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Vrtec bo dobil prizidek KOMENTAR 
M ASA LI KOSAR 

·-···-·-······-····------························-·····-

Podpisana je pogodba za i~gradnjo prizidka k vrtcu v Valburgi v yrednosti dobrih 822 tisoc evrov. 
V njem bosta dve novi igralnici. Gradnja se je ze zacela, zakljucena naj bi bila poleti. 

Digitalna vkljucenost 

MAJA BERTONCILJ 

Medvode - Zupan Obci
ne Medvode Nejc Smole je 
v sredo z Bostjanom Men
cingerjem, predsednikom 
upravnega odbora podjetja 
I.esnina MG oprema, pod
pisal pogodbo za izgradnjo 
prizidka k vrtcu v Valburgi
Zgrajen bona mestulani po
rusenega starega vrtca iz leti 
19 12, ki je bi! v funkdji vse 
do l~ega poletja." 

Ob/ekt je zasnovan kot le
sena "giadnja in vsebuje dve 
igralnid za otroke drugega 
starostnega obdobja, · slcu- _
pne sanitarije novih igralnic 
in komunikadje. Prizidek 
bo oblikovan skladno z ob
stoje&n vrtcem, tudi ta bo 
prekrit z zeleno streho. Zu
naj bodo uredili nove povr
sine z igrali za ot:roke z va
rovalno panelno ograjo, sh
rambo za igrala ter zaze
lenitvijo z novimi drevesi 
in grmovrncamL »Obana· 
Medvode je v zadnjem dob· 
rem desetletju zelo inten
zivno pristopala k novograd· 
njam, urejanju prostorov za 
predsolsko varstvo. M.islili 
smo, da bodo za naslednjih 
nekaj let prostori dovolj ve-

. liki. A nekaj so nasi n acrti, 
drugopa zivljenje, ki je kma
lu pokazaio, da potrebuje
mo vsaj dva dodatna oddel
ka. Zarad.i prostoi:ske stiske 
v Vrtcu Medvode smo preg· 
ledal.i vse moznosti za zago
tavljanje dodatnili kapadtet 

igitalna vkijucenost je 
moinost posameznika, 
da dostopa do razpo:. 

k,ilfive informacijsko-komu
nikacijske in.frastrukture ter 

. digitalnih tth,wlogij, jih kom
: pettntno in vamo uporabija, 
: vanje zaupa ter tako aktivno 
: sodeluje v informacijski druz
: bi. VS!ovenijijeedmna_jv,ljih· 
: · prinianjkljajev prav na podro
: qu usposobijenosti prebivalstva 

Z4 vklju&ev v informacijsko 
drn#,o. Vlada je zato ntdavno 

•: sprejelapredlogmkonaospod'. 
, . bujanfa digitalne vkljuanosti, 
' ki bo _ omogvlal pridobivanje 

digit,,lnih kom~ in veslin. 

Pogodbo za prizidek k vrtcu v Valbuigi sta podpisala Nejc Smole; zupan Obcine ·Medvode 
(v sredinij, in Bostjan Mencinger, predsednik upravnega odbora podjetja lesnina MG 
oprema. Prisotna je bila tudi Romana Epih, ravnateljica Vrtca Medvode.1,-.i,;, ..,,,~r, 

z zakonam ~ opredeijene 
tri . ravni digitalnih kompe- . 
ttnc: osnovne, naprnlne in 
specialn,. Osnovne digi~ 
kompetcnce med drugim vklju-
lujejo varno rabo racunalniske 
opmm, spletnih brskalnikov 
in dektronskt posit, avdio-vi, 
dro klica, digitaln,ga podpisa, 
spi.tnega bantnistva, e•stori
tev javne upiave, spletne trgo
vin,: in podobno. Stopnja visje 

na· drugih lokadjah. Zelja 
je bila siritev vrtca v Sori, a 
se je izkazalo, da bi bifo to 
ekonomsko manj upravice
no in bi zarad.i prostorskih 
omejitev lahko tam zagoto
vili prostor za le en dodaten 
oddelek. Zato odloatev, da 
v Valburgi zgrad.imo prizi: 
dek k vrtcu, ki je bi! zgrajen 
]eta 2012. Vrednost pogod• 
be jedobrih 822 tisocevrov, 
kar je vel', kot smo nal'rto· 
vali. Smo pa veseli, da smo 
do pooudbe prisli. V prvem 
razpisu ni ),ilo nobene, v 
ponovljeni,m pa ~a.« je ob 
podpisu pogodbe dejal zu
pan N·ejc Smole. No.\'i4 pro
storov se veselijo tud.i v Vrt
cu Medvode, ki je najvecji 

zavod, katerega usta.n~vi
teljica, je Obl'ina M7dvo
de. Obiskuje ga 687 ot:rok, 
za katere skrbi ·123 zaposle
nih v sedmih enotah, ki so 
razprsen.e po celotni ob.cini. 
»Pridobili bomo dva nova 
oddelka, ki j,omenita bolj
se pogoje za ot:roke, glede 

. na !O, da je bi! stari vrtec v 
slabem stanju. Tega se zelo 
veselimo:.Med le tom j,omo 

_lahko ponovno .odprli polo
vil'na oddelka, ki sta letos 
polna ze. od zal'etka. s.olske.
ga !eta. V tein solskem letu 
S1ll-<? _z 'nar:i:ie.iiom~reSevanja 
prostorske stiske.zarad.i ru, 
sitve starega vrtca d6da\fio 
odprli · en oddelek v m atic
n em vrtcu na Svetju, in sic er 

v. vel'namenskeaj.pr~storu, : 
y. vrtcu v Smledni)ru . smo : 
namesto polovil'nega odpr- : 
Ii polni oddelek in j,olovil'ni : 
oddelek .od septembra 2021 ' 

deluje tud.i v Pirnicah. Tre
nutno na prosto mesto caka 
28 mlad.ih obcanov,« je de
jala Romana Epih, ravnate
ljica Vrtca Medvode, in do
dala, da imajo nacrte wd.i za 
naprej; pri cemer·ima vmis- : 
lih nov vi:tec v Preski. : 

i<ljub gradbiscu v Valbur- : 
gi.botamkajsnjiobstojecivr- · 
tee v casu gradnje nemote
no obratoval. Dve novi igral: 
nid pa bosta otioke druge
ga starostnega obdobja lah
ko sprejeli ze v zacetlcu sol
skegaleta 2 022/2023. 

zajema tudi uporabo orodij za 
urejanje sp.letnih strani in vse
bin, digitalna trifn_je, projek
tno vodenje in upora{>o anali-
tiq,ih orodij. Digitalno l)ajbolf ; 
kompetentn{ j,a so tistl, ki so 
usvojili se racunalnislro pro
gramiranje, mnttno inttligen- · 
co, robofiko, kvantno racuna!.
nistvo, navidezno resnilnost, 
tehnologijo veriunja blokov ... 

Vlada i:eli Slovenijo do !eta 
2030 pripeljati med prvih pet 
digitalno najboij naprednih 
drzav v Evropi. Trenutno smo 

glede na indek.s digitalnega 
gospodarstva in druzbe 2021 

na 13. mestu med driavami 
clanicami EU. Deld sloven
skih upombnikov inttmeta, 
spletnih tttajev, spletnega 
banl'nistva in spletntga naku
povanja je nizji od evropskega 
povprelja. Ravni osnovnih 
digitalnih spretnosti in znanj 
ostajajo pod povpreljem, saj 45 
odstotkov prebivalcev v starosti 
od 16 do 74 let nima osnovnih 
digitalnih sprttnosii in znanj, 
pri lema je V starostni skupini 
od 55 do 64 let kar J2 odstourov 
oseb brez digitarnih .spretnosti. 

Po podotkih.SURS-aje ~
lo V prvem letrt!etju !eta 2021 

. ~p do interneta 93 ¢sto.t
kov drzavljanov, i~no pa ga 
je .· uporabljalo 89 cidslofki,v, 
Najmanjsi dtld. uporabnikov 
intemeta j< v starostni skupini 
od 65 do 74 let, Jani je znasal 
62 odstotkov. V tej skupini je 
tudi najvecji dtJd tistih, ki 
interntta do zdaj se nikoli niso 
upi,rabljali, in epukmija covi
da:19, ko se je vetina storitev 
preselila na splet, je 11191,olj 
posegk, v kakovost iivljcnja 
ravno njim. Morda bo ravno 
z odpravo vrzdi pri digitalnih 

ryl~":/B~ Sf7#!!05® ~ 
zagutoviti, da bodo vsem dd:a
vljanom, tudi tistim digitalna 
nekompetcntnim, v polnosti 
dostopne storitve, ki jih omogo
tajo digitalne tehtwlogije. Tako 
bi lahko vsi kot drzav!jani z 
digitalnimi kompetcncami v 
ce!oti izkoriscali prednosti digi
talnt prrobrazbe in se uspesno 
vldjulevali v digita!no druzbo. 

Nova Sola v Preski bo na novi loka(iji 
ODGOVORNA UREDNICA 

MarijaVolcjak 
~ 1. stran 

»Resneje smo moZDe re
sitve zaceli presojati sele, ko 
je bil !eta 2018 sprejet Ob
&iski prostorski nal'rt Obci
ne Medvode, ki je tam spie
menil de! kmetijskega zern
ljisca v zazidljivo zernlji
sce za namen izobraieval
n.il:i dejavnosti. To zemljisl'e 
je bilo prej v lasti Republike 
Slovenije, ko je postalo zazi- · 
dljivo, sejeizpolnil pogoj, da 
se Jahko brezplal'no prenese 
na obcino, ki je tako posta
la lastnica okrog 13 tisol' kva
drat:riili metrov zazidljivih 
povrsin,« je pojasnila Katja 
Gombosi Telban z Obane 
Medvode. Po predlaganem 
terminskem planu so letos 
predvidene izdelava projek
tne dokumeotadje, pridobi
tev gradbeoega dovoljenja 
in izvedba postopka javnega 
narol'ila, gradoja naj biseza
cela prihodnje leto in se za
kljucila v letu 2024, ko naj 

Gradnja Osnovne sole Pieska bo p~tekala na novi lokaciji - v neposredni blizini 
Osemenjevalnega centra Preska., rc10:11n1 0~1ti" 

bi bila vgrajeria tudi oprema. 
Zunanja ured.itev, pridobi
tev uporabnega dovoljenja 
in plal'ilo zadnjih deset ·od
stotkov pogodbene vrednos
ti so nal'rtovani v·letu 2025. 

Investidja je ocenjena na 
dobrih 11,2 milijona evrov, 
od tega bodo letos namenili 

petsto tisol' evrov za izdela
vo dokumentadje. »Gre za 
enega najvecjih projektov v 
obcin.i Medvode, splob na 
podrocju druzbenih dejav, 
nosti, zato je prav, da se s 
predinvestidjsko zasnovo 
tudi formalno seznanijo cla
ni obanskega sveta. Ko bo 

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

Gra.dnja sole bo za oho.no 
velik finanl'ni zalogaj, zato 
upajo tudi na druge vire fi
nanc:iranja. 
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