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Prizi k k domu starejSih
S sporazumom o gradnji prizidka, ki sta ga v torek podpisala direktorica Maja Gradisek in minister
janez Cigler Kralj, je Dom starejsih obcanov Kamnik tik pred zacetkom gradnje, ki bo uredila bivalni
standard starejsih.
JASNA PAIADIN

Kamnik - Dom starejsih obcanov Kamnik (DSO) po
rnnenju zupana Mateja Slaparja sodi med boljse pri nas,
a zaradi prostorskih omejitev
niso vec mogli zagotavljati
sodobnih standardov bivanja
starejsih, zato se je vodstvo
doma ob podpori obcine prijavilo na javni razpis za sofinanciranje tovrstnih_projek:
tov. Ceprav so bili sprva kljub
popolni vlogi zavrnjeni, sci se
nedavno ve~da:rle razveselili
dobre novice.
»Oskrba starejsih je podrocje, ki ga je drzava v pi:eteklih
desetih ktih mocno zanemarila, zato se je na razpis za denar iz sklada React-EU prijavilo zelo veliko projektov
in predvidenih 91 milijonov
· evrov ni_zadostovalo za vse.
Takrat je izpadei tudi DSO
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Podpisa sporai11m·a sta se udelezila tudi zupan Matej Slapar in.obrambni minister Matej Toriin.
Kamnik, a navladi nam je usJariez Cigler Kralj, minister
za delo, druzino, socialne zapelo zagotoviti dodatnih sto
milijcinov evrov iz drzavnega · deve in enak~ moznosti, ki je
proracuna, zato bomo zdaj
z direktorico DSO Kamnik
Majo Gradisek podpisal spoprizidek lahko zgradili tudi
v Kamniku,« je v okviru vlao gradnji prizidka:
dnega obiska v DSO povedal Tega bo kot ustanoviteljica
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zavoda narnrec skoraj v celoti placala drzava. Nalozba
je ocenjena na tri milijone
evrov, lastni vlozek DSO Kamnik pa bo 67 tisoc evrov.
Kot nam je povedala direktorica, s prizidkom sarnih kapacitet sicer ne bodo povecali, bodo pa stanovalcem zagotovili boljsi standard. » Ukinile se bodo tri in stiriposteljne
sobe, ki jih bodo v nadstropju
prizidka v celoti nadomestile
eno- in dvoposteljne, v pritlicju pa bomo lahko zagotovili
- prostor za dnevno varstvo in
zacasne namestitve, s cirner
bomo resili fudi problem za
dementne stanovalce, ki trenutno nimajo dovolj prostora. Gradbeno dovoljenje ze
imamo, sledijo javni razpisi za izvajalce,« nam je se povedala. Prizidek bo dokoncan
konec letosnjega oziroma v
prihodnjem lehL

Ministrici razkazali novi priZidek
Obcina Medvode je ze pridobila uporabn~ dovoljenj~~a ~ave prostore V Osnovni soli Simona jenka
Smlednik. Projekt gradnje prizidka je vreden dober milijon evrov. .
MAJA BERTONCELJ

Smlednik..:.Ministricazaizobrazevanje, znancist in sport
dr. Simona Kustec je v torek
obiskala Osnovno solo Simona Jenka Srnlednik.
Osnovnosolci so ji z mentorji pripravili prijeten sprejem s pesmimi in recitacijarni. Srecala se je z zupanom
Nejcem Sinoletom, ravnateljem Markom Valencicem,
predstavniki. sole in Obcine Medvode in si ogledala
novi prizidek treh ucilnic ob
osnovni soli. Nalozbo, vredno dober milijon evrov, prek
razpisa za sofinanciranje investicij v vrtce ip. osnovne

sole sofinancira ministrstvo
za izobrazevanje, znanost in
sport, ki bo prispevalo ne~
kaj manj kot 503 tisoc evrov.
»Z novo pridobitvijo so zagotovljeni pogoji za dvooddelcno devetletno osnovno
solo, saj se je sola v Srnledniku zaradi naglega povecevanja stevila ucencev zadnja
leta spopadala s precejsnjo
prostorsko stisko. Obcina
Medvode je v preteklih dneh
ze pridobila uporabno dovoljenje za nave prostore, zaceMinistri!=~ dr. Simono Kustec je sprejel Marko Valencic,
tek uporabe pa je pi:edviden · ravnatelj OS Sim"ona Jerika Smlednik. / Foto: Gorazd Kavm
ze v tern tednu,« so pojasnili na Obcini Medvode, ki projekt. To bo gradnja nave
zagotovilo ministrstvo, saj je
jo na podrocju solstva caka
osnovne sole V Preski in tudi
projekt trenutno ocenjen na
ze naslednji precej v~ tam tipaJ da bo del sredstev dobrih 11 milijonov evrov.
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NajpomembnejSe je
sodelovanje
VILMA STANOVNIK

Skofja Loka - Prejsnji teden
je Osnovna sola Jela Janezica pripravila posvet o medinstitucionalnem povezovanju v skrbi za osebe z motnjo
v dusevnem razvojlL Kot je
v imenu organizatorjev sporocila Nina Fabrin-Petersen
so posvet pripravili v zelji po
oplemenitenju sodelovanja
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na razlicnih ravneh ter v iskanju skupnih novih poti.
U delezili so se ga direktor
Zdravstvenega dorria Skofja Loka Aleksande.r Stepanovic, pomocnica direktorice CSD Gorenjska Ivana
Erman Kosir, nacelnik Policijske postaje Skofja Loka
Saso Eniko, vodja: za druzbene dejavnosti Obcine
Skofja Loka Rak .Primozic

ter predstavniki sole. Ravnateljica Marj eta ·- Smid je
predstavila ·t renutno solajoco populacijo tei- primere
dobre prakse· sodelovanja z
ustanovarni V okolju.
V razpiavi so zbrani spregovorili o izzivih_ir). _izkusnjah medinstitucionalnega
sodelovanja. Menili so, dale
tvomo sodelovanje razlicnih
strok omogoc;i. tako ucencem sole kot tudi drugim
osebam . s posebnirni potrebarni vzpostavlianje celovitega pristopa ter uspesno vkljucevanje na podrocju vzgoje in izobrazevanja
ter tudi vkljucevanja v druzbeno okolje in zaposlovanje.

la laZje finandranje
projektov
Ob obisku predstavnikov vlade so se v Vodicah
zavzeli, da bi drzava sofinancirala vecji delez
projektov.
ALES -SENOZETNIK

Vodice - V sklopu vladnega obiska v sevemem delu
osrednjeslovenske
regije
sta se· na delovnem kosilu z
vodiskirn zupanom V torek
sestala tudi minister za okolje in prostor Andrej Vizjak
ter Zvonko Cemac, minister
brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko poli:
tiko. Kot je po sestanku po-

izvesti ambiciozne projekte.
»Imamo za stirideset milijonov evrov investicij v ceste,
komunalno, socialno in drugo druzbeno infrastrukturo,
sibak prorafun pa nam omogoca le milijon evrov letno za
tovrstne projekte,« je povedal vcidiski zupan, ki je poleg
projekta Co inkrvavskega vodovoda, ki sta v zakljucni fazi,
ter zacetka gradnje obvoznice, ki je pred vrati, med ve-

Minister Andrej Vizjak
vedal minister Andrej Vizjak, drzava precej financira
v ta d~l regije. Posebej je poudaril dva najvecja projekja,
k~alizacijski projekt.
in
vlaganje v poplavno varnost.
Gre za projekta v vrecJ.nosti
sto oziroma sestdesetmilijonov evrov, oba pa potekata
tudi po delu obcine Vodice.
»Danes smo se pogovarjali o razvojnih projektih ob6.ne. Kanalizacijski sistem je
eden µjihovih najvecjih zalogajev, cajcajo pa jih se druge pomembne investicije,
zato smo se pogovcirili _tudi
o moznostih, kako najti dodatne financne vire za obci- no,« je dejal minister Vizjak.
S pogovori je bil zadovoljen vodiski zupan Aco Franc
Sustar. Kot je dejal, so Zara.di nizjega deleza sofinanciranja projektovvzahodnikohezijski regiji, predvsem manjse obcine v skrbeh, kako
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cjirni izzivi obcine poudaril
gradnjo . Kopitarjevega sredisca in vecnamenske sportne dvorane vVodicah, sariacijo po<kufu.ifue sole v Utiku in dveh d.islociranih enot
vrtca ter izgradnjo preostanka kanalizacijskega omrezi~ »Zato je bilo govora predvsem O tern,
resiti problematiko manjsili obcin, ki
so bile v preteklosti veckrat
zapostavljene. Kot kaze, bo
drzava zagotovila dodatne
vire sofinanciranja glede na
njihovo razvitost, kako se bo
instrument uporabljal, pa se
ni poysem doreceno,« je se
dejal Sustar.
Po zagotovilih ministrov
Vizjaka ter Jemeja Vrtovca,
ki je obcino obiskal ze v ponedeljek, pa bo drzava do poletja objavila tudi javni razpis
za gradri.jo drzavne ceste skozi Skarucno, kjer bodo hkrati
. gradili tudi kanalizacijo.
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