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ta ov lea

sprejeli pr
Dom starejsih obcanov v Zireh j~ odprl vrata prvima ~tanovalcema ·
96-letni domacinl<i in 87-letnemu dornacinu.
in pospravljanje, je pa se vedno samostojna in sarria poZiri - Po .besedah posfovne
skrbi za higieno, so njene
direktorice SeneClire za Slo- besede navedli pri SeneCuvenijo Sande M. Gavranovic ri. Biva V enoposteijni sobi V
imajo za sprejem y , dom ta
drugem nadsfropju s poglecas i99 prosenj. Zato jo ve- dom na bliznji gric, ker si je
seli, da so lahko spr~jeli prva tako zelela.
stanovalca, oba domac:ina
»V domu pricakujem
iz Zirov. V domu je sicer po predvsem prijaznost in var- ·
njenih besedah na voljo 60
nost ter si zelim pocitek in
postelj, od tega 42 postelj v rnir. Dom msoba sta mi zelci ·
enoposteljnih sobah in 18 vsec,« Je se dejala.
postelj v devetih dvopostelj- . Njen nekoliko rnlajsi sonih sobah.
·
stanovalec pa se je v novi
Prva stanovalka se je za do.m v Zireh preselil iz bolj
vstop v .dom odlocila, ker je oddaljenega . dqma za stas
ugotovila, da ni vec sposob- rejse, v katerem je bival dona sama skrbeti za vsa opraslej. Ceprav se tezje giba, se
vila, kot so kuhanje, pranje · vedno vec:ino cipravil zmor~
MATEJA RANT

sam, so pojasnili pri SeneCuri ..Tudi njegova soba, je v
drugem nadstropju in•prav.
tako so. lahko ugodili njegovi zelji po pogledu na domski vrt.
»Sam dom in moja soba
sta mi vsec, pricakujem pa
varnost, doniacnos( udobje
in druzenje. Svoj cas vdorini
si zelim preziveti aktivno,«
je"poudaril.
·
·
' y novem domu · bo . v
prihodnje v pritlicju bivalo
12 stanovalcev z demenco,
in sicer v·desetih enoposteljnih sobah in eni dyoposteljni, pri cemer bodo imeli neposreden izhod na ~
·
>..5. stran . Presen~enje za prvo ~n~Viiilko V Domu starejsih SeneC:ura Ziri / Foto: _.,i,;y Sen~C~re
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Na Veliko planino po asfaltu
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Druzba Velika planiha: ki je V lasti Obcine Kamnik in upravlja tudi.nihalko na planino, je asfaltir~la cesto
od Kranjskega Raka do parkirisca n·a Rakovih ravn'eh. Dobrih 600 tisoc evrov vredno na.lozbo bodo _'
financirali iz pobranih parkirnin . .

Velika planina - Obcina Ka-
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Zupan Nejc Smole je v sredo podpisal
dobrega pol milijona ·evrov vredno pogodbo za
projekt_iranje ,:iove o .~n9vne sole Preska in za vso
potrebno doku~enta-cifo ter projektantski nadzor.

mnik se.je pred dvema letoma odlocila, da bo na cesti
na Veliko planino (do Rakovih ravni) zacela pobirati
parkirnino, predvsem z namen(?m, da promet :ria planini tiredijo in cesto asfaltirajo, saj je makadamska cesta terjala veliko stroskov
vzdrzevanja. Za parkirnino
je treba odsteti deset evrov·
za osebni avto.
Koncesijo za dobo petih
let so lani podelili druzbi Velika planina, ki letno s parkirnino zbere priblizno 160
tisocevrov.
~ 5. stran
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Cesta j~ asfaltirana do parkiri~ca na R;tk~vih ra~~eh, do parkirisc Usivec, M~ckin kot in.
Jelsev konfin se vedno vodi makadam.
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»V zadnjem mesecu smo
izvedli javno narocilo s poMedvode - Na soli se ze vec
gajanji bre:i predhodne obI.e t srecujejo s pr9storskijave za poi:rditev izbora promi tezavarni,~poleg tega je jektanta: Konma vrednost
perec tudi problem potre- . pogodbe z Ateljejem Hocesne vamosti. Obcinski svet var je 530.700 evrov, sredstva imamo zagotovljena·
je pred kratkim sprejel odlocitev za gradnjo nove sole v proracunu za leto 202i. ·
na novi lokaciji na travni- Ocenjena vrednost gradnje
ku ob Bizantovi cesti (v bli- nove sole se trenutno giblje
zirli Osemenjevalnega cen- okoli 11,5 rriilijona evrov.
tra Preska), kar je najboljsa Gre za enega najvecjih proresitev tudi za vodstvo sole. . jektov v zgodovini Obcine
Projektna dokumentacija Medvode,« je dejal zupan
bo pripravljena za riovo solo NejcSmole.
s 24 oddelki. ·
~ 5. stran
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Obcino bo vodil
Joze Stanonik

SPORT

Med narcise z
brezplacnim avtobusom

Glede na to, da je bil dosedanji
zi rovski zupan Janez Zakelj na nedavnih ·drzavnozborskih volitvah
izvoljen za poslanca, bo zupansko
. funkcijo zacasno prevzel dosedanji podzupan Joze Stanonik.

Cesta v Planino pod Golico in Javorni~ki Rovt bo ta konec tedna ·
zaprta za osebna vozila , . na
ogled narcis bodo obiskovalce v
· soboto in nedeljo v.pzili brezplacni avtobusi. · ·
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Novo priznanje
Jaki Blazicu

lzzivi na meji
mogocega

Blejski kosarkarski reprezentant
Jaka Blazic, ki je tudi kapefan Ce- ·
devite Olimpije, je bil ze drugo
sezono zapored izbran v drugo
najboljso peterko te.k movanja
7DAYS EuroCup.

8

. Janez Poklukai je pred ~tirinajstimi meseci nastopil funkcijo ministra .;~ zdravje. Mam'fat se mu izte- ·
ka. Obdobje ministrovanja je bilo
usmerjeno · v obvladovanje epidemije covida v zdravstvu ...

VREME
· Danes bo spremenljivo
oblatno. jutri bo preteino
oblatno. V nedeljo .bo vetinoma soncno. Vsetri
dni so mozne padavine.
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Na Veliko planiriO po asfaltu - Velik korak do nove Sole
< 1. stran
q i . stran

Polovico od tega bodo namenili urejanju infrastrukture, . polovico pa tekocim
stroskom in vzdrzevanju
sistema · parkimin. Izbrarfr
izvajalec je dela zacel lansko .
jesen, asfaltiranje pa so zaradi vrenienskih razmer in
zato; da se je vozna povrsina cez zimo utrdila, prestavili na pornlad. Asfaltiranja
so se lotili V torek, 10. maja,'
cesta na plamno pa je bila zaradi del za promet zaprta vse •
do petka, 13. maja.
·
>>S tern, ko smo uvedli
parkirnine, SJllO zagotovili
tudi vir sredstev za financiranje asfaltiranja cesfe, s amer bomo promet na planini koncno uredili, predvsem _
pa zrnanjsali visoke stro- ·
ske vzdrzevanja in prepreci- · ·
Ii prasenje. Zdi se mi prav,
da za parkirnino na eni in nihalko na drugi strani skrbi
isti izvajalec, saj se ie tako
planina lahko povezuje v celoto. Preprican sem, da je to
velika pridobitev ,za obario,
na katero bomo laliko ponosni, « narn je povedal zupan Matej Slapar.

N~ planino je bilo treba pripeljati priblizno sto tovornjakov
asfalta.
·

~faltirali so slaba dva ki- Kamnik, tudi parkirisce pr_i
lometra ceste · vse dci kon- k~olpmu je,na karnniski
strani, zato so i,nteres za ureca parkirisca pri karrin~1;.
mu, 015 teni _pa uredili tu.di ditev ceste imeli Karnnicani.
qdvodnjavanje; oponie · zi- Da cesto lahko asfaltira in
dove in iasci_tne ograje. De- vzdrftije izbrani koncesionar za investicijo je zagoto- riar _Obfuie Kamnik, so povila druzba Velika planina, . trdili obfuiski svetniki Obc:itudi s posojilom, predvide- ne Luce.
· Cesto bodo ze kmalu prevajo pa, <lase bovlozekpovrvozili ttidi profesionalni konil v priblizno desetih letih.
Projekt pa je tudi zanirniv lesarji; prav po njej bo naprimer sodelovanja med ob- rnrec 18. junija potekala kramejnirna obcinama. Cesta je ljevska 4. etapa kolesarske
narnrec v celoti v lasti in na dirke Po Sloveniji, ki se bo
ozernlju obcine,Lu_ce, a vodi zacela V Laskem in koncala
do objektov, ki so v obcini na Veliki planini.

Upajo tudi na pridobitev drzavnili sredstev, sprernljali bodo tudi druge moznevire financiranja, ob tern
pa se zavedajo, da verjetno
ne bo slo brez zadolzevanja.
Vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja bodo na
Upravno enoto Ljubljana
oddali predvidoma do konca le.ta.
Objekt stare osnovne sole
.v Preski pa bo po napove- ·
dih V upora:bi se vsaj do leta
2025, zato na obc:ini se ni:
Pogodbo sta podpisala zupan Medvod Nejc Smole (v
majo natancno dolocene vizije za objekte in zernljisca sredini) in Primoz Hocevar, direktor Ateljeja Hocevar.
na tern obmocju po izgra- Dogodka se je udelezil tudi Primoz Jurman, ravnatelj
Osnovne sole Preska. / Foto: Gomd Kavf;f
dnji nove sole.

Gavranovic. V svoje vrste se
vedno vabijo nove kadre, ki
jim po njenih besedah ponujajo stevilne ugodrtosti:
12 stanovalcev, in sicer v os- · visji regres, bozicnico, nagmih enoposteljnih in dveh rado ob zaposlitvi za deficidvoposteljnih sobah. Zmo'. tarenkader, placilo dodatnegljivosti, ki presegajo prido- ga kolektivnega nezgodnega
bljeno stevilo koncesijskih zavarovanja in po enem letu
postelj, bodo · namenjene zaposlitve placilo pokojnindnevnemu varstvu in vzposke prenµje, moznost fleksistavitvi sivih ozirnma rdec:ih bilnega delovrrika, dodatno
con,« je se dejala Sanda M.
izobrazevanje ...

Sprejeli prva stanovalca
~

1. st ran

V prvem in drugem nadstropju bodo lahko sprejeli v
vsakem po 18 stanovalcev, ki
bodo bivali V 24 enoposteljnih in sestih dvoposteljnih
sobah.» V podstresnem delu
hise bo predvidoma bivalo

Oglasno sporocilo I Razred V

osebnega veliki in udoqni sedezi. Vsi triJe sedezi V obeh vrstah zadaj
avljivi, prav na vseti pa _so potniki delezni udobja _potovanja v prvem
losko izvrstni, saj lahko razvajajo s prvovrstnim usnjem, spredaj v
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. Zunan)i sedez je zlozljiv in se lahko ·sprem~ni
. v mizo za _kartanje ali pa v pisarno. Sedezni
vrsti sta enostavni za zlaganje, lahko pa ju tudi
· odstranimo in v vozilu ustvarimo velikanski
prostor. Enostavno· vstopanje na vse sedeze
in _izstopanje omogocajo elektri cno p·omicna
drsna vrata s senzorji na obeh straneh vozila .
Posebnost je tudi na zadnjih vratih, kjer lahko
zadnje steklo odpirate·toceno od vrat
.

'Dizelska vozila lahko odpeljete takoj
Dodatno raznovrstnost pOnu]a na podrocju agregatov.
. Dizel je namenjen _dolgim potovanjem z ugodno porabo
goriva. Na izbiro je s pogonom n(zadriji osi ali pa_ z
·
vsekcilesnim ·pogonom 4MATIC. Udobje na dolgih poteli
dodaino zagotavlja 9-stopenjski samodejni menjalnik>

· Dizelska vozHa n! traba Cakati,· saj jih imz~o na zalogi.
Velikoprostorec je -v obliki modela EQVtudi 100-odstotno .
·_elektricni motjei, ki med voznjo ne ustvarja emisij.

Premijske tetm.oiogije
Mercedes-Benz razred V je
multitalent UdobJe, razkosje,
uporabnost, varnost; kakovo stn•i materiali, odlicen pogon in
varcni motorji z moznostjo izbire
100-odstotne elektricne razlicice
so aduti, na katere pris_egajo upo rabniki velikoprostorske limuzine,
ki se v prvi vrsti pelje kot_karavan,
in ne podobno kot veliki kombiji.
Prav zato nagovarja ze lo sirok krog
uporabnikov. Lahkoje udoben potovalnik za velike ali sportno aktivne druzine
ali pa_podaljsek pisarne za poslovne
uporabnike. Na voljo je v treh dolzinskih
izvedenkah, v vsakem primeru pa se lahko ·
v njem prevaza od pet do osem potnikov.

Velikoprostorec izkazuje premijsko poslanstvo z naprednim
· · i_nformacijsko-zabavnim siste mom MBUX .z 10,25-palcnim
_ zasl~no[li, naprednimi LED-ia rometi, ki ponoci naredijo voznjo
·, Varno in udobno, ali pa sistemi za pomoc vozniku, ki prepozna- .
vajo in opozarjajo na vozila V mrtJem kotu . Zaradi varnosinega
. sistema za bcicni veter pa bo voznja tu&v vetru udobna. Voznjo
mocno olajsa tudi kombinacija kamer, ki na osrednjem zaslonu
prikazujejo 360-stopinj ski pogled na okoiico vozila, ~Ii ·pa
aktivni radarski tempomat za ohranjanje razdalje DISTRONIC,
. .
ki samodejno v,zdrzuje razdaljo · · ·
do vozil pred_vami in lahko. voznika razbremeni na primer pri voinji po avtocesti ali v·
prometu s pogcist.im ustavljanjem in speljevanJem, sa/ samodejno pospesuje in zavira. ·
Kombinirana poraba goriva: 6,557-9,2221/lOOkm; kombinirane emisije CO 2: 172,00- 242,00 g/km;
- emisijska stopnja: EURO 6; emisija dusikovih oksidov (NOx}: 0,0169-0,0273; emisija trdih delcev:
0,00011-0,00064; st trdih .deicev: 6,13x10 8- 4,64x10''\ ·
·
·
Ogljikov dioksid (CO2) je najpoffiembnejSi toptogredni pliri, ki povzrota globalno segrevanje: Emisije onesnaieval zunanjega zral<a
iz prometa pomembno prispevajo k poslabSBnju kakovosti zunanJega zraka. Prispevajo zlasti k Cezmemo povisanim koncentracijam
pri?emne.ga ozo~ , delcev PM~ in PM" ter duSikovih oksidov. NafOCni~ Star Import, do.o . www:meicedes-berµ...si

