijo med najpomembnejše proizvajalce električne energije v Sloveniji. V svoji dejavnosti imajo skoraj stoletno tradicijo, saj HE
Završnica kot najstarejša hidroelektrarna v državi obratuje že od leta 1914.
V verigo elektrarn SEL sodijo HE Mavčiče, Medvode in Vrhovo ter edina akumulacijska elektrarna - HE Moste, ki lahko elektroenergetskemu sistemu zagotavlja
energijo v času energetskih konic, ko je potreba po energiji v sistemu največja.
SEL pridobivajo električno energijo izključno iz obnovljivih virov energije - predvsem vode. Ker se zavedajo problematike naraščanja potreb po električni energiji
in potrebe po zmanjševanju negativnih vplivov na okolje pri njenem pridobivanju, pa
zadnja leta intenzivno vključujejo tudi sončne elektrarne. Sonce je namreč čist in
praktično neizčrpen vir energije.
Prvo malo sončno elektrarno (MFE) so poleti 2007 postavili na HE Mavčiče, v
začetku letošnjega leta so v omrežje vključili MFE Vrhovo, septembra pa je začela
delovati še MFE Medvode. Skupna instalirana moč vseh treh sončnih elektrarn je
207,6 kWp, na leto pa bodo proizvedle okoli 209.000 kWh električne energije,
kar zadošča za oskrbo okoli 70 gospodinjstev.
Pri gradnji sončnih elektrarn so Savske elektrarne Ljubljana uporabile znanje in
operativne sposobnosti svojih strokovnjakov, s postavitvijo na obstoječe objekte
hidroelektrarn pa so izkoristili dobro osončene površine. Tako so povečali učinkovitost hidroelektrarn in zagotovili učinkovito proizvodnjo električne energije iz
obnovljivih virov energije.
Pridobivanje električne energije z elektrarnami močno posega v prostor, zato je
nujno usklajevanje in sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. Dober primer tovrstnega
sodelovanja SEL je skrb za Zbiljsko jezero, ki je nastalo kot umetno zajetje ob
izgradnji HE Medvode.
Poleg pridobivanja električne energije, oskrbe z vodo, namakanja in varstva pred
poplavami se je ob jezeru in na njem razvil turizem, ki ga je v zadnjih letih oviralo
močno razraščanje vodnega rastlinja. To se predvsem v poletnih mesecih tako
razraste, da je bilo oteženo priljubljeno čolnarjenje po jezeru, neprijetne vonjave,
ki so se zaradi razpadanja rastlinja širile iz njega, pa so oteževale turistične
aktivnosti ob jezeru.
Močno razraščanje je neugodno vplivalo tudi na obratovanje HE Medvode, saj so
odmrle rastline mašile vtočne rešetke elektrarne in zmanjševale njeno moč, s tem
pa tudi proizvodnjo električne energije.
Okolju najprimernejša oblika obvladovanja vodnih rastlin na rekreacijskih površinah
je podvodna košnja, s katero imajo dobre izkušnje na Tajskem, v Angliji, na
Blatnem jezeru in na reki Donavi na Dunaju.
Prav zato so SEL pred dobrim letom skupaj z občino Medvode kupile plovilo za
odstranjevanje vodnega rastlinja. Na Zbiljskem jezeru košnjo vodnega rastlinja tako
opravljajo z vozilom nemškega proizvajalca Berky, ki ga poganjajo hidromotorji
z biološko razgradljivim oljem, delovanje pa je skoraj neslišno.
Zaradi bolj deževnega poletja so letos Zbiljsko jezero kosili enkrat, v toplejših
poletjih pa načrtujejo dve do tri košnje. Ob tem bodo tudi v prihodnje upoštevali
naravno raznolikost jezera, ob katerem so se naselile številne vrste vodnih ptic, ki
med vodnim rastlinjem najdejo hrano, zato bodo del jezera pustili nepokošenega.
Ker je plovilo možno prepeljati na druge lokacije, ga bodo lahko uporabljali tudi na
vodnih površinah drugih naravnih jezer in akumulacijskih bazenov.

Sončna elektrarna Vrhovo
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Članstvo v sindikatu,
vaše zavarovanje
Zakaj je dobro biti član sindikata, pripovedujeta Romana Oman
in Olga Drabik z Območne organizacije ZSSS Gorenjske.

OBMOČNA ORGANIZACIJA
ZSSS GORENJSKE
Sedež Območne organizacije ZSSS
Gorenjske
Kranj, Poštna ulica 4
Tel. (04) 20 17 850
Fax: (04) 20 17 855
e-pošta: zsss.gorenjska@siol.net
Delovni čas: vsak dan od 7. do 15. ure
Odvetnik: ponedeljek od 11.30 do 14. ure
Sindikalne pisarne:
Škofja Loka, Kidričeva 1
Odvetnik: ponedeljek od 14.30 do 16. ure
Jesenice, C. maršala Tita 86
Odvetnik: ponedeljek od 17. do 18.30 ure
Tržič, Trg svobode 18
Dežurstvo: ponedeljek od 12. do 15. ure
Pravno svetovanje za člane sindikatov
ZSSS je dosegljivo vse dni v delovnem
tednu po telefonu 04/20 17 850.
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Območna organizacija Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za Gorenjsko zajema
22 sindikatov dejavnosti, ki sodijo k ZSSS. Na Gorenjskem je organizacija
nekakšen servis, ki nudi delavcem brezplačne informacije v zvezi z delovnimi
razmerji, brezplačno pravno pomoč in zastopanje v delovnih sporih, sindikalnim
zaupnikom pa pomoč pri njihovem delu. Zaupnikom so v pomoč pri pogajanjih za
podjetniške kolektivne pogodbe, pri nadzoru za varstvo pravic zaposlenih, letos so
bili denimo aktivni tudi pri dajanju pobud za spremembo statutov podjetij glede
udeležbe zaposlenih pri delitvi dobička. Njihovo delo je namenjeno tudi
izobraževanju sindikalnih zaupnikov, vključujejo jih tudi v množične akcije
(proteste), kadar gre za uveljavljanje pravic delavcev in njihovo vključevanje v
zakonodajo.
Varstvo pravic pa sindikat nudi samo tistim delavcem, ki so njihovi člani. Kot pravi
sekretarka območne organizacije Romana Oman, morajo biti člani šest mesecev
in v takih primerih imajo pravico do brezplačne pravne pomoči in zastopstva. Ni
namreč redkost, da želijo delavci tudi brez članstva sindikalno pomoč ali pa bi se
včlanili v sindikat samo za tisti čas, ko v odnosih z delodajalci naletijo na probleme.
”Ko delavci doživljajo odpovedi, ko jim delodajalci ponujajo v podpis neugodne
pogodbe, ko gre za dopuste, plače in druge prejemke, povezane z delom, tudi
v primerih odpuščanj in stečajev, smo članstvu vedno na voljo,” pravi Romana
Oman. ”Včasih je dovolj že to, da jih kot dobri poznavalci delovno pravne
zakonodaje poučimo o njihovih pravicah, da se potem sami lažje pogovarjajo z
delodajalci in da so pozorni na to, kaj jim ponujajo v podpis. Delavci včasih
navržejo, da je delovna zakonodaja zanje zelo kruta in nepravična. Verjetno to drži,
vendar bi bila najbrž zanje še manj ugodna, če ne bi pri njeni pripravi sodelovali
sindikati, ki so v pogajanjih obvarovali marsikatero pravico. Zakonodaja je takšna,
kakršna pač je, je pa zelo dobro, da se ljudje zavedajo svojih pravic, ki izhajajo
iz dela, in se v primerih, ko so te kršene, postavijo zanje. V mnogih primerih to v
njihovem imenu storimo tudi sindikati v dogovorih z delodajalci, včasih pa dogovor
ni mogoč in mora delavec iskati svojo pravico celo na sodišču. V takem primeru
delavca pred sodiščem tudi zastopa naš odvetnik. Seveda le, če je delavec član
sindikata. Ravno zaradi takšnih primerov je dobro biti član sindikata. To je
nekakšno zavarovanje, ki ga delavec plačuje s članarino. Če pride do kršitve
pravic ali celo do sodnega spora, lahko svoje članstvo koristno uveljavi. Če do tega
ne pride, toliko bolje.”
Delavci se lahko včlanijo v sindikate v podjetjih, lahko pa postanejo tudi individualni
člani. Nekateri se bojijo, da jim bo delodajalec članstvo v sindikatu štel v zlo, zato
tem jamčijo anonimnost. Članstvo v sindikatu pa prinaša tudi druge prednosti, med
drugim na 800 mestih v Sloveniji lahko ugodneje kupujejo s kartico ugodnosti,
pove sekretarka v območju Olga Drabik. Sindikat z akcijami pridobivanja članstva
pogosto vabi delavce v svoje vrste, zlasti mlajši običajno niso sindikalno povezani.
O tej možnosti razmišljajo šele, ko nastopijo težave, prav pa bi bilo, ko bi že prej.
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www.unicreditbank.si

Najpomembnejša sta
strokovnost in zaupanje!
Imeti kakovostne bančne produkte,
ugodne kredite in depozite s konkurenčno obrestno mero, ponuditi celo
paleto finančnih produktov pa tudi vzajemne sklade in zavarovanja ter osebne
in poslovne račune, danes ni več dovolj
... Pri UniCredit Bank Slovenija d. d. se
zavedajo, da morajo kot prava evropska
banka stalno iskati rešitve za svoje komitente in nadgrajevati znanje, da bi bili
svojim strankam lahko najboljši finančni
partner tudi v časih, ko je situacija na
trgu negotova. Delujejo v smeri stalnega uresničevanja svojega poslanstva, ki
zapoveduje uporabo novih načinov poslovanja v bančništvu in zavzetega
ustvarjanja inovativnih rešitev za svoje
stranke.

Ogledalo njihovega dela so
zadovoljne stranke
Pri vsakdanjem delu v UniCredit Bank
sledijo svoji viziji, ki izhaja iz potreb
strank in neprestano iščejo možnosti

za uresničitev posameznikovih načrtov
in želja. Zadovoljstvo svojih strank vedno postavljajo na prvo mesto. Raziskave zadovoljstva, ki jih opravljajo na letni ravni in jih uvrščajo v sam vrh slovenske bančne konkurence in med 5 odstotkov evropskih bank, s katerimi so
komitenti najbolj zadovoljni, pa so jim v
ponos in dodaten izziv za prihodnje
delo.

Ključnega pomena je
zaupanje med finančnim
svetovalcem in stranko
Vse zaposlene v UniCredit Bank pri
uresničevanju svojega poslanstva in sledenju svoje vizije vodijo vrednote, ki so
skupne celotni finančni skupini UniCredit. Te vrednote so enakopravnost, preglednost, spoštovanje, svoboda delovanja, vzajemnost in seveda zaupanje, ki
ga še posebej poudarjajo. Verjamejo,
da je prav zaupanje med finančnim posrednikom in komitentom ključnega po-

mena in mora biti obojestransko za najbolj uspešno sodelovanje.
Svoje vrednote izražajo s svojim delovanjem in s tem utrjujejo svoj ugled v
očeh komitentov, sodelavcev, vlagateljev in lokalnih skupnosti, v katerih delujejo. Skupne vrednote so temeljni
dejavniki pri oblikovanju trajne vrednosti in jih, skupaj z učinkovitim pristopom in inovativnostjo, razlikujejo od
ostale konkurence. V UniCredit Bank
so prepričani, da so zaupanja vredna
banka, ustvarjanje dodane vrednosti
pa je najpomembnejši cilj vseh njihovih
aktivnosti.

Nova poslovna enota
na Gorenjskem
Gorenjska bo v kratkem dobila drugo
poslovno enoto UniCredit Bank. Enoti v
Kranju, ki se nahaja na naslovu Na skali 1 (za Globusom), se bo v kratkem pridružila nova enota v Radovljici.

UniCredit Bank,
PE Kranj
Na skali 1, 4000 Kranj
Delovni čas
pon - pet: 8:00 - 16:00
Telefon: 04/2018 170
E-pošta:
janez.kriselj@unicreditgroup.si
maja.stan@unicreditgroup.si

Zaposleni v poslovni enoti Kranj se ob iztekajočem letu vsem strankam iskreno
zahvaljujejo za izkazano zaupanje ter jim želijo vse dobro v letu 2009. Obenem vabijo
tudi ostale Gorenjke in Gorenjce, da jih obiščejo in preizkusijo storitve UniCredit Bank.
S konkurenčno obrestno mero za depozite lahko oplemenitijo svoja sredstva ali pa si
z najemom kredita zagotovijo prijetne počitnice na snegu oziroma obdarijo svoje najbližje.
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Dom za jesen življenja
Dom upokojencev Kranj z 210 posteljnimi zmogljivostmi je,
tako kot vsa zadnja leta, polno zaseden. Ravno zaradi tega je
njihova razvojna vizija naravnana na povečevanje kapacitet,
vendar ne v okviru obstoječega doma, temveč z manjšimi
dislociranimi enotami.
Informacije:
Dom upokojencev Kranj
Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj
Telefon: 04/280 13 00
Pomoč na domu:
Telefon: 04/280 13 10

Martin Habjan

Tako so z občinama Naklo in Cerklje podpisali pismi o nameri: občini bi zgradili domova za starostnike, nato pa bi ga dali v upravljanje Domu upokojencev Kranj. Kot
pravi direktor doma Martin Habjan, pa so sedaj v obeh primerih skupni načrti padli
v vodo. V Cerkljah so ustanovili svoj zavod in zaprosili državo za koncesijo. Tam
doma še ne gradijo. ”V Naklem pa je dom že dograjen, vendar župan občine Naklo ni sprejel naše cene oskrbnega dne, za katero se je izkazalo, da je pravilno
izračunana in tudi nižja od tiste, ki jo je postavil sedanji uporabnik. Užaljeni smo,
da pismo o nameri, ki je bilo podpisano leta 2005, ne velja nič in da nič ne šteje
tudi naša strokovna pomoč v pripravah projekta,” pravi direktor kranjskega doma
Martin Habjan. Tako sedaj računajo, da bodo zmogljivosti razširila varovana stanovanja, ki jih gradijo na Planini in za katera so z investitorjem podpisali pogodbo,
da jih bo 68 v njihovem upravljanju. Dolgoročno pa računajo na vsega sto takšnih
stanovanj v Kranju in okolici. ”V Domu upokojencev Kranj potrebujemo tudi kapacitete, ki ne povečujejo števila postelj v domu, pač pa širijo našo ponudbo glede
drugih oblik skrbi za starostnike, od pomoči na domu, organiziranega razvoza kosil do dnevnega varstva starejših, začasnega (kratkotrajnega) varstva in podobno.
Tako že dlje časa načrtujemo polkrožni prizidek k domu, kjer bi bil prostor za službo pomoči na domu, razdelilnico kosil, kapelo, pa tudi za krajevni medgeneracijski center,” dodaja Martin Habjan.

Pomoč na domu
Domsko varstvo ni edini način skrbi za starostnike. V nacionalnem programu so
predvidene tudi druge oblike. Ena od njih je pomoč na domu, saj prav vsakdo ne
želi starosti preživljati v instituciji ali pa tovrstna oskrba lahko za nekaj časa odloži
odhod v dom. V Domu upokojencev Kranj jo za uporabnike v občinah Kranj, Šenčur in Naklo sedaj izvaja 32 oskrbovalk, ki povprečno mesečno skrbijo za 170 ljudi. Potrebe po tovrstni pomoči se zelo povečujejo, pove vodja pomoči na domu Simon Strgar. ”V naši službi se zavedamo, da s svojimi storitvami prihajamo v tuje
domove, zato se ne čudimo, da so ljudje v začetku nezaupljivi. Ko pa nas sprejmejo, jim lahko veliko pomagamo pri njihovi vsakdanji negi in oskrbi. V ospredju našega dela so potrebe naših uporabnikov, prilagajamo se njihovim željam in potrebam,
Simon Strgar
čeprav imamo s tem nekaj več organizacijskega dela. Prav je, da se ljudje o pomoči na domu na začetku dobro informirajo. Ponujamo jo
vse dni v letu, po ves dan, naše oskrbovalke prihajajo k
uporabnikom tudi po večkrat na dan, če slednji to potrebujejo. Naše sodelavke prihajajo k njim s šestimi službenimi in drugimi lastnimi avtomobili. Radi bi, da bi se razmere za njihovo delo izboljšale, saj imajo na voljo zelo tesne garderobne prostore, v eni sami pisarni pa poteka koordinacija njihovega dela in pogovori z uporabniki.” Simon
Strgar še pove, da je cena ure oskrbe 4,20 evra za uporabnike v Kranju, 5,63 evra pa v občinah Naklo in Šenčur,
občine pa pomoč na domu subvencionirajo. Služba pomoči na domu je na razpolago vse dni v letu, od ponedeljka do sobote (ob nedeljah in praznikih so dežurstva) in od
jutra do večera, ljudem pa nudi pomoč pri gospodinjstvu,
vzdrževanju osebne higiene, spremstvo pri opravljanju
Ekipa oskrbovalk, ki nudijo pomoč na domu starostnikom v občinah
Kranj, Šenčur in Naklo.
nujnih obveznosti in vzdrževanju socialnih stikov.
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Desna roka obrtnikom
Območna obrtna zbornica Kranj si še naprej prizadeva postati
učinkovit servis, biti obrtnikom desna roka. Za svoje člane
skušajo biti čim cenejši in jim pripeljati čim več priložnosti za
tržne aktivnosti.
Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
tel.: 04/28 18 310, fax: 04/28 18 313
www.oozkranj.com

Ludvik Kavčič,
predsednik OOZ Kranj

Mirjana Grašič Šircelj,
predsednica skupščine
OOZ Kranj

Daniela Žagar,
sekretarka OOZ Kranj

Leto 2009 bo zagotovo minilo v reševanju finančnih težav, ki jih, sicer z zamikom,
občutijo tudi že obrtniki, razmišlja sekretarka Območne obrtne zbornice Kranj
(OOZ) Daniela Žagar. To se bo morda poznalo tudi pri odpuščanju delavcev, ki pa
po njenem mnenju ne bo zelo veliko, saj obrtniki zaradi nestabilnih razmer že sedaj svojim delavcem delo raje ponudijo kot kooperantom. S tem narašča število samozaposlenih, k čemur prispeva tudi aktivna politika zaposlovanja, predvsem finančne vzpodbude. Tako je v letu 2008 samozaposleni, ki se je udeležil seminarja za samozaposlitev in odprl samostojno dejavnost, lahko dobil kar 4.500 evrov
nepovratnih sredstev.
Seminarji za samozaposlitev, ki jih OOZ Kranj izvaja za celotno Gorenjsko, so zelo
koristni za vsakogar, ki se odloča o samostojni poti, saj približno tretjina firm propade že v petih letih po ustanovitvi. Seminarji so tako namenjeni prav pomoči posameznikom, da ugotovijo, ali so njihove ideje tržno donosne, da se znajo odločiti, kakšen status je za njihovo dejavnost najbolj primeren, da zvedo, kakšni so stroški poslovanja, kako oglaševati, kako poiskati prave človeške in finančne vire in podobno. ”Na obrtni zbornici ocenjujemo, da bi moral vsakdo pred začetkom dejavnosti opraviti takšen šestnajsturni tečaj,” razmišlja Žagarjeva. Izobraževanju bodo
tudi na splošno v naslednjem obdobju posvetili posebno pozornost.
Število obrtnih obratovalnic je sicer na območju OOZ Kranj v letu 2008 poraslo za
več kot 200, tako da je konec novembra zbornica štela 1800 članov. Porast odpiranja dejavnosti v letu 2008 bi lahko pripisali spremembi obrtne zakonodaje - omilitvi izobrazbenih zahtev ter finančne vzpodbude za samozaposlitve. Število obrtnih
obratovalnic je v tem letu poraslo tudi v celotni Gorenjski, najbolj v gradbeništvu,
storitvah in gostinstvu. Po številu obratov na 10.000 prebivalcev pa je Kranj podobno kot Gorenjska še vedno pod slovenskim povprečjem. Nižje povprečje je tudi
pri številu zaposlenih na obratovalnico, številu zaposlenih v obrtni gospodarski
družbi in številu zaposlenih pri samostojnih podjetnikih.
Podjetniki poleg domače delovne sile še vedno zaposlujejo veliko delavcev iz držav bivše Jugoslavije, ki jih zaposlujejo predvsem v gradbeništvu in zaključnih delih. Nova zakonodaja je zaposlovanje tujcev bistveno poenostavila, sedaj je potrebno predložiti precej manj dokumentov. V zadnjih letih se je poenostavila tudi davčna politika, kar je skrajšalo ali odpravilo veliko nepotrebnih poti podjetnikom. Velik
problem pa še vedno predstavlja plačilna nedisciplina, še zlasti za podjetnike, ki so
vezani na večje sisteme, zato si malo gospodarstvo veliko obeta od Akta za mala
podjetja, ki ga je letos sprejela evropska komisija. Ta listina prinaša obveznost 30dnevnega plačilnega roka, ki naj bi ga v svojo zakonodajo vnesle vse države članice EU.
Medtem ko so okoliške občine to že večinoma uredile, se sedaj tudi v Kranju pripravljajo možne lokacije za obrtno cono. OOZ Kranj je zato aktivno sodelovala pri
pripravi strategije razvoja podjetništva v Mestni občini Kranj, v kateri je upoštevanih
kar precej njenih opozoril, predvsem po ”umiku in preselitvi” motečih dejavnosti iz
bivalnih okolij, večjih parkirnih površin za prevoznike, po trgovini končnih proizvodov obrtnikov na frekvenčni lokaciji, na prodajalno izdelkov domače obrti v mestnem jedru ...
165

GORENJSKA 2008 / PREDSTAVLJAMO VAM

Pripravljeni na izzive prihodnosti
V železnikarskem Domelu so večji del leta še čutili breme
lanskih poplav in posledično izgubo, ki so jo ocenili na skoraj
deset milijonov evrov. Z jesenjo boljše poslovanje in pozitivni
rezultat.
DOMEL, d.d., Otoki 21, Železniki

Dr. Jožica Rejec,
predsednica
uprave

Skupino Domel
(skoraj 100-odstotni lastnik je
družba pooblaščenka Domel
Holding) sestavljajo podjetja
Domel Železniki, Tehtnica
Železniki, Domel Energija,
Domel IP (invalidsko podjetje)
in Domel Suzhou Kitajska.
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Lani je Domel z vložkom 11 milijonov začel velik investicijski ciklus, letos pa so za
investicije namenili še sedem milijonov evrov. Lani so postavili novo proizvodno
stavbo in montirali najsodobnejšo montažno linijo za sesalne enote, letos pa vzpostavili še proizvodno linijo za izdelavo DC motorjev za avtomobilski program, začeli so tudi investicijo v proizvodnjo elektronsko komutiranih motorjev za ventilatorje.
Vse investicije v poslovnem smislu pomenijo prehod na nove izdelke z višjo dodano vrednostjo.
Leto 2008 se je za Domel začelo z izgubo, v največji meri na račun lanskih poplav.
Februarja so na poslovanje vplivale tudi velike podražitve surovin, po drugi strani je
poslovanje podjetja zaznamovalo tudi neugodno razmerja med ameriškim dolarjem
in evrom. Zaradi zahtevnih razmer so se v železnikarskem podjetju odločili za zategovanje pasu, optimizirali delovni proces in pozorno spremljali stroške (opuščanje
starih programov in orientacija na programe nove generacije, nove večje investicije so začasno ustavljene, odpovedali so sodelovanje najeti delovni sili). Ukrepi so
začeli kazati prave učinke po poletnih dopustih, ko so v drugih, tudi sorodnih podjetjih že začeli čutiti krizo, v Domelu pa so bili na neugodne čase pripravljeni. Posledično so jesenski meseci bistveno boljši in prispevajo k ugodnemu poslovanju
v letu 2008.
Nosilni proizvodni program Domela so sesalne enote, ki predstavljajo dve tretjini
celotne prodaje. Jeseni so zagnali proizvodnjo novega, najsodobnejšega ter po izkoristku in hrupu tudi okolju prijazne sesalne enote. Domel ni zgolj velikoserijski
proizvajalec, ampak razvojni dobavitelj z močnim raziskovalno-razvojnim oddelkom,
ki ni med prvimi le na področju sesalnih enot, ampak tudi na drugih področjih z visoko dodano vrednostjo - pri programih motorjev, elektronsko komutiranih sistemov, pri avtomobilskem programu, komponentah in ventilatorjih.

Letos je Domel obiskal tudi predsednik Slovenije dr. Danilo Türk. Ogledal si je tudi
proizvodnjo najmodernejših sesalnih enot na novi proizvodnji liniji.
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Štiri šole združili pod
eno ”streho”
Ekonomska šola Kranj se bo z novim letom tudi uradno
preoblikovala v Ekonomsko-storitveni izobraževalni center
(ESIC) Kranj. Kot center so sicer organizacijsko začeli delovati
že z letošnjim šolskim letom, ko so se pod skupno ”streho”
združile štiri šole.

Ekonomsko-storitveni izobraževalni
center Kranj
Kidričeva cesta 65
4000 Kranj

V okviru Ekonomsko-storitvenega izobraževalnega centra tako delujejo gimnazija,
ekonomsko-trgovska šola, gradbeno-storitvena šola in višja strokovna šola, ki je ta
čas v ustanavljanju. Programe izvajajo na treh lokacijah, in sicer na Kidričevi cesti,
Cesti Staneta Žagarja in v Župančičevi ulici. V prihodnjem šolskem letu se bo trgovska šola iz stavbe v Župančičevi ulici preselila na Cesto Staneta Žagarja, v
izpraznjenih prostorih pa bo začela delovati višja strokovna šola. ESIC v letošnjem
šolskem letu skupaj obiskuje okrog dva tisoč dijakov. Na Gorenjskem prinaša novo
kakovost na področju izobraževanja. Znotraj centra je dijakom omogočeno
nemoteno prehajanje med programi, center pa bo omogočil tudi racionalizacijo pri
razporejanju kadrov.

Gimnazija

Marija Simčič,
direktorica

Nada Šmid,
v. d. ravnateljice
Gimnazije

V programu ekonomske gimnazije, ki ga letos obiskuje okrog sedemsto dijakov
(vključeni so v 24 oddelkov - po šest oddelkov na letnik), z letošnjim šolskim letom
v prvih letnikih uvajajo posodobljene učne načrte s kurikularnimi obogatitvami. Ti
vključujejo sodobne pristope k učenju in poučevanju ter integrativni kurikulum. Na
ta način naj bi dijaki uresničili svoje ključne kompetence, to je sporazumevanje v
maternem in tujih jezikih, matematično kompetenco ter osnovne kompetence v
znanosti in tehnologiji, digitalno pismenost, učenje učenja, socialne in državljanske
kompetence, samoiniciativnost in podjetnost ter kulturno zavest in izražanje. V
letošnjem šolskem letu poskusno uvajajo tudi športni oddelek, v katerega je
vpisanih 22 dijakov. Posluh za dijake športnike so sicer imeli že v preteklih letih, saj
so pred dvema letom skupaj s Smučarsko zvezo Slovenije oblikovali samostojno
skupino za zimske športe. Dijakom športnikom tako zagotavljajo dodatno strokovno
pomoč učiteljev s ciljem, da jim omogočijo tako redno izobraževanje kot športno
udejstvovanje. V prvem letniku so razen tega oblikovali oddelek, kjer bodo nove
kurikularne obogatitve posodobljenih učnih načrtov nadgradili z evropskimi globalnimi vsebinami. Šola je na splošno prepoznavna tudi po tem, da prisluhne dijakom,
ki se poleg rednega šolanja angažirajo tudi na drugih področjih, kot so športniki, kulturniki, mladi raziskovalci ... V največji meri se prilagodijo tudi dijakom s posebnimi
potrebami tako v smislu zagotavljanja specifičnih učnih pripomočkov kakor tudi v
smislu priprave individualnih izobraževalnih načrtov, s katerimi jim skušajo organizirati dodatno strokovno pomoč in načrtovati njihove šolske obveznosti. Kot edina
šola na Gorenjskem imajo oblikovano tudi skupino, v kateri se dijaki štiri leta pripravljajo na izpit za pridobitev Nemške jezikovne diplome (Deutsches Sprach Diplom),
ki omogoča študij ali zaposlitev v nemško govorečih državah.
Dijaki imajo možnost sodelovati pri številnih projektih, tako mednarodnih kot znotraj šole. V letošnjem šolskem letu sodelujejo v Comeniusovem projektu Medgeneracijsko sožitje in osebnostna rast, v katerega je vključenih osem javnih zavodov,
od vrtcev do domov za ostarele. Že drugo leto izvajajo tudi projekt Jezikovni evropski listovnik, v okviru katerega oblikujejo jezikovni portfolio dijaka. V njem so zbrana
vsa znanja, ki jih je dijak dosegel pri učenju tujih jezikov. Mnogo projektov pa se
odvija tudi na ravni šole in v katere se dijaki vključujejo glede na svoje interese.
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Damjana Furlan Lazar,
v. d. ravnateljice
Ekonomsko-trgovske
šole

Ivan Šambar,
ravnatelj
Gradbeno-storitvene
šole

Lidija Grmek Zupanc,
v. d. ravnateljice
Višje strokovne šole

Izvajajo tudi nadstandardni program, v okviru katerega organizirajo zimske in letne
tabore ter maturantske ekskurzije.
So tudi ena tistih šol, ki vsem dijakom zagotavlja tople obroke, saj jim to omogočata nova kuhinja in jedilnica. Zaradi uvedbe toplih obrokov za vse dijake so imeli le
nekaj organizacijskih težav, saj je pouk zaradi tega daljši za celo uro. Njihovi učitelji
so se v novembru vključili v projekt za vključevanje e-gradiv v reden pouk, ki ga izvajata šolsko ministrstvo in Arnes. Na ta način so pouk tudi vsebinsko obogatili,
hkrati pa poskrbeli za širjenje uporabe e-gradiv pri pouku. Ta čas v šoli izvajajo tudi
notranjo presojo za potrditev certifikata SIQ - standard ISO 9001:2002.

Ekonomsko-trgovska šola
V okviru ekonomsko-trgovske šole, v katero je v letošnjem šolskem letu vpisanih
okrog osemsto dijakov, izvajajo programa prodajalec in administrator na ravni srednjega poklicnega izobraževanja ter ekonomski tehnik na ravni poklicno tehniškega
in srednjega strokovnega izobraževanja, pa tudi poklicnega tečaja. V letošnjem
šolskem letu se dijaki prvega letnika v vseh programih izobražujejo že po prenovljenih programih, pri čemer se splošno teoretičnim predmetom v prvem letniku dodaja modularna izbirnost. S tem so dijakom omogočili delovanje v manjših
skupinah, kar zagotavlja bolj oseben pristop in individualizacijo pouka ter uvajanje
novih oblik in metod dela. Moduli kot deli programa vključujejo strokovno teoretično in praktično znanje ter splošna znanja kot podporo za pridobivanje
strokovnih kompetenc. Novi programi omogočajo veliko izbirnost, fleksibilnost, aktualizacijo izobraževalnih vsebin ter povezovanje s socialnimi partnerji in združenji
na lokalni ravni (zlasti v okviru odprtega kurikula, to je 20 odstotkov ur izobraževalnega programa, ki ga določi šola). Razvoj poklicnih kompetenc omogoča tudi
izvedba številnih projektnih tednov. Bistvena je še organizacijska novost, saj po
novem programski učiteljski zbori izdelujejo grobe in fine kurikulume, načrte ocenjevanja, minimalne standarde znanja in individualizirane načrte ocenjevanja, kar zahteva mnogo dogovarjanja in sodelovanja. S tem je povezano kreditno vrednotenje znanja dijakov, ki jim omogoča napredovanje v višje razrede, tudi če ne dosegajo zadostnega števila kreditnih točk, ki pa jih morajo zbrati do konca šolanja.
V šoli se letos odvija projekt E-twining, v okviru katerega si njihovi dijaki dopisujejo
z drugimi dijaki v Evropi. V marcu pa načrtujejo uspešno vključitev dijakov v projekt
Leonardo da Vinci mobility, ki bo omogočal izmenjavo dijakov v času njihovega
praktičnega usposabljanja, vključevanje k pouku v tujini in drugim dejavnostim, na
primer ekskurzijam. V novembru so profesorji sodelovali pri projektu šolskega ministrstva in Arnesa v okviru ESF ”Mesec širjenja uporabe e-gradiv” in na ta način
poskušali v večji meri klasični pouk nadomestiti s sodobno obliko poučevanja
preko uporabe že objavljenih e-gradiv in priprave svojih lastnih gradiv.
Šola ima velik posluh za dijake s posebnimi potrebami in dijake, ki se poleg pouka
ukvarjajo še z drugimi dejavnostmi - športnimi, kulturnimi, raziskovalnimi ... Za dijake s posebnimi potrebami pripravljajo individualizirane programe izobraževanja, ki
so prilagojeni njihovim sposobnostim in zmožnostim. Dijaki s posebnim statusom
(športnika, kulturnika, matere, raziskovalca) pa v okviru osebnega izobraževalnega
načrta usklajujejo obveznosti šole s svojimi aktivnostmi oziroma pogoji. Posebna
skupina dijakov športnikov, nogometašev, je združena v oddelek, ki ima povsem
prilagojen urnik pouka.
Dijaki srednjega strokovnega izobraževanja so uspešni tudi ob zaključku
izobraževanja, to je pri opravljanju poklicne mature, saj je vsako leto nekaj zlatih
maturantov.

Gradbeno-storitvena šola
Vse programe, ki jih je doslej izvajala Srednja poklicna in strokovna šola Kranj, še
naprej izvaja Gradbeno-storitvena šola. Tako nadaljujejo bogato tradicijo
izobraževanja na področjih gradbeništva in frizerstva, obenem pa se prilagajajo
vsem spremembam na področju šolske politike in trga delovne sile. Že nekaj časa
namreč opažajo, da sta gradbeništvo in storitvena dejavnost v vzponu, kar se kaže
v vse večji potrebi po zaposlovanju in nadaljnjem izobraževanju. Želijo, da bi
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mladim, ki se vpisujejo v srednje šole, predstavili realnost življenja, ki se začne s
poklicnim izobraževanjem ter nadaljuje z zaposlitvijo in graditvijo poklicne in življenjske kariere. V letošnjem šolskem letu je vpisanih 254 dijakov, ki so razporejeni
v 13 oddelkov, razen tega pa imajo tudi dva oddelka izobraževanja odraslih. Na
ravni srednjega strokovnega in poklicno tehničnega izobraževanja izvajajo program
gradbeni tehnik, v srednjem poklicnem izobraževanju pa se šolajo frizerji ter v
okviru modela skupnega izvajanja programov v gradbeništvu še zidarji, tesarji,
slikopleskarji, pečarji-keramiki, izvajalci suhomontažne gradnje in črkoslikarji. Na
ravni nižjega poklicnega izobraževanja izvajajo program gradbinec.
Velik poudarek v šoli dajejo predvsem praktičnemu izobraževanju, pri čemer
sodelujejo tudi z delodajalci. Del praktičnega izobraževanja se tako izvaja v šoli v
okviru praktičnega pouka, del pa pri delodajalcih. Izobraževanje vsako leto obogatijo s projektnimi tedni, in sicer pripravijo vsaj tri na leto. V središču je stroka, ki
jo povežejo s kulturnimi vsebinami in računalniškim izobraževanjem. Ob koncu
pripravijo predstavitev, na katero povabijo tudi starše, druge učitelje in obrtnike.

Višja strokovna šola

EKONOMSKA ŠOLA KRANJ, KIDRIČEVA CESTA 65, KRANJ

V postopku ustanavljanja je tudi višja strokovna šola. Po sklepu ministrstva naj bi z vpisom v nove programe začeli prihodnje šolsko leto. Višja strokovna šola bo v študijskem letu 2009/10 izvajala višješolski program ekonomist za 60 rednih in 60 izrednih študentov ter višješolski program poslovni sekretar za 70 izrednih študentov. V
programu ekonomist bodo imeli štiri izbirne smeri, in sicer komerciala, komerciala v
mednarodnem poslovanju, računovodstvo (kjer bo študent po poslušanju modulov iz
temeljev računovodstva, računovodstva ter davkov z analizo izbral računovodstvo
oseb javnega prava ali računovodstvo za gospodarstvo) ter nepremičnine.
Posebno priložnost vidijo v tem, da bodo v okviru izrednega študija poslovni sekretar poslovnim sekretarkam ponudili možnost, da pridobijo VI. stopnjo izobrazbe. V
skladu z dogovorom ob podpisu aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje
in izobraževanja si v 5. točki lahko preberemo, da si mora javni uslužbenec, ki ne
izpolnjuje izobrazbenih pogojev za zasedbo delovnega mesta poslovni sekretar,
ustrezno izobrazbo pridobiti najkasneje v osmih letih od podpisa nove pogodbe o
zaposlitvi (izjema so tisti, ki bodo izpolnili minimalne pogoje za pridobitev pravice
do starostne pokojnine prej kot v desetih letih). Zaradi teh potreb bodo v študijskem letu 2009/2010 začeli izobraževati poslovne referente/ke iz gorenjskih osnovnih in srednjih šol, in sicer jim bodo izobraževanje za pridobitev naziva poslovni
sekretar/poslovna sekretarka v skladu z zakonom o višjem strokovnem
izobraževanju priredili po trajanju in razporeditvi izobraževanja, obsegu neposrednega izobraževanja, izboru vsebin, ki jih bo obsegalo neposredno izobraževanje in
razporeditvi študijskih obveznosti. V uvodnem razgovoru bodo ugotavljali predhodne delovne izkušnje, prav tako bodo priznali morebitno znanje iz programov, ki
so jih kandidati morda obiskovali pred
vpisom v višješolski program.
Študijsko leto po programu v prvem in
drugem letniku obsega po 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 24 tednov
predavanj in vaj ter 10 tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcih. Če
kandidati že več let opravljajo dela in
naloge pisarniškega referenta, jim bodo
lahko praktično izobraževanje pri delodajalcu priznali v celoti. Program poslovni
sekretar je prenovljen višješolski
strokovni program. Zato ravnatelje osnovnih in srednjih šol vabijo, da razmislijo
o tej možnosti in njihovim pisarniškim
referentkam omogočijo pridobitev VI.
stopnje izobrazbe. Naslednji program, ki
ga nameravajo pridobiti, pa bo povezan s
tehnično-gradbenim področjem.
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Tehniški šolski center Kranj je bogatejši za prenovljene srednješolske
programe, dodatni višješolski strokovni študijski program Informatika in
ustanovljen Medpodjetniški izobraževalni center

Tehniški šolski center Kranj
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
Tel. št.: 04/280 40 00
Fax: 04/280 40 35
www.tsckr.si

ŠC Kranj spada med največje tehniške šolske centre v Sloveniji. Ponosni
smo na veliko število vpisanih dijakov v Strokovno in poklicno šolo,
Strokovno gimnazijo, študentov v Višjo strokovno šolo in udeležbo
odraslih v vseh oblikah ter nivojih izobraževanja. Zavedamo se, kako
pomembno je in bo tudi v prihodnje usposabljanje vseh generacij, saj
znanost napreduje z veliko hitrostjo, še posebej na tehniškem področju.

Prenovljeni programi na področju
elektrotehnike, računalništva
in mehatronike
Značilnost teh programov je večje povezovanje
izobraževanja in dela, ki naj bi dijake že v času
šolanja bolj zbližalo z njihovimi prihodnjimi delodajalci. Novost je tudi modularni sistem izobraževanja, ki jim bo omogočil izbiro ključnih programskih vsebin, pomembnih za doseganje poklicnih
kompetenc in ciljev. Takšen sistem izobraževanja
smo uvedli skladno s šolsko zakonodajo.
Prenovljeni poklicni strokovni programi:
- Elektrikar za smeri elektronik in energetik,
glede na potrebe tudi monter inteligentnih instalacij ter monter solarnih naprav in sistemov.
- Računalnikar z moduli s področja informatike in tehniškega komuniciranja, vzdrževanje
informacijske in programske opreme ter izdelava električnih in komunikacijskih instalacij.
- Mehatronik operater za pomoč pri procesu
avtomatizacije.
Prenovljeni srednješolski strokovni
programi:
- Elektrotehnik za smeri elektronik in energetik, glede na potrebe tudi module stikalničarja avtomatika in multimedijskega tehnika.
- Tehnik računalništva se bo lahko specializiral za poklice vzdrževalec informacijskih sistemov, izdelovalec spletnih strani, koder algoritmov, ob velikem zanimanju pa bomo izvedli še program vzdrževalca komunikacijskih sistemov.
- Tehnik mehatronike zahteva kombinacijo
znanja in prakse elektrotehnike, mehanike,
robotike in računalništva. Ta veda se je v Evropi uveljavila že pred desetletjem, kader s
tovrstnim znanjem pa je izjemno iskan in zaposljiv v podjetjih z visoko tehnologijo doma
in v tujini.
Tudi v Strokovni gimnaziji smo delno prenovili
vsebine programov. Ima štiri izbirna področja:
elektrotehniko, računalništvo, mehaniko in biotehnologijo. Še vedno je ohranila status splošnoizobraževalne šole in po opravljeni maturi omogoča dijakom vpis na univerze in v višje šole.
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Višja strokovna šola z novo smerjo - Informatika
Uspelo nam je pridobiti novo smer študija na Višji strokovni šoli. Prenovljenemu programu Mehatronika se je v letu 2008 pridružila še Informatika. Oba programa sta zgrajena modularno in kreditno ovrednotena skladno z evropskim sistemom ECTS. Študentom omogočata večji izbor skupnih modulov z drugimi višješolskimi programi, povezovanje teoretičnega in praktičnega izobraževanja ter sodelovanje s poslovnimi partnerji
kot prihodnjimi delodajalci.

V okviru projekta IMPLETUM, katerega poudarek je na uvajanju novih in prenovljenih
VSŠ programov, se je šola aktivno vključila v izdelavo novih prostoizbirnih modulov,
učnih gradiv ter sistema za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti.

Ustanovili smo Medpodjetniški izobraževalni center (MIC)
Zavedamo se, da je potrebno razširiti sodelovanje med socialnimi partnerji (podjetja,
obrtniki, GZS, OOZS, Podjetniški center, Zavod za zaposlovanje in druge ustanove) ter
šolami. Ustanovili smo center, ki bo sodeloval z njimi in deloval kot vezni člen. Aktivnosti bomo usmerili na promocijo tehniških poklicev, izvajanje formalnega in tudi neformalnega izobraževanja, predvsem pa proučili, katera so manjkajoča znanja in spretnosti, ki jih lahko ponudimo zaposlenim v gospodarstvu in obrti ter drugih dejavnostih. Cilj
je pomoč pri povečevanju ali vsaj ohranitvi zaposljivosti ter povečevanju dodane vrednosti na zaposlenega v regiji.
Preko MIC in drugih aktivnosti se je TŠC Kranj, in se bo tudi v prihodnje, povezoval s socialnimi partnerji v gorenjski regiji in izven nje, tudi z mednarodnimi izmenjavami dobrih
praks preko naših meja. Posebno pomembna so podjetja, obrtniki in ustanove, ki pošiljajo svoje zaposlene na izobraževalne programe izrednega študija ter sprejemajo naše
dijake in študente na obvezno strokovno prakso, kasneje pa jih tudi zaposlijo.
Dobro sodelovanje se je v letu 2008 razširilo na več kot sto partnerjev, ki potrjujejo
kakovost šolajočega kadra s Tehniškega šolskega centra Kranj.

Projektno delo bo odslej kot del
dejavnosti MIC-a sodelovanje
v mednarodnih projektih in
programih EU.
Na TŠC Kranj smo se v zadnjih nekaj letih aktivno prijavljali na razpise različnih državnih ter
mednarodnih projektov.
V letu 2008 smo v sodelovanju z MŠŠ s podporo ESS aktivno pristopili k projektu MUNUS 2 uvajanje novih izobraževalnih programov v
srednjem, poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja tehnike za obdobje
2008-2012.
Projektna skupina na Tehniškem šolskem centru Kranj je zadolžena za uvajanje projekta v gorenjski regiji. Usposabljajo vodstvene in strokovne delavce na srednjih strokovnih šolah z
namenom oblikovanja učinkovitih programov teoretičnega in praktičnega izobraževanja, preverjenega na praktičnem usposabljanju z
delom (PUD), pri socialnih partnerjih. Ostale
dejavnosti v okviru tega projekta so še:
- priznavanje neformalno pridobljenega
znanja,
- izdelava osebnih izobraževalnih načrtov
in map učnih dosežkov dijakov,
- izdelava učnih gradiv v različnih oblikah,
- uvajanje sistema kakovosti v srednje
šole
ter
- promocija poklicnega in strokovnega
izobraževanja.
Kakovostne programe izvaja visoko strokovno
usposobljen kader v sodobno opremljenih učilnicah in laboratorijih, kar po zaključku šolanja
omogoča hitro vključitev dijakov v delovni proces. Vsi, ki se odločijo za nadaljevanje študija
na višjih šolah ali fakultetah, so uspešni tudi
kasneje na svoji poklicni poti.
V programu MEPI - (koristna in učinkovita izraba prostega časa mladih s pomočjo izvenšolskih dejavnosti) sodelujemo že kar nekaj let.
Naši dijaki so pri tem izjemno uspešni in dejavni. Ob obisku angleške kraljice Elizabete II so
za to prejeli zlato priznanje.
V programu ERAZMUS nadaljujemo aktivnosti
za izvajanje mobilnosti posameznikov. V to so
vključene izmenjave študentov, profesorjev in
organizacijskega osebja v okviru EU.

Za prihodnje leto načrtujemo vključitev v
projekt na temo avtomatizacije, procesiranja, robotike in obnovljivih virov.
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Bogata dediščina
Goodyearovih gumenih
tehničnih izdelkov
Družba Veyance Technologies Europe proizvaja industrijske
elemente za prenos moči, nadomestne avtomobilske izdelke
in avtomobilske izdelke za prvo vgradnjo blagovne znamke
Goodyear.
Decembra 1997 je gumarska industrija v Kranju z ustanovitvijo mešane družbe
Goodyear Engineered Products Europe dobila nov zagon, ko sta Goodyear in
Sava sklenila pogajanja o dveh skupnih družbah za izdelavo avtomobilskih avtoplaščev in gumenih tehničnih izdelkov. Ameriški koncern Goodyear je kot večinski
in od leta 2001 edini lastnik zagotovil razvoj in nadaljnjo rast Goodyearove industrije gumenih tehničnih izdelkov v Evropi. Od leta 2002 je v Kranju tudi sedež evropske regije. Družba je svojo pot začrtala z jasnim poslanstvom, ki predvideva oskrbo najbolj zahtevnih evropskih kupcev z izdelki visoke tehnologije po konkurenčnih
cenah. V to nista zajeta le proizvodnja in razvoj, ampak tudi učinkovita distribucija
in odličen servis kupcev. Prvega avgusta 2007 je divizijo Goodyear Engeenired
Products, po več kot stoletnem lastništvu ameriškega koncerna Goodyear, prevzela globalna korporacija z zasebnim kapitalom Carlyle Group. Oktobra 2007 se je
družba Goodyear Engineered Products Europe, d. o. o., dokončno preimenovala v
družbo Veyance Technologies Europe, družba za proizvodnjo gumenih tehničnih
izdelkov, d. o. o., ali krajše Veyance Technologies Europe, d. o. o.

Transportni trakovi Goodyear
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Usmerjenosti družbe Veyance Technologies v rast spoštuje družbeno in naravno
okolje, kar priznavajo tudi drugi. Že od leta 1999 so proizvodni procesi in izdelki
blagovne znamke Goodyear pridobili več najpomembnejših certifikatov s področja
varnosti, varovanja okolja in kakovosti: ISO/TS 16949, ISO 14001 in ISO 18001.
Družba Veyance Technologies Europe pokriva del regije, ki vključujejo Evropo,
Bližnji Vzhod in Afriko. Poleg regijskega centra in proizvodnje zračnih vzmeti, avtomobilskih cevi in pogonskih elementov v Kranju (350 zaposlenih) znotraj družbe
Veyance Technologies Europe delujejo še družba za proizvodnjo cevi na Češkem
v Ostravi, družba za proizvodnjo zračnih vzmeti v Franciji v Montluconu, distribucijski center v Chasetownu v Veliki Britaniji ter družba za proizvodnjo pogonskih elementov in transportnih trakov v Uithenhagu v Južni Afriki.

Proizvodni in prodajni program
Jermeni za prenos moči
Veyance je proizvajalec kakovostnih izdelkov, namenjenih zadovoljevanju hitro rastočih zahtev visokozmogljivih motorjev za industrijske in avtomobilske aplikacije.
Izdelki blagovne znamke Goodyear ustrezajo splošno sprejetim specifikacijam,
zato se lahko uporabljajo tako v prvi kot tudi nadomestni vgradnji. Razvoj in trženje
izdelkov sooblikuje skupina strokovno usposobljenih sodelavcev z dolgoletnimi izkušnjami, ki s spremljanjem tehnoloških novosti na področju pogonskih elementov
nenehno nadgrajuje svoje znanje. Veyance proizvaja in trži:
- pogonske elemente v industriji in
- pogonske elemente za avtomobilske aplikacije.
Cevi

Jermeni Goodyear za prenos moči za
avtomobilske aplikacije in v industriji

Zračne vzmeti Goodyear

Z združeno močjo kupcev, strokovnjakov in inženirjev ter z vgradnjo edinstvenih
materialov in inovacijami v razvoju in inženiringu se Veyance nenehno prizadeva za
izdelavo in povečevanje široke palete zanesljivih industrijskih cevi blagovne znamke Goodyear. Evropska ekipa za razvoj sodeluje tako z evropskimi laboratoriji za testiranje najsodobnejših materialov in izdelkov v Sloveniji in na Češkem kot z velikimi svetovnimi centri tehnološke odličnosti v Severni Ameriki. Ti centri skupaj z najnaprednejšimi proizvodnimi tehnologijami zagotavljajo izdelavo konsistentnih cevi
odlične kakovosti, ki so prilagojene tudi specifičnim zahtevam evropskih kupcev.
Vse cevi blagovne znamke Goodyear izpolnjujejo zahteve različnih mednarodnih
standardov in/ali individualnih želja kupcev.
Zračne vzmeti
Pogonski elementi za avtomobilske aplikacije

VEYANCE TECHNOLOGIES EUROPE, d.o.o., ŠKOFJELOŠKA C. 6, KRANJ

Veyance proizvaja zračne vzmeti za nastavljivo zračno vzmetenje v gospodarskih vozilih, avtobusih in tirnih vozilih. Z vrsto dobrih lastnosti so se uveljavile tudi v industrijski uporabi za dušenje vibracij in kot sestavni del pnevmatskih naprav. Zračne
vzmeti so najpomembnejši del sistema pnevmatskega vzmetenja, ki v sodobnih vozilih zagotavlja visoko raven udobja, varnosti in zanesljivosti. Čeprav je koncept
zračnega vzmetenja preprost, so procesi načrtovanja, razvoja in proizvodnje zahtevni. Kakovostni proizvodi, ki so odporni proti številnim neprijaznim okoljskim dejavnikom, so rezultat dolgoletnih izkušenj delovanja v gumarski in kovinski industriji.
Transportni trakovi
Podjetje je vodilno v proizvodnji transportnih trakov na svetu. Devetdeset let razvoja in proizvodnje zagotavlja edinstveno strokovno znanje in izbor produktov, ki
ustreza še tako zahtevnim aplikacijam. Med drugimi izdelujemo tudi jermen z največjo trgalno trdnostjo (ST7000, širok 2,4 metra), najdebelejši jermen
(EP1800/4, širok 2,6 metra in debel 51 milimetrov) ter najdaljši jermen (ST1500,
dolžina 20,3 kilometra). Mednarodno razširjena infrastruktura (Kanada, Severna in
Južna Amerika, Južna Afrika, Avstralija in Kitajska) omogoča družbi Veyance proizvodnjo, dostavo in servis transportnih trakov v tako rekoč vse države sveta.

Industrijske cevi Goodyear
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Kovinar - Gradnje ST - prvovrstne
reference, konkurenčna ponudba

KOVINAR - GRADNJE ST,
STORITVE IN TRGOVINA, d.o.o.
Spodnji Plavž 26
4270 Jesenice, Slovenija
Tel uprava: 5810700
Fax uprava: 5810702 ali 5810758
E-pošta: info@kovinar-gradnje-st.si

Jeseniško podjetje Kovinar-Gradnje ST, d. o. o., je največje gradbeno podjetje na
območju zgornje Gorenjske. Po besedah direktorja Franca Stegnarja so v zadnjih letih zgradili več kot sto večjih in zahtevnih objektov v Zgornjesavski dolini, od
Rateč prek Kranjske Gore, Jesenic do Radovljice, Bleda in Bohinja. Zlasti uspešni
so na področju gradnje in obnove hotelskih objektov, saj so v zadnjih šestih letih
prevzeli praktično vse gradnje in obnove hotelov na Gorenjskem, od hotelov
Larix, Kompas, Prisank v Kranjski Gori, Park, Golf, Astoria na Bledu, bazenskih
kompleksov v Kranjski Gori in na Bledu ... Trenutno obnavljajo hotel Triglav na Bledu, gradijo Slovenski planinski muzej v Mojstrani, dokončujejo gradnjo stanovanj
na Lancovem, gradijo turistični objekt v Podkorenu, avtosalon Malgaj v Kranju, zaključujejo obnovo Gimnazije na Jesenicah ... Poleg tega delajo na več manjših
projektih, kar po direktorjevih besedah dokazuje, da so delavci družbe uspešni in
priljubljeni pri mnogih stalnih naročnikih.
Kljub svetovni krizi, ki je zajela tudi Slovenijo, je za družbo z okrog osemdeset zaposlenimi še eno uspešno poslovno leto. Podjetje že vse od ustanovitve leta 1996
posluje pozitivno, ima prvovrstne reference, dobro boniteto in konkurenčno
ponudbo na trgu. ”Vse to so dobre osnove za bodoči razvoj in za premostitev
kriznih časov. Obseg naročil se bo sicer verjetno zmanjšal, bojimo se tudi
povečanja neplačil, a kljub vsemu z optimizmom gledamo v prihodnost,” je
povedal direktor. Tudi v prihodnje si bodo prizadevali pridobiti čim več dela na področju hotelske, stanovanjske in industrijske gradnje. Iskali bodo tudi nove priložnosti za gradnjo v lastni organizaciji in investitorstvu, kjer je lahko dodana vrednost mnogo večja. ”Reference, konkurenčne cene, pravilno kadrovsko načrtovanje, posodobljen strojni park in novi poslovni prostori ter pametno gospodarjenje z optimalnimi stroški bo družbi omogočilo kvalitetno preživetje tudi v času gradbene recesije, vedno večje konkurence in svetovne krize,” je še prepričan direktor Franc Stegnar.

Hotel Triglav na Bledu, ki ga gradi KovinarGradnje ST, d.o.o.

V podjetju Kovinar-Gradnje
ST, d. o. o., je trenutno 80
zaposlenih, letno ustvarijo
od 12 do 18 milijonov evrov
prometa, poslujejo pa z
dobičkom. V letu 2008 so
se preselili v novo poslovno
stavbo na Spodnjem Plavžu.
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Poslovno-stanovanjski objekt Rondo na Jesenicah - privlačna in moderna stavba, ki je
trenutno najbolj reprezentančni objekt družbe Kovinar-Gradnje ST, d. o. o.
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Finančna rešitev za vsak posel
V Novi Ljubljanski banki, vodilni slovenski banki, s tradicijo,
strokovnostjo in s širokim izborom storitev uresničujemo
finančne potrebe slovenskih občanov in poslovnih subjektov.

Podružnica Gorenjska in Kamnik
Koroška cesta 21, Kranj
Telefon: 04/287 41 50, 01/831 8310
E-pošta: dusan.sustar@nlb.si
www.nlb.si

S Podružnico Gorenjska in Kamnik se uvrščamo med pomembne ponudnike
bančnih in drugih finančnih storitev v Kranju, Škofji Loki, Medvodah, na Bledu, Jesenicah, na Letališču Jožeta Pučnika, v Kamniku in na Duplici. Ponujamo rešitve
za vsak posel. Že pet let lahko izbirate med različnimi zavarovalnimi storitvami.
Komercialisti in poslovni skrbniki vam bodo svetovali pri izbiri zavarovanja z
vključenim varčevanjem, ki bo ustrezalo vam in vaši družini. Ključna prednost življenjskih zavarovanj je oprostitev plačila dohodnine iz naslova obresti. Odlična
dopolnitev klasični bančni ponudbi so varčevanja v investicijskih skladih. NLB
Skupina ima v svoji lasti družbo za upravljanje NLB Skladi, ki nudi izbiro pogumnim in zmernim vlagateljem. Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje postaja
zaradi stalnega nižanja pokojnin vse bolj pomembno za finančno varnost v tretjem
življenjskem obdobju. Izkoristite davčne olajšave za delodajalce in zaposlene. Poti
je veliko, rešitev je Skupna pokojninska družba. Bančniki vam bodo predstavili
NLB Leasing ponudbo, poslovnim subjektom pa predstavili načine za razpršitev
tveganj, ki jih ponujajo faktorinške in podobne storitve.

Z denarjem je treba znati

Dušan Šuštar,
direktor

Vzajemni skladi, ki jih upravlja hčerinsko podjetje NLB Skladi, vključujejo ponudbo številnih vzajemnih skladov, ki se razlikujejo po naložbeni politiki, tveganosti in
pričakovani donosnosti. Stranke lahko izberejo enkratna vplačila ali se odločijo
za varčevalni načrt, ki ob začetnem vložku omogoča postopno periodično varčevanje.

Zaposlite svoj denar
Tudi na področju bančnega zavarovalništva lahko s ponosom trdimo, da smo v zelo
kratkem obdobju postali pomembni ponudnik na področju varčevanj in naložb z
življenjskim zavarovanjem. Storitve življenjske zavarovalnice NLB Vita, ki nudijo
varčevanje in naložbo z življenjskim zavarovanjem obenem, so enkratna izbira za
tiste, ki želijo ob naložbi svojih prihrankov poskrbeti tudi za varnost svoje družine.
Na voljo je več bančno zavarovalniških storitev in prav vsak lahko najde takšno, ki
je v skladu z njegovimi željami in potrebami. Ponudbo na področju vzajemnih
skladov kakor tudi na področju bančnega zavarovalništva smo dopolnili z novimi
storitvami.

Partnerji podjetjem
S celovito ponudbo
NLB Skupine lahko svoje
poslovanje obogatite,
zato vljudno vabljeni v
poslovalnice NLB v Kranju,
Škofji Loki, Medvodah,
na Bledu, Jesenicah,
Letališču Jožeta Pučnika,
v Kamniku in na Duplici.
Prepričani smo, da vam lahko
pomagamo pri uspešnem
uresničevanju vaših načrtov!

Svojo ponudbo prilagajamo tudi potrebam gospodarskih subjektov. Podjetja in
samostojni podjetniki imate svojega poslovnega skrbnika, ki spremlja in skrbi za
podjetje na način, da mu svetuje in skuša skupaj z lastniki poiskati najustreznejšo
rešitev za potrebe, ki se v življenjski dobi podjetja pojavijo. Na voljo so vam številne
storitve, ki omogočajo uresničitev pogumnih poslovnih želja. S celovitim finančnim
nasvetom bomo poskrbeli za učinkovito upravljanje vaših sredstev in poiskali
ugodne vire financiranja.

NLB Skupina - poslovna priložnost na mednarodnih trgih
V NLB skupini je 56 članic na 18 trgih. Med njimi so banke, leasing podjetja, podjetja s področja trgovinskih financ (faktoring, forfetiranje, izvozno financiranje), 5
zavarovalnic, podjetje za upravljanje s premoženjem in 17 podjetij z drugih področij. Servisiramo več kot tri milijone strank. Tudi v prihodnosti bomo velik
poudarek namenili zagotavljanju varnosti poslovanja in obvladovanju tveganj. NLB
Skupina je največja slovenska mednarodna finančna skupina in prav zato strateška prednost vseh, ki nam zaupate.
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Spletna trgovina Mercator
zelo uspešna tudi v Kranju
Vedno večja konkurenca največjega slovenskega trgovca
Mercator spodbuja še k boljši storitvi in ponudbi. V Kranju je
Spletna trgovina Mercator pravi ”hit”.

Mercator, d. d.
Dunajska c. 107
1000 Ljubljana
www.mercator.si
Market OS MO 9
Cesta na Okroglo 3
4202 Naklo
Tel.: 04/256 82 24
Fax: 04/256 84 17

Miha Kravanja,
direktor MO 9

”V imenu vseh zaposlenih v Mercatorju bi se rad zahvalil vsem kupcem, ki nas vsakodnevno obiskujejo ter nam s tem izkazujejo zadovoljstvo in zvestobo. Še naprej
se bomo trudili nuditi jim karseda kakovostno storitev, prijaznost in dobro počutje
v naših trgovinah,” pravi Miha Kravanja, direktor maloprodajnega območja delniške družbe Mercator.
Mercator je kot največji slovenski trgovec kljub prežeči finančni krizi z notranjimi
optimizacijskimi ukrepi uspel v veliki meri obvladati pritisk in tako 22 tisoč zaposlenim še vedno zagotavlja stabilna delovna mesta, kar je v teh časih za preživetje in
zagotavljanje eksistence več kot pomembno. ”Prvo devetmesečje poslovanja smo
zaključili uspešno in smo izpolnili postavljene plane, hkrati pa si že zadali ambiciozne cilje tudi v letu 2009,” razlaga Kravanja.
Na Gorenjskem se je v zadnjem letu konkurenca v trgovini okrepila, kar Mercator
spodbuja še k boljši storitvi in širitvi ponudbe, hkrati pa bodo še naprej negovali
svojo prijaznost in dostopnost, kar ga še vedno uvršča na mesto najboljšega soseda. Posebno dodano vrednost za kupce omogočajo s klubi Zdravo življenje,
Klub Maxi in Klub M mobil. ”Na ta način razvijamo še bolj oseben odnos do najzvestejših kupcev in jim pripravljamo posebej prilagojeno ponudbo in storitve,” poudarja Kravanja.
Med največje Mercatorjeve uspehe vsekakor sodi klub Mercator Pika, saj je v Sloveniji že več kot 780 tisoč uporabnikov kartice zvestobe Mercator Pika. Kupci ob
nakupih zbirajo pike in več zbranih pik prinaša višjo boniteto v polletnem obdobju,
kar pomeni od tri- do šestodstotni popust na vse izdelke in storitve Mercatorja. Za
vse imetnike pa vse leto skrbno pripravljajo tudi številne druge ugodnosti.
Za cilj so si v Mercatorju postavili tudi prenovo sosedske prodajalne na Primskovem in odprtje novega supermarketa Mercator na Planini v Kranju. Tako želijo biti
še korak bližje vsem našim kupcem in jim omogočiti še bolj prijetno počutje ob nakupovanju.
Glede na to, da čas postaja vedno bolj neusmiljen, so v Mercatorju poskrbeli za vse
tiste, ki jim tako v zasebnem kot poslovnem življenju primanjkuje časa za mirno nakupovanje. V ta namen so tudi v Kranju uspešno organizirali Spletno trgovino Mercator,
ki omogoča udobne vsakodnevne nakupe zgolj preko računalnika, v Mercatorju pa se
potrudijo, da vam z nasmehom pripeljejo vaš želeni nakup na vaš dom ali v pisarno.

Direktor Miha Kravanja z vodjem MC Kranj Primskovo in osebjem oddelka sveži program.
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Uprava za obrambo Kranj dejavna
v javnem življenju Gorenjske regije
Slovenska vojska kot ugledna in moderna organizacija nudi
mladim različne oblike sodelovanja.

Oddelek za vojaške zadeve UO Kranj na
Nazorjevi 1
Uprava za obrambo Kranj,
Bleiweisova c. 32,
tel.: 04/290 1351
Oddelek za vojaške zadeve,
Nazorjeva ul. 1, Kranj,
tel.: 04/281 7310
Pisarna Jesenice,
C. maršala Tita 78/a, Jesenice,
tel.: 04/5860 278
Pisarna Radovljica,
Gorenjska cesta 15, Radovljica,
tel.: 04/5315 111
Pisarna Škofja Loka,
Poljanska c. 2, Škofja Loka,
tel.: 04/5127 580

”Vojaški poklic je za mlade lahko zelo zanimiv, saj je delo v Slovenski vojski raznoliko,
dinamično, kreativno. Poudarek je na timskem delu, veliko je možnosti dodatnega
izobraževanja doma in v tujini. Slovenska vojska je moderna organizacija, ki gre v korak
s časom in si želi izobraženih kadrov, zato je izobraževanje, usposabljanje in štipendiranje ena izmed prednostnih nalog. Pridobljena praktična znanja so dobra popotnica tudi v
zasebnem življenju in to je naložba, ki omogoča lepo prihodnost.” To je le utrinek iz vsebine seznanitve vojaških obveznikov z vojaško dolžnostjo. Letos je bilo vabljenih 1100
fantov iz Gorenjske regije, letnik 1990. Seznanitve so v pomladanskem delu potekale že
tradicionalno v Centru srednjih šol v Škofji Loki, nadaljevale pa so se v Vojašnici Bohinjska Bela za vojaške obveznike z Jesenic in Radovljice ter v mesecu maju v Tržiču. V jesenskem obdobju so potekale v Vojašnici Kranj. Na seznanitvi so bili fantje, ki so vpisani
v vojaško evidenco, seznanjeni, da se je ob ukinitvi obveznega služenja vojaškega roka
po letu 2003 sistem spremenil tako, da po tem letu vojaškim obveznikom ni več potrebno obvezno služiti vojaškega roka. Obvezno služenje vojaškega roka se lahko znova
uvede zaradi razloga, opredeljenega v Zakonu o vojaški dolžnosti. Na seznanitvi vojaških
obveznikov je bila ta vsebina podrobneje predstavljena.
Slovenska vojska ni čisto običajna organizacija, vendar je kljub temu med mladimi zanjo
vedno več zanimanja. Zato so bile na zanimiv način predstavljene vloga in naloge
Slovenske vojske v prostoru ter času globalizacije sveta. Poudarek je bil na fleksibilnosti
enot, ki delujejo doma in v tujini in tudi na sodelovanju v sistemu zaščite in reševanja, še
posebej ob lanski uničujoči vodni ujmi v Železnikih. Pri tem je bil izpostavljen čut za solidarnost in domoljubje. Podrobneje je bilo predstavljeno delo in življenje slovenskega
vojaka, njegova opremljenost in oborožitev. Na seznanitvi so fantje imeli lepo priložnost
bliže spoznati vojaško okolje in nekatere možne oblike sodelovanja s Slovensko vojsko,
za katere se danes odločajo.
Med mladimi je bilo precej zanimanja za štipendiranje. Letos je Ministrstvo za obrambo
prvič objavilo javni poziv za štipendije v šolskem letu 2008/2009, tako za dijake srednjih
šol kot za študente. Štipendije so namenjene vsem mladim, ki se bodo odločili, da

Pisarna Tržic,
Cankarjeva 1, Tržič,
tel.: 04/5963 080

Orkester Slovenske vojske v Qlandii
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Ministrstvo za obrambo, Bleiweisova c. 32, Kranj

Uradne ure:
pon., tor., čet. 8. do 15. ure
sreda od 8. do 17. ure
petek od 8. do 13. ure
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delovno kariero nadaljujejo v vrstah Slovenske vojske, kot poklicni pripadniki. Vsi
štipendisti imajo tako prioriteto pri zaposlovanju.
Druga priljubljena oblika sodelovanja, za katero se mladi odločajo, je prostovoljno
služenje vojaškega roka, ki traja tri mesece v eni od vojašnic Slovenske vojske. Za
navedeno obliko sodelovanja fantje in dekleta z Ministrstvom za obrambo podpišejo
pogodbo, ki je zavezujoča za obe strani: Ministrstvo poskrbi za nastanitev, prehrano,
obleko in plačilo potnih stroškov za odhode domov ob vikendih itd. Vsak mesec je zagotovljeno tudi plačilo. Obveza za udeleženca je, da zanimivo usposabljanje uspešno
zaključi. V treh mesecih udeleženec dodobra spozna delo in življenje pripadnika
Slovenske vojske, se navzame timskega duha, sklene mnoga nova prijateljstva, ki trajajo
tudi še leta kasneje. Prostovoljno služenje je hkrati odlična življenjska izkušnja še posebno za tiste, ki razmišljajo o morebitni karieri v Slovenski vojski in se bodo o tej poti potemtakem lažje odločili.
Tudi poklic vojaka in delovanje v rezervni sestavi je bil za fante zanimiv. Obe kategoriji sta bili podrobneje predstavljeni, tako v besedi kakor sliki. Poklic pripadnika
Slovenske vojske je izredno atraktiven, dinamičen in odgovoren ter omogoča možnost
osebnega razvoja in rasti. Pridobljena znanja in izkušnje v vojski so zelo uporabna tudi v
zasebnem življenju in za marsikoga se s tem odpira svetla pot v prihodnost. Ena izmed
pomembnejših nalog Uprave za obrambo Kranj je promocija Slovenske vojske ter pridobivanje kadra. Zato so prizadevanja tekla v smeri čim boljšega in tesnejšega sodelovanja
s civilnimi strukturami.

Slovenska vojska z otroki v Tržiču

Slovenska vojska je praznovala
Slovenska vojska 15. maja praznuje svoj praznik, dan Slovenske vojske. S tem je obeležen začetek usposabljanja slovenskih vojakov. Čas sega sedemnajst let nazaj, ko so 15. maja 1991
v takratnih učnih centrih Teritorialne obrambe na Igu pri Ljubljani in v Pekrah pri Mariboru sprejeli prvo generacijo slovenskih vojaških obveznikov. V prvem letu je bilo teh okoli 300 in do
leta 2003, ko je bilo obvezno služenje vojaškega roka ukinjeno, je bilo na ta način usposobljenih skoraj 92 tisoč slovenskih fantov. Praznični dan je bil po vsej Sloveniji obeležen
10. maja s praznovanji po vojašnicah. Na Gorenjskem so bila za javnost odprta vrata v Vojašnici Bohinjska Bela. Vojašnica Kranj je svoja vrata Kranjčanom in širši gorenjski javnosti
odprla nekoliko kasneje, 6. septembra, saj je bila pred tem še posebej obremenjena in
angažirana v sistemu logistične podpore projekta slovenskega predsedovanja EU 2008.
Obisk je bil letos izreden, saj je obe vojašnici obiskalo okoli 9000 gostov.

Slovenska vojska na javnih prireditvah

Plezalna stena na Bohinjski Beli

Na obeh omenjenih prireditvah je Uprava za obrambo Kranj organizirala INFO točko, na kateri je bilo mogoče dobiti vse informacije, ki se nanašajo na poklic in na druge oblike sodelovanja s Slovensko vojsko. V tej luči je bila Uprava za obrambo Kranj prisotna še na vseh
drugih večjih javnih prireditvah, kot so Kranfest, Teden mladih, Šuštarska nedelja v Tržiču,
planiški skoki, mednarodna kolesarska dirka, Županov tek, itd.
Kranjčanom se je še posebej vtisnil v spomin dogodek iz prvih dni oktobra, ko se je Slovenska vojska v Kranju predstavila v nekoliko drugačni luči in je bila ob tem toplo sprejeta. V
kontekstu predstavitve poklica in drugih oblik možnega medsebojnega sodelovanja je v
središču trgovskega centra Qlandia v Kranju sodeloval orkester SV. Z nastopom je sobotne
deževne dopoldanske ure popestril s privlačnim repertoarjem za različne glasbene okuse.

Sodelovanje Slovenske vojske s šolami

Obisk župana v Vojašnici Kranj

V duhu dobrega sodelovanja in na povabilo vodstev nekaterih srednjih in osnovnih šol so se
pripadniki Slovenske vojske Uprave za obrambo Kranj prijazno odzvali. V teh primerih je šlo,
za sodelovanje v okviru predstavitve različnih poklicev, kjer je bil na zanimiv način predstavljen poklic pripadnika Slovenske vojske. Šlo je tudi za sodelovanje na tako imenovanem
Tehničnem dnevu, ki ga osnovne šole organizirajo v okviru svojega programa.
S posebnim zadovoljstvom so se odzvali povabilu iz Osnovne šole Železniki, kjer so 8. in 9.
aprila za učence zadnjih razredov pripravili dinamično predstavitev vojaškega poklica, delovanje pripadnikov Slovenske vojske doma in v tujini ter tudi njihovo vlogo ob večjih naravnih
nesrečah. Osnovnošolci so bili še posebej hvaležni za požrtvovalno sodelovanje pripadnikov
Slovenske vojske ob lanski vodni ujmi, ki je močno prizadela Železnike in okoliške kraje.

Uprava za obrambo Kranj skupaj z enotami in poveljstvi Slovenske vojske tudi v
letu 2009 načrtuje izvedbo številnih dogodkov.

Slovenska vojska na Tednu mladih v Kranju
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OSEBNA SPLETNA BANKA
Kaj pričakujete od svoje
banke?
Več storitev? Osebnega bančnika?
Nagrajevanje zvestobe?
Banka IN vam nudi vse to in še mnogo več.
Prek spleta imate dostop do najrazličnejših
storitev, posvetujete se s svojim osebnim
bančnikom in z njim urejate vaše celotno
bančno poslovanje. Nagrajujemo pa tudi
vašo zvestobo.Vstopite v nov svet spletne
banke, v kateri se vam osebno posvetimo,
in odkrijte še več!
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Osebni pristop
na daljavo?
Odkrijte se vec!

www.bankain.si
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d.o.o.

Maistrov trg 12, Kranj
tel.: (04) 202 13 53, gsm: 051/320 700
faks: (04) 202 17 85
e-pošta: info@k3-kern.si
internet: http://www.k3-kern.si

K3 KERN d.o.o.

IRENA JEREB s.p.

www.gorenjskiglas.si

zavarovanje
odgovornosti, licenca
Planina 3,
4000 Kranj

Telefon: 04 235 1000
Faks: 04 235 1001,
GSM: 041 331 886
info@ida-nepremicnine.si
www.ida-nepremicnine.si

JUR-TAN, nepremičnine, d. o. o., PE Cankarjeva ulica 03 (staromestno jedro),
4000 Kranj, tel.: 04/236-92-14, mobi: 041/451-857, e-pošta: info@jur-tan.si

Ida d.o.o., Ul. Juleta Gabrovška 34, Kranj

■

posredovanje in svetovanje pri nakupu ali prodaji nepremičnin ■ posredovanje
pri najemu ali oddaji nepremičnin ■ ogledi nepremičnin ■ cenitev nepremičnin

■

ITD NEPREMIČNINE, d.o.o.
MAISTROV TRG 7, 4000 KRANJ
TEL.: 04/23-81-120, 04/23-66-670
041/755-296, 040/204-661, 041/900-009
e-pošta: itd.nepremicnine@siol.net
www.itd-plus.si

svetovanje pri pogajanjih ■ oglaševanje v medijih ■ pregled listin

sestava kupoprodajnih in najemnih pogodb ■ izdelava zemljiškoknjižnega predloga
■

prepis nepremičnine in ureditev celotne dokumentacije ■ poslovno sodelovanje
z banko pri najemu kredita.

BODITE KORAK NAPREJ NA POTI DO NOVEGA DOMA
181

Jur-tan d.o.o., Sr. Bitnje 36a, Žabnica

■
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www.pogrebnik.com
P.E. Kranj, Koroška c. 16,
Dvorje 13, Cerklje,
tel.: 252 14 24,
gsm: 041/624-685

zahvale
mali
oglasi

04/201 42 47,
e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Veterinarska klinika

za male živali
dr. Zlata Čop, s. dr. vet. med.
Alpska 49, 4248 LESCE

Tel.: 04/53 77 100
Delovni čas:
pon.-pet.: 8.00 - 18.00
sob.: 8.00 - 12.00

MOJE, DOMAČE IN VARNE - GORENJSKE LEKARNE
LEKARNIŠKE ENOTE

DELOVNI ČAS

OBČINA KRANJ

ponedeljek - petek: 7.00 - 19.30, sobota: 7.00 - 13.00
vsak dan: 19.30 - 7.00, sobota: 13.00 - 19.30, nedelja in prazniki: 7.00 - 19.30
ponedeljek - petek: 7.00 - 19.30, sobota: 8.00 - 12.00
ponedeljek - petek: 9.00 - 21.00, sobota 8.00 - 21.00,
nedelja odprto le v novembru in decembru od 9.00 - 17.00
ponedeljek - petek: 7.00 - 19.00, sobota: 8.00 - 12.00
ponedeljek - petek: 7.00 - 19.00, sobota: 8.00 - 12.00
ponedeljek - petek: 7.00 - 19.00, sobota: 8.00 - 12.00
ponedeljek, sreda, petek:7.00-16.00, torek, četrtek: 13.00 - 19.30, sobota: zaprto
ponedeljek - petek: 8.00 - 16.00, sobota: 8.00 - 12.00
ponedeljek - petek: 7.00 - 19.30, sobota: 7.00 - 13.00
ponedeljek-sreda,petek:7.00-15.00, četrtek: 12.00 - 20.00, sobota: zaprto
ponedeljek - petek: 7.30 - 20.00, sobota: 8.00 - 13.00
sobota: 13.00 - 18.00
ponedeljek - petek: 7.30 - 19.30, sobota: 8.00 - 13.00
ponedeljek - petek: 7.00 - 19.30, sobota: 7.00 - 13.00
nedelja in prazniki: 9.00 - 17.00
ponedeljek,četrtek: 12.00 - 20.00, torek, sreda, petek: 7.00 - 15.00, sobota: zaprto
ponedeljek, torek, četrtek, petek: 7.30 - 15.00, sreda: 12.00 - 19.00, sobota: 8.00 - 13.00
ponedeljek - petek: 7.00 - 19.30, sobota: 7.00 - 12.00
ponedeljek, petek: 12.00 - 19.00, torek, sreda, četrtek: 8.30 - 16.00, sobota: 8.00 - 13.00
ponedeljek - petek: 7.00 - 19.30, sobota: 7.00 - 13.00
nedelja in prazniki: 9.00 - 17.00
ponedeljek - petek: 7.30 - 19.00, sobota: zaprto
ponedeljek - petek: 8.00 - 19.00, sobota: 8.00 - 12.00
ponedeljek - petek: 7.00 - 19.30, sobota: 8.00 - 12.00
ponedeljek - petek: 8.00 - 19.00, sobota zaprto

Lekarna Kranj, Bleiweisova cesta 8, 4000 Kranj
Dežurstvo:
Lekarna Planina, Lojzeta Hrovata 4a, 4000 Kranj
Lekarna Planina II, Cesta 1. maja 77, 4000 Kranj

OBČINA CERKLJE
OBČINA ŠENČUR
OBČINA RADOVLJICA

OBČINA BLED

Lekarna Primskovo, C. Staneta Žagarja 37,4000 Kranj
Lekarna Stražišče, Baragov trg 2,4000 Kranj
Lekarna Cerklje, Trg Davorina Jenka 13,4207 Cerklje
Lekarna Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur
Lekarna Lesce, Alpska cesta 37/a, 4248 Lesce
Lekarna Radovljica, Kopališka 7, 4240 Radovljica
Lekarniška podružnica Kropa, Kropa 1b, 4245 Kropa
Lekarna Zlatorog Bled, Prešernova 36, 4260 Bled

Dežurstvo:
Lekarna Bohinjska Bistrica, Triglavska 15, 4264 Bohinjska Bistrica
Lekarna Jesenice, Cesta Maršala Tita 18, 4270 Jesenice
Dežurstvo:
Lekarniška podružnica Žirovnica, Selo pri Žirovnici 8a, 4274 Žirovnica
OBČINA KRANJSKA GORA Lekarna Kranjska Gora, Slavka Černeta 34, 4280 Kranjska Gora
OBČINA TRŽIČ
Lekarna Tržič, Blejska cesta 10, 4290 Tržič
OBČINA ŠKOFJA LOKA Lekarna Podlubnik, Podlubnik 139, 4220 Škofja Loka
Lekarna Škofja Loka, Stara cesta 14, 4220 Škofja Loka
Dežurstvo:
OBČINA GORENJA VAS Lekarna Gorenja vas, Trata 7, 4224 Gorenja vas
OBČINA ŽIRI
Lekarna Žiri, Trg svobode 9, 4226 Žiri
OBČINA ŽELEZNIKI
Lekarna Železniki, Racovnik 29, 4228 Železniki
OBČINA PREDDVOR
Lekarna Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor
OBČINA BOHINJ
OBČINA JESENICE

Gosposvetska ulica 12
4000 Kranj, Slovenija
telefon: (04) 20 16 100
faks: (04) 20 16 110
e-naslov: info@gorenjske-lekarne.si
www.gorenjske-lekarne.si

TELEFON
04/20 16 134
04/20 16 160
04/20 16 175
04/20 16 169
04/20 16 150
04/20 16 170
04/25 19 750
04/53 53 690
04/53 20 700
04/53 08 290
04/57 80 770
04/57 27 740
04/58 33 710
04/58 09 232
04/58 84 760
04/59 71 730
04/51 11 670
04/51 11 680
04/51 83 720
04/51 05 930
04/51 01 930
04/25 550 50

GALENSKI LABORATORIJ
Bleiweisova 8, 4000 Kranj, tel.: 04 20 16 140
KONTROLNO ANALIZNI LABORATORIJ
Bleiweisova 8, 4000 Kranj, tel.: 04 20 16 142
FARMAKOINFORMATIVNA SLUŽBA
Bleiweisova 8, 4000 Kranj, tel.: 04 20 16 133
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Zadružna lastnina je protiutež
koncentraciji kapitala
Kmetijsko zadružništvo na blejskem in gorjanskem območju
ima ob 110-letni tradiciji tudi dobro prihodnost, saj so prav
zadruge najboljša zaščita članov pred izkoriščanjem podjetniškega kapitala.

GOZD BLED,
kmetijsko gozdarska zadruga, z. o. o.
Za žago 1a, 4260 Bled,
Telefon: 04/575 05 00
Telefaks: 04/575 05 49
www.gozd-bled.si

Osmega avgusta letos je minilo 110 let, odkar so v Gorjah ustanovili Kmetijsko
društvo, zadrugo z omejeno zavezo, ki je prvi predhodnik sedanje Kmetijsko gozdarske zadruge Gozd Bled. V obdobju do druge svetovne vojne je na blejskem in
gorjanskem območju nastalo še več kmetijskih, živinorejskih, mlekarskih in
nabavno prodajnih zadrug. Med drugo svetovno vojno so zadruge s trgovinami
vred prevzeli Nemci. Po drugi svetovni vojni je zadružništvo postalo oblika socializacije vasi, po vaseh so poleg nabavno prodajnih zadrug ustanavljali tudi kmetijsko obdelovalne zadruge (KOZ), ki naj bi obdelovale nacionalizirano zemljo kmetov. Tovrstna oblika zadružništva ni zaživela, kmetje so imeli več zaupanja v
splošne kmetijske zadruge, delovale so v Gorjah, v Ribnem, na Bohinjski Beli in
na Bledu, ki pa so se leta 1961 združile v Kmetijsko gozdarsko zadrugo Bled.
Zadruga se je ukvarjala z vsemi dejavnostmi na področju kmetijstva, vključno z vrtnarstvom in gozdarstvom, z odkupom lesa, kmetijskih pridelkov ter s kmetijsko in
gozdarsko svetovalno službo. Reorganizacija podjetij je leta 1963 zadružništvu
vzela gozdarstvo, gozdni delavci in strokovnjaki so z opremo in delom premoženja
prešli h Gozdnemu gospodarstvu Bled. Leta 1984 se je zadruga vključila v Sozd
Mercator KIT, sedem let kasneje je iz njega izstopila.

Spojitev dveh zadrug v eno

Jože Smole,
predsednik zadruge

Zakon o gozdovih je ob razdružitvi gozdnih gospodarstev na javno gozdarsko
službo, izvajalsko podjetje in zadrugo omogočil, da se TOK - temeljna organizacija kooperantov preoblikuje v gozdarsko zadrugo. Na Bledu so to možnost izkoristili in 27. novembra 1992 ustanovili Gozdarsko kmetijsko zadrugo Gozd, ki je junija leta 1993 začela poslovati. Zaradi podpisov gozdarjev, takrat zaposlenih pri GG
Bled, proti zadrugi je po nekaj mesecih prenehala delovati, nato se je s Kmetijsko

Jože Skumavec,
direktor zadruge

Zadruga je na Rečici pri Bledu.
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gozdarsko zadrugo Bled spojila v Kmetijsko gozdarsko zadrugo Gozd Bled, ki je
s poslovanjem začela 1. julija 1997. ”V spojitev je bilo vloženega ogromno dela,
truda in živcev. Do končne oblike pravil in članstva je bilo treba sklicati pet občnih
zborov in seveda veliko sej upravnih odborov obeh zadrug,” se spominja Jože Skumavec, direktor KGZ Gozd Bled, in dodaja, da je bila to v tistem obdobju skoraj
edina spojitev zadrug v Sloveniji.
Dosegli zastavljene cilje
Zadruga si je že na začetku postavila štiri cilje: zagotoviti stalno likvidnost in s tem
redno plačevanje obveznosti, ustvariti normalne pogoje za delo, vpeljati red v
poslovanje ter ohraniti, povečati in razširiti zadružno dejavnost. V enajstih letih je
izpolnila zastavljene cilje. Že v drugi polovici leta 1997 je obnovila objekt nekdanjega skladišča na Rečici in v njem uredila trgovske in skladiščne prostore ter
pisarne, zadružnikom in vsem drugim redno plačuje obveznosti, občutno je
povečala prodajo kmetijskega reprodukcijskega materiala in drugega kmetijskega
”blaga” ter tudi odkup kmetijskih pridelkov. Lani je odkupila 2,76 milijona litrov mleka, kar je 2,9-krat več kot leta 1981 in 4,8-krat več kot leta 1972, povprečna
količina odkupljenega mleka na kmetijo pa je v obdobju 1998-2007 porasla s 30
na več kot 90 tisoč litrov. Promet v kmetijsko gozdarskem centru je v letu 1998
znašal okoli 160 tisoč evrov, lani je dosegel 800 tisoč evrov. Skoraj sedem let so
imeli tudi živilsko trgovino na Bledu in dobro leto tudi mesnico v Gorjah, ki pa so
ju zaradi zmanjšanja prometa zaprli. Pri odkupu goved so načrtovali letno 70 ton
mesa, lani so ga odkupili 37 ton. Na leto odkupijo od 10 do 15 tisoč m3 lesa pri
cesti ali na panju, lani so nabavili tudi lastno traktorsko kompozicijo za prevoz in
nakladanje lesa, s katero dosegajo velik ekonomski uspeh. Ukvarjajo se tudi z
drugimi dejavnostmi: organizirajo tehnične preglede traktorjev in priključkov,
posredujejo pri prometu kmetijskih zemljišč in gozdov, izobražujejo za varnost in
zdravje pri delu, izdelujejo ocene tveganja, opravljajo računovodska posla za
hčerinsko podjetje Mlekop ... Zadruga je bila poleg KGZ Sava Lesce tudi soustanoviteljica Hranilno kreditne službe za Gorenjsko z 38-odstotnim deležem, po
zaostritvi pogojev za delovanje HKS-ov jo je leta 2001 prevzela Zveza HKS Slovenije, ustanoviteljici pa sta morali plačati še izgubo v višini 287.920 evrov. Blejska
zadruga je za plačilo obveznosti najela posojilo in ga dokončno odplačala 1. januarja 2007 s prodajo delnic Ljubljanskih mlekarn in nekaterih nepremičnin, že leto
prej pa je Deželna banka Slovenije, ki je nastala z združitvijo Zveze HKS Slovenije
in Slovenske zadružne kmetijske banke, zaprla blagajniško mesto na Bledu.

Nakladanje lesa na traktorsko kompozicijo

Tepkovec z območij Gorij in Bleda

Dobro založena kmetijska trgovina

Zadružnikom nagrada za zvestobo
Zadruga danes šteje 168 članov in izkazuje v bilanci stanja za 1,22 milijona evrov
premoženja, to je 2,9-krat več kot ob ustanovitvi. V lasti ima zemljišče in objekte
na Rečici, 15 odstotkov objekta na Prešernovi 11 na Bledu, 92 odstotkov objekta
Zgornje Gorje 7 in 50 odstotkov objekta Zgornje Gorje 7a, 19,7 hektarja njiv in
travnikov, dobre štiri hektarje gozdov ... Na leto ustvari dva milijona evrov prometa,
posluje uspešno in vsako leto (izjema je bilo leto 2003) dodeli članom rabate oz.
ristorne ali nagrade za zvestobo. Tudi v prihodnje bo ohranjala sedanje dejavnosti
- trgovino, odkup mleka, klavnih živali in lesa, okrepila bo knjigovodsko
računovodske in administrativne storitve in razvila novo dejavnost - hortikulturno
urejanje.

Izobraževanje

Zadružništvo ima prihodnost
”Zadružništvo ima lepo prihodnost,” pravi direktor Jože Skumavec in poudarja, da
je osnova za to lastnina, nerazdelno zadružno premoženje. Zadružna lastnina je
protiutež koncentraciji kapitala, zadruga pa zaščita članov pred izkoriščanjem podjetniškega kapitala oz. peščice lastnikov, katerih prvi cilj je dobiček. Predvsem
člani morajo verjeti v zadrugo in z njo sodelovati tudi v razmerah, ko jim konkurenca trenutno nudi ugodnejše pogoje. Ko se član znajde v težavah, so prva vrata, na
katera potrka za pomoč, prav zadružna. Zadruga je servis za kmeta, živi s krajem,
z majhnim, drobnim gospodarstvom in je tudi najbolj prilagodljiva oblika za hude
čase, ki prihajajo z gospodarsko recesijo. Če je občina politična lokalna skupnost,
je zadruga gospodarska lokalna skupnost, pravi Jože Skumavec.

Les, pripravljen za nadaljnji transport
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Uspešno leto
za KGZ Sava Lesce
Sava, kmetijsko gozdarska
zadruga z.o.o., Lesce
Rožna dolina 50, 4248 Lesce
tel.: 04 53 53 610
fax: 04 53 53 621
www.kgz-sava.si

O dosežkih v letošnjem letu in načrtih za prihodnje smo se
pogovarjali z direktorjem zadruge Emilom Peternelom.

Letošnjo pomlad ste zaključili eno največjih investicij doslej - dogradili ste
nove poslovne prostore v Lescah. Je projekt izpolnil vaša pričakovanja?
”Z novimi prostori poslovne stavbe, v kateri sta uprava zadruge, trgovina, prostori
kmetijsko svetovalne službe, računovodski servis in Deželna banka Slovenije, smo
zelo zadovoljni. Tudi naši posestvi na Bledu in v Poljčah smo v zadnjem času rekonstruirali in opremili z najsodobnejšo novo kmetijsko mehanizacijo. Na poslovnem področju smo zadovoljni, da smo v zadnjem obdobju uvedli ločeno knjigovodstvo po posameznih enotah, kar pomeni, da vsi vodje enot razpolagajo z mesečnimi podatki in rezultati, kar je dobro vplivalo na zmanjševanje stroškov in s tem dosegli, da vse enote poslujejo pozitivno, tudi ob upoštevanju amortizacije.”
Jesen je bilo posebej delovno v vašem sadovnjaku Resje.
”Tako je. Sadovnjak obsega 30 hektarov površine in letošnji pridelek, tako ocenjujemo, je izjemen, saj smo pridelali kar 700 ton jabolk, kar je 300 ton več kot lani.
Emil Peternel,
Vsa jabolka so v integrirani pridelavi, kar pomeni, da je uporaba herbicidov miniuniv. dipl. ing. zoot.,
malna oziroma bistveno manjša kot dovoljena. Letošnja novost v našem sadovnjadirektor KGZ Sava Lesce
ku pa je bio sok iz jabolk druge in tretje kakovosti, ki smo jih prej po nizki ceni prodajali v Fructal. Tako kot jabolka, ki jih skoraj tri četrtine prodamo kar na samem
dvorišču, bomo tudi sok prodajali na Resjah. Tam imamo novo hladilnico z najsodobnejšim prebiralnim strojem, ki jabolka kalibrira tudi po barvi. Na tej osnovi in na
osnovi vseh ostalih aktivnosti se je v letošnjih prvih sedmih mesecih poslovni rezultat zadruge pred obdavčitvijo povečal za več kot polovico. Sredstva namenjamo
predvsem za nove investicije in nakup dodatnih kmetijskih zemljišč, kar omogoča
ohranitev prireje in proizvodnje v dosedanjem in povečanem obsegu na naravi prijazen način.”
Veliko aktivnosti zadruge je povezanih s pridobivanjem zemljišč. Kako
uspešni ste na tem področju?
”Na osnovi pogodb, ki so nadomeščale
razlastitev za potrebe gorenjske avtoceste, in dobrega in strokovnega sodelovanja s skladom kmetijskih zemljišč smo
skoraj za vsa odvzeta kmetijska zemljišča uspeli pridobiti nadomestna. Sicer pa
zadruga kupi vsa razpoložljiva zemljišča,
ki so na prodaj. Če gre za zaokroževanje
kompleksov, s tem racionaliziramo obdelavo, sicer pa zemljišča ponudimo kot
nadomestna zemljišča pravnim in fizičnim osebam, katerih zemljišča obdelujemo na naših kompleksih kot zakupniki.
Del jih oddamo tudi v zakup članom zadruge. Aktivni smo tudi pri denacionalizacijskih postopkih: glavna odprta območja so v sklopu posestva na Bled.
Tam smo s sodno izvedenskim mnenjem
dokazali, da je revalorizirana povečana
vrednost kompleksa 47 hektarov kmetijskih zemljišč glede na stanje pred agroSodobna zbiralnica mleka v Poljčah. Odkupne cene, ki jih za mleko
melioracijo relativno večja za več kot 30
ponuja KGZ Sava Lesce, so še vedno bistveno višje kot drugje v Evropi in Sloveniji.
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odstotkov, kar pomeni oviro za vračilo v
naravi. Po podatkih Monike Šemrl, vodje zemljiško pravnih zadev v zadrugi, smo
tudi z agrarnimi skupnostmi dosegli poravnave - doslej nerešljive zadeve rešujemo s poravnavo in dogovornimi delitvenimi razmerji. Zadovoljni smo, da je rešenih že več kot polovica zadev, s tem da
zadruga površine zemljišč ne zmanjšuje.”
V tem obdobju so - tudi zaradi finančne krize - aktualne tudi cene mleka.
Ste jih uspeli obdržati na primernem
nivoju?
”V Evropi cene mleka padajo - na račun
vzhodnih trgov, predvsem Kitajske, kjer
se je zmanjšalo povpraševanje po mleku
v prahu. Glede na trenutno recesijo, ki
vlada v svetu, evropski uniji in tudi v Sloveniji, se je konzumacija mleka in mlečnih izdelkov tako v Sloveniji kot v EU
zmanjšala in s tem povečal pritisk na
mlekarne po zniževanju odkupnih cen.
Poskušamo ostati čim bolj konkurenčni,
od rejcev odkupimo vse mleko. V zbirnem centru v Poljčah ga analiziramo na
prisotnost zaviralnih substanc, tako da ni
mogoče, da bi naprej plasirali mleko, ki V sadovnjaku Resje so stisnili tudi 10 tisoč litrov bio soka, je povedala vodja sadovnjaka
bi vsebovalo za ljudi škodljive snovi. Pri- Tatjana Zupan. Tudi jabolka so naprodaj vse do pomladi. Sodobna hladilnica omogoča,
tisk na cene mleka omogočajo v našem da jih ni potrebno obdelati s sredstvi za večjo obstojnost.
primeru predvsem ostale države EU, kot
sta Nemčija in Francija, ki sta pripravljeni dostaviti mleko na rampo na primer italijanskih mlekarn že po ceni okoli 25 centov za kilogram. Na našem zbirnem centru v Poljčah je cena zaenkrat še višja za okoli 10 centov pri kilogramu. Ta razlika
je še večja, ker v našem primeru mlekarne financirajo tudi prevoz mleka. Kot sem
že omenil, je prireja mleka v Sloveniji še vedno za približno 30 odstotkov večja kot
poraba. Italiji pa so na primer glede na dosedanjo porabo dodeljene mlečne kvote v višini nekaj čez 70 odstotkov.”
Kakšni časi se nam torej obetajo?
”Upam, da je pritisk na znižanje cen v Sloveniji bolj začasne narave, kajti v Bruseljskih novicah je evropsko združenje proizvajalcev dietičnih živil (IDACE) objavilo dokument, ki opisuje neskladja znotraj uredbe 1999/21/EC glede sestave hrane za
posebne zdravstvene namene za dojenčke. Gre za vrednost dodanih mineralov in
vitaminov v mlečne formule. Poleg tega je evropska skupnost sprejela uredbo o
pomenu izdelkov za dojenčke brez glutena, ki temeljijo na hidraliziranih proteinih
beljakovin, ki so pridobljene iz beljakovn kravjega mleka. Tu vidim prednost za slovenske rejce, kajti mleko, odkupljeno v Sloveniji, je glede na vsebnost beljakovin
bistveno bogatejše kot je povprečje v EU. Omenil bi še, da se kljub temu, da je
uvoz mleka v prahu iz Kitajske prepovedan, ta vendarle ilegalno pojavlja tudi na trgih EU - a k sreči to mleko absolutno ne prihaja v Slovenijo. To lahko podkrepim z
dejstvi, da je bil melanin ugotovljen v kremni čokoladni piti s Kitajskega, ki so jo
prodajali v Nemčiji, melanin v prahu kavne smetane s Tajskega ter sorbinsko kislino, nevtralizirano v jagodno-jogurtnem napitku so našli na Slovaškem, v Sloveniji
pa na srečo na policah trgovin ni bilo nič od tega.”
Ste tako uspešni tudi v svoji novi kmetijski trgovini?
”Vsekakor. Po podatkih vodje komerciale Marjane Nadižar se promet povečuje
tako v malo kot veleprodaji. V prihodnje pred trgovino načrtujemo tudi postavitev
stojnic, na katerih bi kmetje lahko prodajali svoje pridelke in izdelke, podaljšali pa
bomo tudi odpiralni čas, saj so naši kupci izrazili željo, da bi bila trgovina odprta
do 19. ure.”
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Knauf Insulation
Podjetje Knauf Insulation, d. d., Škofja Loka, nekateri ga morda še vedno bolj poznajo kot Termo, je v preteklem letu prvič
v celoti poslovalo pod pogoji poslovanja velike korporacije.
Za njimi je obdobje celovite integracije vseh oddelkov podjetja
v centralni sistem pa tudi racionalizacije na področju kadrov.
Naš sogovornik je novi direktor tovarne Knauf Insulation
Škofja Loka Franc Žun.

Knauf insulation, d.d.
industrija termičnih izolacij, Škofja Loka
Trata 33, 4220 Škofja Loka
tel.: 04 5114 000
fax: 04 5114 194
www.knaufinsulation.si

Franc Žun, Plant manager
Knauf Insulation, Škofja Loka
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Gospod Žun, kako bi ocenili leto 2008 v poslovnem smislu?
”To leto je bilo za nas zelo dinamično. Kot ste omenili, smo v prvi polovici leta še zaključevali notranje prestrukturiranje, hkrati pa smo se na trgu že začeli srečevati z
dokaj nekonstantnim povpraševanjem ter po drugi strani z rastjo cen surovin. Dejstvo je, da je bilo poslovno leto 2007 za nas rekordno doslej in da bo take rezultate zelo težko ponoviti v bližnji prihodnosti. Kljub temu pa smo razmere na trgu uspeli dobro obvladovati, tako da bomo tudi letošnje poslovno leto uspešno zaključili.”
Kakšne pa so bile letošnje investicije?
”Moram poudariti, da novi lastniki intenzivno gledajo v prihodnost in nam dajejo
tudi preko investicij možnosti za nadaljni razvoj. V začetku leta 2008 je začela z
obratovanjem nova proizvodna linija, ki smo jo preselili iz Bodovelj in jo hkrati
posodobili. Tako ta investicija kot tudi nekatere druge, ki so še bile realizirane v
tem letu ali pa so v pripravi, so usmerjene k izdelovanju izdelkov z višjimi dodanimi
vrednostmi. Škofjeloška tovarna namreč postaja center za proizvodnjo zahtevnejših izdelkov, ki jih druge tovarne v našem sistemu ne morejo proizvesti. Tako si
med drugim trenutno prizadevamo čimprej postaviti novo linijo za proizvodnjo navitih cevakov, v pripravi pa so tudi drugi projekti izboljšav.”
Kaj pa vaša skrb za okolje in lokalno skupnost?
”Skrb za okolje spada med primarne cilje našega podjetja. Preko uporabe BAT
tehnologije si prizadevamo proizvajati z najboljšimi razpoložljivimi sredstvi,
vzporedno pa potekajo tudi nenehne izboljšave na področju zmanjšanja vplivov na
okolje. Vsi predpisani parametri emisij, ki jih redno kontroliramo, so pod mejnimi
vrednostmi. Veliko si obetamo tudi od razvoja novih tehnologij, ki bodo bistveno
čistejše in neobremenjujoče za okolico, po drugi strani pa se pripravljajo tudi spremembe na produktih, ki bodo tako še bolj okolju prijazni.
Z lokalno skupnostjo skušamo voditi konstruktivni dialog, prisluhniti njihovim komentarjem in ukrepati v smeri strpnega sobivanja tudi v prihodnje. S svojimi
prispevki pa podpiramo številne športne, kot tudi kulturne in humanitarne aktivnosti v lokalnem okolju ter tako tudi na ta način prispevamo k razvoju kraja.”
Izolacija postaja z energetskega vidika vse pomembnejša.
”Veseli smo, da je tudi širša javnost spoznala dejanski pomen izoliranja objektov. To je
sicer zgodba, ki jo mi razlagamo že dolga leta, s prihodom dragih in hkrati omejenih
energetskih virov pa je izolacija postala dejansko eden cenejših in zelo učinkovitih
orodij za zmanjševanje porabe energije in ohranjanje čistega okolja. Pred kratkim je
slovenska vlada sprejela novi Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stravbah, ki daje
jasne smernice gradbeni stroki, med drugim tudi o vgradnji večjih debelin izolacije.”
Ste človek, ki ljubi izzive. Kakšne cilje ste si zadali tokrat?
”Sem diplomirani organizator manager, s 27-letnimi izkušnjami na področju vodenja proizvodnje. Prihajam iz farmacevtske družbe Lek, ki je že nekaj let v lasti
Novartisove generične entitete Sandoz. Na novem delovnem mestu plant managerja proizvodne lokacije Knauf Insualtion v Škofji Loki sem našel izzive, ki me
motivirajo na novi karierni poti. S prehodom bivšega Terma v multinacionalno
strukturo Knauf Insulation se spreminjajo tudi razmerja in možnosti za uspeh. Moja
naloga je predvsem izkoristiti vse razpoložljive notranje potenciale in poskrbeti, da
bomo s pravilno umeščenostjo in izkoriščanjem globalnih struktur korporacije
postali še bolj uspešni in prepoznavni kot ena vodilnih proizvodnih lokacij v veliki
družini Knauf Insulation.”
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Priložnost za nove programe
Alples Železniki tako lansko poslovno leto kot letošnje,
kljub katastrofalnim poplavam, končuje s pozitivnim
rezultatom. Letos so pripravili več novih programov, še več
jih napovedujejo.

Alples, industrija pohištva, d.d.
Češnjica 48b
4228 Železniki
Tel: 04 51 18 100
Fax: 04 51 18 108

Franc Zupanc, direktor

Alples sestavlja tudi
hčerinsko podjetje Alples
3E Strojegradnja (zaposluje
30 sodelavcev), ki so
konkurenčni pri zagotavljanju
avtomatizacije proizvodnje
tako na domačih trgih kot
tudi za avstrijski in nemški
trg. Vsako leto povečujejo
obseg proizvodnje, tudi
letošnje leto bodo zaključili
s pozitivnim rezultatom.
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Lanske poplave so deloma ohromile proizvodni in
investicijski proces železnikarskega pohištvenega
velikana Alples. Letošnje
poslovanje je bilo zahtevno, tudi zato, ker so zabeležili manjšo prodajo na
tujih trgih, predvsem na
Hrvaškem. Zaradi tradicije, dobrega imena in kvalitetnega pohištva posledic
recesije na domačem trgu ne čutijo, vseeno pa velja, da brez nepovratne državne
pomoči po poplavah letošnji rezultat ne bi bil ugoden. Usmeritev v trajnostni razvoj, v nenehno izpopolnjevanje, plasiranje novih izdelkov in inovacije so danes
ključ za prihodnost, tega se v Alplesu dobro zavedajo.
Glede na vplive svetovnega in predvsem evropskega gospodarstva so v Alplesu
pripravljeni na recesijo. Načrtujejo različne scenarije optimizacije stroškov, saj se
ne slepijo, da bo gospodarska kriza zaobšla Slovenijo. Po drugi strani pa so njihovi produkti vedno tržno zanimivi in atraktivni, končni poslovni rezultat podjetja pa
bo odvisen le od količine proizvodnje in pripadajočih stroškov. To pomeni, da
bodo morali ob manjši proizvodnji znižati tudi stroške. Odpuščanja so le najbolj oddaljen scenarij, prej kot za ta ukrep so ti časi namenjeni strnitvi vrst in načrtovanju
prihodnosti, ko bodo trgu ponudili tudi nove izdelke.
Širitev proizvodnje (po kapacitetah in izdelkih) omogoča nov skladiščno-logistični
center, ki je razdeljen na dva dela. Najsodobnejše, unikatno in inovativno robotizirano regalno skladišče zajema večji del, manjši pa sprejemno-odpremni del in
izobraževalni center za trgovce. Po drugi strani je podjetje iz nekdanjega skladišča pridobilo dodatne prostore za proizvodnjo. V Alplesu so letos predstavili novo
otroško sobo Planet, dnevno sobo Forma, predsobo Koda, obnovili so tudi obstoječe programe, v prihodnjem letu bo nova spalnica in kosovni program. Slednji bo
primeren za vse, ki želijo z minimalnim obsegom (in denarjem) opremiti vse bivalne prostore. Investicije v nove produkte in tehnologijo v prihodnjem letu ocenjujejo na 1,5 milijona evra.
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Novo! Park hotel Bohinj

Kontakt:
T.: 04/577 02 10
F.: 04/577 02 20
E.: info@bohinj-park-hotel.si
Triglavska cesta 17
4264 Bohinjska Bistrica
Odpiralni čas vodnega parka:
9. - 21. ure vse dni v letu

Ekskluzivni wellness

Bohinj se poleg neokrnjene narave, kristalne Save Bohinjke in edinstvenega
jezera, ponaša tudi z novim Park Hotelom Bohinj, ki stoji poleg Vodnega Parka
Bohinj in je na prvo mesto postavil poleg gostov tudi skrb za okolje.
Park Hotel Bohinj se nahaja na robu Triglavskega narodnega parka in je sodoben
hotel visoke kategorije (4 zvezdice superior). Ponaša se z najbolj napredno
tehnologijo v smislu varčne izrabe energije in prijaznosti do okolja. Ne le da je
energetsko varčen, ta ”zeleni” hotel je tudi narejen iz mnogih naravnih materialov,
kot so les, naravni kamen, steklo ipd. Neposredni stik z naravo pa bo gostom
poleg lokacije nudila tudi zasnova hotela.
Na nekaj več kot 10 tisoč kvadratnih metrih notranjih površin hotel razpolaga s
102 sobama, sedmimi hotelskimi apartmaji ter suitami, sobo za mladoporočenca
in predsedniškim apartmajem, ki meri 178 kvadratnih metrov s prostorno lastno
teraso ter zunanjim bazenom. Bližina treh smučišč - Vogel, Kobla in Sorica, bo
zadovoljila vse smučarske goste, neokrnjena narava in mnoge naravne danosti v
Bohinju in okolici pa nudijo možnost aktivnega preživljanja prostega časa.
Park Hotel Bohinj ni namenjen zgolj turističnim gostom. Prav posebno pozornost
smo namreč namenili poslovnemu turizmu in seminarski dejavnosti. Kar osem
različno velikih in najsodobneje opremljenih konferenčnih dvoran sprejme tudi
najzahtevnejše poslovne goste. Slednjim je na voljo tudi posebej prilagojena
poslovna suita. Za zabavo in razvedrilo ali ‘team building’ programe je v hotelu na
voljo bovling s petimi profesionalnimi bovling stezami in atraktivnim cosmo bovlingom, ekskluzivni wellness s panoramskim bazenom na vrhu hotela ter s podzemnim hodnikom neposredno povezani vodni park, ki velja za pravi butik dobrega
počutja. Vodni park Bohinj z atraktivnim rekreacijskim in otroškim bazenom,
whirlpoolom, dvema toboganoma, številnimi masažnimi šobami, dvema plezalnima stenama in zunanjo teraso nudi zabavo tako otrokom kot njihovim staršem. Za
sprostitev in izboljšanje fizičnega in psihičnega počutja so na voljo različne savne,
wellness programi in fitness.
Ekskluzivno v Bohinj Park Hotelu svoje znanje na področju zdravljenja z bioenergijo predstavlja svetovno priznani zdravilec g. Zdenko Domančić. Njegova
metoda zdravljenja z bioenergijo temelji na specifični kombinaciji sedmih tehnik, s
katerimi bioterapevt poseže v pacientovo poškodovano biopolje in znova vzpostavi
uravnoteženo energijsko stanje, ki je pogoj za zdravo delovanje organizma.
Bohinj Park Hotel je zgrajen z veliko pozornostjo do okolja in je trenutno kot tak
vsekakor eden najbolj naprednih in energijsko varčnih hotelov v centralnem
evropskem prostoru. Hotel ogrevata in ohlajata lastna energetska vrtina in energetska postaja. V slednji se sočasno proizvajata električna in toplotna energija.
Tudi hotelska razsvetljava je premišljeno zasnovana. Pretežno vsa svetlobna telesa v objektu so namreč snovana na tehnologiji PowerLED, ki porabijo do 40-krat
manj električne energije kot primerljivo svetla navadna ali halogenska žarnica.
Več informacij o Park Hotelu Bohinj in Vodnem parku Bohinj lahko najdete na
novih spletnih straneh www.bohinj-park-hotel.si ter www.vodni-park-bohinj.si.

Bohinj vodni park d.o.o., Triglavska c. 17, Bohinjska Bistrica

Predsedniški apartma

Vodni park
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Kranjska Gora, destinacija
športa, zabave in sprostitve
Hit Alpinea, promotor turizma v Zgornjesavski dolini
Podjetje Hit Alpinea, d. d., je vodilno turistično podjetje v Zgornjesavski dolini. Pod
svojim okriljem ima pet različnih hotelov in apartmajsko hišo: skupaj to pomeni
1200 postelj v hotelih Kompas, Prisank, Larix in Alpina ter v apartmajski hiši Vitranc. Ker trenutno obnavljajo hotel Špik, je na razpolago nekaj manj posteljnih kapacitet, a že v prihodnjo pomlad bodo štartali s še enim novim, sodobnim turističnim objektom v osrčju Doline. Podjetje v povprečju zaposluje okoli tristo ljudi, največ v zimskem času, skrbijo tudi za gostinsko ponudbo na kranjskogorskih smučiščih. O poslovanju in razvojnih načrtih podjetja smo se pogovarjali z direktorjem
podjetja Alešem Topolškom.

HIT ALPINEA d.d.
Borovška cesta 99
4280 Kranjska Gora
tel.: 04 588 44 77
faks 04 588 4479
info@hitholidays-kg.si
www.hitholidays-kg.si

Kako ste zadovoljni s prvimi devetimi meseci letošnjega leta?
”Podjetje na letnem nivoju ustvari približno 14 milijonov evrov prihodkov iz poslovanja. V prvih devetih mesecih letošnjega leta smo ustvarili 12 milijonov, kar je približno enako kot lani v enakem obdobju, a ob dejstvu, da je bil letos od marca zaprt hotel Špik, tako da se je za približno sedem odstotkov povečal prihodek na gosta, zasedenost kapacitet pa smo povečali z 62 na 68 odstotkov, kar je več od slovenskega povprečja.”
Kje so razlogi za tako uspešno sezono?
”Verjetno gre za posledico povečanih aktivnosti trženja, ki se kaže tudi v spremembi strukture gostov. Pripravili smo veliko novih programov, ki jih lahko ponudimo
neposredno individualnim gostom: naj omenim le družinske počitnice Kekčeva doživetja, Poletne otroške tabore z vrhunskimi športniki, ki so prav tako pripomogli k
večji razpoznavnosti destinacije. Intenzivno smo se usmerili v produkt seminarskokongresnega gosta, s katerim želimo zapolniti čas pred in po sezoni. V letošnjem
letu zaznavamo tudi velik porast števila aktivnih, profesionalnih športnikov, ki koristijo Kranjsko Goro kot destinacijo za športne priprave. V ospredju so predvsem
kolektivni športniki, nekaj pa je tudi individualnih, ki izkoriščajo naravne danosti in
višino ter odlično infrastrukturo. Ne smemo pozabiti na dvorano Vitranc, ki je nekoč doživljala prav tako nasprotovanje, kot ga danes doživlja Špik, a je danes več
kot pokazala svojo upravičenost in več kot presegla pričakovanja.”

Aleš Topolšek

Zimska sezona se začenja. Kako ste se pripravili nanjo?
”Letos smo obnovili oziroma osvežili vse hotele v Kranjski Gori, tako da bodo goste pričakali v bolj toplih in domačih oblekah, z željo, da se ljudje v naši sredini počutijo zelo domače in sproščeno. Obnovili in razširili smo tudi wellness ponudbo,
tako da bodo gostje lahko uživali ob klasičnih storitvah Aqua Larixa in novih programih centra Vita, v hotelu Alpina goste pričakuje popolnoma nov wellness center s savnami in kopeljo za goste, ki si zaželijo doživeti savno na povsem drugačen
način.”
Gre za novost na slovenskem in gorenjskem tržišču?
”Gre pravzaprav za neke vrste vsebinsko novost, saj je namen teh savn predvsem
pričarati lepote Zgornjesavske doline - tako skozi ambient kot skozi programe.
Prostori so odeti v naravne materiale z različnimi odtenki barv, ki jih najdemo v Zelencih, tako da gost dobi občutek, kakšna je Kranjska Gora v tistih najlepših naravnih podobah. Tudi program je novost, namenjena zahtevnejšim gostom. Ljubitelji savn vedo, da lahko samo savnanje z dodatnimi programi optimalno izkoristijo
v preventivno zdravstvene namene.”
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Regionalni odbor
Gorenjska

SLS, BEETHOVNOVA UL. 4, LJUBLJANA

Srečanje ministrov in poslanskega kandidata g. Sušnika z župani

Letošnje leto je minilo v znamenju volitev v državni zbor. Slovenska ljudska stranka je na volitvah dobila pet poslanskih
mandatov. Na Gorenjskem smo imeli dobre kandidate, poznana imena iz vrst županov, gospodarstvenikov, šolstva in
novinarstva. Na listi SLS je nastopil tudi Janez Sušnik, nekdanji predsednik Državnega sveta, ki je bil v svojem mandatu gonilna sila v prizadevanjih za hitrejši razvoj naše regije.
V sedanjem sklicu parlamenta smo ostali edina parlamentarna stranka z ljudsko-krščanskim izročilom. V vladi, ki je delovala v zadnjem mandatu, so pomembno delo opravili tudi trije ministri SLS: Janez Podobnik za okolje in prostor, dr. Ivan
Žagar za lokalno samoupravo in mag. Radovan Žerjav, ki je
na prometnem ministrstvu v zadnjem letu nasledil Janeza
Božiča. Pri tem velja posebej poudariti dejstvo, da je bilo iz
državnega proračuna zagotovljenih več sredstev za delovanje občin prav v času ministrovanja dr. Žagarja.
Stranka bo v tem mandatu delovala kot opozicijska stranka,
prek svojih poslancev v parlamentu bo uresničevala svoj program, ki temelji na tradicionalnih vrednotah in izhaja iz več
kot 100-letne zgodovine stranke. Seveda pa največji poudarek namenja sodobnim problemom in trenutnemu stanju v
državi. Gospodarska kriza, ki je zajela celi svet, se vedno
bolj kaže tudi pri nas. Zato je treba največ pozornosti posvetiti socialnim temam. Med najvišje prioritete spada zagotavljanje novih in ohranitev obstoječih delovnih mest, saj je zagotavljanje dela in pravica do dela temeljna dobrina, iz katere izhaja tudi primeren socialni položaj. Pomagati je treba
podjetjem v trenutni stiski, da se ta delovna mesta ohranijo,
pri tem je potrebno tudi primerno zavarovati državne deleže.
Slovenska ljudska stranka se zavzema za to, da najbolj pomembna podjetja ostanejo v domačih rokah, seveda mora
biti lastnina transparentna. Tuje lastnike zanima le profit in se
ne ozirajo na potrebe okolja, kjer njihove tovarne stojijo, niti
jih ne zanima kultura, šport in ostale vrednote, ki so v teh
podjetjih prisotne. V krizni situaciji niso ogroženi le delavci v
tovarnah, z zapiranjem firm je ogrožena tudi veriga dobaviteljev, podjetnikov. Slabši položaj se obeta tudi kmetom na
podeželju, ki so v primežu vedno večjih cen surovin in nad
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pritiskom nižanja cen svojih izdelkov. Zato se naša stranka
zavzema za solidarnost, bremena krize nosimo primerno porazdeljeno, naj ne pade le na pleča zaposlenih in ljudi z najnižjimi dohodki. Stranka se bo zavzemala tudi za promocijo
družine, za mladim družinam naklonjeno stanovanjsko politiko in večje možnosti mladih pri zaposlovanju, pri tem velja zlasti opozoriti na problematiko zaposlovanja za določen čas.
Pomembna kategorija je tudi kvaliteta življenja. S staranjem
prebivalstva se povečujejo potrebe po ustreznem varstvu za
ostarele. Zavzemamo se za več mest v domovih za ostarele,
pri tem ugotavljamo, da država tej problematiki ne posveča
ustrezne pozornosti. Vse preveč birokratskih zaprek je prisotnih, neustrezne politike pri podeljevanju koncesij. Vsi
vemo, da je v domovih premalo postelj, da pa država ne
spodbuja gradnje novih domov, občine, ki želijo položaj reševati tudi same, niso deležne ustrezne podpore državnih institucij. Uradniki se bolj trudijo omejiti število postelj in domov, kar prinaša koristi le tistim, ki imajo prevladujoč položaj
že prejetih in podeljenih koncesij. S problemom gradnje in
financiranja domov za ostarele se srečujemo tudi na Gorenjskem, v občinah Naklo in Cerklje.
Med prioritetne probleme SLS na Gorenjskem uvršča tudi
pereč gospodarski položaj in status regije, saj je bilo stanje
slabo že pred krizo. Naša stranka je že dolgo časa opozarjala na neustrezen položaj Gorenjske in pozivala k bolj enotnem nastopu gorenjskih politikov. V tem kontekstu se zavzemamo za uvedbo pokrajin, saj si bo Gorenjska kot enotna
pokrajina lažje povrnila nekdanji gospodarski in družbeni
položaj. Prav uvedba pokrajin pa bo omogočila večji dotok
denarja iz evropskih skladov. Na žalost projekt regionalizacije v prejšnjem mandatu ni bil realiziran, saj ni dobil zadostne
podpore v vrstah takratne opozicije. Naša stranka veliko pozornost posveča tudi prometnemu položaju v regiji. Zavzemamo za ureditev dvotirne železniške povezave preko Gorenjske, s čimer se izboljša prometna povezanost s prestolnico in zmanjša obremenitev okolja. V sklopu prometne problematike opozarjamo tudi na neustrezno rešitev železniške
in avtobusne postaje v gorenjski prestolnici. Smo tudi za takojšnjo izgradnjo poljanske in blejske obvoznice z denarjem
evropske kohezijske politike. Minister Božič je v svojem
mandatu že uspel zagotoviti potrebna sredstva, žal pa
projekta nista bila uresničena, k čemur je v veliki meri pripomoglo nasprotovanje dela lokalnega prebivalstva in določenega dela politike.
Kar pa se tiče delovanja Slovenske ljudske stranke
za naprej, se bo le ta kot edina parlamentarna stranka s
krščanskim izročilom tudi v prihodnjem obdobju zavzemala
za krščanske vrednote, za solidarnost med ljudmi ter ustrezno socialno politiko, podporo podeželju in seveda za ponovno uveljavitev Gorenjske v slovenskem gospodarskem in
političnem prostoru.
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Spoštovane Gorenjke
in Gorenjci!

Rudi Bizovičar,
tajnik PO za
Gorenjsko
OBMOČNA ORGANIZACIJA SD RADOVLJICA
Naslov: Gorenjska cesta 25, 4240 Radovljica
Tel. in fax: 531 51 79
Tel.: 531 51 79
E-pošta: sd.radovljica@siol.net
Predsednik: mag. Tedo Djekanovič
Tajnica: Mija Žagar
Mag.
Tedo Djekanovič
OBMOČNA ORGANIZACIJA SD ŠKOFJA LOKA
Naslov: Kidričeva 1, 4220 Škofja Loka
Tel.: 51 22 281
Predsednica: mag. Mirjam Jan Blažič
Tel.: 041/608 913
E-pošta: mirjam.jan-blazic@siol.net
Mag.
Mirjam Jan Blažič
OBMOČNA ORGANIZACIJA SD KRANJ
Naslov: Maistrov trg 12, 4000 Kranj
Tel. 04/381 330, 2381 333
Tel. in faks: 04/2021 754
E-pošta: sd-kranj@siol.net
Predsednica: Doroteja Osterman
Tajnik: Rudi Bizovičar
Doroteja
Osterman
OBMOČNA ORGANIZACIJA SD TRŽIČ
Naslov: Trg svobode 18, 4290 Tržič
E-pošta: info@socialni-demokrati-trzic.si
Predsednik: dr. Jure Meglič
Telefon: 041/386 688
Dr. Jure Meglič

Tomaž Tom
Mencinger

OBMOČNA ORGANIZACIJA SD JESENICE
Naslov: Cesta maršala Tita 86, 4270 Jesenice
Telefon: 583 22 83
E-pošta: sd-jesenice@jesenice.net
Predsednik: Tomaž Tom Mencinger
Telefon: 031/ 30 20 07
Tajnik: Oto Kelih

Za nami je volilno leto, ki je prineslo možne spremembe v politiki vodenja države
ob tem, da se finančno gospodarske
razmere v svetu precej zaostrujejo. Kapitalizem s trgom, kot regulatorjem finančnih in gospodarskih tokov, je na preizkušnji. Zmago socialnih demokratov v Sloveniji in oblikovanje levosredinske vlade
ste omogočili tudi volivke in volivci na Gorenjskem.
Naši kandidatke in kandidati so zmagali v
občinah Kranj, Jesenice, Idrija in Kamnik.
V preteklem mandatu je imela SD Gorenjske le enega poslanca, to pot jih ima štiri.
Gorenjska poslanka Darja Lavtižar-Bebler
in poslanci Tomaž Tom Mencinger, Samo
Bevk in Aleksander Ravnikar so obljubili,
da bodo zavihali rokave in postorili, kar bo
le mogoče dobrega za razvoj občin ter
celotne Gorenjske. Ustanovili bodo poslanski klub, kot mesto za dogovarjanje
in vez med njimi in občankami in občani
Gorenjske ter mesto za dogovarjanje in
uresničevanje skupnih interesov.
Izvoljene poslanke in poslanci odgovarjajo
za svoje delo celotnemu volilnemu telesu,
vendar je obenem še kako pomembno
poznati vse probleme in načrte lokalnih
skupnosti na Gorenjskem. Lobiranje za
uresničevanje le-teh je ena izmed nalog
izvoljenih, ki lahko bistveno vpliva na razvojne rezultate v občinah in regiji.
Socialni demokrati Gorenjske se vnovič
zahvaljujemo volivkam in volivcem za zaupanje, ki ste nam ga izkazali na letošnjih
volitvah.

SD, LEVSTIKOVA 15, LJUBLJANA

Tomaž Tom
Mencinger,
predsednik PO za
Gorenjsko
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v objemu narcis in čistoče

Začeli bodo s soproizvodnjo
toplote in elektrike iz bioplina
V javnem komunalnem podjetju JEKO-IN, d. o. o., Jesenice se pripravljajo na
kogeneracijo iz bioplina z deponije Mala Mežakla. Prihodnje leto naj bi tudi uredili
vso dokumentacijo za polnjenje naravne mineralne vode izpod Karavank.
Javno komunalno podjetje JEKO-IN, d. o. o., Jesenice je s 140 zaposlenimi eno
največjih komunalnih podjetij na Gorenjskem. Podjetje opravlja komunalne storitve
za občini Jesenice in Žirovnica, upravlja z deponijo Mala Mežakla ter skrbi za
oskrbo s toploto in zemeljskim plinom na Jesenicah. Po besedah direktorja mag.
Aleksandra Kupljenika na leto ustvarijo kar okrog 10 milijonov evrov prometa.

Aleksander Kupljenik

Podjetje JEKO-IN je po cenah
komunalnih storitev primerljivo
z drugimi komunalnimi podjetji v državi.

JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51, Jesenice

Pri nekaterih dejavnostih, kot
denimo čiščenju odpadnih voda,
so cene celo bistveno nižje,
prav tako pri zemeljskem plinu.
Navzdol oziroma bližje k povprečju pa so uspeli priti tudi
pri ceni ogrevanja.

Zadnja leta se pospešeno ukvarjajo s kakovostjo storitev in lani jim je uspelo
pridobiti certifikat ISO 9001. Kot je povedal direktor Kupljenik, so v letu 2008
uspešno speljali kar nekaj velikih projektov. Med drugim je na Prešernovi cesti na
Jesenicah zaživel zbirni center za oddajanje in sortiranje odpadkov, uvedli so daljinsko upravljanje toplotnih postaj, daljinsko odčitavanje števcev za sanitarno toplo
vodo, prenovili so del vročevodne trase, pripravljajo se na izgradnjo vročevoda
na Hrušici ... Intenzivno so se ukvarjali tudi z urejanjem dokumentacije za izrabo
naravne mineralne vode izpod Karavank. Tako so skupaj s Komunalo Kranjska
Gora ustanovili novo podjetje Karavanška voda, d. o. o., ki je januarja pridobilo
vodnogospodarsko dovoljenje od Agencije RS za okolje. Ko bo dokumentacija
dokončno urejena, bodo začeli s postopki izbire partnerja, ki bo podjetje dokapitaliziral, in z gradnjo polnilnice pitne vode na Plavškem Travniku 2 na Jesenicah.
Drug velik projekt, ki čaka podjetje JEKO-IN v naslednjem letu, pa je izraba
bioplina z deponije Mala Mežakla. ”Smo v postopku pridobivanja gradbenega
dovoljenja, poteka pa tudi že razpis za izbiro soinvestitorja,” je povedal Kupljenik.
Projekt, vreden pol milijona evrov, je pripravljen, objekt in cevovodi pa naj bi bili
zgrajeni prihodnje leto, ko naj bi tudi začeli s kogeneracijo iz bioplina. Odločili so
se za soproizvodnjo toplote in električne energije, na uro naj bi po načrtih
proizvedli 400 kilovatov elektrike in 700 kilovatov toplote. ”Iz tega vira bomo
pozimi pridobili kar deset odstotkov potrebne toplotne energije, in to po bistveno
nižji ceni,” je povedal Aleksander Kupljenik.
Podjetje JEKO-IN sodeluje tudi pri umeščanju deponije Mala Mežakla kot regijske
deponije. JEKO-IN je operativni izvajalec programa za zgornjo Gorenjsko, deponija
Mala Mežakla, ki je ena najbolje urejenih v državi, pa naj bi po juliju 2009 postala
regijska deponija, na katero bodo dovažali odpadke iz upravnih enot Jesenice,
Radovljica in Škofja Loka. Po načrtih naj bi naslednje leto na deponiji zgradili tudi
sortirnico. Tudi pri tem projektu, vrednem skoraj tri milijone evrov, bodo skupaj z
občino poiskali strateškega partnerja.
V družbi JEKO-IN zadnja leta sodelujejo tudi v različnih mednarodnih projektih, ki
po besedah direktorja bogatijo znanje zaposlenih in so tudi promocija občine.
Letos so tako zaključili projekt s področja ogrevanja (energetske izkaznice objektov),
na novo pa so pridobili še dva projekta, enega s področja odpadkov, drugega pa
s področja energetike.
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Smo inovativno podjetje, ki ima lasten razvoj, design
in proizvodnjo lesenih vhodnih vrat, garažnih vrat,
notranjih vrat in oken.

Nudimo vam celostno storitev:
svetovanje, izmere, izdelavo po meri,
demontažo in montažo.

Interlogis - ko vaši logistični problemi

VHODNA VRATA • NOTRANJA VRATA • OKNA

Podjetje Interlogis ima svoj sedež v Struževem 66 pri Kranju in poslovno
enoto v logistično carinskem terminalu na Letališki 16 v Ljubljani. Gre
za podjetje, v katerem imajo zaposleni dolgoletne izkušnje v transportno
logistični dejavnosti.

• patentiran sistem proti
krivljenju, ki je standardno
vgrajen v vsa vhodna vrata
• energetsko varčna vhodna
vrata za pasivne hiše
• možnost izdelave velikih
dimenzij do 130 x 300 cm
• odpiranje vrat na prstni odtis
• LES-ALU vrata

V Interlogisu opravljajo storitve na naslednjih področjih:
■ Logistika, kjer vam nudijo celovite logistične storitve, njihov
logistični center ILC v Struževem pa razpolaga z 800 m2 pokritih
skladiščnih prostorov;
■ Zbirniki, ki vključujejo redne kamionske zbirne linije v večino držav
EU in vzhodne Evrope. To so linijski prevozi po ustaljenem voznem redu,
ki zagotavljajo redno dostavo in odpremo pošiljk. Prevozni stroški
so zato nižji, nadzor nad gibanjem tovora pa je stalen;
■ Kamionski prevozi v vse evropske države, ki jih opravljajo
z dolgoročno zakupljenimi kamioni pogodbeno vezanih prevoznikov;

Zračni, pomorski in kontejnerski prevozi;
■ Carinsko posredovanje;
■ Domača distribucija, pri kateri pošiljke po vsej Sloveniji
■

dostavijo v 12 urah; ter
■

Trajektne karte za prevoz kamionov med Evropo in Veliko Britanijo.

Novosti:

Vabljeni v naš novi

razstavni salon
v Todražu 11, Gorenja vas
7RGUDÎ
*RUHQMDYDV
WHO
ID[
LQIR#LQWYUDWDVL
www.int-vrata.si

Komunala, javno podjetje,
Kranjska Gora, d. o. o.
Spodnje Rute 50
4282 Gozd Martuljek
Tel.: 04/5881-156, Fax.: 04/5879-309
E-pošta: info@komunala-kg.si
www.komunala-kg.si

Komunala Kranjska Gora, d. o. o., od jeseni 2007 deluje na novi lokaciji na Tabrah. V sklopu komunalne
baze obratuje zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov. V zbirnem centru občani lahko brezplačno oddajo
odpadno električno in elektronsko opremo, kosovne odpadke, plastiko, papir, les, tekstil, nevarne odpadke, ...
Zbirni center obratuje vsako delovno sredo med 13. in 17. uro.
Z ločevanjem odpadkov zmanjšujemo količino odpadkov, ki jih moramo odložiti na odlagališče.

I.N.T., d.o.o., Pot v Goropeke 11, Žiri

postanejo preteklost
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Dejavni na komunalnem
in turističnem področju
Javno podjetje Infrastruktura Bled, d. o. o., v občini Bled
upravlja s turistično in komunalno infrastrukturo, v občini Gorje
pa s komunalno infrastrukturo.

INFRASTRUKTURA BLED, d. o. o.
Rečiška cesta 2, 4260 Bled
tel. 04/578 05 34
fax. 04/578 05 11
e-pošta: info@infrastruktura-bled.si
http://www.infrastruktura-bled.si

Javno podjetje Infrastruktura Bled, d. o. o., je v lasti novih občin Bled in Gorje, za
kateri izvaja komunalne dejavnosti, v občini Bled pa poleg tega upravlja tudi z objekti turistične infrastrukture. Poslovati so začeli leta 2000, ko je podjetje po pogodbi s takratno skupno občino Bled prevzelo upravljanje občinskih objektov turistične infrastrukture. Danes tako Infrastruktura Bled skrbi za Grajsko kopališče,
Športno dvorano, Športni park, smučišče in sankališče na Straži ter Mini golf.
Podjetje izvaja v obeh občinah komunalne dejavnosti: urejanje in čiščenje javnih površin, zimsko službo, pokopališko in pogrebno dejavnost, oskrbo s pitno vodo, ravnanje
z odpadki in odvajanje ter čiščenje odpadnih voda v sodelovanju s koncesionarjem.
Veliko število različnih dejavnosti za podjetje pomeni dokaj zahtevno poslovanje, ki
pa ga podjetje uspešno izvaja.

Učinkoviti na komunalnem področju

Mirko Ulčar,
direktor

Eko otok

Sankališče na Straži

Učinkovit sistem ločenega zbiranja odpadkov, ki teče že peto leto, Infrastrukturo
Bled, d. o. o., že vsa leta uvršča med najboljše v Sloveniji. ”Tudi lani smo bili na
področju ločenega zbiranja odpadne embalaže v samem vrhu. Tako smo na primer
zbrali več kot 60 kilogramov odpadne embalaže na prebivalca, zelo dobre rezultate pa dosegamo tudi pri drugih ločeno zbranih odpadkih. Sistem ločenega zbiranja odpadkov sicer dobro deluje v obeh občinah, v katerih imamo postavljenih kar
80 eko otokov, kamor lahko občani oddajajo odpadke, steklo, papir, pločevinke in
odpadlo embalažo, ki jih posredujemo v nadaljnjo predelavo. Poleg tega občani
lahko vsak delovni dan brezplačno oddajajo kosovne odpadke tudi na zbirnem dvorišču, vključno z manjšimi količinami gradbenih odpadkov in zelenega odpada. K
tako dobrim rezultatom ločenega zbiranja pa so poleg vse večje zavesti občanov
nedvomno največ prispevale uvedene storitve odvoza plastike, papirja in kosovnih
odpadkov po sistemu od vrat do vrat. Pomemben efekt utečenega ločenega zbiranja odpadkov pa je tudi upadanje črnih odlagališč,” je razložil direktor Infrastrukture Bled Mirko Ulčar. Seveda pa potekajo aktivnosti tudi na drugih področjih. Zadolženi so za urejanje javnih površin, kar je v turističnem okolju Bleda še kako pomembna dejavnost, ki jo kritično ocenjuje tudi množica turistov.
Trenutno so v realizaciji v obeh občinah večje investicije v komunalno infrastrukturo.
Podjetje je obnovilo kar nekaj večjih odsekov vodovodov. Pomembno je, da bodo ob
teh obnovah nadomestili precej salonitnih cevovodov z modernejšimi materiali.

Prave naložbe zagotavljajo boljše rezultate
na turistični infrastrukturi
Poletno sankaško progo na Straži, ki so jo zgradili jeseni leta 2005, na leto obišče
okoli 26 tisoč obiskovalcev. Ta dodatna blejska ponudba pomeni pomemben zasuk v poslovanju žičnice, saj se je letno obratovanje z največ dveh mesecev v zimski sezoni povečalo praktično na celoletno obratovanje. S tem se je bistveno izboljšala ekonomika žičnice.
Grajsko kopališče na Bledu je edino urejeno javno kopališče, ki je že več let tudi
nosilec okoljskega znaka Modra zastava in visokih priznanj vsakoletne akcije tekmovanja slovenskih kopališč. Vsako leto doživi kakšno izboljšavo in tako tudi za naslednja leta - do svetovnega prvenstva v veslanju načrtujejo sanacijo betonskih površin, obnovo čolnarne in vlaganja v dodatno ponudbo.
S pomočjo občine so zelo lepo uredili tudi Športni park, ki služi predvsem občanom in lokalnim klubom.
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S sprejetimi odločitvami in aktivnostmi uresničujemo politiko podjetja, ki se odraža v skrbi za čisto
in zdravo okolje, strokovnosti ter
sodelovanju na razvojnih projektih
za varovanje zdravja in okolja, v
nenehnem razvoju podjetja, v uporabi sodobnih, okolju prijaznih tehnologij in izboljšavah. Izboljšati in
krepiti želimo odnos do uporabnikov naših storitev, slediti njihovim
željam in potrebam. Izvajanje naših dejavnosti podrejamo varovanju okolja: odgovorno ravnanje z
odpadki in odpadnimi vodami,
redna oskrba s pitno vodo, skrb za
urejenost javnih površin ter učinkovita raba virov.
Naloge na področju oskrbe s pitno vodo izpolnjujemo na območju
vseh občin ustanoviteljic. Z letošnjim letom smo v upravljanje prevzeli tudi sistem za oskrbo s pitno
vodo v občini Jezersko. Naše aktivnosti usmerjamo k doseganju
glavnih ciljev: načrtovane obnove,
zagotavljanje nemotene oskrbe s
pitno vodo s sanacijo drenažnih
zajetij in iskanjem novih vodnih virov, zagotavljanje boljše kvalitete
oskrbe s pitno vodo s prevzemom
lokalnih vodovodov. Z dograjevanjem in posodobitvijo sistema za
daljinski nadzor nad vodovodnimi
objekti in napravami bomo dosegli večji nadzor nad spremljanjem
količine pitne vode ter hitrejši odziv v primeru okvar oziroma ob
pomanjkanju pitne vode.
Nadaljevali bomo s projektom
opreme vodovodnih števcev za
daljinsko odčitavanje in projektom
zmanjšanja izgub na posameznih
vodovodnih sistemih. Vzpostaviti
želimo enotno evidenco nad
spremljanjem okvar na vodovodnem omrežju in postaviti hidravlični model za celotni vodovodni sistem, kot pomoč pri upravljanju si-

stema oskrbe s pitno vodo. Izvajali bomo aktivnosti, opredeljene s
pogodbo o upravljanju vodovodnega sistema Krvavec, s katero je
bilo za upravljavca določeno
naše podjetje.
Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda smo v zadnjem letu,
oziroma dveh, naredili pomembne
korake v razvoju te dejavnosti. Z
operativnimi programi na območju posameznih občin smo postavili smernice razvoja.
V prihodnjem letu bo do pomembnih sprememb prišlo na področju
ravnanja z odpadki. Skladno z
okoljevarstvenim dovoljenjem in
Poravnavo, ki smo jo sklenili Ministrstvo za okolje in prostor, Mestna
občina Kranj, Komunala Kranj,
Krajevna skupnost Tenetiše, krajani Tenetiš in Mlake, Krajevna skupnost Kokrica in Zveza ekoloških gibanj Slovenije, bomo morali odlagališče odpadkov Tenetiše po 15.
juliju 2009 zapreti. Naše aktivnosti bodo prilagojene in usklajene z
odločitvami, ki jih bo sprejel konzorcij CERO, čigar interes je, da
se na območju Gorenjske vzpostavi enoten sistem za ravnanje s komunalnimi odpadki in se zagotovi
ustanovitev ter obratovanje Centra
za ravnanje z odpadki. Še večji
poudarek bomo namenjali ločevanju odpadkov na izvoru nastanka.
Iskali bomo primerne rešitve, da bi
občanom še bolj približali odgovorno ravnanje z odpadki in posledično zbrali manj odpadkov
za odlaganje.
V letošnjem letu zaključujemo aktivnosti za pridobitev certifikata
kakovosti in certifikata varovanja
okolja. Naslednje leto bo za naše
podjetje zaznamovano s pridobitvijo certifikata obeh certifikatov,
ISO 9001 in ISO 14001.

Do ljudi in do
okolja prijazno
podjetje

Zagotovimo, da se greznične gošče predelajo na
čistilni napravi. Greznične gošče vsebujejo veliko
okolju in zdravju škodljivih snovi, zato jo je prepovedano odvažati na javne ali kmetijske površine.

Največja investicija, ki se obeta na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih
voda, je nadgradnja Centralne čistilne naprave
Kranj, katere lastnica je Mestna občina Kranj.

Čisto je lepo.
KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

ENERGOTUŠ d.d., CESTA V TRNOVLJE 10A, CELJE
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IEDC POSLOVNA ŠOLA BLED

www.marmor-hotavlje.si
PEDIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA

Gorenjska banka d.d., Kranj, Bleiweisova c. 1, Kranj

Iz svojega okolja rastemo

Sodobnost je globalna. Toda v zanosu preseganja tradicionalnih omejitev preži nevarnost, da izgubiš stik s
svojim zaledjem. S svojimi temelji. Zato odgovore na vprašanja, kam gremo in kako uresnièiti svojo vizijo, išèemo
v okolju, katerega sedanjost in prihodnost aktivno sooblikujemo. Ponujamo sodobne banène storitve in usluge,
ki daleè presegajo nekdanje razumevanje banke kot tehniènega finanènega servisa. Vendar trdno ohranjamo
znaèilnosti splošne komercialne banke, ki ima na strani zbiranja sredstev obèanov identiteto v domaèi Gorenjski
regiji, na strani plasiranja sredstev pa skrbimo za razpršenost aktive v vsej državi in tudi v Evropi.

