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Pohod po Aleji Slovenija
Na Bonovcu pri Medvodah je 25. junija vsako leto slovesni pohod v pocastitev dneva drzavnosti.
Slavnost ni govornik je bil tokrat Lojze Peterle, predsednik osamosvojitvene vlade.

Gasilski drustv~
prevze~i vozin
Dve prostovoljni gasilski drustvi v obcini Sencur
sta slavnost no prevzeli novi gasilski vozili.

MAJA B ERTONCELJ

Senicica - Na Bonovcu pri
Medvodah je 25. junija vsako
leto slovesni pohod v pocastitev dneva drfa,11osti. Pot
v dolzini 780 metrov udelezence vodi po Aleji Slovenija, ki so jo postavili iz ciste ljubezni do domovine, iz
hvalezriosti, da se je uresni61 sen Slovencev po lastni
drzavi.
Pred tridesetimi leti so
najprej posadili slovensko
lipo, alejo pa nato skozi )eta
dopolnjevali. Na poti so bili
postanki s kulturnim programom, na koncu pa pri
Hafne rjevi kapelici sveta
mafa, ki jo je daroval dr. Janez Juhant s somasevalci.
Slavnostni govornik je bil
Lojze Peterle, predsednik · Po poti Aleja Slovenija so hodiii v pol astitev dneva driavnosti. 1roio: M•i• ser1on:e1J
osamosvojitvene vlade. Na
zacetku se je na kratko ozrl predsednik vlade nisem fu. tudi ni dobra. Casi postaja= drugim Lojze Peterle. Pouv zgodovino, nato pa se do- ti! tillne enotnosti, o kate- jo zelo zahtevni. Cakajo nas daril je, da je na tern dogodtaknil tudi sedanjosti in pri- ri se <lanes govori. Bila je na novi izzivi. Nafa generacija ku resnifoo futiti praznii:hodnosti. »Prav je, da se od ljudslei ravni, na politifoi pa je opravila ·zgodovinsko na- nega duha, in izrazil zeljo,
casa do casa spomnirno, ni bilo tako enostavno. Ve- logo. Ni mogla narediti vse- da bi dan drzavnosti tako
kako je bilo in tudi zakaj ni sel sem. da smo osamosvo- ga, kar bi si zeleli. Rafunam praznovali po vsej Slovenibilo mogoce. In pred vei: kot jitev uspesno izpeljali. 0 bi- na zavest mladih generacij ji. »Osamosvojitev smo natridesetirni leµ nam je uspe- stvenib stvareh smo se znali in na vec veselja do zivlje- redili za vse,« je se deja!.
Zbrar_ie je na zai:etku nalo, ker so bili izpolnjeni po- pogovarjati in smo bili bolj nja, na podmladek, brez kaliticni pogoji za uresniotev dialoslei, kot je Slovenija <la- . terega ne da praznovati tis- govoril tudi Janez Sustersii:,
najvecjega politii:nega ci- nes. Prica smo veliki pola- tega, kar -j e nafa generaci- ki kot koordinaior skrbi za
lja slovenskega naroc;la. Kot rizaciji, lei nam ni v cast in ja dosegla,« je povedal med ohranjanje te tradicije.

Tudi v Kamniku rebalans proracuna
Po sprejetem rebalansu Obcine Kamnik so skupni izdatki ocenjeni na dobrih 34 milijonov evrov in so za
trinajst odstotkov visji kot v sprejetem proracunu.
·
vozil za povecanje prostorov
fizioterapije. lnvesticijo ocenjujejo na 474 tisoc evrov.
Fundacija za sport pa bo namenila 45 tisoc evrov za pre•
ureditev nogometnega igri•
sea Virtus v Smari:i v igrisle

namenjenih za prorarun•
sko rezervo.
Po sprejetem rebalansu
Kamnik- Kamniski obonski
svetniki so po skrajsanem so skupni izdatki ocenje·
postopku sprejeli rebalans ni na dobrih 34 milijonov
prorafuna za letosnje leto, evrov in so za 13 odstotkov
s katerim je zelela obi:in- visji kot v sprejetem proraska uprava prorarun uskla- funu. Najvego sprememditi z dejanskirn prenosom bo na strani prihodkov predsredstev iz prejsnjega !eta stavlja sofinanciranje gradter uskladiti nacrt razvojnih nje Osnovne sole Frana AJ.
prograrnov z investicijsko brehta. Obona je namrec fedokumentacijo za projekte, bruarja z ministrstva za izolei so ali pa se bodo prijavlje- brazevanje, znanosl in sport
ni na javne razpise, hkrati · v podpis prejela pogodbo o
pa uskladiti prorafunske po• sofinanciranju invesllaJe
stavke zaradi sprememb na v skupni visini 2,35 milijostrani prejemkov in izdat- na evrov, odkaterih·b oobokov. Med drugirn pa so po- na 1,3 milijona evrov prejevecali tudi visino sredstev, la v letosnjem letu. Svetniki

so podprli tudi arnandma
obi:inske uprave na amandma Liste Sandija Ursica,
lei je precllagala povisanje
sredstev v sklad za financiranje investicij v osnovni soli Toma Brejca in Frana Albrehta. Obona je s svojirn amandmajem le zamenjala nekatere vire sredstev,
ki po njenem mnenju niso
bili ustrezni.
Obona je bila uspesna tudi
na razpisu za sofinandranje investicije v kamniskem
zdravstvenem domu. Tako
letos nacrtuje rekonstrukcijo
in nadzidavo dela zdravstvenega doma in dviga ostresja nad ·garazami_urgentnih

Tudi po odpadno embalafo od vrat d9 vrat

Korenine Slovencev in Preddvor v p_reteklosti

Jesenice - Na Jesenicah bodo odslej vsem uporabnikom odpadno embalafo prevzemali po sisfemu od vrat do vrat, sos
spremembo odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki odloi:ili obcinski svetniki. Taksen nacin je bil doslej na Jesenicah
predpisan kot neobvezen, s predlogom spremembe odloka
pa je postal obvezen. Na obi:ini prii:akujejo, da bo novi s istem
prinesel povei:anje kolii:in loi:eno zbrane embalafo in s tern
manj mesanih komunalnih odpadkov.

Preddvor- Danes, v torek, 28. junija, se lahko na gradu Dvor
ob 18. uri udele!ite predavanja Simona Prosena Korenine Slovencev in Preddvorv preteklosti. Prosen v predavanju predsta•
vi slovenske korenine, pojasni, kaj predstavljajo ter njihovo
pomembnost. Opise nekaj kljucnih tock iz nase preteklosti, s
poudarkom na bajeslovju (m[tologiji) in arheoloskih najdbah.
»Preteklost Preddvora pa tudi samo ime kraja sta izredno zanimiva, zato ju vkljucim v predstavitev,« se dodaja predavatelj.

ALES SENOZITNIK

z umetno travo.

Na strani odhodkov so povecali vlaganja v kanalizacijske sisteme in komunalno
infrastrukturo, vec sredstev
bodo narnenili tudi v ureditev poskodovanih lokalnih
cest in javnih poti. Na stra•
ni odhodkov so povei:ali tudi
sredstva za umestitev bronaste skulpture marnuta na ob.rezje Karnniske Bistrice - s
18~ tisoc na 318 tisoc evrov.

Gasilci PG D Hotemaze
so ze Jani konec septembra
Hrastje, Hotemaze - Pro- dobili novo gasils!,<o vozilo
stovoljno gasilsko drustvo s cisterno GVC 16/25. Slav(PGD) Prebai:evo · Hrastje, · nostni prevzem s parado in
ki letos praznuje sedemde- veselico so pripravili _pred
set letdelovanja, je bogatejse kratkim, in kot je pojasza novo novo gasilsko vozi- nil predsednik drustva Rok
lo za prevoz mostva GVM 1, Sodnik, je njihova operativ·
gasilci PGD · Hotemaze, lei na enota z novim vozilom
bodo sedemdeseti jubilej Ze sodelovala na intenrenci•
zaznamovali prihodnje leto, jah, tudi pri gasenju pozapa za novo gasilsko vozilo s ra na Potoslci gori. Skupna
vrednost novega vozila, ki je
cistemo GVC 16/~>·
Kot je pojasnil predsednik opremljeno z najsodobnejdrustva Matevz Zmrzlikar, je so opremo, rezervoarjem s
bilo PG D Prebacevo • Hrastj~ tri tisoi: litri vode in penilom
MASA LIKOSAR

Ob prejemu novega gasilskega vozila za prevoz mo! tva
GVM1 gasilcev PGD PrebaCevo • Hrastje / Foto: M, h Ukour
ustanovljeno !eta 1952, ko so. za gasenje, visokotfacno crkupili prvo motomo crpalko, palko proizvajalca Rosenba11ekaj cevi in orodja. Dve leti uer ter sodobno telekomuni•
kasneje so pridobili zemlji- kacijsko opremo, znasa 270
si:e za postavitev gasilskega · tisoc evrov, od tega je 180 Ii·
doma v Hrastju. Pred petirni soc evrov prispevala Obaleti
ga dogradili s prizid• na Senfur, preostalo je dru·
kom, pred kratkim so zame· stvo fuianciralo iz lastnih
njali tudi okna v starem delu sredstev in pomoqo donadoma in obnovili fasado. torjev.
Predsednik Gasilske zveMed drugim so !eta 1987 ku·
pili novo vozilo TAM 2000, ze Kokra Franc Draksler je
ki so ga zamenjali ob 50-le• ob tej prilozriosti clanom
tnici delovanja drustva, ko so obeh drustev podelil pridobili vozilo Renault Master znanja, senfurslei zupan Ci•
Furgon, ki ga se vedno upo- ril Kozjek pa je obema pro:
rabljajo. Letos so z lastnimi stovoljnima gasilskirna drusredstvi in pomoqo donator- stvoma podelil Jurjevo prijev kupili novo gasilsko vozi- . znanje in se vsem gasilcem
zahvalil za pomoc, ki jo izkalo za prevoz mostva GVM,
v skupni vrednosti 34 tisoc zujejo obani _in vsem obcanom.

so

Cas ilci PCD Hotemafo so bogatej~i za novo gasils ko vozilo
S CiSternOGVC 16/li.J Foto: PmrBu\:ovni\:

