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ALE~ Srno1ETNJK 

Ob leto~nje m prazniku Obcine M edvod e je Komisija za priznanja po d e lila kar e n ajs t obcinskih priznanj. 
Castn a obcana s ta Ivana ~ u ~ter~ic in Dufa n Brekic. 

Kamnik - Obtina Kamnik, 
Zdrutenje borcev za vred
note NOB Kamnik center in 
Gorska re~evalna sluzba Ka
mnik so prej~nji petek prip
ravili slovesnost ob vodnja
ku na Trgu talcev. Natanko 
pred osemdesetimi leti so 
namrec! Nemci na tern mes
tu obesili osem talcev, med 

tako boril za domovino, bi 
verjetno taksne prizore do
zivljali 1e veliko prej.« Igor 
Tominec, predsednik kam
ni~kega· odbora zdruzen ja 
borcev, pa je deja!: • Vlasih 
se zdi, kot da dogodke, ki so 
zaznamovali morijo in gro
zote tistega lasa, zavestno 
odrivamo in pozabljamo, da 
so te vrednote pomembno 
izroalo na~ih prednikov.« 

MAJA BERTONCELJ 

Medvode - Obana Medvo
de je v sredo, 6. ju!ija, na roj• 
stni dan obanskega zavetni• 
ka Jakoba Aljaia, praznovala 
obanski praznik. Veter prej 
tradidonalno poteka slav• 
nostna seja Obanskega sve• 
ta Obane Medvode, na kateri 
podelijo obanska priznanja. 

Veter na prireditveni plo
~odi ob medvo~ki trznici je 
bil seveda v ptvi vrsti name
njen letoonjim nagrajencem, 
ki jih je karenajst. Nazivmla
di up Medvod sta prejelisestri 
Kaja in Sara Bukov~ Meda
ljo za posebne dose1ke v letu 
2021 je prejela Obanska kuJ. 
tuma zveza Medvode. Pode
ljene so bile~tiri plakete Jako• 
ba Aljaza, ki so jih prejeli Kar
men Rebolj, Mojca Fwlan, 
Vida Bali~ in Marko S~nilc. 
Veliko plaketo Jakoba Aljaia 
so ob visokih jubilejih pode
lili Prostovoljnernu gasilske
mu druStvu Preska • Medvo
de in Prostovoljnemu gasil
skemu drmtvu Spodnje Pir
nile - Vikrle - Zavrh. Obana 
Medvodejeobprazni.kudobi
la tudi dva nova rastna olxa
na. Naziv sta si prisluzila Iva, 
na S~ter~il ob zaklju&u tri• 
deserletnega vodenja 2:upnij• 
ske karitas Preska za izjem
ni prispevek k skrbi za naj• 
ranljivej~e llane skupnosti 

ter v javno potrditev njene
ga · nesebirnega, predane
ga in strokovnega dela v ko
ri~t olxanov, in Dtclan Bre
kil za dru1beno odgovomo 
delovanje v svetih krajevnih 
skupnosti, dolgoletno poli-

zivljenjske poti, ki neusta
vljivo ri~ejo neviden zemlje• 
vid ne~tetih sticiU in krizi
U. Program je obogatila glas
ba, posveten je bil 6o•letni
d Slovenske popevke. Spom
nili so se na te dve obletnid. 

Program je obogatila glasba, posvelen je bil 60-letnici 

Slovenske popevke. Spomnili so se na ~e dve oblelnid. 

Letos n amrel m ineva 150 le t od rojstva in 60 let 

od smrti Hinka Saxa, knjigarnarja, tiskamarja in 

urednilca, lci se je rodil v Medvodah in je pomembno 

prispeval k promodji in reprodukdji pisane besede. 

tilno udejstvovanje ter pro
stovoljno delo v Planinskem 
drmtvu Medvode. Rd~ nit 
slavnostne seje so bile na~e 

Letos namret mineva 15o' let 
od rojstva in Go let od smrti 
Hinka Saxa, knjigarnatja, ti
skarnarja in wednika, ki se 

Na Studenu zgradili 
plocnik in oporni zid 
Podporni zid na tern odseku je bil povsem dot rajan , p locnik pa ze.lo ozek. 

ANA Susie 

Zelezniki - Gradnja opom e
ga zidu in plotnika n a kraj
Sem odseku regionalne ces
te na Studenu v 2:eleznilcih 
je v glavnem konlana; iz
vajalce iz Gorenjske grad
bene drutbe taka te nekaj 
manj~ih meditev. Podpor
ni zid na tem odseku je bil 
povsem dotrajan, plocnik pa 
zelo ozek. V okviru investi
cije, ki jo vodi Direkcija RS 
za infi-astrukturo, je Obana 
Zelezniki SOGlsno medila 
Se meteomo in fekalno ka
nalizacijo. 

Investicija je bila s prva 
ocen jena na 143 tisoc evrov, 
od tega naj bi jo s 44 tisoc 
evri sofi.nancirala obcina, 
a so odsek wejanja s pr
votnih 25 metrov po dose
zenem dogovoru z lastni
kom sosednjega zemljitta 

Na krajsem odseku regionalne ceste na Studenu so 
zgradili nov oporni zid, plolnik ter fekalno in meteorno 
kanalizacijo. / folo: M1 $ubic 

podaljtali ~e za priblizno de
set metrov. 

» Konrnega obraruna re 
nismo dobili, dele1 obcine pa 

bo nekaj vi~ji, ker smo zgra
dili vet plocnika, kot je bilo 
predvideno,« je pojasnil Rok 
Pintar z Obcine Zelezniki. 

je rodil v Medvodah in. je po
membno prispeval k pro
mociji in reprodukdji pisa
ne besede. Ob tej prilomos
ti so obiskovalcem pr~tavi
li nekaj zanirnivih informacij 
o tern pomembnem Medvo
Uanu. Slavnostni govornik je 
bil fupan Medvod Nejc Sma
le, ki se je ozrl predvsem nap
rej in raz!JlIBljal o tern, ~na 
skupnost bo edina mogla po
vezano preziveti izzive priho
dnosti. 

Veter je s slovenskimi 
popevkami obogatila Dar• 
ja Svajger s pianistom Jako 
Pucihatjem. Slovensko in 
evropsko hirnno ob zaletku 
prireditvepa jezaigrala God· 
baMedvode. 

Spomin na pa dle borce 
vdolini Crne 

Ona pri Kamniku - Jutri, v so
boto, bo slovesnost v spomin 
na padle borce in ustreljene 
talce v dolini c'.rne, ki so z iv• 
ljenje izgubili 9. julija 1942. 
Slovesnost se bo zalela ob 
11. uri pri grobnici ustreljenih 
talcevv c'.rni. 

Spominska sloves'nost ob Fontani na Trgu talcev 
V Kamniku / foto: Aid Stnottt11!k 

njimi tudi tri aane takra
tne gorske reSevalne sluzbe, 
zato je pred mikrofon stopil 
tudi starosta kamni~ke GRS 
Cene Grilc. Kot osemletni 
detek je bil prila tragilnirn 
dogodkom, prav tako kot 
tudi taki-at 17-letni France 
Primozil. Pretresljivo izku. 
fojo sta doziveto opisala pri
sotnim na,slovesnosti. Grilc 
je iudi poudaril: »Ta trg irna 
dveobelezji. Polegspomeni
ka talcev tudi drugi spome
nik. posveten Rudolfu Ma
istru, ki nam jevvelik ponos. 
Ce se general Maister ne bi 

2:upan Matej Slapar pa je po
udaril tudi pomen spomeni
ka, Fontane, »ki nosi tragil
n o sporocilo dogodkov dn,. 

ge svetovne vojne na Kam
rillkem«. Je delo kamni~ke• 
ga arltitekta Bojana Schleg
la, postavili pa so jo pred toc
no petdesetimi leti. Fonta
na , ki je spomenik lokalne
ga pomena, je oblina Jani 
obnovila. »Spomenik naj ne 
bo le sirnbol trpecih 1rtev, 
ampak naj tudi vse five na
govarja k medsebojnemu ra
zumevanju. miru in spravi,« 
je sklenil. 

Gra dnja na Grobe ljs ki cesti 

Meng~ - V sodelovanju z )avnim komunalnim podjetjem 
Prodnik Olxina Menge~ nadaljuje obnovo dotrajanih odsekov 
vodovodov in gradnjo kanalizacijskega omrezja. V zaletku 
junija so tako zateli gradnjo kanala za odpadno komunalno 
vodo na Grobeljski cesti, na katerega se bodo prikljulili objekti 
na ulici, ki so doslej uporabljali nepretocne t riprekatne grezni
ce, ter ena novogradnja. Na novo bo zgrajenega pribli!no 11 S 
metrov javnega kanala, obenem bo obnovljen tudi vodovod ob 
trasi kanalizacije. Dela bodo predvidoma zakljulena ta mesec. 

Smo mednarodno druiba, ki izdeluje stroje zo prolzvodnjo polprevodnl
kov. Sedel noft drulbe je v mestu San Jose (Kolifornijo, ZDA}. Nos/ 
odjtmald so rozJKno lndustrijsko podjttjo. No Jo PE Drtsdtn jt od(JOW)f· 

~:;,:~C:::~:n,,:,e:::,1;::::,z,t~t::O,:,:,r;:1~ ~":,';f",,/;:,j~kiJif l:rti: 

SERVISNEGA TEHNIKA/ 
SERVISNEGA INZENIRJA m /z 
(Servicetochniker/Servlceingenieur) 

Vale delovne naloge: 
• inStalacija, vzdrievanje, isk.anje motenj delovanja in popravilo na!ih strojev oz. komponent 
• skrb za potrebe strank na lieu mesta - predvsem v Beljaku (Villach), po potrebl tudi po celi Evropi 

oziroma celem svetu 

Potrebne kvallfikaclje: 
• mehatronik, srednja tehnitna !ola oz. viSja lzobnzba 
• znanje nemUine in angleUine, pisno in ustno- vel:ina vaSe komunik.acije bo potekala v anglestini 
• poznavanje podrolij avtomatizir.me tehnologijt, industrijskega lnleniringa, krmilne tehnologije, 

klbernetike in pnevmatike so prednost, niso pa pogoj - v sklopu naSe delovne ekipe vam 
zagotavljamo tudi ustrezno uvajanje v delo 

Zatetek dela po dogovoru oziroma takoj. Delo za nedolOCen tas. Delo 40 ur na teden. 
Veselimo se vaSt vloge v nemStinl. Oodatne informacije: 
g. Triebel, E: tom.triebe1@sptmlcro.com 
OZ, T: +49 351 260 65 13, GSM: +49 172 456 26 96 




