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Vrtec bo najvecja 
investicija 
V Bohinju so konec decembra potrdili prorac'.un za 

leto~nje leto, v njem pa vec'. kot polovico s redstev 

n amenjajo za investicije. 

M ARJANA AHACIC 

Bohinjska Bistrica - Bohinj• 
ski svetniki so na zadnji le
tofoji seji v lanskem letu so
glasno sprejeli obcinski p ro
rafun za leto 2022. » To je re
korden proratun, tehl 20 

milijonov evrov. Na to smo 
lahko ponosni, je pa tudi ob
veza, da podane predloge iz
peljemo,• je deja! bohinjski 
zupan Joie Sodja. Ker je na
Crtovanih prihodkov 17 mili
jonov evrov, obana nacrtuje 
tudi zadollitev v zn esku 2,8 

milijona evrov. 
Od 20 milijonov evrov od

hodkov je v letofojem pro
rafunu kar za 11,5 milijo
na evrov ·investicij. Najvelji 
projekt je ze zaleta gradnja 
novega vrtca v Bohinjski Bi
strici. Gre za objekt, sestav
ljen iz treh stavb, stal pa bo 
za stavbo tamkajfoje osnov
ne tole. Kot so pojasnili na 
bohinjskiobanski upravi, je 
zasnovan kot 11-oddelmi vr
tec z lastno kuhinjo in vse
mi spremljajoomi prosto
ri, vanj pa bodo preselili tudi 
zobozdravstveno arnbulan
to, ki zdaj deluje v prostorih 
osnovne role. 

Vrednost celotnega pro
jekta je okoli 6,8 milijo
na evrov, pri temer je oba
na uspefoo pridobila slabih 
1,2 milijona evrov n a razpisu 
mioistrstva za izobrafeva• 
nje, znanost in ~port. Pred
vidorna bodo dela, ki so se 
zacela novembra, trajala 12 

mesecev, tako da bi jeseni 
prihodnje leto vrtec ze lahko 
zalel obratovati. 

Med vetjimi le tofojimi 
projekti Obcine Bohinj je 
tudi sodelovanje v sicer dr
zavnem projektu gradnje 
kolesarske povezave med 
Bohinjem in Bledom. Za 

• projekt, vreden 17,9 milijo
na evrov, bo ministrstvo za 
infrastrukturo prispevalo 
dobrih u,5 milijona evrov, 
preostanek pa obe obani, 
od tega Obcina Bohinj mili
jon in pol. 

Od 20 milijonov evrov 

odhodkov je v leto§njem 

prorafonu kar za 11,5 
milijona evrov investicij. 

Najvelji projekt je jeseni 

zaceta gradnja novega 

vrtca v Bohlnjski Bistrici. 

Nadaljuje pa se tudi grad
nja komunalne infrastruk
ture, v teku je investicija v 
povezovalni kanal Zgom ja 
dolina. Dela v Cefojici so 
zakljulena, na trasi od Sre
dnje vasi in Studora do Je
reke dela §e potekajo, nato 
je na na vrsti kanal, s kate
rim bo Zgornja dolina po
vezana s listilno napravo v 
Bohinjski Bistrici. Drfava 
pa bo vzporedno obnovila 
~e cesto skozi Korita, prav 
tako je ze letos v nacrtu za
cetek gradnje kanalizacije v 
Studoru in Srednji vasi. 

Prihodki in ~dhodki nizji 
za tri milijone in pol evrov 
MAJA BERTONCELJ 

Medvode - Obcinski sve
tnilci so na decembrski seji 
sprejeli predlog Odloka ore
balansu proraruna Obcine 
Medvode za leto 2021. Re
ba)ans prina~a prerazpore
ditev sredstev med posame
znimi postavkami, veqe so 
bile potrebne predvsem na 
investicijskem delu prora
funa. Z rebalansom se pri
hodki znizujejoza dobrih 3,5 
milijona evrov, za p ravtoliko 
pa tudi odhodki. Razlog pri 
slednjih so nizji investicijski 

odhodki. Dolocene investi
cije se v letu 2021 ~e niso za. 
cele, poleg tega se de! pro
jekta Cislo zate prenafa §e 
v leto 2022, Kolesarska pot 
Medvode-Pirnice-Vikrte 
pa v celoti v leto 2022. Med 
postavkami, pri katerih so 
zagotovili dodatna sredstva, 
je najvi§ja rekonstrukcija 
OS Simona Jenka Smlednik 
v vi~ini 220 tisoc evrov. Na 
prihodkovnem delu so se 
zmanj~ali predvsem trans
ferni prihodki. Po rebalansu 
je v prorafunu slabih 19 mi
lijonov evrov odhodkov. 

Pogovorni vecer v Preddvoru odpade 

Preddvor- Danes, 7. januarja, zvecer bi moral v Kulturnem 
domu v Preddvoru potekati prvi pogovorni veter z naslovom 
Ovtarstvo v preddvorskih gorah, ki pa zaradi slab~ih epide
miolo~kih razmer odpade. Organizatorji sporocajo, da bodo 
dogodek organizirali takoj, ko bodo razmere to dopu~cale. 
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lzredna seja brez Zupana 
Zaradi problematike visokih cen ogrevanja in ravn anja z odpadki na Mali Mezakli sta svetni~ki skupini 

Levica jesenice in SD sklicali izredno sejo obcinskega sveta. Z upan Blaz Racic se je ni udelez il , na 

koncu pa je bila seja nesklepcna, saj se je je u delezilo le trinajst od osemindvajsetih svetnikov. 

Jesenice - Svetni~ki skupi
ni Levi ca J esenice - J eseni
§ka altemativa in Socialni 
demokrati sta ze decembra 
na jeseni~kega zupana Bia
fa Ralifa naslovili zahtevo 
za sklic izredne seje, na ka
teri bi govorili o problemati
ki visokega dviga cen daljin
skega ogrevanja in o nepra
vilnostih pri odvozu in odla
ganju predelanih komunal
nih odpadkov na Mali Me
fakli. Zupan Raot je zahte
vo za sklic izredne seje, ki jo 
je podpisalo trinajst obcin
skih svetnikov, zavrnil. Kot 
je pojasnil, problematiki 
nista tako nujni, da bi morali 
sklicevati izredno sejo. 0 od
padkih so govorili na decem
brski redni seji, ko je bilo 
predstavljeno tudi porocilo 
delovne skupine, ki sprem
lja problematiko. 0 daljin
skem ogrevanju pa naj bi po 
zupanovem predlogu govo
rili na naslednji redni seji, 
predvidoma 3. februarja. Po
leg tega so ze sprejeli nekate
re ulcrepe,in sicerdelno zni. 
zanje cene proizvedene me
gavatne ure toplote, Enos je 
zagotovil nespremenjeno 
ceno tudi za januar, v okvi
ru likvidnostnili zmoznos
ti pa za celotno tekoco kuril
no sezono. Raot je ocenil, 
da gre pri sklicu izredne seje 

Boris Grilc 

za ceneno nabiranje politic
nih tock in povzrocanje do
datnih in nepotrebnih stro
!kov. 

Pobudni.ki so kljub zupa
novi zavrnitvi vztrajali pri iz
redni seji, zato so jo v torek 
sklicali sami. Zupan se je ni 
udelezil, tako jo je vodil ob
tinski svetnik Boris Grilc iz 
svebilike sk'Upine Levica Je
senice, a se je ze na zacetku 
izkazalo, da je seja nesklep
cna, saj se je je udelezilo tri
najst od 28 obcinskih sve
tnikov; :µ sklepcnost bi se 
je moralo udeleziti vsaj pet
najst. Sejo so tako zakljuali 
brez vsebinske razprave. 

Kot je povedal eden od po
budnikov seje, obcinski sve
tnik Vlado Mlinarec, obfa
ni Jesenic plafujejo eno iz
med najvi~jih cen daljin
skega ogrevanja v drzavi. 

Vlado Mlinarec 

»Koncesionar in uprav. 
ljavec javne sluzbe obcine 
Enos OTE je ceno toplote je
seni dvignil za 70 odstotkov, 
kar predstavlja izjemen dvig 
cen, ki bo obremenil §tevil
na gospodinjstva. Konce
sionar energije ne proizva
ja , temvet jo kupuje od svo
je matitne druzbe Enos. Pri 
tern seveda obe podjetji, ki 
sta v zasebni lasti, ze od po
delitve koncesije leta 2014 

ustvarjata dobi&e. V Levi
ci Jesenice - Jeseni!ka al
temativa smo preprica.ni, da 
omenjena koncesija za obfa
ne ni smotrna, saj poleg sa
mega proizvoda platujejo ~e 
dodatne stro~ke posredni
ka. Stro~ke toplote bi lahko 
zmanj~ali tudi z vkljutitvijo 
komunalnega podjetja Jeko 
in izkoristkom plina iz ko
munalne ostilne naprave, ki 

ga sedaj uporablja zasebno 
podjetje za proizvodnjo ele
ktricne energije,« je deja!. 

Njegova svetni~ka skupi• 
na pa ze dalj Casa opozar
ja tudi na domnevne nepra
vilnosti in nejasnosti pri od
vozu ter skladi~cenju lahke 
frakcije na odlagali§fu Mala 
Mefakla. 

»Zahtevo za sklic 

izredne seje razumem 

kot n eracionalen in 

ne us trezen poskus 

nabiranja polititnih 

tolk ,« je deja! zupan 
Racic. 

»Koncesionar podjetje 
Ekogor na lokaciji skladi
~o lahko frakcijo, to je gor
ljive ostanke predelave od
padkov, ki bi jo morali izlo
oti V sefig oziroma dokonc
no predelavo. Te ostanke bi 
morali odpeljati z odlaga
Uta ze pred leti. Po dosto
pnih podatkih podjetja je 
koliona odpadkov !eta 2021 

najprej zna§ala 23 tisoc ton. 
Nato se je kolitina odpad
kov nenadoma zmanj§ala 
na 13 tisoc ton, ne da bi kon
cesionar navedel, kako je do 
zmanj~anja pri~lo,« je deja! 
Mlinarec. Obravnavo obeh 
pereoh zadev zdaj pricaku
jejo na naslednji redni seji. 

Zbrali skor~j petindvajset tisoc evrov 
V dobrodelni akcij i V Kranju d o bro v srcu mislimo so z brali 24.507 evrov prostovoljn ih prispevkov. 

SIMON Susie 

Kranj - V dobrodelni akci
ji, lei .je v gorenjski prestol
nici na pobudo zupana Ma
tjaza Rakovca v praznil
nem decembru potekala 
tretje le to zapored, so zbrali 
24.507 evrov pros tovoljnih 

prispevkov, s katerimi so 
posamezniki in podje
tja pomagali devetim dru
zinam in ~tirim posame
znikom v hudi socialni sti
ski. Te so predlagali kranj
ske osnovne fole, kranjska 
enota Centra za sodalno 
delo Gorenjska in Dru~tvo 

.upokojencev Kranj. Pri ve
cini izbranih druzin budo 
finanfoo stisko spremljajo 
~e zdravstvene tefave star
tEiv ali otrok. kar ~e dodat
no otezuje ze tako tezko si
tuacijo, so ob zaklju&u do- . 
brodelneakcije poudarili na 
Mestni obcini Kranj. 

»Nikoli ne vemo, kaj nas 
taka jutri. Zagotovo pa da
nes vemo to, da druzine, ki 
so del n~e humanitame 
akcije, v tezkih tasih niso 
same. Ponosen sem, da se 
ze tretje leto skupaj trudimo 
vsaj malo prispevati k bolj-
~emu jutri in pomagamo 
tistim, ki so se zna~li v stiski 
in nas potrebujejo,« je deja! 
Rakovec. 

Dobrodelni projekt je vo
dil Zavod za turizem in ~
turo Kranj v sodelovanju z 
Drwtvom prijateljev mladi
ne Kranj in Zvezo prijateljev 
mladine Slovenije, med dru
gim pa ga je podprl tudi no
gometas Josip Ilia( V tok-

11 ratni akciji so prvit pripra-
1 viii tudi dobrodelni bazar i ~ v sredi~fu Kranja, na kate-
! rem so kranjski osnovnofol
i ci v zameno za izdelke, ki so 
~ jih izdelali v §oli, zbirali pro

stovoljne prispevke in zbrali 
nekaj manj kot petsto evrov. 


