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Aktualno
Zaposleni tudi z
vrtnarskimi opravili
V škofjeloški Želvi, podjetju za usposabljanje in
zaposlovanje invalidov, sedemnajst zaposlenih
pod vodstvom mentorjev skrbi za urejenost
javnih površin, za pravilno obrezano sadno in
okrasno drevje ... V Želvi izvajajo tudi program
socialne vključenosti za nezaposljive osebe.

Predavanje o vrtnarjenju na visokih gredah

Nekaj opravil na vrtu v septembru

V dvorani nad gasilskim domom v Gozdu - Martuljku bo v
četrtek, 4. oktobra, ob 17. uri, predavanje Vrtnarjenje na visokih gredah. Seznanili se boste, kako vam bo gojenje rastlin na visokih gredah olajšalo vrtnarjenje, kako po naravni
poti pridelati kakovostno hrano in najbolj učinkovito izkoristiti gredni prostor za pridelavo vrtnin. Predavanje bo organizirano v sklopu projekta Nazaj k naravi, ki ga financira
Občina Kranjska Gora. Predhodne prijave na sprejemajo na
gaia@klubgaia.com ali na telefon 01 755 81 60.

Jesenske barve že počasi prihajajo v naše okolje, september
je zelo aktiven mesec za vrtičkarje. Naštejmo le nekaj opravil:
sajenje zelenjave, ki bo prezimila na vrtu, konec septembra se
npr. sadi prezimna čebula. Drobnjak, peteršilj in druga zelišča, ki so občutljiva za pozebo, bo z vrta treba prestaviti v
lončke. Če paradižnik še ni zrel, ga prenesite v notranje prostore in počakajte, da dozori. Prazne grede lahko prekopljete.
Tudi odpadlo listje je dragoceno, saj z njim dobite hranilen
kompost – sproti ga grabite in odnašajte na kompostni kup.

Želva je podjetje za usposab
ljanje in zaposlovanje invali
dov, ki ga je ustanovilo Soži
tje – Zveza društev za pomoč
osebam z motnjami v dušev
nem razvoju Slovenije leta
1991 na predlog zavoda za
zaposlovanje. Osnovno po
slanstvo je usposabljanje in
zaposlovanje oseb s posebni
mi potrebami, predvsem
motnjo v duševnem razvoju,
in drugih težje zaposljivih ter
iskanje novih zaposlitvenih
priložnosti zanje. Svojo po
slovno enoto (PE) ima Želva
v Škofji Loki in je edina na
Gorenjskem. V tem okolju
so prepoznavni po nudenju
vrtnarsko-komunalnih stori
tev, kar je njihova tržna de
javnost. »Zelo dobro sodelu
jemo z Občino Škofja Loka,
ki je naš največji partner, pa
tudi z nekaterimi podjetji.
Naši zaposleni delajo pod
vodstvom mentorjev; skrbijo
za urejenost javnih površin,
to je čiščenje zelenic, pločni
kov, avtobusnih postajališč,
praznjenje košev za odpad
ke, ... Med vrtnarskimi opra
vili je v tem času največ ko
šnje trave, obrezovanja okra
snih dreves, grmovnic in ži
vih mej. Za obrezovanje sa
dnega drevja in vrtičkarska
opravila (spomladi predvsem
priprava vrta za setev, jeseni
pospravljanje vrta) pa nas
največ pokličejo fizične ose
be. To so starejši, ki dela
sami ne zmorejo več, pa tudi
mlajši, ki so zelo zaposleni
in jim za urejanje trave ali
vrta zmanjkuje časa, imajo
pa radi svoj košček zemlje,«
je pojasnil Matjaž Vončina,
vodja vrtnarsko komunalnih
storitev v PE Želva v Škofji
Loki, in dodal, da se njihovi
mentorji stalno strokovno iz
obražujejo, zelo dobro sode
lujejo z Biotehniškim cen
trom Naklo.
Vončina je povedal, da imajo
delo vse leto, vsak čas bodo
tukaj novoletne prireditve, če
pa bo zima postregla s sne
gom, bodo imeli sploh veliko
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Matjaž Vončina
dela s čiščenjem javnih povr
šin. »Ves čas se dokazujemo,
trudimo se, da imamo dovolj
dela, in širimo dejavnost, po
leg že omenjene škofjeloške
občine v Poljansko in Selško
dolino ter proti Kranju in
Medvodam. Povsod smo lepo
sprejeti, s teh območij so
doma tudi naši zaposleni.«
Želva po Sloveniji nudi še
druge storitve v mizarskih in
šiviljskih delavnicah, zele
nem programu, čistilnih ser
visih ... ima tudi svoje var
stveno-delovne centre in bi
valne enote. V Škofji Loki iz
vajajo, poleg opisanih vrtnar
sko komunalnih storitev še
program socialne vključeno
sti, ki ga financira in predpi
suje pogoje zanj pristojno
ministrstvo. Za program je v
Škofji Loki zadolžena Natali
ja Rus. Kot je razložila, imajo
vključenih devet ljudi s statu
som nezaposljivih oseb.
»Dnevno prihajajo v našo
PE, skušamo jim zagotoviti
enostavna opravila, ki so jih
zmožni narediti, in sodeluje
mo s podjetji, ki zapolnjujejo
invalidske kvote. Tukaj seve
da ne gre za ekonomske
učinke, ampak je predvsem
pomembno, da se vseh devet
oseb čuti koristne, da niso
doma za štirimi stenami,
ampak se socializirajo na vse
mogoče načine.« Oziroma,
kot je pojasnil Matjaž Vonči
na, da vedo, da so v službi, da
gre torej za obveznost, ki pa
jo po njegovih izkušnjah zelo
dobro sprejemajo.

Nevarno odložite na varno – akcija zbiranja
nevarnih odpadkov iz gospodinjstev
Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati z ostalimi odpadki. Zbiramo jih ločeno, saj le tako lahko preprečimo
njihov škodljiv vpliv na okolje. Z ločenim zbiranjem zagotovimo, da se bodo ti odpadki predelali oz. strokovno
uničili. Med nevarne odpadke, ki jih lahko oddate, sodijo: odpadna zdravila, barve, laki, topila, škropiva, pesticidi, razne kemikalije, odpadno jedilno in motorno olje, masti, hladilna tekočina, akumulatorji, baterije,
tonerji, neonske cevi … Oddate lahko tudi embalažo dezodorantov, osvežilcev prostora, lakov
za lase, sprejev in barv, ki so pod pritiskom, in čeprav je embalaža prazna, je še vedno nevarna, saj lahko
povzroči eksplozijo. Nevarne snovi lahko vsebujejo tudi nekatera čistila ali kozmetična sredstva in tudi
sodijo med nevarne odpadke.
Uporabnike vabimo k oddaji nevarnih odpadkov samo iz gospodinjstev. Komunala Kranj obvešča
vse uporabnike o akciji zbiranja nevarnih odpadkov, ki bo potekala na območju mestne občine
Kranj ter občin Naklo, Šenčur Preddvor in Jezersko v času od 8. do 19. oktobra 2018. Prijazno
vabljeni, da nas obiščete v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov in poskrbite, da nevarni odpadki ne bodo ogrožali okolja in ne nazadnje tudi našega zdravja. Preverite lokacije zbirnih mest in
časovni razpored akcije.
Območje

Datum

Ura

Kraj zbiranja

Mestna občina Kranj
KS Primskovo

pon., 8. 10. 2018

od 13.00 do 16.00

pred Zadružnim domom na Jezerski cesti

KS Vodovodni stolp

pon., 8. 10. 2018

od 16.15 do 19.00

OŠ Simona Jenka (ob šoli)

KS Planina

tor., 9. 10. 2018

od 10.00 do 13.00

na parkirišču pri Športni dvorani Planina

KS Zlato polje

tor., 9. 10. 2018

od 13.15 do 16.00

pri trgovini Mercator na Kidričevi cesti

KS Kokrica

tor., 9. 10. 2018

od 16.15 do 19.00

na parkirišču pred Domom krajanov Kokrica

KS Žabnica

sre., 10. 10. 2018

od 10.00 do 13.00

na parkirišču ob rokometnem igrišču

KS Bitnje

sre., 10. 10. 2018

od 13.15 do 16.00

parkirišče pri naslovu Srednje Bitnje 128 (avtoprevozništvo)

KS Stražišče

sre., 10. 10. 2018

od 16.15 do 19.00

Škofjeloška cesta v križišču z Delavsko cesto

KS Besnica

čet., 11. 10. 2018

od 10.00 do 13.00

na prostoru pri gostilni in pošti

KS Struževo

čet., 11. 10. 2018

od 13.15 do 16.00

pod mostom nasproti ekološkega otoka

KS Mavčiče

čet., 11. 10. 2018

od 16.15 do 19.00

na parkirišču pred pokopališčem Mavčiče

KS Čirče

pet., 12. 10. 2018

od 10.00 do 13.00

na parkirišču ob nogometnem igrišču

KS Britof

pet., 12. 10. 2018

od 13.15 do 16.00

na parkirišču ob nogometnem igrišču

od 16.15 do 19.00

KS Predoslje

pet., 12. 10. 2018

KS Golnik

pon., 15. 10. 2018 od 10.00 do 13.00

na parkirišču poleg gasilskega doma

na parkirišču pri osnovni šoli

KS Goriče

pon., 15. 10. 2018 od 13.15 do 16.00

na parkirišču ob telovadnici osnovne šole

KS Trstenik

pon., 15. 10. 2018 od 16.15 do 19.00

pri trgovini

tor., 16.10. 2018

v zbirnem centru Naklo

Občina Naklo
od 13.00 do 18.00

Občina Šenčur
sre., 17. 10. 2018

od 12.00 do 15.00

na parkirišču pri Kulturnem domu Visoko

sre., 17. 10. 2018

od 15.30 do 18.30

na parkirišču za gasilskim domom v Voklem

čet., 18. 10. 2018

od 13.00 do 18.00

na parkirišču pri Jelovici

pet., 19. 10. 2018

od 13.00 do 18.00

v zbirnem centru Remont
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Občina Jezersko

Nevarne odpadke iz gospodinjstev lahko vse leto brezplačno oddate tudi v času odprtja zbirnega centra Zarica in Tenetiše.

Med opravili je v tem času tudi košnja trave.
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