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Leto kar zajetnih 
investicij. 
Občina Naklo bo v letošnjem proračunu približ no 
polovico sred stev namenila inves ticijam . 

SUZANA P. KovAčič 

Naklo - Prihodkov v ob
činsko blagajno bo letos za 
dobrih g· milijonov evrov, · 
odhodkov za nekaj čez 10,5 
milijona evrov. Presežka iz 
preteklih let je za okoli 1,9 
milijona evrov, nekaj je še 
evropskih sr.edstev. Kot je 
pojasnil župan Ivan Meglič, 

imajo za šeststo tisoč evrov 
predvidenega zadolževanja 
za izravnavo proračuna, za 
kar pa meni, da verjetno ne 
bo potrebno, ker so ,;malo 
bolj sme.to planirali«, poleg 
tega se je, kot ugotavlja žu
pan, ustavil trend rasti cen 
·gradbincev. 

Za investicije bodo name
nili kar okrog ·5,5 milijona 
evrov. Župan je ob tem po
udaril nekaj večjih projek
tov, kot je dokončanje obno
ve ceste in druge komunalne 
opremljenosti iz Zgornjih 
Dupelj proti občinski meji 
v Zadragi. V industrijski 
coni l'!aklo, ki se hitro razvi: 
ja in za kar so lani pridobi
li nepovratna sredstva, mora 

občina do poletja urediti ces
to. Do maja naj bi zaključi
li gradnjo. komunalne infra
strukture v severnem delu 
Podbrezij, za komunalno 
opremljenost v tem delu ob: 
čine ostaneta potem še Bi
strica in Dolenja vas. 

še letos naj bi uredili ces
to Cegelnica-Strahinj ter 
sanirali streho· in ogreval
ni Sistem na Osnovni šoli 
Naklo. Pomembna priorite
ta je tudi obnova regionalne 
ceste od semaforja na Poli
ci do Marinška v Naklem, 
kjer trenutno pridobivajo 
zemljišča. »Projekt je vre
den štiri milijone evrov, ve
činski delež prevzema dr
žava, občina pa bo morala 
prispevati sedemsto tisoč 

evrov,« je pojasnil župan 
in dodal, da ostaja aktual-

. na vnovična umestitev že
lezniškega potniškega pro
meta do Naklega. Po neka
terih napovedih bi bilo to 
lahko že v letu 20·24, a se 
županu Megliču zdi verje
tnejša časovnica do konca 
_tega mandata. 

Zbirajo predloge za 
pa_rticipativni proračun 
ANAŠUBIC 

Železniki - Občina Železni
ki poziva občane k · oddaji 
predlogov za letošnji par
ticipativni proračun, ki so 
ga predvideli v višim 74 ti
soč evrov (z DDV). Obrazec 
za predlog je dostopen na 
spletni strani občine (www. 
zeleznilci.si), občani pa lah
ko projekte, za katere meni
jo, da so v lokalni skupnos
ti najbolj potrebni in prispe
vajo k izboljšanju kakovosti 
življenja v oblini, predlaga
jo do -vključno 24. januar
ja. Sredstva bodo. odobre
na za posamezne projekte. 

Predlagati je možno ene
ga ali več projektov, a vred-· 
nost vseh projektov na ob
močju ·posamezne krajevne 
skupnosti (KS) ne sme pre
segati določenih sredstev. 
V KS Železniki so predvide
li sredstva v višini do štiri
deset tisoč evrov, v KS Selca 
do qeset tisoč evrov, po ob
močjih KS Davča, KS Dole
nja vas, KS Dražgoše - Rud
no in KS Sorica pa do višine 
šest tisoč evrov. Podane pre
dloge bo obravnavala občin
ska komisija, izbrane pro
jekte pa bodo nato uvrstili 
v predlog rebalansa občin
skega pror~6.ma. 

Dražja bo pomoč na domu 

Kranjska Gora -Občina Kranjska Gora je od izvajalca, Doma 
dr. Franceta Bergelja Jesenice, prejela predlog dviga cene so
_cialnovarstvene storitve pomoč na domu zaradi povečariih 
stroškov dela, dviga minimalne plače, povišanja nadomesti
la za prehrano in materialnih stroškov. Po zadnjih podatkih 
to storitev uporablja 61 kranjskogorskih občanov. Predlog 
so kranjskogorski občinski svetniki obravnavali na nedavni 
seji in z njim soglašali. S prvim februarjem bo cena višja za 
10,2 odstotka, kar znese 23,84 evra, od tega je ·subvencija 
občine 19,83 evra, cena za uporabnika pa 4,01 evra. Nekaj 
višja je cena na nedeljo, dan državnega praz_nika ali dela 
prost dan. Županja Henrika Zupan je ob tem pojasnila, da 
imajo uporabniki storitve pomoč na domu, ki ne zmorejo 
plačati svojega deleža, možnost oddati vlogo za oprostitev 
plačila na Center za socialno delo, občina ·pa jim potem 
priskoči na pomoč. 
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Za boljšo prihodnost živali 
Tudi v Sloveniji smo priča zgodbam in.fotografijam zanemarjanja živali. Ena zadnjih takšnih je iz 
medvoške občine in je v prazničnem času odmevala v širši jailnosti. · 

Medvode- V državnem zbo
ru je bil včeraj posvet z nas
lovom Za boljšo prihodnost 
živali. Potekal je na P!)budo 
predsednice državnega zbo
ra mag. Urške Klakočar Zu
pančič z namenom predsta
vitve aktualne probleina
tike, obenem pa tudi z že
ljo . za oblikovanje :predlo
gov rešitev izboljšanja pod
ročja varstva in zašate živa·
li.'Vabljeni ·so bili predstav
niki nevladnih organizacij, 
ki se \OO'arjajo s tem področ
jem, in najvišji predstavniki 
državnih organov, združenj 
občin v Sloveniji in drugib -
organov .ter izobraževalnih 
institucij. 

Odvzeti so bili štirje psi 

Tudi v Sloveniji smo priča 
zgodbam in fotografijam za
nemarjanja živali. Ena zad
njih takšnih je iz medvoške 
občine. Odvzeti so bili štirje 
psi, ki so jih odpeljali v Za- . 
vettsče za zapuščene živa- .. 
li Horjul, kjer je psica skoti
la kar enajst mladičev. »Vse 
skupaj se je vleklo mnogo 
predolgo. Do 19. decembra 
za te pse nismo vedeli, so se 

pa javili ljudje, ·ki so v 
preteklosti - tudi pred sko
raj dvajsetimi leti - pri tem 
lastniku že kupovali mladi
če ·raznoraznih pasem. Da 
je z odločbo prišlo do odvze-· 
ma teh štirih psov in posle
dično pri nas skotenih mla- · 
dičev ter do trajne· prepovedi 
reje na tem naslovu, je· mi- . 
nilo asto preveč let in izda
nih je bilo čisto preveč oči

tno neučinkovitih kazni in. 
prepovecli,« je pojasnila Po
lona Samec iz Zavetišča za 

Odvzeta psica je v Zavetišču Horju·I skotila kar enajst 
mladičev.! folo: arh~ Z~fetiU:a Horjul 

zapuščene · živali Horjul. 
Zgodilo se je v občini, v kate
ri je zelo aktivno ~ruštvo za 
varovanje_ okolja in pomoč 
živalim v stiski Reks in Mila. 

njihovega okolja. že več let 
pomagajo živalim, še poseb
no brezdomnim mačkam in 
tudi psqm. V skrbi za živali 
So na terenu vsak dan po v~č 

,,Težko je sprejeti, da so živali trpele v naši skupnosti 
in ni nihče poyedal." Groza me je, kakšne pogoje . 
privoščijo ljudje nemočnim živalim, ki pripete z 

močnimi verigami in zaprte v umazanih boksih ne 
morejo pobegniti. Tudi to je pretresljivo_ in sramotno 

ogledalo naše <\ružbe.« 

Slednje je svoje delovanje in 
predloge rešitev predstavi
lo tudi na. včerajšnjem pos
vetu. Razočarani so bili, 
ko so izvedeli za primer iz 

ur, a za ta primer niso vede• 
li. »Za nami je osem.inten
zivnih let ozaveščanja lju
.di v naši občim, ki ga op
ravljajmo v našem društvu 

·še letos nova sedežnica 
4 1. stran 

že sredi prejšnjega leta 
so bili v Kamniku uspešni 
na javnem razpisu za . vla
ganja ·v kakovostno in traj
nostno preoblikovanje slo
venskega turizma za krepi
tev njegi:>ve odpornosti mi, 
nistrstva za gospodarstvo, 
ki je na ta načirJ podprlo de- · 
set slovenskih smučišč oz. 
gorskih centrov, na Gorenj
skem tudi Vogel, Krvavec in 
Kranjsko Goro. 

Na Veliki planini so v 
okviru razpisa za investici
jo pridobili dobrih sedem 
milijonov evrov. Občina je 
v ta namen ustanovila tudi 
pr9računski sklad, kamor 
se je doslej steklo 750 tisoč 
evrov, del lastnih sredstev 

. pa bo za novo sedežnico na
menila tudi družba Velika 
planina. 

Nova sedežnica bo nado
mestila skoraj štirideset let 

župan Matej Slapar. »Z novo 
napravo bo omogočena traj
nostna 'in sodobna oblika 
prevoza na Veliko planino 
in verjamem, da bo lo orno- · 

Izorani ponudnik del bo moral najpre j O<lstraniti 

obstoječo dvosedežnico in nato zgraditi novo napravo. 

Odločili so se za šestsedežno napravo, ki za enako 
število potnikov potrebuje manjše število prižem, 
zaradi česar naj bi bila šestsedežnica cenejša od 
štirisedežnice. 

staro napravo Šimnovec, ki 
smučarje in druge obisko
valce planine . prevaža od 
zgornje postaje nihalke do 
Zelenega roba. Kaj investi
cija pomeni za nadaljnji ra
zvoj turizma na Veliki pla
nini, je pojasnil kamniški 

gočalo razvoj letnega in zim
skega turizma na planini Za 
naslednjih trideset let,,, je 
povedal Slapar in ob tem do
dal, da so se namesto za šti
risedežnico raje odločili za 
šestsedežno napravo. in si
cer zaradi manjšega števila 

in seveda tucli širše dru
ga društva, posamezniki ... 
Težko je sprejeti, da so živa
li trpele v naši skupnosti in 
ni nihče povedal. Groza me 

. je, kakšne pogoje privošlijo 
ljudje nemočnim živalim, ki 
pripete z močnimi verigami 
in zaprte v umazanih boksih 
ne morejo pobl!gniti:Tudi to 
je Pretresljivo in sramotno 
ogledalo naše družbe. Vsi se 
moramo potruditi, da opazi
mo zanemarjanja in zlorabe 
živali in ob tem takoj ukrepa
mo,« je povedala Mojca Fur
lan iz društva Reks in Mila. 
Z zavetiščem Horjul vsa leta 
odlično sodelu1ejo, prav tako 
z Občino Medvode. 

Prostorska stiska 
v zavetišču 

A, tudi v Zavetišču Hor
jul se srečujejo s hu.do pro
storsko stisko. Zavetišče je 
polno, zato so morali ob
tinam začeli odpovedova
ti pogodbe. Tudi· z Gorenj
skega jih imajo kar nekaj. 
Za živali nujno potrebuje-

. jo primerne posvojitelje, in 
to takoj. »Ne moremo pod
pisati pogodbenih obvezno
sti, ki jih ne bi bili sposob-

~ ni iivaiati . Vemo/ da nh,mo 
edino zavetišče v Sloveniji 
v takšni stiski, in menimo, 
da bomo zelo kmalu vsi na 
istem. Problem imamo vsi 
mi. Dobro bi bilo, če bi se 
v kratkem odprlo še kakšno. 
zavetišče za potrebe gorenj
ske regije,« je poudarila Po
lona Samec. 

V nevladnih organizaci
jah menijo, da je izzive tre
ba začeti reševati na državni . 
ravni, zato so bili veseli vče
rajšnjega posveta v držav
nem zboru. 

prižem sedežev, zaradi če
sar je lahko vrednost investi
cije nižja. 
Včeraj je bil zaključen tudi 

javni razpis za izbiro izvajal
ca del, ki morajo biti dokon
čana še v letošnjem lefu. Po
drobnosti o številu oddanih 
ponudb in cenah bodo zna
ne v teh dneh. 

Sicer pa to ni edini večji 
projekt, ki se ob"eta na ob
močju Velike planine v pri
hodnje. V prihodnjih letih 
namreč nameravajo skupaj 
z občino modernizirati tudi 
infrastrukturo oz. celostno 
urediti spodnjo in zgornjo 
postajo nihalke ter obmo
čje gostinskega objekta na 
Zelenem robu, za kar so že 
razpisali ·tudi arhitekturni 
natečaj . 


