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Predstavili kandidatko 
Alenko Sivka 

Medvode - Obcani Medvod 
in Vodic bodo na volitvah 
izbirali med kandidati za 
3. vcililno enoto, 11. volilni 
okraj (Ljubljana Siska 4). 
Pretekli teden so liandidatko 
predstavili v Gibanju Svobo• 
da. Njihov avtobus se je us
tavil tudi v Medvodah, kjer 
je predsednik Robert Golob 
podprl kandidatko za poslan
ko domacinko Alenko Sivka. 
Sprejel jih je tudi zupan Med
vod Nejc Smole, »Da kandi
diram, me je Robert Golob 
preprical s svojim progra
mom. Verjamem, da misli 
resno, da ne bo izginil kot 
nekateri obrazi. Mu zaupam. 
Kot kandidatka Medvodam 
ne morem dajati obljub, sem 
pa bila na pogovoru pri obeh 
zupanih, tudi pri iupanu Vo
dicAcu Francu Su~tarju, sez• 
nanila sem se s problemi, ki 
jih imata obcini. Menim, da 
jih uspefoo refojeta. Upam, 
da bomo kot drzava poskr
beli, da bodo obcine dobile 
cim vec sredstev, ki jih znajo 
same povsem dobro uprav• 
ljati,« je pojasnila novinarka 
Alenka Sivka. 

Odprtje doma maja, na dan zmage 
Prvega stanovalca bodo v domu starejsih obcanov Ziri sprejeli 9. maja - na dan zmage, kot je poudarila poslovna direktorica 
SeneCure Slovenija Sanda M. Gavranovic. Ob dnevu odprtih vrat v torek pa so v domu gostili tudi ministra za delo, druzino, 
socialne zadeve in. enake moznosti Janeza Ciglerja Kralja. 

Bazenski kompleks 
znova odprt 

Gozd • Martuljek - lz Hotela 
Spik v Gozdu. Martuljku so 
obvestili, da so po nedavnem 
pofaru bazensko strojnico 
sanirali in je bazenski kom
pleks znova odprt. 

MATEJARANT 

Ziri - Vrata novega Doma 
za starej~e v Zireh so v torek 
prvic odprli tudi fa~i javno
sti. Mnogi olx'ani so si tako 
z zanimanjem ogledali nove 
prostore, v katerih je na voljo 
sestdeset postelj za starej~e. 
vecinoma v enoposteljnih 
sobah. Po tezavah s pridobi
vanjem kadrov je zdaj San
da M. Gavranovic vendarle 
lahko napovedala, da bodo 
prve stanovalce zaceli spre
jemati v maju, in sicer hodo 
z obstojecimi kadri lahko za 
zacetek zapolnili dya oddel
ka z dvajsetimi stanovalci, 
od tega je en navaden odde
lek, en pa za osebe z demen
co. S postopnim dopolnjeva
njem kadtovske el<ipe doma 
racunajo, da bi dom zapolni
li do olctobra. G lede na doslej 
prejete vloge za sprejem v 
dom caka 167 starej~ih. a si 
vsi za zdaj ~e ne zelijo biva
ti v domu, zato ne pricaku
jejo tezav pri vseljevanju, je 
zagotovila Sanda M. Gavra
novic. 

»Ob prevzemu resor
ja smo si med l<ljucnirni 

prioritetarru na prvem mes
tu zastavili ureditevcelovite 
slcrbi za starej~e,« je ob dne
vu odprtih vrat poudarilmi
nister Cigler Kralj. Ob tern 
so Se zavedali, da V Sloveni
ji ne samo, da ni dovolj na• 
mestitev v domovih za sta
rej~e. ampak je tezava tudi 
pomanjkanje kadra oziro
ma izgorelost zaposlenih v 
obstojecih domovih. »Kad
rovskega izziva smo se zato 
lotili vecplastno, j,ri cemer 
vsi ulcrepi nimajo kratko
rocnega uonka. Najbolj in
terventen ulcrep je bilo 29 
milijonov evrov za social
novarstvene zavod·e zara
di co\jda-19, s orner so do
rnovi lahko dodatno zapos
lili 650 ljudi.« Od tega bodo 
nekateri ostali de! ekip za
poslenih v domovih. San
da M. Gavranovic je poja
snila, da so irneli najvec te• 
fav z iskanjerri zdravstve
nih tehnikov. Ta cas so :ia
poslili stiri od osrnih, ko-· 
likor bi jib potrebovali, od 
zdravstvenega kadra pa je 
v domu zaposlenih se pet 
bolnicarjev in dve diplomi
rani medicinslei sestri ter 

Prostore riovega doma za starejse si je v druzbi zupana in poslovne direktorice Senecure 
Slovenija ogled al tudi minister Janez Cigler Kralj. 1 ro1occo~,, .;.,,, 

polov:ica glavne sestre, saj 
to delo opravlja direktorica 
doma . . Za delovanje celot
nega doma bodo poirebo
vali 3f zaposlenih, od tega 
je p.riblizno polovica zdra
vstvenega kadra. Koncesijo 
so pridobili za 56 postelj, za 
stiri dodatne pa naj bi pri
dobili koncesijo za dnevno 

varstvo, lahko pa bi s luzile 
tudi za ureditev sive ali rde• 
c'.e cone, je napovedala San-
da M. Gavranovic. · 

»Nasa dol.i.nost in odgo
vornost je, da starejsirn tudi 
v jeseni zivljenja zagotovi
mo dostojno zivljenje,« je 
ob tern poudaril zupan 2i
rov Janez Zakelj. Veseli ga, 

da bodo odslej tudi olx'ani 
Zirov, lei so na dom cakali 
vec desetletij, v stirosti osta
li v domafrtn okolju. Vetja
me, da bodo z domom v sre
discu kraja starej~i ostali de! 
druzbe, za kar se bodo trudi
li tudi s pomocjo prostovolj
cev, lei bodo predstavljali vea. 
zdomom. 

Predavanje Od semena do sadike 

!!rezje - Dru!tvo zensk z dezele obcine Radovljica in Oddelek 
za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu 
Kranj vabita v Mrtek, 21. aprila, z zacetkom ob pol stirih popol
dne v Kulturnidom na Brezjah na predavanje Mise Pusenjakz 
naslovom Od semena do sadike. Udelezenci predavanja bodo 
izvedeli, kako morajo pravilno ravnati s semenom in na kaj 
morajo paziti pri izbiri in vzgoji semena, da bodo iz semena 
prisli do zdrave sadike in potlej do zdravega pridelka. 

Na Loskem je veliko krvodajalcev 
Krvodajalci na obmocju obcin Skofja Loka; G~renja vas • Poljane, Ziri in Zelezriiki glede darovanja krvi 
sodijo v vrh krvodajalcev tako na Gorenjskem kot v Sloveniji, minulo sredo pa jim je RKS - Obrriocno 
zdruzenje Skofja Loka podelilo zashizena priznanja. 

VILMA STANOVNIK 

Skofja Loka - » V Obmoc
nem zdruzenju Rdecega 
krifa Skofja Loka je 4612 
clanov, lei so vkljuceni V 19 
lcrajevriih organizacij in de
lujejo na obmoqu ~tirih ob
an. »Rdea lcriz tukaj zelo 
uspefoo deluje ze vec kot 95 
let po zaslugi prostovoljcev, 
lei poklanjajo svoj prosti cas 
humanitamemu delu. Le
ino opravijo vec kot 13 tisoc 
ur prostovoljnega dela,« je v 
pozdravu zbranim na prire
ditvi v Solcolskem domu po· 
vedal predsednik RKS - Ob
mocnega zdruzenja Skofja 
Loka Rudi Zadnik in pouda
ril, da sodijo v vrh krvodajal
cev tako na Gorenjskem kot 
v Sloveniji. » V Sloveniji da
ruje kri v povprequ vec kot 

~ 4,5 odstotka prebivalcev, na 
"' Skofjeloslcem pa celo 8,6 od
g: stotlca. V Sloveniji vsak de• 
~ lovni clan potrebujemo kri · 
~ 350 krvodajalcev, zato je po· 
~ mernbno, da so krvodajal
j ske akcije am bolje obiska
li ne,« je tudi povedal Zadnik. 

Zbrane krvodajalke sta 
pozdravila tudi generalna 
selcretarka Rdecega kriza 
Slovenije (RKS) Cvetka To
min in domaa fupan Tine 
Radinja. »Krvodajalstvo je 
oblika solidamosti, lei zah. 
teva lcanfok pogunia, pred
vsern pa veliko srce za odlo
citev, da homos svojim deja
njem pomagali drugim,« je 
ob zahvali krvodajalkam in 
krvodajalcem poudaril zu. 
pan Rad.inja, Tominova pa 
je ob zahvali v imenu RKS 
dodala: »Geslo na~e organi
zacije je, da smo skupaj ne
ustavljivi. In danes prisotni 
ste med temi, lei na podrocju 
krvodajalstva k temu najvec 
prispevate.« 

Po nastopu domacega 
Icantavtorja in »suskega tru
badutja« Tomafa Hostni
ka so priznanja najprej pre
jeli krvodajalci, lei so kri dali 
desetkrat. Teh je bilo 25; 13 
jih je dalo kri dvajsetlcrat, 
dvanajst tridesetlcrat, enajst 
~tiridesetkrat, sedem pet
desetkrat, osem ~estdeset
krat in pet sedemdesetlcrat. 

Jernej Kos je iz rok sekretarke Obmocnega zdruzenja 
Rdecega krifa Skofja Loka Fani Miks, predsednika Rudija 
Zadnika in generalne sekretarke RKS Cvetke Tomin dobil 
posebno priznanje za kar 230 odvzemov polne krvi, 
plazmafereze in trombofereze. 1 roto: Tina 0o~ 

Se posebno glasen aplavz so 
si zasluzili Simon Pusnik, 
lei je kri daroval osemdeset
krat, ter Matjaz Pintar, To
maz Zavrsnik in Ivan Alic, 
ki so kri darovali devetde
setlcrat. Zuhdija Musedino
vic je kri daroval 110-krat, re
korder med vserni, lei si je 
zasluzil se prav posebno pri
znanje, pa je Jernej Kos, lei je 
priznanje prejel za kar 230 

odvzemov polne lcrvi, plaz
mafereze in trombofereze. 
»Podatki iz priznanja so ze 
stari, tako da sem kri, plaz
maferezo in tromboferezo 
sedaj dal ze veclcrat. Drugo 
leto bo ze stirideset let, odkar 
sem kri dal prvic,« je pove
dal Jemej Kos, sicer postar v 
Gorenji vasi, in dodal, da ho 
kri daroval toliko casa, koli
kor casa jo bo lahko. 




