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Nova Sola v Preski bo na novi lokaciji 
Obcinski svet Obcine Medvode se je seznanil s Predinvestk ijsko zasnovo za 
projekt Osnovna fola Preska in jo potrdil: lnvesticija je ocenjena na dobrih 
11,2 m,ilijona evrov. Graditi naj bi zaceli prihodnje leto. 

MAJA..!lERTONCELJ ustre2nih in potrebnih pro
storov in energetska sanaci
ja objekta) in hkrati dozidava 
POS Sora, tako da bi pasta
la samostojni zavod, kjer bi 
se izvajal pouk od prvega do 
devetega razreda. Z zmanj
sanjem stevila ucencev na 
maticni soli bi tako obstoje
ce prostorske °kapacitete za. 
doscale. Najbolje je bila oce• 
njena druga moznost, torej 
gradnja nove fo]e na novi 
lokaciji v neposredni bliii
ni Osemenjevalnega cen
tra Preska. Kot poud.arjajo, ~ 

Medvode - Obcina Med
vode se ze dlje casa srefu
je s problematiko pomanj
kanja prostora v Osnovni 
soli Preska, hkrati pa je po
leg prostorske stiske perec 
tudi problem potresne var
nosti. Gre za kompleks treh 
objektov, ki so bili grajeni 
v treh obdobjih, najstarejsi 
!eta 1931. Zadnja investicija 
za resevanje prostorske sti
ske je iz !eta 2021, ko je bi! 
izveden modularni prizidek 
dveh ualnic. 

ki je obdelala tri m~zno
sti resevanja problematike. 
Prva je rekoostrukcija ob
stojece fole OS Preska (za• 
gotovitev potresne varno
sti objekta, obnova in za. 
gotovitev ustre2nih in po
trebnih prostorov, poveca
nje kuhioje in jedilnice, po· 
vecarlje prostorov za izvaja• 
n je sportne vzgoje, socasno 
pa bi se izvedla tudi energet
ska sanacija objekta), druga 
izgradnja nave osnovne sole 
na nadomestni lokaciji v 
Preski, tretja pa rekonstruk
cija obstojece sole (zagotovi
tev potresne vamosti objek
ta, obnova in zagotovitev 

predstavlja optirnalno mo- Obcina Medvode se ze dlje casa srecuje s problematiko pomanjkanja prostora v Osnovni 
znost izvedbe projekta. soli Preska, hkrati pa je poleg prostorske stiske perec tudi problem potresne varnosti. Cre Aprila Jani je bila izdelana 

predinvesticijska zasoova, > 3. stran za kompleks treh objektov, ki so bili g rajeni v tieh obdobjih, najstarejsi leta 1931. 

Priloga: Dokapitalizacija za Savo jeseniske 
0 

Zan Kranjec med 
navijaci v Vodicah 

Drzava je po odlocitvi vlade dokapitalizira la SDH, kar mu omogoca 
uveljavitev predkupne pravice za ·nakup deleza Save. 

novice 

· ALd SEN0ZETNIK 

Ljubljana - Vlada je ta teden 
odlocila, da se osnovni ka
pital Slovenskega drzavne
ga holdinga poveca za no
minalni znesek 41,2 milijo
na evrov. Tako znasa skoraj 
302 milijona evrov. Gre za 
vsoto, ki SDH omogoca uve
ljavitev predkupne pravice 
za nakup deleza Save, ki ima 
prek druzbe Sava Turizem v 
lasti nekatere vecje hotelske 
kapacitete, med drugin, tudi 
na Bledu. Kot je znano, je na
mrec svoj 43,2-odstotni delez 
naprodaj ponudil sklad York, 
interes za nakup pa jeizkaza
la druzba Prestige Tourism. 

Predsednik vlade J anez 
Jan~a je v izjavi za medije ta 

teden potrdil, da bo drzava 
izkoristila predkupno pra
vico. Rok za uveljavitev si
cer potece 3. marca, koncna 
odlootev pa naj bi bila zna
na v teh dneh. Drzava je si
cer preko SDH in Kapitalske 
druzbe ie lastnica 47-odsto
tnega deleza Save. 

Dogajanje okoli Save je 
v zadnjih tednib v javnos_ti 
sprozilo precej pozomosti 
in polemik, pred dnevi pa so 
se odzvali tudi v javnem za. 
vodu Turizem Bled. Kot so 
zapisali v sporocilu za jav
nost, moramo pri vseh deja
njih in odlocitvab niisliti na 
pribodnje generacije, to pa 
pricakujejo tudi od investi
torjev in lastnikov turistic
nih kapacitet na destinaciji. 

GG+ 

»Zelo jasno pa je treba po· 
vedati, da so interesi lokal
nega prebivalstva ter varo
vanje naravne dediscine ter 
zarnta in razvoj kultume 
dediscioe absolutno pred 
interesi vseh drugih na de
stioaciji. Brez domacioov, 
brez cistega jezera in osta
lih naravnih lepot ter izje
mne kultume dedi~cioe 
Bleda ni,« so se zapisali in 
dodali, da na odloatev, kdo 
bo pribodnji lastnik bote
lov na elitnjb blejskih loka
cijab, nimajo vpliva, od las
tnikov pa pricakujejo odgo
vorno ravnanje tako do za
poslenih kot do destioacije 
same, medsebojno sposto
vanje, transparentno delo
vanje in odprt dialog. 

GG+ 
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EKONOMl)A 

Nalozba v razvoj 
izdelkov iz konoplje 

Novi sosedje Posledice, ki jih 
ne zelimo videti WV, oiiiiiii 
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Podjetje PharmaHemp je v Ko
mendi zat:elo enajst milijonov 
evrov vredno investicijo v tovamo 
konoplje, Id bo 2:dru!eva!a najlirii 
spe:kter s toritev s tega podr<Kja v 

Evropi. l nvesticija bo omogolila 
tudi dodatna delovna mesta. 
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v starem mestu 
V obnovljenih prostorih ene od hil 
na Unhartovem trgu je odprla vra• 
ta ga lerija in delavnic.a z imenom 
Biserna hih, V njej bodo odslej 
predvsem glinene izdelke ustvar- -
jali in prodajali upprabniki Var• 
stvenO-Oelovnega centra. 
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Na rnstavi Posledice na posledi
ce brezbrifnega llovekovega odla
ganja smeti v naravi in uporabe 
telefona med vofnjo z avtomobi
lom s prostorskima instalacijama 

· opozarja kiparka mlaj~e generacije 
Ana Kavlnik Jamnik. 

ZADN)A 

Letos malo 
pustnih prireditev 
Na Gor~njskem bo letos zaradi 
epidemiolo~klh razmer malo pus• 
t nih prireditev, vsekakor pa ohlu
tno manj kot v letih pred pojavom 
novega koronavirus;1. Tako ne bo 
povorke Godlarjev, povorke na 
Bledu, kamevala na Viru ... 

1/REME 

> 8. stran 

Vabljeni V 

prenovljeni 
salon ETIS. 

Q . . 

ETIS Kranj, 
Ljubljans~a c. 30 

Kranj 

T: (04) 235 so so 

Danes ho oblalno s pada
vinami. Jutri bo pretein-0 
oblalno, v nedeijo pa de/
no jasno. Oba dneva bo 
pihal severovzhodnik. 

jutri: pretezno oblalno 
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Vrtec bo dobii prizidek 
Podpisana je pogodba za izgradnjo prizidka k vrtcu v Valburgi v vrednosti dobrih 822 tisoc evrov. 
V njem bosta dve novi igralnici. Gradnja se je ze zacela, zakljucena naj bi bila poleti. 

MAJA BERTONCELJ 

Medvode - Zupan Obci
ne Medvode Nejc Smole je 
v sredo z Bostja.nom Men
cingerjem, predsednikom 
upravnega odbora podjetja 
Lesnina MG oprema, pod
pisal pogodbo za izgrad.njo 
prizidka k vrtcu v Valburgi. 
Zgrajen bona mesru Jani po
rusenega starega vrtca iz )eta 
1912, ki je bil v funkciji vse 
do lan~kega poletja. 

Objekt je zasnovan kot le
sena ~adnja in vsebuje dve 
igralnici za otroke drugega 
starostnega obdobja, sku- . 
pne sanitarije novih igralnic 
in komunikacije. Prizidek 
bo oblikovan sklad.no z ob
stojecim vrtcem, rudi ta bo 
prekrit z zeleno streho. Zu
naj bodo ureclili nove povr
sine z igrali za otroke z va
roval.no panelno ograjo, sh
rambo za igrala ter zaze• 
lenitvijo z novimi drevesi 
in grmovnicami. »Obcina 
Medvode je v zadnjem dob
rem deseUetju zelo inten
zivno pristopala k novograd
njam. urejanju prostorov za 
predsolsko varstvo. Mislili 
smo, da bodo za nasled.njih 
nekaj let prostori dovolj ve
lili. A nekaj so nasi nacrti, 
drugopa :l:ivljenje, ki je kma
lu pokazalo, da potrebuje
mo vsaj dva dodatna oddel
ka. Zaradi prostorske stiske 
v Vrtcu Medvode smo preg
ledali vse moznosti za zago
tavljanje dodatnih kapacitet 

Pogodbo za prizidek k vrtcu v Valburgi sta podpisala Nejc Smole, :!upan Obcine _Medvode 
(v sredini), in Bostjan Mencinger, predsednik upravnega odbora podjetja Lesnina MG 
oprema. Prisotna je bi la tudi Romana Epih, ravn.ateljica Vrtca Medvode., fo10: t.11J, Bcrton«IJ 

na drugih lokacijah. Zelja 
je bila siritev vrtca v Sori, a 
se je izkazalo, da bi bilo to 
ekonomsko manj upravice
no in bi zaradi prostorskih 
omejitev lahko tarn zagoto
vili prostor za le en dodaten 
oddelek. Zato odlocitev, da 
v Valburgi zgradimo prizi: 
dek k vrtcu, ki je bil zgrajen 
!eta 2012. Vrednost pogod
be jedobrih 822 tisoc evrov, 
kar je vec, kot smo nacrto
vali. Smo pa veseli, da smo 
do ponudbe prisli. V prvem 
razpisu ni bilo nobene, v 
ponovljenem pa ena,« je ob 
podpisu pogodbe dejal tu
pan Nejc Smole. Novih pro• 
storov se veselijo rudi v Vrt
cu Med_vode, ki je najvecji 

zavod, katerega ustanovi
teljica je Obcina Medvo
de. Obiskuje ga 687 otrok, 
za katere skrbi 123 zaposle
nih v sedmih enotah, ki so 
razprsene po celotni obcini. 
»Pridobili borno dva nova 
oddelka, ki pomenita bolj
se pogoje za otroke, glede 
na to, da je bil stari vrtec v 
slabern stanju. Tega se zelo 
veselirno: Med letorn bomo 

_Iahko ponovno odprli polo
vicna oddelka, ki sta letos 
polna :!.e od zacetka solske
ga !eta. V tern solskem letu 
smo z namenom re.§evanja 
prostorske stiske zaradi ru
sitve starega vrtca dodatno 
odprli en oddelek v matic
nern vrtcu na Svetju, in sicer 

v vecnarnenskem prostoru, 
v vrtcu v Smlednilcu srno 
narnesto polovifoega odpr• 
Ii po)nj oddelek in polovicni 
oddelek od septembra 2021 

deluje tudi v Pirrticah. Tre
nutno na prosto mesto caka 
28 rnladih obcanov,« je de
jala Romana Epih, ravnate
ljica Vrtca Medvode, in do
dala, da imajo nacrte rudi za 
naprej, pri cerner ima v rnis
lih nov vrtec v Preski. 

Kljub gradbiUu v Valbur
gi_bo tamkajsnjiobstojeci vr
tec v casu gradnje nemote
no obratoval. Dve novi igral
nici pa bosta otroke druge
ga starostnega obdobja lah
ko sprejeli :!.e v zacetku sol
skega !eta 2022/2023. 

Nova sola v Preski bo na novi lokaciji 
~ 1. stran 

»Resneje smo mozne re
sitve zaceli presojati sele, ko 
je bil !eta 2018 sprejet Ob
cinski prostorski nacrt Obci
ne Medvode, ki je tarn spre
menil de! krnetijskega zern
ljisca v zazidljivo zernlji
sce za narnen izobra:l:eval
nih dejavnosti. To zernljisce 
je bilo prej v lasti Republike 
Slovenije, ko je postalo zazi. 
dljivo, se je izpolnil pogoj, da 
se lahko brezplacno prenese 
na obcino, ki je tako posta
la lastnica okrog 13 tisoc kva
dratnib metrov zazidljivib 
povrsin,« je pojasnila Katja 
Gombosi Telban z Obone 
Medvode. Po predlaganem 
terrninskem planu so letos 
predvidene izdelava projek
tne dokumentacije, pridobi
tev gradbenega dovoljenja 
in izvedba postopka javnega 
narocila, gradnja najbi se za. 
lela prihodnje leto in se za. 
kljucila v letu 2024, ko naj 

Gradnja Osnovne sole Preska bo potekala na novi lokaciji - v neposredni blizini 
Osemenjevalnega ce ntra Preska., ro1c:Tin1 oou· 

bi bila vgrajena tudi oprema. 
Zunanja ureditev, pridobi
tev uporabnega dovoljenja 
in placilo zadnjih deset ·od
stotkov pogodbene vred.nos
ti so nacrtovani vleru 2025. 

lnvesticija je ocenjena na 
dobrih 11,2 rnilijona evrov, 
od tega bodo letos narnenili 

petsto tisoc evrov za izdela
vo dokurnentacije. »Gre za 
enega najveqih projektov v 
obcini Medvode, sploh na 
podrocju druzbenih dejav
nosti, zato je prav, da se s 
predinvesticijsko zasnovo 
rudi formalno seznanijo cla
ni obcinskega sveta. Ko bo 

projekt podrobneje izdelan, 
bomo predstavitev pripravili 
tudi za krajane Preske in za
poslene na OS Preska,« je se 
dejala Gombosi Telbanova. 

Gradnja sole bo za obcino 
velik financni zalogaj, zato 
upajo tudi na druge vire fi. 
nanciranja. 

3 

KOMENTAR 
MASA L, KOSAR 

Digitalna vkljucenost 

D
igitalna vkljulenost je 
moZnost posameznika, 
da dostopa do razpo:_ 

loiljive infonnacijsko-komu
nikacijskt infrastrukture ter 
digitalnih tehnologij, jih kom
petentno in vamo uporablja, 
vanje zaupa ter t.al:o aktivno 
sodeluje v infonnacijski drn:t
bi. V Slovenijijeeden najvdjih 
primanjkljajev prav na podro
tju usposobljenosti prebivalstva 
za vkljutitev v informacijsko 
drn:tbo. Vlada je zato nedavno 
spr,:jela predlog zakona o spod
bujanju digitalne vkljutenosti, 
ki bo omogotal pridobivanje 
digitalnih kompetenc in vestin. 

Z zakonom so opredeljene 
tri ravni digitalnih kompe
tenc: osnovnt, napredne in 
specialne. Osnovne digitalne 
kompetence med drngim vklju
cuj,:jo varno rabo racunalniske 
opreme, spletnih brskalnikov 
in elektro,iske poste, avdio-vi. 
deo klica, digitalnega podpisa, 
spletnega bancnistva, e-stori
tev javnt uprave, spletne trgo
vint in podobno. Stopnja viije 
zajema h,di uporabo orodij za 
urejanjt spletnih strani in vse
bin, digitalno tr:tenje, projek
tno vodenje in uporabo anali
titnih orodif. Digitalno najbolj , 
kompetentni pa so tisti, ki so 
usvojili se ratunalnisk-0 pro
gramiranje, umelno inteJigen• 
co, robotik.o, kvantno ratunal
ni.ftvo, navidezno rtsnitnost, 
tehnologijo verizenja blokov ... 

Vlada zeli Slovenifo do leta 
2030 pripeljati med prvih pet 
digitalno najbolj naprednih 
driav v Evropi. Trenutno smo 

glede na indeks digitalnega 
gospodarstva in druibe 2021 

na 13. mestu med drZavami 
clanicami EU. Deitz sloven
skih uporabnikov interneta, 
spletnih tetajev, spletnega 
bancniftva in spletnega 11aku
pova1ifa je niiji od evropskega 
povprelja. Ravni osnovnih 
digitalnih spretnosti in znanj 
ostajajo pod povprdjem, saj 45 
odstotkov prebivalcev v starosti 
od , 6 do 74 let nima osnovni/1 
digitalnih spretnosti in znanj, 
pri lemer je v starostni skupini 
od 55 do 64 let kar 32 odstotkov 
oseb brez digitalnilt spretnosti. 

Po podatkih SURS-aje ime
lo v prvem tetrtleiju Itta 2021 

dostop do intemeta 93 odsl-01-
kov drzavljanov, redno pa ga 
je uporabljalo 89 odstotkov. 
Najmanjsi delei uporabnikov 
interneta je v starostni skupini 
od 65 do 74 let, lani je znasal 
62 odstotkov. V tej skupini je 
tudi najvetji delez tistih, ki 
intemeta do zdaj fe nikoli niso 
uporabljali, in epidemifa covi
da-19, k.o se je velina storitev 
preselila na splet, je najbolj 
posegla v kakovost :tivljenja 
ravno ,yim. Morda bo ravno 
z odpravo vrzeli pri digitalnih 
zMnjih---in spretn-0stih mpg~ 
zagowviti, da bodo vsem dria
vljanom, tudi tistim digitalno 
nekompetentnim, v polnosti 
dostopne storitve, lei jih omogo
tajo digitalne tehnologije. Tak.o 
bi lahko vsi kot drzavljani z 
digitalnimi kompetencami v 
cel-Oti izk.oriscali prednosti digi
talne preobrazbe in se uspesno 
vkljucevali v digitalno drnzbo. 
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