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Jubilej zaloških gasilcev V spomin na padle 
S spominsko slovesnostjo so počastili padle borce 
Druge grupe odredov in Krvavške čete Kokrškega 
odreda. Prostovoljno gasilsko društvo Zalog pri Cerkljah je pred dnevi s slavnostno parado zaznamovalo 

sedemdesetletnico delovanja. · 

ALEŠ SENOŽETNIK 

Zalog - Gasilsko !iruštvo v 
Zalogu je bilo ustanovljeno 
20. julija 1952, pred sedem
desetimi leti. V minulih de• 
setletjih je p'rehodilo številne 
mejnike. Na prehojeno pot 
je spomnil predsednik Miha 
Škrabar: »Osnovni ustroj 
društva je v prvih nekaj le
tih zagotovil prve prostore, 
nakup motorne brizgalne in 
sirene, katere zvok še danes 
nosimo v svojih srcih. Prvo 
vozilo · je društvo prevzelo 
leta 1974 in v letih, ki so priš• · 
la, počasi krepilo svojo ope• 
rativno zmožnost« 

Biti gasilec danes pomeni 
tudi veliko odgovornost. Jubilej so počastili s praznovanjem. 1,., .. Kri•\•• Alm•• 

Škrabar se je zahvalil va
ščanom, cerkljanski gasilski 
zvezi in Občini Cerklje z žu• 
panom Francem Čebuljem. 
Kot je dejal, se redka društva 
lahko pohvalijo s tako viso• 
kirn nivojem opremljenosti 
kot cerkljanska. 

Med · gosti je bil tudi 
cerkljanski župan Franc 
Čebulj, ki je gasilcem česti• 
tal ob jubileju. »Vesel sem, 
da imamo v naši občini eno 
najbolje organiziranih gasil• 
skih mrež v Sloveniji. Prav · 
je, da se župani zavedamo 
pomena gasilstva in ga tudi 

finančno podpiramo. Kako 
pomembno je to, se je izka
zalo tudi v zadnjem obsež• 
nem požaru na Krasu, ki so 
ga pomagali gasiti tudi naši 
gasilci, za kar se jim zahva• 
ljujem,« je dejal Čebulj, ki je 
predlagal tudi minuto mol• 
ka, s katero so se zbrani na 
praznovanju poklonili vsem 
članom, ki jih ni več med 
nami. 

Kot je povedal poveljnik 
Jure Škrabar, biti gasilec da· 
nes pomeni tudi veliko od
govornost. Da lahko delo 
opravljajo strokovno, varno 
in uspešno, se člani ves čas 

izobražujejo in znanje nad· 
grajujejo z vajami. »Kljub 
temu da smo majhno dru
štvo, je bila naša operativna 
enota v zadnjih desetih letih 
poklicana na več kot osem• 
deset lokacij, kjer smo opra· 
vili več kot 2500 prostovolj· 
nih intervencijskih ur. Izdat• 
no smo skrbeli tudi za opre• 
mo, lahko rečem, da smo za 
majhno enoto zelo kvalite• · 
tno opremljeni,« je povedal 
poveljnik zaloških gasilcev. 

Društvo je na trdnih te• 
meljih raslo in danes šte• 
je že skoraj dvesto članov, 
kar zaloške gasilce navdaja 

z optimizmom, da bodo US· 

pešno delovali tudi v prihod· 
· nje. Še posebno v zadnjih le• 
tih je doživelo preporod, ak
tivno delo in vlaganje v mlaj• 
še člane pa že kažeta prve 
sadove, za kar gre zahvala 
vsem članoin, ki z zanosom 
oblikujejo prihodnosi. 

V društvu se počasi prip
ravljajo na prenovo oziroma 
dopolnitev voznega parka, 
ki jih čaka v obdobju med le• 
torna 2028 in 2032, v vmes• 
nem času pa bodo sredstva 
namenili tudi opremljanju 

· operativne enote in razvoju 
gasilske mladine. 

ALEŠ SENOŽETNIK 

Štefanja Gora - Cerkljanski 
odbor Združenfa borcev za 
vrednote NOB je pred dnevi 
s pohodom po Poti spomina 
in tovarištva pri grobišču na 
Brezovici obudil spomin na 
osemdeseto obletnico napa• . 
da in na padle borce Druge 
grupe odredov in Kokrške• 
ga odreda - Krvavške čete. 
Dne 13. avgusta 1942 je sku· 
pina 80 nemških vojakov in 
25 raztrgancev v zasedi pri• 
čakala in napadla partizane. 
V nepričakovanem napadu 
je bilo ubitih 16 borcev, od 
tega 13 borcev Druge grupe 
odredov in trije borci - vodi• 
a Krvavške čete. 

Dogodek je orisal Jer· 
nej Logar, k spomeniku na 

Brezovici so položili venec 
in se pri vračanju ustavi· 
Ji še pri požgani domačiji 
na Davovcu. Sledila je spo· 
minska slovesnost pri lo• 
vski koči, na kateri je zbra• 
ne nagovoril slavnostni go• 
vomik Božo Janež, ki je 
spomnil na takratne do
godke in zaključil z verzi iz 
pesmi Svarilo Franca An· 
kersta: »Tovariši, branimo 
izborjeno! / Branimo sa
mostojnost, jezik, mejo! / 
Povejmo svetu jasno in.od
ločno:/ Ta kos sveta je naš! 
Slovenci tu živimo!« 

Spomin na padle so obu
dili tudi z recitacijami Irene 
Mežek in Janeza Martinči• 
ča ter petjem partizanskih 
pesmi ob spremljavi har
monike. 
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Gradnja komunalne infrastrukture v delu naselja Zbilje je zaključena. Občina 
Medvode že pripravlja naslednji projekt gradnje fekalne kanalizacije. 

MAJA BERTONCELJ 

Medvode - Občina Medvo• 
de je v zadnjem letu v Žejah 
izvedla dober milijon evrov 
vredno investicijo gradnje 
komunalne infrastrukture. 
S tem so zaključili komu• 
nalno urejanje tega dela na• 
selja Zbilje. 

Po ulicah so zgradili 
1.500 metrov fekalne kana
lizacije s črpališčem, obno• 
vili vodovod v dolžini 1.200 

metrov, hišne priključke 

do posameznih objektov, 
sočasno pa so ponudniki 

MAJA BERTONCELJ 

Medvode - Medvode bodo 
tudi letos v znamenju trajno
stne mobilnosti. Dogodke v 
sklopu Evropskega tedna 
mobilnosti, ki bo potekal 
med 16. in 22. septembrom, 

zgradili tudi drugo komu• 
nalno infrastrukturo: elek· 
tro omrežje, optiko in KTV. 
»Sledi postopek pridobiva· 
nja uporabnega dovoljenja. 
Ko bo pridobljeno, bodo la• 
stniki objektov prejeli od
mere komunalnih prispev• 
kov in projekte hišnih prik· 
ljučkov, s katerimi bodo v 
sodelovanju z javnim pod
jetjem Voka Snaga lahko iz• 
vedli priklope na kanaliza• 
cijo,« sporočajo z Občine 
Medvode. Zaključka grad
n je so se razveselili tudi šte• 
vilni vozniki, ki uporabljajo 

že drugo leto razvrščajo čez 
cel mesec, tako da lahko kot 
eni redkih v Evropi govorijo 
o izvajanju meseca trajno· 
stne mobilnosti. Pridružuje
jo se pobudi Odprta ulica in 
v ta namen bodo za motoma 
vozila od 29. avgus ta do 30. 

to cesto, saj je bila med grad
njo odprta le za domačine in 
lastnike zemljišč. 

Medtem že intenzivno 
pripravljajo naslednji pro· 
jekt gradnje fekalne kanali• 
zacije. »Za območje krajev• 
ne skupnosti Senica smo 
pretekli teden prejeli grad• 
beno dovoljenje za gradnjo 
komunalne infrastruktu· 
re. V kratkem, takoj ko bo 
gradbeno dovoljenje posta• 
lo pravnomočno, bomo vlo
žili kandidaturo za sofman• 
ciranje gradnje z evropski· 
mi sredstvi,« so še pojasnili. 

septembra zaprli enosmerni 
odsek Ceste ob Sori od ban• 
ke do pošte. Na ogled bo fo. 
tografska razstava Petra Ko· 
šenine z naslovom Pešec o 
pohodništvu Ladislava Vid• 
marja. Potekali bodo še šte• 
vilni drugi dogodki. 
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