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N~jveč denarja 
za kulturni dom 
Občinski svetniki Občine Gorenja vas • Poljane 
s_o na zadnji seji v letošnjem letu obravnavali prvi 
predlog proračuna za prihodnje leto in sprejeli 
sklep o začasnem financiranju v prvih treh 
mesecih prihodnjega leta. 

MATEJA RANT 

· Gorenja vas - Prvi predlog 
prorafuna Občine Gorenja 
vas- Poljane predvideva dob
rih 13 milijonov prihodkov, 
odhodke pa načrtujejo v vi- . 
šini 15 milijonov evrov. »Za 
naložbe je namenjenih 54 
odstotkov prorafuoa oziro
ma 8,2 milijona evrov, za te
koče odhodke pa 6,8 milijo
na evrov,« je pojasnila Kata
rina Dolenc, ki je na občini 
pris tojna za proračun in fi. 
na.nce. 

Med največjimi investici
ja.mi, ki jih načrtujejo v pri
hodnjem letu, je Katarina 
Dolenc v ospredje postavila 
gradnjo kulturnega dom a v 

· Poljanah; za kar so predvi
deli 3,9 milijona evrov, za 
vodovod Todraž-Lučine in 
Vršajn- Brda je namenje
nih 815 tisoč evrov. za sa
nacijo plazov v Stari Oseli
ci in na Ermaoovcu 578 t!· 
soč evrov, za Hišo generacij 
v Gorenji vasi 455 tisoč evrov 
ter za investicijsko vzdrževa
nje cesq 50 tisoč evrov. Med 
večjimi teko&ni odhodki in 

transferji je omenila.dnevno 
varstvo in v-,gojo v občini, za 
kar namenjajo 1,5 milijona 
evrov, za zimsko službo so 
predvideli 507 tisoč evrov in 
za prevoze otrok v šolo 480 
tisoč evrov. Slabih tristo ti
soč 'evrov so namenili še za 
odplačilo dolgoročnih poso
jil. Med na novo predvideni
mi naložbami pa je omeni
la športni park Log, kuliur
ni dom na Sovodnju in krož
išče na Trebiji. 

Glede na to, da proraču
na niso sprejeli do začetka 
novega proračunskega leta, 
bodo v prvih treh mese<;ih 
prihodnjega leta prešli .na 
začasno financiranje. Po po
jasi:wu Katarine Dolenc so 
za obdobje začasnega finan
ciranja predvidena sredstva 
v skladu s porabljenimi s red
stvi v enakem obdobju v pre
teklem letu. Načrtovani pri
hodki v prvih treh mesecih 
prihodnjega leta so tako v 
obdobju začasnega financi
ranja predvideni v višini sla
bih 2,9 milijona evrov, od
hodki pa v višini 2,5 milijo
na evrov. 

Tudi na Starem vrhu že 
smučajo 
MATEJA RANT 

Stari vrh - Minuli petek 
so začeli smučarsko sezo
no tudi na smučišču Stari 
vrh. Po besedah v. d . direk
torja Smučarsko turistič

nega centra Stari vrh Luke 
Vrančiča so za obratova
nje ob začetku sezone pri• 
pravili šestsedežnico Stari 
vrh z urejeno pripadajočo 

smučarsko progo. 
jamo se ugodnih vremen
skih in snežnih razmer, da 
bi lahko kar čim prej odprli 
še dodatne smučarske pro
ge s pripadajočinti žični
škinti napravami,<< je pove
dal in poudaril letošnjo no
vost, da otroci do izpolnje
nega deve tega le ta starosti v 
spremstvu staršev smučajo 
le za evro na dan. 

Nova pridobitev na smučišču Stari vrh - snefni top znamke 
Sherpa / ro:o: 11h1'1'STC Suri11h 
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Wudi je sram poiskati pomoč 
Zavod Generacije, ki se med drugim ukvarja z osebno a~istenco in psihološkim svetovanjem, je pred 
časom v prostorih DPD Svoboda Žiri pripravil pogovorni večer z enim od njihovih uporabnikov Alenom 
Kobilico. Dejavnost zavoda so namreč želeli približati tudi širši javnosti, saj ugotavljajo, da jih celo v 
Žireh, kjer imajo sedež, slabo poznajo. · 

MATEJA RANT . 

Žiri - Zavod Generacije je 
zasebni neprofitni zavod, ki 
na podlagi spremljanja po
treb današnjega časa posku
ša svoje storitve razširiti na 
vse generacije, predvsem pa 
s pomočjo medgeneracij
skih delavnic poglobiti vez 
med starimi starši in vnu
ki, je pojasnila Janja Pečelin 
iz Zavoda Generacije. Mož
nost medgeneracijskega so
delovanja, druženja in oseb
ne ra~ti še naprej ostaja nji
hov pomembni cilj, obenem 
pa se v zadnjem času osre
dotočajo na osebno asisten
co in psihološko ·svetovanje. 
Ob us tanovitvi pred dvema 
letoma so začeli z enim upo
rabnikom in enim zaposle
nim, ta čas pa 24 zaposlenih 
skrbi za 14 uporabnikov po 
vsej Sloveniji. 

Janja Pečelin se jeza študij 
relacijske in družinske tera
pije ter obenem specializa
cijo iz logoterapije in psiho
terapije odločila tudi zaradi. 
svoje mame, ki je prav tako 
uporabnica osebne asisten
ce. »Zanimalo me je, od kje 
izhaja njeno pomanjkanje 
energije oziroma volje po iz. 
ražanju svojih potreb in že
lja. Skozi študij sem spozna
la, da strokovnjak lažje po- . 
maga osebam, pri katerih ni 
toliko čustvene vpletenos· 
ti.« Osebno asistenco nudi
jo predvst m osebam z mul
tiplo sklerozo in cerebral
no paralizo ·oruoma drugi
nti omejitvami, pri čemer se 
trudijo biti njihova podaljša
na roka pri različnih vsako
dnevnih opravilih, ki jih .ne 
morejo opraviti sami. Obe
nem pa v zavodu preko raz- . 
bremenilnih pogovorov, na 

Janja Pečelin /foio:CorudK.a~ 

katerih se srečujejo enkrat 
mesečno, nudijo tudi psiho
loško pomoč. »To mnogim 
lahko pomaga, da ne bi 'pre
goreli', posledično pa s tem 
lahko zmanjšamo bolniško 
odsotnost« · ' 

Obdobja, ko s tiske ljudf 
pogosteje pridejo na plan, 
so tudi prazniki. Ti so obi
čajno namenjeni druženju, 
obenem pa se prav zara
.di tega nekateri v tem času 
počutijo še bolj osamljene. 
Tudi v tem primeru se lah
ko posamezniki obrnejo na 
Zavod Generacije, je pou
da.rila Janja Pečelin. »Vsak, 
ki se počuti osamljenega, 
je pri nas dobrodošel, saj 
je zelo pomembno, da poi
ščemo ljudi, s katerimi lah
ko delimo svoje stiske, teža- · 
ve, zadržke ... Pomem bno 
pa je, da so to ljudje, ki nas 
bodo znali usmeriti.« A kot 

opaža, je pri nas ljudi v ta
kih primerih sram poiskati 
pomoč. » V Ameriki recimo 
je povsem običajno, da ima
jo ž~ štirinajstletriiki svoje

. ga terapevta, pri nas pa je to 
skoraj sramo\n~- Zato me 
ne preseneča. ,fa še v Žireh 
komaj vedo, da obstajamo,« 
se posmeje. Ob tem poudar
ja. da imamo navado svoje 
stiske zaupati bližnjim pri• 
jateljem, sorodnikom, -kar 
pa ni vedno uspešno. »Cese 
recimo kolegici pritožuje
mo nad pijrtnerjem, nam bo 
seveda dala prav, a v tem pri
meru potem po navadi zač
nemo braniti svojega pa r
tnerja,« po~azori in doda: 
»Zato je tako pomembno, 
da se o svojih težavah pogo
vorimo s strokovnjakom, ki 
ru čustveno vpleten.« Vča
sih pomag~jo že skupin
ske obravnave, saj ljudem 

prinese olajšanje, ko vidi
jo, da niso sami oziroma se 
tudi drugi spopadajo s po
dobnimi problemi. Vseka
kor pa je vedno dobro zače
ti z individualnimi obravna
vami, svetuje Ja.nja Pečelin. 
»Ko je'človek na dnu·. ;ko
zi proces obravnave pade še 
nižje, saj začnemo odpira-. 
ti stvari, -ki.jih je potlačil; a 

. če tega ne predelaš, ne mo
reš svobodno funkcionira
ti.« Tako po njenih besedah 
sami sebe omejujemo. »V 
času, ko premlevamo svoje 
težave, bi se nam lahko zgo
dilo že milijon lepih stvari. 
Zato je pomembno, ·da pre
sekamo rutino in poskusi
mo kaj novega. Sami smo 
kreatorj i svojega življenja -
pomembno je, da si izbere
mo svobodno polje in izku
s imo vse potenciale, ki so 
nam dani.« 

Izglasovali že nove projekte 
Znani so projekti, ki bodo izvedeni v okviru participativnega proračuna Občine Medvode za ·1eti 2023 _in 
2024. Zanje je na voljo štiristo tisoč evrov proračunskega denarja. 

MAJA BERTONCELJ 

Medvode - V Občini Med
vode zaključujejo izvajanje 
prvega cikla participativne
ga p·roračuna, znani pa so 
tudi že projekti, ki bodo re
alizirani v prihodnjih dveh 
letih. 

Med 5. in 11. decembrom 
so namreč občani lahko gla
sovali za projekte, predlaga
ne v participativnem prora
čunu Obči.ne Medvode So
deluj in glasuj! za leti 2023 

in 2024, za katere je na vo
ljo štiristo tisoč evrov pro
računskega denarja. Izbira
li so med 59 projekti znot
raj 11 območij. Svoj glas je 
oddalo 1.398 občank in ob
čanov oziroma 10 odstotkov 
od 1.4.032 glasovalnih upra
vičencev. »Kornisija za par
ticipativni proračun Občine 
Medvode je preverila in po
trdila rezultate glasovanja. 
Iz občinskih proračunov za 
leti 2023 in 2024 bo financi
rana izvedba tistih projektov, 

ki so na glasovanju na posa
m eznem območju prejeli 
največ glasov. V primerih, 
ko so na posameznem ob
močju ostala nerazporejena 
sredstva, bodo izvedeni tudl 
najvišje uvrščeni predlogi, ki 
jih je s preostalimi sredstvi 
še mogoče frnancirati. lzgla
sovanilt je bilo 32 projektov 
v skupni vrednosti 353.500 
evrov. Izglasovane projekte 
bomo v nas lednji, četrti fazi 
projekta umestili v proračun 
Občine Medvode za leti 2023 

in 2024, jim dodelili nosilce, 
zadolžene za izvedbo. iz Ob
činske uprave Občine Med
vode in pripravili okviren ter
ntinski plan izvedbe. Izvaja
nje projektov se bo razpore
dilo v časovnem obdobju do 
31. decembra 2024,« poja
snjujejo na Občini Medvode. 

Opisi vseh doslej izgla
sovanih projektov oziroma 
vseh projektov. ki so bili pre
dlagani lani in le tos, so obja
vljeni na spletni strani ,vww. 
sodelujinglasuj.si. 




