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Z rebaiansom 
povecaU prihodke 
V letu 2022 so v Medvodah usmerjeni v 
gospodarsko javno infrastrukturo in druzbene 
dejavnosti. 

MAJA BERTONCELJ 

Medvode- Medvoski obcin
ski svetniki so sprejeli reba
lans proracuna za leto 2022. 
Proracun je bi! sprejet mar
ca lani. 

» V rebalansu proracu
na je temeljna proracunska 
usmeritev in usmeritev na• 
crta ra2Vojnih prograrnov 
pospesevanje ra2Vojnih to
kov in izboljsanje kakovo
sti ·zivljenja ljudi. Investicij
ska vlaganja sledijo !emu ci
lju. Obdobje !eta 2022 je se 
vedno usmerjeno v podro
tje gospodarske javne infra
strukture {ureditev kolesar
skih povezav, rekonstrukci
jo cest, ureditev komunalne 
infrastrukture, ureditev kro
zisc ... ) in druzbenih dejav
nosti (izgradnja prizidka k 
vrtcu v Smledniku, dokon
canj~ rekonstrukcije OS Si
mona Jenka, priprava pro
jektov za novo OS Preska, 
sofinanciranje gradnje OS 
Jela Janezica ... ). Nujen po
goj za gospodarsko rast je 

· tudi v zagotavljanju ustre
zne prostorske dokurnen
tacije in v nadaljevanju ak
tivne zemljiske politike,« 

pojasnjujejo. V rebalansu 
. letosnjega proracuna znasa
jo pribodki dobrib 21,2 mili
jona evrov in se povecujejo 
glede na sprejeti plan za leto 
2022 za skoraj 19 odstotkov. 
Odhodki z odplacilom dolga 
so nacrtovani v visini dobre
ga 25,4 milijona evrov. Nacr
tovani proracunski primanj
kljaj za leto 2022 je slabega 
3,6 milijona evrov. Za finan
ciranje salda racuna finan: 
ciranja in racuna financnih 
terjatev in nalol:b je uposte
van prenos sredstev v visini 
dobrega 4,2 milijona evrov. 

Letos nacrtujejo dobrega 
2,2 milijona evrov pribod
kov iz sredstev proracuna 
Evropske unije, karje dobre
ga 1,7 milijona evrov vec, kot 
je bilo v lani sprejetem pro
racunu. Dobrega 1,2 milijo
na evrov je za projekt Cisto 
zate indobrib 818 tisoc evrov 
za koles.arsko pot Medvo
de-Pimice-Vikrce iz kohe
zijskega sklada. lz sredstev 
proracuna EU za izvajanje 
skupne kmetijske in ribiske 
politike pa nacrtujejo dobrib 
183 tisoc evrov za projekt ko
masacije ter dobrih 50 tisoc 
evrov za proje~e LAS. 

Uspesne krvodajalske akcije 
Skofja Loka- Prejsnji teden je Rdeci krif Slovenije-Obmocno 
zdruzenje Skofja Loka pripravil krvodajalske akcije. V pone
deljek je potekala v Zeleznikih, od torka do cetrtka pa so bile 
krvodajalske akcije v Skofji Loki. »Krvodajalske akcije so bile 
zelo uspesne. V tem tednu je prislo na odvzem krvi kar 841 
krvodajalk in krvodajalcev, ce pristejemo se Ziri, kje r sta bili 
krvodajalski akciji v januarju, pa v tem letu belezimo fo 1088 
odvzemov,« je sporocila sekretarka Rdecega krifa Slovenije 
- Obmocnega zdrufenja Skofja Loka Fani Miks. 

Napovedujejo obcasno merjenje hitrosti 

Radovljica- Po odprtju obnovljenega odseka Gradnikove ceste 
v Radovljici je bilo na tej cesti zaznani~ vec krsitev omejitve 
hitrosti vofnje. Oa bi preprecili pogoste prekoracitve dovo
ljene hitrosti in s tem prispevali k boljsi prometni varnosti, je 
obcina pri Slandrovem domu postavila ohisje, v ~aterem bo 
obcasno name!cen radar, so sporocili z radovlj i!ke obcinske 
uprave. ·Meritve hitrosti bo izvajal medobcinski inspektorat 
in redarstvo. 
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investicijau ki jo doigo Cakajo 
Podpisana je pogodba za rekonstrukcijo ceste in gradnjo vodovoda v naselju Zlebe. 

MATA BERTONCELJ 

Medvode-Obcina Medvode 
zacenja dolgo pricakovano 
rekonstrukcijo ceste in grad
njo vodovoda v naselju Zle- . 
he, med podjetjem Hit Pre
less in kmetijo Malensek. 

Zupan Obcine Medvo
de Nejc Smole je v ponede
ljek z direktorjem podjetja 
Lavaco Petrom KukoviceJll 
podpisal pogodbo za izved
bo del. »Zacenjarno eno naj
tezje pricakovanih in naj
bolj potrebnib obnov cest v 
nasi obcini. Tudi v ta konec 
Polbograjcev bomo pripelja
li infrastrukturo 21. stoletja. 
Projekt bo zahteven, najvec
ji letos na podrotju cestvob
cini. Veliko vlogo je odigral 
gradbeni odbor. Leta so se 
trudili s pridobivanjem so
glasij, pripeljali projekt tako 
dalec, da lahko podpisujemo 
pogodbo. Na zalost stoodsto
tnega soglasja se ni. Obcin
ski svet je daJ zeleno luc za 
zacetek postopka razlastitve 
v primeru enega lastnika. Se 
vedno verjamem, da bo pre
tehtala pomembnost projek
ta, zavedanje, da taksen pro
jekt potrebujemo vsi, in bo 

Oober kilometer ceste, kl je v zelo slabem stanju; bo popolnoma prenovljen in razsirjen 
najkasneje let~s jeseni. / foto: Pttu l(oltni~• 

stvar resena drugace,« je po
jasnil zupan Nejc ~ole. Ce. 
ne bo mogoce do izvedbe 
skleniti dogovora, bo po za. 
kljucku projekta plocnik na 
nekaj mestih prekinjen. Ve
selje je ob podpisu pogodbe 
izrazil tudi Bostjan Strukelj, 
predstavnik !eta 2006 usta
novljenega gradbenega od
bora, ki si jedolgoprizadeval 
za usklajevanje zelja in pri
dobitev potrebnih zernljisc. 

V sklopu rekonstiukcije ces• 
te obcina nacrtuje tudi re
konstrukcijo cestnih prik
lju&ov obcinskih javnih 
poti na lokalno cesto znotraj 
obmotja, zgradili bodo nov 
plocnik .s prehodi za pesce, 
novo vodovodno ornrez
je, zgrajeno bo tudi opticno 
ornrezje. Z izgradnjo nove
ga vodovoda zacenjajo tudi 
resevanje problematike vo
dooskrbe na tern obmotju, 

ki se trenutno oskrbuje z va
skim vodovodom. Po rekon
strukciji bo imela cesta dva 
vozna pasova v skupni sirini 
pet metrov in pol metra ban
kine, plocnik pa bo siroki,2 
metra. 

Dober kilometer ceste, ki 
je v zelo slabel)l stanju, bo 
popolnoma prenovljen naj
kasneje letos jeseni. Vred
nost investicije je slabih 818 
tisoc evrov. 

_Za Starolos~i grad je vec kupcev 
Po izteku roka so minulo sredo odprli tri ponudbe kupcev, ki se zanimajo za nakup Staroloskega gradu 
v Skofji Loki, ki je bil leta 1999 razglasen za kulturni spomenik drzavnega_ pomena. 

VILMA STAN0VNIK 

Skofja . Loka - Zadnja jav
na dral:ba za prodajo Staro
loskega gradu in nekaterih 
pripadajocih nepremicnin 
je bila maja ]eta 2018. Takrat 
je bila cena 190 tisoc evrov. 
Gradu in okolis~ega zem
ljisca takrat niso prodali, na 
zacetku letosnjega ]eta pa se 
je drzava kot lastnica znova 
odlocila, da proda grad z ozjo 
okolico in dvoriscnim objek
tom delavnic, ki je sicer raz
glasen za nacion;tlno kultur
no dediscino, vendar zadnja 
!eta sarneva. 

Upravlja ga Center sle
pih, slabovidnih in starejsih 
Skofja Loka, kjer so do prej
snjega ·1ec1na zbirali ponud
be zainteresiranih, javno 

Staroloski grad naj bi ze aprila dobil novega lastnika. 

odpiranje pa je potekalo mi
nulo sredo. Tokrat izklicna 
cena je bila 175 tisoc evrov. 
»PravOCasno so na na! na
slov prispele tri ponud
be. Vse so irnele pravilno 

izpolnjeno dokurnentacijo: 
kar pomeni, da smo dobili 
tri popolne ponudbe. Naju
godnejsi ponudnik je pedal 
kupno ceno 194 tisocevrov,« 
je povedala direktorica CSS 

Silva Kosnjek in pojasnila, 
da so sedaj po zakonu dolzni 
Obcino Skofja Loka uradno 
zaprositi za izjasnitev gle
de morebitnega uveljavlja
nja predkupne pravice pod 
pogoji, kot so bill navedeni 
v javnem razpisu. Tako naj 
bi bilo do aprila jasno, kdo 
bo nov lastnik Staroloskega 
gradu, ki sameva ze od ]eta 
2008. 

»Pretehtali homo nase in
terese in pa prograrne, lei bi 
jih lahko imeli v Staroloskem 
gradu. Dejstvo je, da bo treba 
prostore gradu prenoviti, kar 
je velik strosek in odgovor
nost Ovsemtemsebomood
locali v naslednjih dneh ozi
rorna v postavljenem roku,« 
je pojasnil skofjeloski zupan 
Tine Radinja. 

Odprti ateljeji kranjskih likovnikov 

Kranj-V Mali galeriji Likov- · 
nega drustva Kranj v marcu 
poteka mesec Odprtih ate
ljejev. Letos so k sodelovanju 

povabili pet clanov, ki bodo 
razstavili svoja dela, hkra
ti pa bodo predstavili svo
je ustvarjalne pro,:ese in li
kovne tehnike. Tako bo do 
sobote v galeriji gostoval 

slikar Lojze Kalinsek, 8. in 
9. rnarca se boste v galeri
ji lahko srecali s slikarjem 
Klavdijem Tutto, med 10. 
in 12. marcem bo v galeriji 
ustvarjala oblikovalka nakita 

Natasa Druskovic, od 15. do 
19. marca ji bo sledil ilustra
tor Mitja Bokun, zadnja pa 
vas bo med 22. in 26. mar
cem v Mali galeriji pricako
vala Klementina Golija. 




