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Gin . kolo zd J d 
V Zdravstveni postaji Gorenja vas so minuli petek slovesno odprli prvo ginekolosko ambulanto v 
Poljanski dolini, ki jo vodi specialistka ginekologije in porodnicarstva Eva Torkar. 

MATEJA RANT 

Gorenja vas- V obcini Gore
nja vas - Poljane, ki se pona
sa z najvisjo stopnjo rodno
sti v Sloveniji, so se ze dlje 
casa zavzemali, da bi dobili 
tudi ginekolosko ambulan
to. »Veseli me, da smo am
bulanto slovesno odprli rav
no na materinski dan,« je 
poudarila Eva Torkar, ki je v 
ambulanti v Gorenji vasi za
cela delati v zacetku marca. 

»Nasa zelja je primarno 
zdravstvo, v katerega sodi
jo tudi ginekoloske storitve, 
cim bolj priblifati lokalne
mu prebivalstvu,« je ob od
prtju ambulante v Gorenji 
vasi poudaril direktor Zdra
vstvenega doma Skofja Loka 
in strokovni vodja Osnovne
ga zdravstva Gorenjske Ale
ksander Stepanovic. Kot je 
pojasnil, na podrocju gine
kologije v Sloveniji uspes
no izvajajo program Zora 
in imamo eno najnizjih sto
penj pojavnosti raka-na ma
ternicnem vratu, prav tako 
pa so izredno uspesni pri 
vodenju in spremljanju no
secnic. » Tudi zato imamo v 
Sloveniji eno najnizjih sto
penj matemalne umrljivos
ti in umrljivosti novorojenc
kov.« Prav po zaslugi pri
marnih ginekologov imarno 

_Minuli petek so sloves~e> odprli novo ginekolosko a~bulanto v Gorenji vasi. 1 Foto:~in~ ookl 

po njegovih besedah v Slo
veniji tudi nizko stopnjo no
secnosti med adolescenti 
in nizko stopnjo splavnos- · 

. ti. »Z odprtjem ginekoloske 
ambulante v Gorenji vasi 
bomo · prebivalkam Gore
nje :vasi, Poljan, Zirov, Sko
fje Loke in okoliskih obcin 
omogocili se boljso oskr
bo.« Odprtja ginekoloske 
ambulante prav na rnaterin
ski dan je bil vesel tudi fu- _ 
parJ. Milan Cadez, ki je pou
daril, da zdaj v zdravstveni 
postaji v Gorenji vasi pokri
vajo celoten spekter storitev 

na primarni ravni. Ob tern 
je opozoril, da so sicer zah
teve vsako leto vecje, prav 
tako ·: tu.di nabor storitev, 
zato bodo nadaljevali priza
devanja, <la bo zdravstvena 
oskrba za obcane cim bolj
sa. »Ticas srno se ze prija
vili na razpis ministrstva za 
zdravje za sredstva za obno
vo dveh splofoih ambulant 
v prostorih nekdanje lekar
Ii.e v zdravstveni postaji.« 

Eva Torkar bo deio gineko
loginje v ambulanti v Gore
nji vasi opravljala ob pone
qeljkih in petkih, preostale 

9ni pa bo delala na sekun
darnem nivoju V Bolnisni
ci za ginekologijo in porod
nistvo Kranj. Ob ponedelj
kih bo ambulanta delovala 
izmenicno dopoldan in po
poldan, ob petkih· pa vedno 
dopoldan, in sicer v dopol
danskem terminu od 6:30 
do 13.30, v popoldanskem 
pa od 11.30 do 18.30. Zani
rnanje za vpis je veliko, je se 

· dejala Eva Torkai, saj inla ta 

cas v ambulanti opredelje
nih ze okoli 400 zensk od 
priblizno 2000, kolikor jih 
laliko sprejme. 

Ob(ina Medvode razvojno prodorna 
Obcina Medvode je v okviru izbora Zlati kamen postala regijska zmagovalka in prejemnica priznanj za 
razvojno najbolj prodorno obcino !eta 2022 v osrednji in jugovzhodni Sloveniji z Notranjsko. 

MAsA LrKosAR 

Medvode - Izbor za nagrado 
zlatikamen 2022, ki ga orga
nizirata podjetji Planet GV 
in SBR, se je letos osredqto
cal na razvojno uspesnost v 
stiriletnem niandatnem ob
dobju s poudarkom na izpol
njevanju predvolilne oblju
be. Ob tern so skrbno spre
rnljali se trajnostno usmer
jenost obcine in vkljuceva
nje prebivalcev v odlocanje. 
Poleg velike nagrade zlati 
kamen, nagrade zlati kamen 
v kategoriji majhnih obcin 
in priznanja obcina zdrav
ja so podelili se stiri prizna
nja za razvojno najbolj pro
dome obcine v posameznih 
regijah, ki ga je prejela tudi 
Obcina Medvode. 

Med glavnimi · razvojni
rni projekti medvoske obci
ne je strokovna kornisija po
udarila projekt Cisto zate, ki 
je najvecji okoljski kohezij
ski projekt v drfavi, gradnjo 
mestnega jedra s Trznico 

Zupan Obcine Medvode Nejc Smole je priznanje posvetil . 
sodelavcem. I Foto: Gorazd Kavm . . 

Medvode in aktua1ni pro
jekt gradnje kolesarske poti 
Medvode-Pirnice-Vikrce. 
» Uvedli so · participativni 
proraaµi, izboljsali delova
nje uprave, vlagali v solstvo, 
kulturo in okolje ter skrbe
li za ranljive skupine tudi z 
izvirnirni prijerni. Prej do-

. kaj neurejeno jedro kraja je 
zdaj prijetno in pescern pri
jazno zbiralisce V blizini so
tocja Save in Sore. Morda v 

Medvodah res se niso .izko
ristili vsega potenciala, ki ga 
ima kraj na obrobju Ljublja
ne, a po letu 2014 se v ob&ii 
cuti nov veter, ambicioznost 
in zagon, ki je ze pripeljal 
tudi do merljivih rezultatov. 
Vrednostindeksa ISSO seje 
v zadnjih letih znatno izbolj
sala. Medvode so zelo dru
gacen kraj, k:ot so bile pred 
osrnirni leti,« ·je v obrazlozi
tvi zapisal strokovni svet in 

med drugim se navedel, <la 
Medvode sodijo med obci
ne, kjer sistematicno razvi
jajo povezovalnost navzven 
in navznoter. 

Zupan Obcine Medvo
de Nejc Smole je prizna
nje posvetil sodelavcem, k:i 
niso tako izpostavljeni, a so 
vsekakor za_sluzni za razvoj 
rnedvoske skupnosti. » V 
nasi regiji je veliko oban, za 
katere vemo, da dobro dela
jo in imajo odlicne projekte. 
Dejstvo, da so nas prepozna
li kot razvojno najbolj pro
dome med najuspesnejsi
rni, je res lepa pohvala,« je 
dejal zupan in dodal: »Iz ob
razlozitve kornisijo je razvi
dno, da jih je prepricala nasa 
vizija, ki jo skusamo obliko
vati v zadnjih letih, hkrati so 
ocenili, da so Medvode dozi
vele precejsen razvojni pre
boj. Ne gre pa pozabiti, <la 
narn je veliko stevilo tock 
prineslo tudi to, da smo zelo 
uspesni pri pridobivanju 
evropskih· sredstev.« 

~zbral~ n~Jbo~j$@ r®sitef i~ 

Park ~d@w~tra$ke hhmurn@ 
SIMON SUBIC 

Kranj - Na natecaj za uredi
tev Parka slovenske himne 
ob Presemovem gaju v Kra
nju, ki ga je januarja Mestna 
·obcina Kranj razpisala v so
delovanju z Zbornico za ar
hitekturo in prostor Slove
nije, je prispelo petnajst re
sitev. Ocenjevalna kornisija 
je nagrado za najboljsi ela
borat podelila biroju a202 
arhitekti iz Ljubljane v se
·stavi Klara Bohinc, Andraz 
Kersic, Ziga · Ravnikar, Eva 
Senekovic in Ursula No
vak. » Izmed vseh prispelih 
elaboratov so avtorji najbolj 
poglobljeno razrnislili o pri
povednosti zasnove v konte
kstu spreminjanja skozi le
tne case,« je obrazlozila oce
njevalna kornisija. 

Druge nagrade niso pode
lili, pac pa enakovredni nag
radi za tretje mesto. Prejeli 
Sta ju skupina arhitektov Ja
nez .Gaberscik, Maja Likar, 
Peter Suhadolc, Vida Kata
rina Vidovic in · Matej Vo
dnik ter skupina arhitektov 

Mirjana Lozanovska, Silvija 
Shaleva, Erik Jurisevic, Sil
via Navarro Carrillo in An
drej Gorisek. 

MOK narnerava do okto
bra na zupnijskem zemljis
cu ob Presemovem gaju, v 
katerem sta pokopana avtor
ja besedil slovenske drzavne 
himne Zdravljica dr. France 
Preseren in nekdanje naro
dne hirnne, zdaj himne Slo
venske vojske Naprej zasta
va slave Simon J enko, ure
diti Park slovenske himne, 
ki bo nacionalnega pomena. 
Eden od poudarkov nateca
ja je zatobil, da se nova par
kovna povrsina uredi na na
cin, da se bo ustrezno vpela v 
kontekst ·mesta s prernislje
no vzpostavitvijci odnosa do 
Presemovega gaja. 

Najboljse natecajne resit
ve bodo predvidoma aprila 
predstavili na javni razstavi. 
Ob tern bo MOK izvedla po
stopek s pogajanji brez pred
hodne objave z avtorji prvih 
treh nagrajenih natecajnih 
resitev za izdelavo projektne 
dokumentacije. 

Poklonili so se padlim na Planici 

Planica - Ob 80. obletnici preboja borcev Selske cete Can
karjevega bataljona iz obroca nemskih enot na Planici nad 
Crngrobom 27. aprila 1942 je v soboto pri.spomeniku NOB 
na Planici potekala tradicionalna spominska ·slovesnost. S 
polaganjem vencev so se petnajstim padlim partizanom, med 
njimi je tudi narodni heroj Stane Zagar, poklonili predstavniki 
borcevskih organizacij (na sliki) in Policijskega·veteranskega 
drustva Sever Gorenjska, kranjski podzupan Janez Cerne ter 
predsednika krajevnih skupnosti Jost in Zabnica Peter Zale
telj iri Marija Zakrajsek Martinjak. Slavnostni govornik je bil 
predsednik zgodovinske komisije pri Zdruzenju borcev NOB 
Slovenije dr. Martin Pre~k. 

Na avstrijskem Koroskem zaposlimo 

;;1~t@IJ~!lll'~~!lJ!~~:'",· 
Vas profil: 
o komunikativnost in odgovornost pri delu 
• samostojnost pri delu 
• dobro znanje nemscine, pisno in ustno 
• vozn_isko dovoljenje kategorije B 

Nudimo vam: 
-c delo za poln( delovni cas, 38,5 ur na teden 
" delovni cas: pon . - cet., 7:30 - 16:30, pet. 7:30 - 12:00 
• dezurna sluzba vsak drugi teden 
• mesecna placa 2.480,00 evrov·bruto na mesec 

Veselimo se vase vloge na: 

mail@wtb.gmbh ali 0043 463 55 9 65 
WTB-Warmetechnik-GMBH 

A-9020 Celovec/Klagenlurt, AnkershofenstraBe 14 
A-9585 Bekstanj ob Baskem jezeru/Finkenstein am Faaker See, Neumiillnem 18 




