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Ministru
d r r ks
Delo v splosno korist v Javnem zavodu Sotocje trenutno opravlja pet oseb.
»Dosedanje izkusnje so dobre,« poudarja mentorica Ines Iskra. Vceraj jih je
obiskal minister za pravosodje Marjan Dikaucic.
MAJA BE RTONCELJ

Medvode - Minister za pravosodje Marjan Dikaucic se
je v sklopu delovnega obiska
Vlade Republike Slovenije
v sevemem dehi osrednjeslovenske regije vceraj v Javne~ zavodu Sotocje Medvode seznanil, kako poteka izvrsevanje pogojne obsodbe
z varstvenim nadzorstvom,
delom v splosno korist
»V sklopu vsakega regijskega obiska obiscemo enega izmed izvajalcev sankcij
v sklopu probacije. Odlocili
smo se za Javni zavod Sotocje, ki je primer dobre prakse. Predstavili so narn delo
in zasluzijo si vse pohvale.
Zeleli bi si se vec izvajalcev
sankcij, tako da velja tudi

poziv drugim obcinarn, drustvom, organizacijarn, da bi
se odlocili in sklenili sporazum z nami. Ta praksa je noviteta v zadnjem obdobju,«
je pojasnil minister Marjan
Dikaucic. V povprecju na
leto na tak nacin kazen odsluzi 2500 ljudi.
Izrekanje
altemativnih
kazni je tako za storilca kot
tudi za sarno skupnost izjemno koristno, tudi z vidika
resocializacije, kar je potrdila tudi Ines Iskra iz Javnega
zavoda Sotocje, ki je mentorica napotenim osebarn.
»Gre za sodelovanje v obojestransko korist. Napoteni
osebi se kazen zapora, denama kazen ali globa za prekrsek nadomesti z delom v
splosno korist, za nas zavod

pa je to dodatna delovna sila,
ki jo zaradi narave dela nenehno potrebujemo. Na
splosno imarno z napotenimi osebarni dobre izkusnje.
Doslej smo zaradi krsitev le
dvakrat predcasno prekinili sodelovanje. Delo se opravlja razlicno dolgo oziroma
odvisno od stevila ur, nemalo je bilo takih, ki so bili nasi
'sodelavci' tudi po dve leti.«
Prvo delo v splosno korist so
s strani Centra za socialno
delo Ljubljana Siska sprejeli leta 2016 in v dobrih dveh
letih z njim kot izvajalska
agencija sklenil 19 dogovorov v obsegu 3 .210 ur. V nadaljevanju je izvajanje probacije prevzela Uprava za
probacijo v okviru Ministrstva za pravosodje, s katero

Ministra za pravosodje Marjana Dikaucica sta sprejela Ales Kalan, direktor Javnega
zavoda Sotocje, in Ines Iskra (desno), mentorica osebam, ki pri njih opravljajo delo v
splosno korist. / Foto: Gorazd Kavlif

so doslej sklenili 21 dogovorov, pet jih je se vedno vteku.
»V sestih letih so napotene
osebe pri nas skupaj opravile 7.189 ur, pet oseb, ki trenutno opravlja delo v splosno korist, jih ima se 3-677.
Vecinoma opravljajo zunanja vzdrzevalna dela, kot je
kosnja, pletje, pometanje,
pripravljajo objekte za prireditve, zadnji dve leti je bilo

Gradijo novi gasilski dom
Razveselili se ga bodo gasilci PGD Zgornje Pirnice. Vrednost investicije je dobrega
zakljucena bo konec februarja prihodnje leto.
·
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milijona evrov,

najvec pregledovanj dokazil
PCT ob vstopu v objekte, cez
poletje opravljajo tudi dela,
kot so beljenje, pleskanje,
praznjenje zunarijih kosev,
pomagajo na iazlicnih prireditvah,« je sepojasnila Iskra.
V casu obiska je delo v
splosno korist opravljal Janez Kladnikiz Ljubljane. »To
je moj prvi dan. Skupaj moram opraviti 120 ur. Prekrsek

Vlada na.regijskem
obisku
~
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Zgornje Pi mice - Zacenja se
gradnja novega gasilskega
doma v Zgomjih Pimicah,
ki so ga· nacrtovali vec kot
dvajset let V soboto so clani PG D Zg. Pirnice na celu
s predsednikom Matejem
Meznaricem in medvoski
zupan Nejc Smole sirnbolicno zasadili prvo lopato.
Stari gasilski dom je ie dolgo premajhen za vso opremo, ki jo irna drustvo, novega gradijo na zernljiscu v
neposredni blizini osnovne
sole in vrtca. V letu 2020 je
bila izdelana projektna dokumentacija. Objekt je zasnovan kot prostostojeca stavba s clenjenim tlorisom, ki
ga vecji de! pokriva enotna
streha v obliki vala. Bo pritlicen, razen na vogalnem
delu sevemega trakta, kjer
bo dodatna etafa s prostori
za upravo in arhivsko dokumentacijo drustva. Na strehi
tega dela bo tudi drag za anteno in gasilske sirene, s amer bo objekt dobil vertikalni poudarek kot sirnbol tradicionalnega »gasilskega stolpa«. Gasilski dom je projektiral Medvoscan Robert Robas. » Danes smo naredili
prvi korak v gradnji gasilskega doma. Minilo je ie vec kot
dvajset let od prvih nacrtov.

»Problem ieleznice skozi
Dornzale bomo resili tako,
da se proga in cesta ne bosta
kriz~. V roku enega meseca
bomo tudi zaceli prenavljati
Zeleznisko postajo Dornzale, drugi tir pa bomo zaceli
graditi, ko bo proga umescena v prostor,« nam je se povedal minister, ki se je vceraj sestal tudi z ~pani Medved, Vodic, Komende in Ka-

mnika.

Zasadili so lopate za novi gasilski dom in predstavili njegov videz. / Foto: Maja Be rtoncelj .

Konec januarja smo podpisali pogodbo z izvajalcem de!
in Obcino Medvode. V tem
tednu je bila uvedba v delo, z
naslednjirn tednom se zacne
zascita gradbisca, sledila bosta izkop in nato gradnja. Zakljucek del je predviden 28.
februarja prihodnje leto. Zernljisce je veliko okrog 13 tisoc kvadratnih metrov. Polovica je namenjena gasilskim
vajam, druga polovica pa
za gasilski dom. Ta bo irnel

okrog devetsto kvadratnih
metrovpovrsine. Prvi projekt
je bil precej drugacen, obseznejsi, racionaliziral se je za
vec kot polovico. Ne glede na
to bo to sodoben objekt, ki bo
sluzil tudi prihodnjim generacijarn,« je povedal Matej
Meznaric, predsednik PG D
Zg. Pirnice. Vrednost investicije je 1,12 milijona evrov.
Vecino denarja (650 tisoc
evrov) bo prispevala Obcina Medvode, preostalega pa

drustvo. Slovesnega dogodka
se je udelezil tudi Miha Su. stersic, predsednik Gasilske
zveze Medvode, in izrazil zadovoljstvo, da bo v obcini potekala tudi tovrstna investicija. Kot je pojasnil zupan Nejc
Smole, je to prva taksna novogradnja gasilskega dcima
od sarnostojnosti Obcine
Medvode.
PGD Zgomje Pirnice irna
sicer okrog sto clanov, vecino operativnih gasilcev.

ni bil tako velik. Prisel sem z
veseljem, spoznavam, kako
vse skupaj poteka. Takoj sem
se lotil dela. Lepo so me sprejeli, name ne gledajo s predsodki. Res je, da delo ni placano, a ne razmisljam tako. Naredil sem napako, ki jo moram na ta nacin 'odplacati' .
Vesel sem, da je moznost, da
kazen odsluzim na ta nacin,«
jepovedal.

Vceraj , v ponedeljek, so
bili na terenu ie pravosodni minister Marjan Dikaucic, ki je med drugim obiskal Javni zavod Sotocje
Medvode in okrajni sodisci
V Domialah in Karnniku.
Minister za javno upravo Bostjan Koritrlik se je v
Kamniku udeleiil okrogle
mize na temo politicne (ne)
participacije rnladih. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Joie Podgorsek je obiskal kmetijo
rnladega prevzemnika Primoza Kopaca v Mednem,
bil na posestvu Pr' Marset
in na ogledu agromelioracije na ko.masacijskem obmocju Vodice, v Jabljah je
bila tema pogovorov izgradnja namakalnega sistema. Ministerza delo, druiino, socialne zadeve in enake m oznosti Janez Cigler

Kralj je obiskal Center za
socialno delo Domi ale ...
Ministre predvsem <lanes
caka zelo natrpan urnik. Ob
9.30 se bodo najprej zbrali na delovnem posvetu viade v Sportni dvorani Medvode (premier Janez Jansa se bo
pred tem sestal z medvoskim
zupanom Nejcem Smoletom), od koder se bodo ob 12.
uri podali po obcinah. Zdravko Pocivalsek bo med drugim
obiskal kamnisko podjetje
Zarja Elektronika, Matej Tonin PGD Nevlje in PGD Moste, Bostjan Koritnik bo obiskal obcine Komenda, Domzale in Menges, Janez Cigler
Kralj Urad za delo Kamnik in
Dom s~ejsih obcanov Kamnik, Janez Poklukar Zdravstveni dom Kamnik, dr. Simona Kustec osnovni soli
Moste Komenda in Vodice
ter Sarnostan Mekinje, dr.
Vasko Simoniti grad Zaprice,
dr. Joie Podgorsek Mesa Kamnik in nekaj kmetij, Zvonko C:emac pa Terme Snovik.
Predsednik vlade Janez
Jansa se bo pozno popoldne
srecal z zupanom obcine Kamnik Matejem Slaparjem,
regijski obisk pa bodo predstavniki vlade sklenili na javni tribuni- srecanju z zupani, gospodarstveniki in diugimi nosilci razvoja v regiji,
ki bo ob 18. uri v Domu kulture Kamnik.

