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110 LET PGD STRAŽIŠČE 
 

Drage gasilke, dragi gasilci in krajani! 
 

Gasilstvo ima v Sloveniji dolgo in bogato tradicijo, saj je 
minilo že več kot 140 let od ustanovitve prvega 
prostovoljnega gasilskega društva v Metliki.  

Svoje prostovoljno, humano poslanstvo izvaja tudi Vaše 

društvo, ki letos praznuje visok jubilej, 110 let uspešnega 

delovanja. To dokazuje, da se člani Vašega društva in krajani 

KS Stražišče dobro zavedate pomena te organizacije v boju z 

ognjem ter naravnimi in drugimi nesrečami.  

Jubilej Prostovoljnega gasilskega društva Stražišče pomeni 
110 let ustvarjalnega, humanega in prostovoljnega dela na 
področju gasilstva, požarnega varstva, zaščite in reševanja 
ter drugih nalog.  

Prehoditi takšno pot je mogoče le z voljo do prostovoljnega dela in z namenom 
pomagati v nesreči, reševati ljudi in premoženje. Gasilci PGD Stražišče ste to zmogli, 
svoje znanje in izkušnje pa prenašali na druge iz generacije v generacijo.  

V današnjem, pridobitniško usmerjenem času, gasilci zaslužijo ob praznovanju svoje 

visoke obletnice še posebno pohvalo in iskrene čestitke za svoje nesebično delo in 

poslanstvo pri opravljanju gasilskih nalog ter ohranjanje gasilske zgodovine in 

tradicije. Upravičeno ste lahko ponosni, da ste del slovenskega gasilstva, saj se le-ta 

razvija v usposobljenost in pripravljenost sposobno opravljati najzahtevnejše naloge, 

za zaščito in reševanje človeka in premoženja, njegova dejavnost pa se uveljavlja tudi 

na področju preventive in varstva okolja. 

Želim, da to plemenito delo in poslanstvo prostovoljne in humane gasilske 

organizacije tako uspešno nadaljujete tudi v bodoče. 

Na koncu Vam v imenu Gasilske zveze Mestne občine Kranj in v svojem imenu še 

enkrat čestitam ob praznovanju Vaše visoke obletnice ter želim še veliko uspeha pri 

opravljanju osnovne gasilske naloge ter dobrega sodelovanja z gasilskim pozdravom 

NA POMOČ! 

predsednik GZ MO Kranj Jože Derlink, VGČ II. st. 
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OB 110. OBLETNICI 

Spoštovani sokrajani, spoštovane gasilke in gasilci! 

Prostovoljno gasilsko društvo Stražišče praznuje v 

letošnjem letu 110-letnico obstoja, kar je visok 

jubilej. To ni le praznik samo nas gasilcev, ampak 

tudi vseh krajanov Stražišča, ki so v teh letih verjeli 

v naše delo in nas moralno in finančno podpirali. 

Že naši predniki so se trudili, da je bila 

opremljenost društva ter pogoji dela čim boljši. 

Nova generacija, ki je prevzela delo od starejših članov, je poskrbela za 

uresničitev novih nalog in načrtov. 

Danes, po 110 letih delovanja, se gasilsko društvo lahko pohvali z novim 

gasilskim vozilom in tehnološko izpopolnjeno opremo, ki omogoča boljšo gasilsko 

službo na področju požarnega varstva, zaščite in reševanja. 

Še posebno ponosni smo na naš nov gasilski dom, ki bo naše vrste še okrepil. 

Ob visokem jubileju se z vsem spoštovanjem spominjamo tudi vseh preminulih 

gasilcev in jim izrekamo zahvalo in spoštovanje za njihov prispevek k razvoju 

našega gasilskega društva. 

Vse, kar smo v društvu dosegli, je plod trdega dela, enotnosti in odrekanja med 

gasilci. Z željo, da bi tudi v prihodnje tako uspešno sodelovali s krajani Stražišča, 

Gasilsko zvezo Mestne občine Kranj, Mestno občino Kranj, krajevno skupnostjo 

Stražišče, podjetniki in sosednjimi gasilskimi društvi, se vam zahvaljujem za vso 

podporo in vas vabim, da praznujete z nami. 

Vsem gasilkam in gasilcem PGD Stražišče iskreno čestitam z željo, da bi tudi 

vnaprej delovali kot homogena organizacija ljudi, s pravim odnosom do gasilstva 

in ustanove, ki so nam jo zgradili naši predniki. 

predsednik PGD Stražišče Janez Jančar 
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Spoštovane gasilke in gasilci! 

Pomoč ljudem v stiski je plemenito dejanje, ki ostane v 

srcih tistega, ki to pomoč prejme, pa tudi tistega, ki to 

pomoč ponudi. To vlogo v različnih naravnih in drugih 

nesrečah prevzemajo ravno gasilci, zato nas v KS 

Stražišče izredno veseli, da imamo v naši sredi društvo, ki 

to pomoč deli že dolga leta. 110-letnica obstoja 

Prostovoljnega gasilskega društva Stražišče je prav 

gotovo plod dela in ustvarjanja kar nekaj generacij. In prav 

je, da se tej tradiciji poda posebno mesto pri razvoju 

prostovoljstva in protipožarnega varovanja v Stražišču. V 

PGD Stražišče se je v tem dolgem obdobju zvrstilo veliko članov, ki so pustili svoj 

pečat požrtvovalnega in prostovoljnega dela. Marsikje je gasilstvo v družinah 

prehajalo iz roda v rod in ravno ta tradicija je obdržala naše društvo v dobri 

kondiciji. Prav gotovo so to pokazali v zadnjih nekaj letih, ko so se v PGD 

Stražišče pogumno odločili, da obnovijo in razširijo gasilski dom. Pri tem smo jim 

maksimalno pomagali tudi v KS Stražišče, predvsem pri nabavi potrebnega 

materiala za gradnjo gasilskega doma. In ravno novozgrajeni dom je velika 

pridobitev ne samo za društvo ampak za celo Stražišče. Lahko rečem, da je 

novozgrajeni dom lep primer, kako bi nov vaški gasilski dom moral izgledati. Ni 

veliko gasilskih društev v MO Kranj, ki bi tak gasilski dom imele. 

V preteklosti je bilo veliko sodelovanja s PGD Stražišče. Vsako leto sodelujemo 

pri prireditvi ob dnevu državnosti in otroški prireditvi Zabavišče Stražišče. Prav na 

tej prireditvi bi radi skupaj z gasilci motivirali mlade, da se pridružijo gasilcem. 

Tudi sam sem bil v mladih letih aktiven član PGD Stražišče in lahko rečem, da je 

bila to ena izmed izkušenj, ki jo kot mlad fant gotovo ne pozabiš. Mislim, da se 

lahko mladina veliko nauči, predvsem pa gre pri vsem tem za druženje in 

pridobivanje izkušenj. In ravno tega druženja je včasih v naši krajevni skupnosti 

premalo. Naša želja je, da se sodelovanje z gasilci in ostalimi društvi poveča. 

Velja pa omeniti tudi gasilsko veselico, ki je najbolj obiskana prireditev na 

območju KS Stražišče. Ljudje, ki se med letom ne vidijo, se ravno na gasilski 

veselici ponovno srečajo. Zato lahko le pohvalimo organiziranost in 

požrtvovalnost PGD Stražišče, da vsako leto izvede gasilsko veselico, ki je v 

Stražišču gotovo najbolj obiskana prireditev. 
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Prihodnjega razvoja Stražišča ne vidimo brez polne vključenosti PGD Stražišče. 

Mislim, da bomo morali sodelovati tudi pri projektih same požarne varnosti v 

Stražišču. Velik problem vidimo pri starosti našega vodovodnega omrežja, preko 

katerega se napajajo tudi hidranti, ki so marsikje v zelo slabem stanju. Zato 

potrebujemo tehnično in praktično znanje gasilcev, ki se pri svojem 

vsakodnevnem delu srečujejo z omenjenimi problemi. Upam, da nam bo s 

skupnimi močmi uspelo urediti zatečeno stanje ter da bomo v prihodnosti lahko 

govorili o urejeni infrastrukturi.  

Stražiškim gasilcem želimo še veliko let uspešnega dela ter sodelovanja na vseh 

področjih družbenega življenja. KS Stražišče se bo v okviru svojih možnosti 

potrudila, da vam bo pri tem stala ob strani. 

Čestitam vam ob jubileju in vam želim, da bi se še naprej razvijali v dobro vseh, ki 

smo lahko deležni vaše pomoči. Ob tej priložnosti vam želim tudi uspešno in 

veselo praznovanje vaše obletnice ter vas pozdravljam z gasilskim NA POMOČ! 

predsednik KS Stražišče Jure Kristan 
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Prav neverjetno je danes, da se skoraj vse hitre spremembe v naravi nanašajo na 

delo gasilskih društev. Že davno ni edina naloga gasilskih društev gašenje 

požarov. Vsak dan lahko beremo in gledamo po televiziji, kako se gasilci borijo z 

strehami, ki jih odkriva stoletna burja, navzoči so pri zemeljskih plazovih, delovni 

na poplavnih področjih, pri avtomobilskih nesrečah, pri nesrečah izlitja nevarnih 

snovi, pri iskanju pogrešanih oseb in še bi lahko naštevali. Na srečo so odgovorni 

vendarle ugotovili, da zahtevne naloge lahko izvajajo predvsem poklicni gasilci ob 

pomoči usposobljenih prostovoljnih gasilcev. 

 

110. OBLETNICA PGD STRAŽIŠČE 

 
Zgodovina Prostovoljnega gasilskega društva 

Stražišče je opisana v dveh knjižicah: 80 let 

Gasilskega društva Stražišče iz leta 1982 in Na 

pomoč! iz leta 2002. Izšla je v sklopu praznovanj 

1000 letnice prvega imenovanja vasi Stražišče. Kdor 

se želi podrobneje seznaniti z delovanjem društva, 

mu knjižici toplo priporočam. 

Letos praznujemo 110-letnico s skrbno obnovljenim 

domom, zato se bomo najprej posvetili njegovi 

izgradnji, ki s prilagajanjem novim zahtevam 

omogoča uporabo modernejših naprav za gašenje 

požarov in drugih naprav za sodelovanje na 

intervencijah. Druga pomembna pridobitev je novo 

orodno vozilo, ki ga bomo blagoslovili ob letošnji obletnici. Torej bo naš 

zgodovinski pogled najprej usmerjen na dve področji: naš gasilski dom in 

opremo.  

Samo delovanje društva bo obsegalo opis zadnjih deset let s kratkim slikovnim 

pogledom v preteklost. O delovanju gasilk in pionirjev je pisala mentorica Barbara 

Rozman, o delovanju operativnih članov pa sedanji poveljnik Rok Kristan. 
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NAŠ GASILSKI DOM 

Za delovanje gasilskega društva je pomembno orodje, s katerim gasimo požare, 

in seveda orodišče, kamor ga lahko pospravimo, vzdržujemo in pripravimo za 

naslednje sodelovanje. 

Že leto po ustanovitvi društva, leta 1903, so stražiški gasilci zgradili prvo orodišče 

v izmeri 7,5 x 6 metra.  
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Naslednje leto so ga dograjevali in mu dodali lesen stolp za sušenje cevi. V letu 

1921 so ugotovili, da je dom premajhen, zato so ga povečali. Ustanovili so 

stavbni sklad in vanj darovali denar po svojih možnostih.  

Izvolili so gradbeni odbor, ki so ga vodili premožnejši Strašani. Občina se v 

gradnjo ni hotela vključiti, ker v gradbeni odbor niso izvolili dveh njenih 

predstavnikov. Ko je leta 1923 gradbeni odbor ugotovil, da je občina pesek za 

dom porabila za nasutje poti, so zahtevali plačilo. Občina je pesek plačala šele 

naslednje leto. Leta 1925 so dom slovesno izročili namenu. Ob odprtju so imeli še 

nekaj dolga, ki so ga poravnali v naslednjih letih. V tistem času, so denar 

prinašale tombole, zato so jih vsako leto organizirali.  

         
Konj je bil druga nagrada leta 1925.          V letu 1929 so k domu prizidali oder za tombole. 

 

 

Leta 1953 so podrli leseni stolp in zgradili zidanega. 

Gradbeni odbor je vodil Janez Bajželj – Gričar. 

Opravili so veliko prostovoljnih ur. Denar so zbirali na 

različne načine. Darovani les so prodali Jelovici in KZ 

Cerklje. Pobirali so prostovoljne prispevke. Denar je 

darovala tovarna Sava in Sitarsko žimarska zadruga. 
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V naslednjih letih so dom skrbno vzdrževali. Z leti je zahteval vedno večja 

popravila. Ob okroglih obletnicah delovanja društva, so ga prebelili in popravljali 

sanitarije. Prostor pod odrom je predstavljal neizkoriščeno 

površino. V letu 1977 so praznovali 75. obletnico delovanja 

društva. Prekrili so streho gasilskega doma, obnovili 

vhodna vrata in prebelili fasado. Delo so opravili 

prostovoljno. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

V letih 1982 – 1987 so dom spet v celoti obnovili. Velikost doma so povečali tako, 

da so vključili oder za tombolo in uredili klubski prostor. Obnovili so tudi notranjost 

doma. Nove sanitarije so 

zahtevale veselice, za 

sestajanje in razne 

svečanosti so uredili 

klubski prostor, prostor 

pod teraso so zazidali in 

uredili kuhinjo za potrebe 

veselic, povečali so 

garažni prostor za vaje 

desetin v slabem 

vremenu, izolirali dom in 

ga zaščitili s trajno fasado. 

Ob tem je bilo pomembno, 

da so uredili lastništvo 

doma in pripadajočega zemljišča. Žal jim ni uspelo pridobiti večjega zemljišča - 

Pant, ki jih potrebujejo za delovanje društva.     
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V zadnjem desetletju prihajajo nove naloge, ki zahtevajo zahtevnejšo opremo. 

Nov orodni avtomobil je bil vzrok, da je treba dom povečati. Prvotni dom so v 

celoti podrli in garažam pripojili klubski prostor. Leta 2009 so začeli s 

pridobivanjem dokumentacije za nov prizidek doma. Zbirali so denar: prostovoljne 

prispevke, donacije, dohodnine, nekaj je prinesla veselica, uporabili so tudi denar 

od najemnin. 

 

15. maja so spravili vso opremo in 

inventar k posameznim članom. Na 

domačiji Branka Rozmana, so začasno 

spravili vso opremo za gašenje in obe 

vozili.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stari gasilski dom so začeli rušiti 11. junija. Seveda ni šlo brez prostovoljnega 

dela. 

 

19. junija so začeli graditi novi del doma. 4. septembra je bil dom pod streho, v 

septembru in oktobru so napeljali vse instalacije in vgradili okna. V novembru so 

bili na vrsti ometi in tlaki, 3. decembra so vgradili garažna vrata in dom je bil 

dokončno zaprt. 
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Pokrivanje strehe. 

 

V februarju 2011 so polagali keramiko in izolirali podstrešje. V septembru so še 

enkrat zbirali prostovoljne prispevke. Spomladi naslednjega leta so dom oblekli v 

stiropor in dokončali fasado.  

 

Nekaj slik novega gasilskega doma (foto: Gorazd Kavčič).  
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Velike pridobitve v letošnjem letu: nov gasilski dom v ozadju in novo gasilsko 

vozilo IVECO GVV1 (foto: Gorazd Kavčič). 
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Slika na pročelju doma (foto: Gorazd Kavčič). 
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ORODJE IN OPREMA 

Vzporedno z gradnjo orodišča so se opremljali z ustreznim orodjem. V letu 1911 

so nabavili prvo brizgalno snemalko. Okorna brizgalna je zahtevala številno 

moštvo, ki jo je upravljalo pri požarih. V letu 1930 so zato kupili motorno brizgalno 

in pripravili slovesno blagoslovitev. 

      
Gasilci ob blagoslovitvi motorne               Kumica Jelica Bajželj s spremljevalkami 

brizgalne leta 1930.                                  in vodstvom društva. 

 

Največji izdatek je predstavljal vsakokratni nakup vozila, zato so ga svečano 

blagoslovili. V letu 1931 so kupili prvi gasilno-reševalni avtomobil. Prvenstveno je 

bil avto namenjen za prevoz na požare. Uporabljali so ga tudi za prevoz 

ranjencev, ki so jih prevažali še po 2. svetovni vojni. Z avtom so se vozili tudi na 

izlete. 

  
Prihod kumov Pavle Benedik in   Čestitke predstavnikov sosednih društev. 

Cirila Šifrerja.     
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Blagoslov stražiškega župnika Alojza Šarca.                 Avto v paradi. 

 

Vzdrževanje avtomobila je bilo iz leta v leto težje, dokler ni bil končno 

neuporaben. Društvo je delovalo brez avtomobila v letih 1965 – 1973. Na požare 

so se vozili s traktorji, motorno brizgalno, cevi in ostalo orodje so nalagali na 

vozove.  

V letu 1972 je bil za predsednika izvoljen Jože Pezdirc. Društvo je potrebovalo 

avtomobil. Prispevki Strašanov in podjetij so dali upanje, da bo vendarle zbrani 

denar zadoščal za njegov nakup. "Če ste toliko zbrali, vam bomo mi kupili 

avtomobil, vi pa z zbranim denarjem kupite motorno brizgalno", je bil odgovor 

direktorja IBI-ja Franca Omana. Veselje je bilo nepopisno. Sprejem avtomobila in 

motorne brizgalne so pripravili na krajevni praznik leta 1974. Pokrovitelj 

praznovanja je bila tovarna IBI Kranj. Kumovala sta Ivanka Likozar in Franc 

Kalan. Obenem je bil to uvod v praznovanje 75. obletnice delovanja društva.  

    
Svečana parada je krenila od doma         Slavnostni govornik je bil Vinko Hafnar. 

Partizana. 
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Gostje na tribuni.                                     Mimohod pionirjev in članic. 

V letu 1977 je društvo praznovalo 75-letnico delovanja. Kupili so motorno 

brizgalno za pionirje. 

Ob krajevnem prazniku Stražišča 1989 so slovesno blagoslovili nov orodni 

avtomobil. Predsednik društva Vojko Mrak se je zahvalil številnim donatorjem. 

     
Parada je krenila iz parkirišča Save.      Kum in kumica sta se peljala v kočiji. 

  
Avtomobil je krstil Gregor Dolenc.            Gostje z župnikom Igorjem Jerebom. 
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POMEMBNI MEJNIKI V DELOVANJU DRUŠTVA 

Pomudimo se še malo pri začetkih delovanja društva. Že dve leti po ustanovitvi je 

društvo vključevalo kulturno dejavnost. Vodil ga je učitelj Mirko Rojina. Igro z 

naslovom »V Ljubljano ga dajmo« so že leta 1904 igrali na Pantah. Ko je kulturno 

delo zaživelo, so dejavnost preselili v dvoranico na Gaštej. Po prvi svetovni vojni, 

je delo zaživelo. Igrali so igre, prirejali Miklavževanja, v dvorani je nastopala tudi 

šolska mladina. Ko so leta 1924 v Sokolskem društvu ustanovili "Sokolski oder", 

je kulturni odsek prenehal z delom. 

 
Leta 1919 so igrali igro dr. Kreka: Tri sestre. 

V letih 1908 do 1918 je v okviru društva delovala bolniška blagajna. Naj 

spomnimo, da sitarji zaradi revščine niso bili zavarovani. Tako so lahko v primeru 

bolezni ali smrti dobili del denarja. Imenovali so tri nadzornike, da je bila podpora 

utemeljena. Temu je nasprotovala občina. Člani so v letu 1914 ustanovili sanitetni 

oddelek. Sedem članov je obiskovalo tečaj dr. Edvarda Šavnika. 

 

DRUGA SVETOVNA VOJNA 

Že leta 1941 so Nemci organizirali gasilska društva. Mobilizirali so člane do 60. 

leta starosti. Ker so mlajši člani odhajali v partizane, so v avgustu združili gasilce 

iz Bitenj. Ker so starejši člani opravičevali 

izostanke od vaj in dežurstev, so Nemci v letu 

1945 organizirali sedemnajstletnike. 

Združena gasilska enota je imela sedež v 

Stražišču. Nemci so jo opremili z novo motorno 

brizgalno, ki je služila svojemu namenu še nekaj 

let po osvoboditvi. 

Mirko Rojina v vlogi desetega brata. 
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PO DRUGI SVETOVNI VOJNI 

                             
Žal je vojna zahtevala žrtve tudi v stražiških gasilskih vrstah. V 

letu 1952 so na gasilskem domu odkrili spominsko ploščo. Na 

njej so vklesana imena: Anton Križnar, Franc Ješe, Franc 

Benedik, Anton Gros, Rozi Križnar, Mirko Volčič, Anton 

Kavčič, Simon Trilar, Viktor Homan, Maksa Rozman, Peter 

Dolenc, Janko Prosen, Ivan Demšar, Štefan Bajželj, Franc 

Bernik. 

 

 

 

 

Gasilci so se vključili v prostovoljne akcije, ki so bile organizirane v Stražišču. 

Ureditev okolice gasilskega doma, obnova Sokolskega doma, izgradnja 

vodovoda. Ob tem so skrbeli za lastno organiziranost. Pomembno delo so 

opravljali z reševalnim avtomobilom v letih 1947 do 1960, ko so vozili bolnike iz 

raznih krajev Gorenjske. Ob tem so kot laični spremljevalci opravili bolniške 

tečaje. 

V avgustu 1948 so ustanovili Prostovoljno gasilsko društvo Kranj, v sklop 

katerega je spadalo tudi Stražišče. Finančna odvisnost od Kranja je bila vzrok, da 

je društvo leta 1951 prenehalo z delom v tej organiziranosti. 

 

Odbor združenega društva Kranj - 

Stražišče - Primskovo.  

Stojijo od leve: ing. Kimovec,  Rudi 

Hilčar, Janez Gros, Janez Lužan, 

Miro Ravnikar, Joško Likozar, Lojze 

Zakrajšek; sedijo: Jože Bajželj, 

Janez Klemenčič, Joško Šiling, 

Viktor Štefe, Nace Reš, Janez 

Bajželj, Franc Remic, Sajovic.            
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V letu 1951 stražiški gasilci niso hoteli nakazati članarine centralnemu društvu. 

Tako je društvo prenehalo z delom. Predsednik Stražiškega društva je bil Jože 

Bajželj – Mihon. Člani odbora samostojnega društva so se zavzeli in s svojim 

zgledom pridobili Strašane, da so se vključili v društvo. 

 

       
Članska desetina z vodstvom društva    Vodstvo društva s pionirji in mladinci. 

leta 1953. 

 

                    
V letu 1952 so dobili pionirsko                       V letu 1953 so ustanovili desetino 

uniformo: kratke hlače in titovko.                   članic. 
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Ob okroglih obletnicah so se slikali pred domom. 

 

 
Slika ob 50. obletnici 

 Slika ob 60. obletnici 
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Slika ob 100. obletnici 

 

NIČ NAS NE SME PRESENETITI 1979 
V 80. letih so bile zelo odmevne akcije Nič nas ne sme presenetiti. Ob treh ponoči 

smo se zbrali v gasilskem domu. Pozive na vajo so prinesli kurirji Civilne zaščite. 

Takrat so popolnili gasilske enote in prikazali usposobljenost. Gasilci so čistili 

vodnjake in cisterne ali izvedli vajo na tovarniške 

objekte. Enote gasilcev civilne zaščite so tudi 

tekmovale s prostovoljnimi gasilci. 

 

                       
Joža Dolenc in Pavle Jekovec pri motorki.  Marjan Križnar in Janez Benedik pri       

                                                                     kanalu. 
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Gasilska enota civilne zaščite pri pripravah na tekmovanje z mentorjema 

Matevžem Omanov in Marjanom Križnarjem. 

 

 

 
Vrhunec udeležbe na občinskem tekmovanju je društvo doseglo v letu 1983, ko je 

tekmovalo sedem desetin: člani I in II, mladinci, desetina CZ, pionirji A I in II, 

pionirji B. 
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... mladinci, desetina CZ, pionirji A I in II, pionirji B. 

 

 

PRAPORI 

 
Prisotnost društva na različnih prireditvah se pokaže s praporom. Zato je 

pomemben del obstoja društva ali dela društva. Razvitje prapora je zato 

pomembna svečanost. Prvi prapor so svečano prevzeli že leta 1933. 

 

 
Prvi praporščak je bil Fortunad Oman.      Kuma dr. Dina Puca in Doro Hellerjevo            

                                                                   je pozdravil Janez Bajželj – Gričarjov. 

 

V letu 1954 so razvili nov društveni prapor. Sredstva zanj so dobili s prodajo 

žebljičkov, ki so jih pritrdili na drog prapora.  
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Pionirskemu praporu sta v letu 1975             Pionirska desetina pred svečano 

kumovala Francka Dolenc in Edvin Rutar.    tribuno. 

 

 
Nov društveni prapor so razvili 1997. Prapor je blagoslovil stražiški župnik Ciril 

Brglez. Kumovala sta mu Maja Mihelič in Alojz  Potočnik. 

 

Dolgoletni praporščak, udeleženec svečanih, veselih in 

žalostnih trenutkov Gregor Homan. 
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POVELJNIKOVO POROČILO 
 

 

Prostovoljno gasilsko društvo Stražišče letos 

obeležuje že 110. obletnico delovanja. Že 

naziv društva pove, da gre za obliko 

prostovoljstva, v kateri so združeni tako mladi 

kot stari, vsem pa je skupno le eno, in sicer 

pomoč sočloveku, ki se znajde v stiski oziroma 

v nesreči.  

 

Rok Kristan (foto: Gorazd Kavčič). 

Zato lahko rečemo, da je prvenstvena in najpomembnejša naloga društva 

operativna dejavnost. Delovanje v prostovoljnem gasilskem društvu je zato zelo 

plemenito dejanje, saj prostovoljni gasilec žrtvuje obilico svojega prostega časa 

za namene izobraževanja in sodelovanja na intervencijah in ne nazadnje, žrtvuje 

tudi svoje zdravje za pomoč drugemu. Zato je izredno pomembno, da so gasilci 

dobro usposobljeni za takšno delo, ki iz leta v leto zahteva več tehničnega 

znanja, saj se spreminjata tako gasilska taktika kot sama gasilska oprema, ki je 

vedno bolj dovršena.  

Kot poveljnik društva delujem že sedmo leto, delo pa sem prevzel po mojem 

predhodniku Jožu Tiringerju. Osnovna naloga poveljnika društva je, da v skladu s 

kategorizacijo Gasilske zveze Slovenije, skrbi za zadostno število primerno 

usposobljenih gasilcev, ki so sposobni pomagati v nesreči. Znanje se pridobiva 

na različnih vajah in tečajih, ki se odvijajo znotraj društva in Gasilske zveze 

Mestne občine Kranj in na različnih specialnih izobraževanjih na državnem nivoju 

v izobraževalnih centrih na Igu in v Sežani. 

Iz pregleda zgodovine društva lahko ugotovim, da v vsej zgodovini delovanja 

društva na intervencijah ni prišlo do večjih poškodb gasilcev ali smrti naših 

članov, kar je najpomembnejše in nakazuje na dobro usposobljenost operativnih 

članov.  
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INTERVENCIJE IN VEČJE VAJE 

 

 

Požar strehe na območju podjetja Aquasava leta 2009 (foto:Gorazd Kavčič).  

 

V zadnjih desetih letih je društvo posredovalo na 48 intervencijah. Največkrat 

smo posredovali na gozdnih požarih in požarih objektov, številčno pa požarom 

sledijo posredovanja na poplavah. Najbolj poznane poplave so bile poplave leta 

2007 v Železnikih in božične poplave leta 2009. 

 

Skozi leta pa smo sodelovali tudi na večjem številu sektorskih oziroma 

meddruštvenih vaj, ki so se odvijale znotraj naše gasilske zveze, med njimi je bilo 

tudi kar nekaj vaj v sodelovanju s poklicnimi gasilci iz Kranja. V počastitev 

krajevnega praznika, se vsako leto udeležimo tudi meddruštvene vaje skupaj s 

PGD Jošt, Bitnje in Žabnica, ki jo izvedemo v drugi polovici marca, vaja pa se 

vsako leto izvede na drugi lokaciji oziroma v drugi krajevni skupnosti.    

Naše društvo je med drugim zadolženo tudi za gasilsko stražo, ki jo vsako leto 

opravimo za dan državnosti, ko se na Sv. Joštu kuri kres.  
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Gasilska straža ob varovanju kresa za dan državnosti. 

Vsako leto pa izvajamo tudi obvezne vaje po točkovniku Gasilske zveze Mestne 

občine Kranj. Ta nam predpisuje štiri napovedane, ki so dogovorjene v naprej, in 

eno nenapovedano vajo, ki pa je, kot že ime samo pove, nenapovedana. Njen 

datum in uro določi poveljnik Gasilske zveze. Te vaje predstavljajo minimalni nivo 

usposobljenosti, ki ga preverja komisija Gasilske zveze, ki posamezno oceni 

vsako vajo. Tovrstne vaje so vsekakor potrebne, saj se pokaže veliko majhnih 

napak, ki jih lahko sproti odpravljamo ter tako izboljšujemo naše znanje in vrline. 

 

 

Pregled intervencij in večjih vaj 

 

V letu 2002 smo sodelovali na treh intervencijah, in sicer: 5. februarja smo zaradi 

obilnega deževja črpali vodo iz kleti stanovanjskih objektov, 11. marca smo 

pomagali pri gašenju gozdnega požara za Puškarno, 1. aprila pa smo sodelovali 

pri gašenju gozdnega požara med Pševom in Javornikom, do katerega je prišlo 

zaradi otroške igre. 
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Gašenje požara med Pševom in Javornikom aprila 2002. 

 

V spomladanskem času smo pripravili večjo sektorsko vajo, na kateri je 

sodelovalo osem društev desnega brega reke Save. Vajo smo uspešno izvedli na 

vrtec Živ Žav na Jernejevi ulici, kjer so si lahko občani pogledali način izvedbe 

reševanja in gašenja na tovrstnem objektu. Vaja je bila zanimiva tudi za 

zaposlene v vrtcu, saj so pridobili nekaj osnovnih informacij o načinu evakuacije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektorska vaja na vrtec Živ Žav v Stražišču leta 2002. 
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Leto 2003 je bilo zatišno leto, saj nismo imeli niti ene same intervencije. Tako 

smo tekom leta izvajali ostale aktivnosti po točkovniku Gasilske zveze Mestne 

občine Kranj ter skrbeli za operativno pripravljenost moštva in opreme.  

 

Leto 2004 je bilo za razliko od leta 2002 in 2003 bistveno bolj pestro, saj so našo 

pomoč potrebovali kar devetkrat. Med drugim smo imeli tudi eno večjih intervencij 

tega leta na območju celotne Gorenjske, in sicer požar v prostorih bivše tovarne 

Planika. Intervenirati smo začeli 17. januarja, ko smo bili obveščeni o 

zamašenem odtoku na Šempetrski ulici, ker je odvečna voda odnašala cesto. S 

pomočjo ročnega orodja smo jašek očistili in tako sprostili meteorno vodo.  

28. februarja so nas zaprosili, naj pomagamo pri odstranjevanju drevesa, ki ga je 

na cesto proti Puškarni podrl sneg. Drevo smo obžagali in ga umaknili iz vozišča. 

27. aprila je občan zaprosil za pomoč pri sanaciji počene vodovodne cevi na 

Trojarjevi ulici. Dotok vode je bil zaprt, razlita voda pa izčrpana.  

15. maja je zagorelo v objektih na območju bivše tovarne Planika. Do požara je 

prišlo zaradi vzdrževalnih del na strehi objekta, ogenj pa se je razširil pod strešno 

kritino objekta in se tako nemoteno širil na vse strani. Skupaj je pri gašenju 

sodelovalo preko 150 gasilcev iz celotne Gasilske zveze Mestne občine Kranj.  

  

 
Požar v prostorih bivše tovarne Planika, 15. maj 2004. 

 

16. junija so nas zajele močnejše padavine, ki so imele za posledico več zalitih 

kleti na območju Stražišča in Gorenje Save. Vodo iz zalitih objektov smo s 

pomočjo motorne brizgalne in potopne črpalke izčrpali. 16. oktobra smo 

sodelovali na iskalni akciji, ko je oseba z vozilom zapeljala v reko Savo in pri tem 
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izginila. Skupaj z drugimi društvi smo preiskali brežini vzdolž reke do jeza v 

Mavčičah, a žal pogrešane osebe nismo našli. 30. oktobra smo prejeli poziv, da 

gori kuhinja na Medetovi ulici. Do našega prihoda so požar pogasili poklicni 

gasilci, zato naše posredovanje ni bilo potrebno.  

V dopoldanskih urah 11. novembra je prišlo do eksplozije plinske jeklenke na 

Detelovi ulici. Eksplozija je bila tako silovita, da je porušila del zunanje stene 

objekta in uničila notranjost kuhinje. Pri tem se je ena oseba lažje poškodovala in 

je bila odpeljana v zdravstveni dom v nadaljnjo oskrbo. Naše društvo je nudilo 

pomoč pri sanaciji objekta.  

Zadnji poziv v letu 2004 pa smo prejeli 3. decembra, kjer naj bi šlo za požar v 

podjetju Aquasava. Po prihodu na mesto je bilo ugotovljeno, da naša pomoč ni 

bila potrebna, zato smo se vrnili v gasilski dom. 

 

Statistično gledano, je bilo leto 2004 v zadnjem desetletju najbolj delovno, saj 

smo prejeli največ pozivov. Vsekakor pa ni bilo najtežje leto, saj so nas v 

kasnejših letih presenetili obširni in zahtevni gozdni požari in poplave, ki so 

zahtevale obilico znanja in dobre fizične pripravljenosti. 

 

Leto 2005 je bilo po pestrem letu 2004 bistveno bolj umirjeno. 7. februarja je 

zagorelo v prvem nadstropju stanovanjskega objekta v Finžgarjevi ulici. Skupaj s 

poklicnimi gasilci iz Kranja smo požar hitro lokalizirali in pogasili ter na prosto 

iznesli poškodovane predmete.  

V jutranjih urah 4. julija je zagorela montažna stanovanjska hiša v Seljakovem 

naselju. Po prihodu na kraj dogodka je bilo ugotovljeno, da je ogenj zajel celotno 

ostrešje, pritlični prostori pa so bili še nepoškodovani. Skupaj z gasilci iz Kranja 

smo požar omejili ter iz spodnjih prostorov iznesli nepoškodovan inventar. Pri 

delu smo morali dodatno podpreti strop v pritličju, saj je pretila velika nevarnost 

zrušitve le-tega zaradi požarne vode, ki je iztekala iz ostrešja hiše. V 

popoldanskih urah smo organizirali čiščenje požarišča in prekrivanje strehe s 

polivinilom, pri čemer so nam z razsvetljavo prizorišča pomagali gasilci iz 

Prostovoljnega gasilskega društva Britof. 
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Požar hiše v Seljakovem naselju, 4. julij 2005. 

Tekom leta smo se udeležili tekmovanja Gasilske zveze Mestne občine Kranj ter 

sektorske vaje, ki je bila organizirana pod vodstvom PGD Besnica na območju 

Rakovice. V mesecu požarne varnosti smo organizirali dan odprtih vrat ter 

pregled ročnih gasilnikov za prebivalce Stražišča. 

V letu 2006 smo posredovali dvakrat. Prvič so nas pozvali 26. avgusta zaradi 

požara v stari zapuščeni hiši ob železniški progi Kranj – Jesenice pri starem 

tovornem mostu preko reke Save. Do vžiga je verjetno prišlo zaradi neprevidnosti 

brezdomcev, ki so si v zapuščenem objektu uredili svoje prebivališče. Požar smo 

pogasili skupaj s poklicnimi gasilci iz Kranja. Drugič pa so se pozivniki oglasili 19. 

oktobra, ko je v potok, ki teče iz bajerjev mimo poslovnih objektov v Cegelnici, 

iztekla večja količina hidravličnega olja. Skupaj s poklicnimi gasilci iz Kranja in 

prostovoljnim gasilskim društvom iz Bitnja smo zajezili nadaljnje širjenje oljnega 

madeža in z ustreznimi pivniki in vpojnimi črevesi poskušali v največji možni meri 

odstraniti razlito olje. Ob tovrstnih nesrečah lahko spoznamo, kako že majhna 

količina nevarne snovi spremeni živež v potoku in kako težko je odpraviti 

posledice tovrstne nesreče. Upamo lahko le, da bo v bodoče čim manj tovrstnih 

nesreč. 

Tekom leta pa smo izvajali že utečene praktične vaje po točkovniku GZ MO 

Kranj, sodelovali pa smo tudi na že tradicionalni vaji ob krajevnem prazniku, ki je 

potekala v okviru PGD Žabnica. Gasilci iz Žabnice so v poletnih mesecih 

organizirali še eno demonstrativno vajo v počastitev njihove 100. obletnice 

delovanja, na kateri je sodelovala tudi naša enota. 
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V oktobru, mesecu požarne varnosti smo za občane priredili dan odprtih vrat, na 

katerem smo predstavili delovanje društva ter praktično prikazali gašenje z 

ročnimi gasilnimi aparati. 

 

Leto 2007 je bilo ponovno bolj delovno. 10. aprila smo bili poklicani na požar 

mizarske delavnice v bivšem Tekstilindusu. Ogenj je zajel dobršen del delavnice, 

zaradi česar je bil sprožen alarm tretje stopnje, s katerim so bila pozvana vsa 

gasilska društva v Gasilski zvezi Mestne občine Kranj. Požar smo v poznih 

popoldanskih urah pogasili in se takoj lotili čiščenja požarišča in kasneje 

nadaljevali z gasilsko stražo. Ogenj je skoraj v celoti uničil mizarsko delavnico, 

zaradi česar je nastala večja gmotna škoda. 

 

 
Požar mizarske delavnice, 10. april 2007. 

 

26. aprila je zagorel travnik na sedlu med Sv. Joštom in Šmarjetno goro. Gašenje 

požara je oteževal zelo močan veter, ki je požar širil proti gozdu na vzhodni 

strani. S sosednjimi društvi in poklicnimi gasilci iz Kranja smo požar hitro omejili 

in ga tudi pogasili. Po končanem gašenju smo preko noči izvajali gasilsko stražo. 

18. maja je zagorelo v podjetju IstraTel na Laborah. Ker je šlo za manjši požar, so 

ga do našega prihoda že pogasili kranjski poklicni gasilci, zato naša pomoč ni bila 

več potrebna.  

V mesecu avgustu, natančneje 9. avgusta, smo prejeli poziv, da je na naslovu 

Pot v Bitnje prišlo do delne porušitve nedokončane stanovanjske hiše. Po prihodu 

na kraj dogodka smo ugotovili, da v stavbi ni bilo oseb, živali ali drugega 
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premoženja, zato smo kraj dogodka varovali do prihoda ustreznih služb, ki so 

nato prevzele objekt in ga ustrezno zaščitile pred nepooblaščenimi osebami.  

V popoldanskih urah 4. septembra je zagorelo ostrešje stanovanjske hiše na 

Sitarski poti. Skupaj s poklicnimi gasilci iz Kranja in Prostovoljnim gasilskim 

društvom Bitnje smo izvedli dva notranja napada preko stopnišča ter dva zunanja 

napada. Požar smo uspeli hitro omejiti, zato ni prišlo do nadaljnjega širjenja 

požara na stanovanjski del. Po končanem gašenju smo odstranili poškodovano 

strešno kritino ter dele ostrešja, medtem ko je lastnik objekta poskrbel, da so 

naslednji dan prišli strokovnjaki za nadaljnjo sanacijo strešne konstrukcije in 

kritine. Tekom noči smo še dvakrat opravili pregled požarišča zaradi možnosti 

ponovnega vžiga. 

18. septembra so nas zopet presenetile močnejše padavine, zato smo pomagali 

pri črpanju vode iz kleti stanovanjskih in gospodarskih objektov. Tako smo 

posredovali na 25 lokacijah na Bavdkovi, Delavski, Šempetrski in Trojarjevi ulici. 

Pri delu so nam pomagali tudi gasilci iz PGD Bitnje, Jošt in Besnica. V 

popoldanskih urah so se padavine umirile, tako da smo večernih urah zaključili s 

črpanjem vode.  

V poletnih mesecih smo skupaj z ostalimi društvi GZ MO Kranj in poklicnimi 

gasilci iz Kranja izvedli večjo prikazno vajo »Staro mestno jedro«, pri kateri so 

sodelovala vsa društva v zvezi. Izvedli smo vajo na staro mestno jedro, pri čemer 

smo vodo črpali iz reke Save in jo preko verižnega voda transportirali do cistern v 

mestu, kjer so izvedli gašenje večjega števila objektov.  

  
Leto 2008 si bomo najverjetneje zapomnili po dveh iskalnih akcijah, v katerih so 

bili pogrešani otroci. Skupno smo leta 2008 posredovali petkrat, in sicer: 10. 

februarja smo v večernih urah prejeli poziv, da na območju Zgornjih Bitenj 

pogrešajo tri mladoletne osebe. Ob prihodu na kraj smo dobili informacije, da gre 

za tri osnovnošolce, ki jih pogrešajo že celo popoldne in jih do mraka še ni bilo 

domov. Skupaj s sosednjimi gasilskimi društvi in lovskim društvom smo pričeli s 

preiskovanjem širšega območja, kjer so bili otroci nazadnje opaženi. Kmalu po 

začetku iskanja smo prejeli informacijo, da so bili otroci najdeni.  

14. maja je v nočnih urah zagorel vikend po Javornikom. Po prihodu na kraj 

požara smo skupaj s poklicnimi gasilci in gasilci PGD Jošt omejili in pogasili 

požar ter opravili sanacijo požarišča. Zaradi celotne lesene konstrukcije in pozno 

opaženega požara, je objekt pogorel skoraj v celoti.  
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6. julija so nas zopet presenetile močnejše padavine, zaradi česar je meteorna 

voda zalila več kleti na območju Stražišča. Pri črpanju in sanaciji zalitih prostorov 

so nam pomagali člani PGD Bitnje in Jošt. 

1. oktobra smo bili zopet pozvani v Zgornje Bitnje, kjer sta bila pogrešana dva 

otroka. Po prihodu na zborno mesto smo se povezali z ostalimi društvi, policijo in 

vodniki reševalnih psov. V času priprav in določevanja nalog smo dobili 

informacijo, da so starši našli pogrešana otroka, ki sta se nahajala na 

nogometnem igrišču. Tako smo intervencijo prekinili in se vrnili v gasilski dom.  

V zgodnjih popoldanskih urah 8. decembra je zagorelo v pekarni na Orehku. 

Ekipa je po prihodu na kraj pomagala gasilcem iz Kranja pri odkrivanju žarišča 

požara in eliminaciji ognja. 

V juniju smo sodelovali na gasilski vaji, ki jo je organiziralo prostovoljno gasilsko 

društvo Mavčiče ob njihovi 100. obletnici. Vaja je potekala ob brežini reke Save, 

na njej pa so sodelovali tudi gasilci iz Kranja in Slovenska vojska s helikopterjem. 

Tekom leta smo izvajali vaje po točkovniku Gasilske zveze ter se udeleževali 

različnih izobraževanj in predavanj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čiščenje starejšega vodnjaka.  

 

V letu 2009 smo prejeli 8 pozivov, od katerih so bili trije preklicani pred izvozom 

iz gasilskega doma. Prvi poziv smo prejeli 11. marca, ko je zagorelo na vrhu 

Šmarjetne gore. Dobili smo navodilo, da naj bomo v pripravljenosti v gasilskem 

domu, v kolikor bo potrebna naša pomoč. Ker pa je šlo za manjši začetni požar, 

naša pomoč ni bila potrebna.  

28. marca smo bili s strani našega člana obveščeni o stanovanjskem požaru na 

Pševski ulici. V domu se je zbralo 9 gasilcev in gasilk. Po navodilih vodje 



36 
 

intervencije naša pomoč ni bila potrebna, saj je šlo za manjši požar 

gospodinjskega aparata. 

5. aprila malo po 12. uri je zagorelo na sedlu med Šmarjetno goro in Joštom. Ker 

točna lokacija ni bila znana, smo po prihodu na kraj ugotovili, da gori za sedlom v 

smeri proti Rakovici. Gašenje je bilo zelo naporno, saj v neposredni bližini ni 

nobenega vodnega zajetja, zato smo za pomoč zaprosili ostala društva v zvezi, k i 

imajo v svojem voznem parku avtocisterno. Tako smo na strmo in poraščeno 

požarišče pripeljali zadostne količine vode za gašenje, da smo v večernih urah 

uspeli omejiti in pogasiti požar. Po končanem požaru je bilo požarišče še enkrat 

pregledano, vendar znakov podtalnih požarov ni bilo, zato smo požarišče lahko 

zapustili. Preko noči so se izvajali kontrolni požarni obhodi. 

Dva dni za tem, 7. aprila, smo dobili poziv, da gori v livarni Iskre SD. Pred 

izvozom smo dobili preklic, saj naša pomoč ni bila potrebna. 

V juniju smo sodelovali na demonstrativni vaji, ki jo je pripravilo prostovoljno 

gasilsko društvo Breg v počastitev njihove 80. obletnice delovanja. Vajo smo 

izvedli na Osnovno šolo Orehek. Poudarek vaje je bil na evakuaciji šole in na 

verižnem vodu, s katerim smo vodo črpali iz reke Save in jo transportirali do šole. 

V verižnem vodu je sodelovalo tudi naše društvo skupaj s še tremi društvi. 

Tovrstne vaje so izrednega pomena, saj se na njih učimo skupnega sodelovanja 

med različnimi enotami in društvi. 

19. avgusta je zagorelo v podjetju Aqvasava. Pri vzdrževalnih delih je prišlo do 

požara na strešni konstrukciji v enem od skladišč. Po prihodu na kraj smo 

pomagali pri odkrivanju strešne kritine in iskanju žarišč požara, ki so ogrožala 

preostali del strehe. Ko smo uspeli požar pogasiti, smo se lotili sanacije 

požarišča, pri kateri smo odstranili poškodovane dele strehe.  
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Požar strehe v prostorih bivše tovarne Tekstilindus, 19. avgust 2009. 

 

 

 
Sanacija požarišča po požaru, 19. avgust 2009. 
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Pri tovrstnih intervencijah se pokaže, kako zahtevno je delo gasilca, ko mora v 

poletnih temperaturah, ki presegajo 30°C, v popolni zaščitni obleki z izolirnim 

dihalnim aparatom na hrbtu odkrivati strešno kritino in gasiti požar, pri tem pa 

paziti na lastno varnost in varnost ostalih gasilcev, saj se kaj hitro lahko zgodi, da 

pride do udora strehe ali do nepredvidenega širjenja požara, kar pa lahko pomeni 

veliko nevarnost.  

18. septembra so nas pozvali na pomoč pri gašenju požara, ki je nastal v 

mešalnici v podjetju Sava Kranj. Skupaj s poklicnimi gasilci iz Kranja in ostalimi 

prostovoljnimi gasilci smo požar v mešalnici pogasili, prostore pa prezračili. Samo 

gašenje je oteževal gost dim, ki je bil posledica gorenja gumenih zmesi.  

9. novembra smo v nočnih urah prejeli poziv, da gori stanovanjska hiša na 

Trojarjevi ulici in da so ogrožene osebe. Po prihodu na kraj so bili na mestu že 

poklicni gasilci iz Kranja, ki so poskrbeli za evakuacijo ogroženih oseb preko 

balkona hiše. Skupaj smo se lotili gašenja požara, ki je nastal v kopalnici v prvem 

nadstropju. Požar se je razširil na shrambo in hodnik, kjer smo ga uspeli omejiti in 

pogasiti. Po končanem gašenju smo iznesli poškodovano stanovanjsko opremo 

ter s polivinilom začasno prekrili poškodovano streho. 

Decembra pa so nas presenetile božične poplave. Naše društvo je pomagalo 

prečrpavati vodo v objektih v Savski Loki, kjer smo namestili vse razpoložljive 

črpalke in prečrpavali meteorno vodo. Skupaj je intervencija trajala 26 ur, 

opravljenih pa je bilo 64 ur prostovoljnega dela s strani enajstih gasilcev. 

 

Leto 2010 je bilo leto v znamenju iskalnih akcij. Od skupno 6 posredovanj, 

upoštevajoč pomoč na poplavah v Ljubljani, smo v štirih primerih iskali pogrešane 

osebe. 

Prvo iskalno akcijo smo imeli 25. maja, ko smo v popoldanskih urah iskali 

pogrešano osebo v Struževem. Naša enota je preiskala brežino ob železniški 

progi, a reševalne ekipe pogrešane osebe žal nismo našle. 

V začetku septembra smo bili pozvani na požar stanovanjskega objekta na 

Križnarjevi poti. Kmalu po pozivu smo dobili preklic poziva, saj je lastnik že sam 

uspel pogasiti požar kuhinjskega aparata, zato naša pomoč ni bila potrebna. 

V sredini septembra so nas zopet presenetile močnejše padavine, ki so imele za 

posledice obilo zalitih objektov na širšem območju Ljubljane. Zato je bila na nivoju 

države organizirana pomoč iz drugih regij, med drugim tudi iz Gorenjske. Tako 

smo se društva iz naše zveze 19. septembra odpravila v Ljubljano, kjer smo 

pomagali pri izčrpavanju vode iz zalitih objektov. 
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Črpanje vode na Fajfarjevi ulici v Ljubljani, 19. september 2010. 

 

Operativno delo smo nadaljevali 7. oktobra, ko smo na območju savskega otoka 

in bivše tovarne Planika iskali pogrešano starejšo osebo. Skupaj s pripadniki 

enote vodnikov reševalnih psov smo preiskali brežino reke Sava, vendar 

pogrešane osebe nismo našli. 

Dva tedna kasneje, 23. oktobra, pa so nas pozvali na iskalno akcijo, v kateri je 

bila pogrešana starejša dementna oseba. Naša enota je, skladno z dogovorom 

reševalnih enot, preiskala območje Sv. Jošta, Čepulj, Planice, Selc, Dražgoš in 

Podblice. Območje iskanje je bilo veliko, saj je bila pogrešana oseba v dobri 

kondiciji in je bila zmožna prehoditi večje razdalje. Pogrešana oseba je bila 

kasneje nepoškodovana najdena v zaselku Ovsiše.  

 

Leto 2011 smo začeli s pozivom 13. januarja, ko je v stanovanjski hiši na 

Gorenjesavski cesti prišlo do močnega poka in dima iz stanovanjskega objekta. 

Pred izvozom smo dobili preklic, tako da smo ostali v orodišču. 

17. marca nas je naš član obvestil, da mu je meteorna voda zalila kletne prostore 

stanovanjskega objekta. Trije člani so vodo izčrpali, medtem pa se je dotekanje 

vode ustavilo do te mere, da je lastnik lahko s svojo črpalko nadaljeval 

prečrpavanje. 

9. aprila je prišlo do gozdnega požara na območju Zgornjih Bitenj. Skupaj s 

poklicnimi kolegi iz Kranja ter prostovoljnimi gasilci iz Bitenj in Britofa smo požar 
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še pravi čas omejili in pogasili, saj je teren dopuščal dostop z avtocisternami do 

samega požarišča, kar je olajšalo naše delo. 

26. aprila je v mestnem jedru prišlo do požara v stanovanjskem objektu. Dva 

naša člana sta se nahajala v bližnji okolici, zato sta priskočila na pomoč poklicnim 

gasilcem iz Kranja in pomagala pri iznosu poškodovane stanovanjske opreme. 

4. maja je zagorela drvarnica na Benedikovi ulici. Na kraj dogodka smo prispeli 

skupaj s poklicnimi gasilci iz Kranja in dokončno pogasili leseno lopo. Ogenj je v 

veliki meri omejil že lastnik sam, zato smo intervencijo hitro zaključili. Medtem so 

se nam pridružili tudi člani PGD Bitnje, a njihova pomoč ni bila potrebna. 

25. junija so nas s strani PGD Britof zaprosili za pomoč pri sanaciji požara na 

objektu, ki ga je zajel požar in v celoti uničil streho objekta. Zato se je en član 26. 

junija udeležil sanacije požarišča, pri katerem so odstranili vso poškodovano 

ostrešje. 

9. avgusta nas je pozval upravnik objekta Prošport, ker mu je voda zalila kletne 

prostore. Dva člana sta izčrpala in posesala meteorno vodo. Prav tako nas je 21. 

septembra občan obvestil, da mu je na gradbišču stanovanjskega objekta 

meteorna voda zalila kletne prostore. Dva člana sta vodo s potopnima črpalkama 

izčrpala iz objekta. 

28. oktobra smo sodelovali na občinski vaji Ruševina 2011. Scenarij vaje je 

zajemal delno porušitev večjega poslovnega objekta na Gregorčičevi ulici v 

Kranju zaradi močnejšega potresa. Na vaji so sodelovali poklicni kolegi iz Kranja, 

Ljubljane in Jesenic ter vsa prostovoljna gasilska društva v Mestni občini Kranj. 

Naša enota je bila zadolžena za sprejem poškodovanih oseb na triažno mesto, 

kjer so bile te osebe predane v nadaljnjo zdravniško oskrbo. Na vaji je sodelovalo 

preko 300 posredovalcev. 

 

11. november 2011 pa je bil za operativno enoto PGD Stražišče prav poseben 

dan, saj smo pri podjetju EURO GV prevzeli naše novo vozilo GV-V1. Pridobili 

smo vozilo s cisterno volumna 1000 litrov. Zaradi tega vozila se bo naš odzivni 

čas do začetka gašenje zmanjšal, prav tako pa bo sama vožnja z njim varnejša. 

V vozilo je vgrajena visokotlačna črpalka, svetlobni stolp ter ostala oprema, ki je 

obvezna po tipizaciji gasilskih vozil. Novo vozilo je tako nadomestilo staro orodno 

vozilo Zastava, ki je bilo že v slabem tehničnem stanju. 
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V tekočem letu 2012 smo posredovali v enem primeru. 13. januarja nas je naš 

član obvestil, da se je sosedova mačka zatekla na streho stanovanjskega 

objekta, lastniki tega objekta pa so bili odsotni. S pomočjo lestve in vrvne tehnike 

je naš član odšel na streho objekta, od koder je žival spravil nazaj k lastnici.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasilci in srečna lastnica živali, 13. januar 2012. 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

                       Novo gasilsko vozilo na prvi intervenciji, 13. januar 2012. 
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IZOBRAŽEVANJE 

Pogoj za varno delo na različnih intervencijah je vsekakor ustrezna 

usposobljenost operativnih članov. Kategorizacija društev, ki je opredeljena v 

Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in 

pomoč, zahteva za gasilsko društvo I. kategorije 12 ustrezno usposobljenih 

operativnih članov. Izobraževanje v našem društvu se izvaja preko internega 

izobraževanja in prenosa znanja, preko izobraževanj, ki jih organizira Gasilska 

zveza Mestne občine Kranj (tečaj za strojnika, tečaj za uporabnika radijskih 

postaj, osnovni in nadaljevalni tečaj za gasilca …) ter preko izobraževanj na 

državni ravni, ki se odvijajo na različnih lokacijah po Sloveniji (Ig, Sežana, Cerklje 

ob Krki …). 

V zadnjih desetih letih smo v našem društvu opravili različna usposabljanja in 

tečaje. Tako so si člani pridobili nazive gasilskih in višjih gasilskih častnikov, višjih 

gasilcev, gasilcev, strojnikov, uporabnikov radijskih postaj, tehničnih reševalcev, 

dva člana sta opravila vroči trening oziroma t.i. hot fire trening, en član je opravil 

tečaj za uporabnika motorne žage, dva člana pa sta se udeležila tečaja vrvne 

tehnike. Udeležili smo se tudi različnih predavanj, od predavanja na temo varne 

vožnje do reševanja živali v nesrečah.  

 

              

         Praktično usposabljanje vrvne tehnike (gasilski dom PGD Stražišče). 
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Izobraževanje pa ne pomeni le organiziranega izobraževanja, ampak je vsaka 

vaja svojevrstno izobraževanje, na katerem spoznavamo tehniko in načine 

posredovanj, ob tem pa lahko brez posledic prepoznamo naše napake in jih v 

bodoče tudi odpravimo. Tako lahko rečemo, da z vsako vajo, ki jo izvedemo po 

točkovniku, opravimo neke vrste usposabljanje, ki nam v resničnih situacijah 

pride še kako prav. 

 

       
   Vaja članic na savskem otoku, kjer so spoznavale delo z motorno brizgalno.  

Izobraževali pa nismo samo sebe, vendar smo naše znanje delili tudi naprej, in 

sicer tako med mlajše kot tudi starejše prebivalce Stražišča. V zadnjih letih smo 

izvedli dneve odprtih vrat, sodelovali pa smo tudi na prireditvah, kot sta 

Zabavišče Stražišče in Oratorij, kjer smo najmlajšim prikazali delovanje ročnih 

gasilnih aparatov in načine gašenja. Otroci so lahko gašenje z ročnim gasilnim 

aparatom tudi dejansko preizkusili in si tako pridobili znanje, s katerim bodo lahko 

nekoč nekomu pomagali. 
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Predstavitev opreme in gašenja na Oratoriju, kjer so se lahko otroci preizkusili v 

gašenju ognja.  

TEKMOVANJA 

   
Leta 2005: Ženska ekipa pri izvedbi vaje na Laborah. 

 

   
Leta 2006 smo s štirimi ekipami tekmovali na Laborah na občinskem tekmovanju. 
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Leta 2008 je na orientacijskem tekmovanju ena trojka dosegla drugo mesto in se 

uvrstila na regijsko tekmovanje na Bledu. Mladinke so na tekmovanju GZ MOK 

dosegle drugo mesto, na kvizu v Goričanah pa četrto mesto. V istem letu smo se 

udeležili tudi smučarskega tekmovanja, ki je potekalo v organizaciji PDG 

Primskovo. V članski konkurenci pri moških smo zasedli prvo, pri ženskah pa 

drugo mesto.  

 

   
 

   
 

Leta 2009 smo pregledali gasilne aparate in hidrante, na tekmovanju z motorno 

brizgalno je ekipa mladink dosegla tretje mesto in se uvrstila na regijsko 

tekmovanje, ki je bilo na Jesenicah. Ekipa mladink je poleg tega v kvizu zasedla 

še četrto mesto. 
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Udeležili smo se tudi smučarskega tekmovanja na Krvavcu. V ženski konkurenci 

smo zasedli prvo in drugo mesto, v moški konkurenci pa tretje.  

 

Leto 2012 

V letošnjem letu smo nastopili s tremi ekipami na občinskem tekmovanju, ki se je 

odvijalo na Brdu pri Kranju. Najmlajši v kategoriji pionirjev so bili večinoma prvič 

na gasilskem tekmovanju, kjer so prikazali svoje spretnosti in znanje.  

 

       
            Pionirji pred registracijo in na tekmovanju z mentorjem Erikom.   
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   Pionirji med in po zaključeni vaji. 

 

Člani A kategorije so se v letošnjem letu dobro pripravljali na tekmovanje in v ostri 

konkurenci uspešno nastopili.  

 

  
Postroj pred komisijo in pregled opreme članske ekipe v sestavi: desetar Edo G., 

strojnik Rok K., napadalec 1 Grega Č.,napadalec 2 Primož D., vodar 1 Tomaž P., 

vodar 2 Luka P., cevar 1 Rok G., cevar 2 Janez J. in sel Anže R.  

 

Kot tretja ekipa je bila na tekmovanje prijavljena ekipa veteranov. 
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NAŠI ZVESTI VETERANI 

Na občnem zboru PGD Stražišče 2012 je naš član Pavle Perdan podal predlog 

za ustanovitev nove ekipe »Starejši gasilci«, ki je v našem društvu do sedaj še ni 

bilo. 

K predlogu so resno pristopili in že v mesecu marcu pričeli z vajami v sestavi: 

desetar: Milan Rupnik 

strojnik:  Uroš Paunovič 

sel:  Vid Liebhart 

napadalec 1: Matevž Bitenc 

napadalec 2: Pavle Perdan  

vodar 1: Rajko Mlinar 

vodar 2: Franci Šmid 

 

Udeležili smo se tekmovanja Gasilske zveze Mestne občine Kranj, 19. maja 

2012, kjer smo dosegli tretje mesto. Rezultata smo bili zelo veseli, zato smo 

sklenili, da bomo z aktivnostmi nadaljevali.   

zapisal desetar Milan Rupnik 

 

Stojijo z leve: Vid Liebhart, 

Pavle Perdan, Franci Šmid, 

sedijo z leve: Milan Rupnik, 

Uroš Paunovič, Matevž 

Bitenc in Rajko Mlinar. 
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                                   Veterani v akciji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Veterani z zasluženimi odličji (foto: Gorazd Kavčič). 



50 
 

Pokal za tretje mesto in veselje ob uspehu (foto: Gorazd Kavčič). 

 

DELO Z MLADINO 

V PGD Stražišče se zavedamo, da bomo brez mladega in izobraženega kadra le 

s težavo premagali vedno zahtevnejše naloge našega poslanstva - biti gasilec.  

Da bi v naše vrste pritegnili čim večje število zainteresiranih mladostnikov, 

organiziramo predstavitve našega dela ter tako oblikujemo gasilski krožek. 

Za motiviranje mladine, ki redno obiskuje naša srečanja, pripravljamo različna 

tekmovanja z gasilsko vsebino kot so orientacija, gasilsko-športne discipline in 

kviz. 

 

 

Leta 2004 so v društvu delovale tri 

pionirske desetine. 
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V letu 2005 so se pionirji udeležili orientacijskega pohoda na Podblici in kviza v 

Predosljah. Kviza se je udeležilo sedem ekip in ena ekipa je zasedla tretje mesto.  

 

 

 

Za leto 2006 mentorici Ana in Barbara Rozman poročata: »Podmladek je deloval 

v dveh desetinah in eni desetini mladink. Na kvizu v Žabnici je ena trojka (Urša 

Česen, Tjaša Kalan in Špela Krištofelc) dosegla drugo mesto«.  

Najlepša nagrada mladim gasilcem pa so končni izleti, organizirane družabne 

igre in druge aktivnosti, ki jih mentorice pripravijo vsako leto. Pionirji pa na 
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začetku počitnic radi sodelujejo pri pripravi veselice in izdelovanju ter prodajanju 

srečk pri srečelovu. 

Da so vaje vsak petek popoldan potekale strokovno, so se mentorice udeleževale 

posvetovanj v okviru občinske gasilske zveze.   

V letu 2007 so organizirali zabaven poletni in kostanjev piknik, pomagali na veliki 

vrtni veselici, oktobra pa so peljali otroke na zaslužen izlet v vodni park Bohinj.  

Leta 2008 je bil zbor mladine v Mavčičah. Pionirji in mladinke so se udeležili 

orientacijskega pohoda v Mavčičah. Ena trojka je dosegla drugo mesto in se 

udeležila regijskega tekmovanja na Bledu. Desetina mladink je tekmovala na 

Laborah in dosegla drugo mesto, na kvizu v Goričanah je ena trojka dosegla 

četrto mesto. Uspešno zaključeno tekmovanje so nadaljevali s piknikom v 

gasilskim domu.   

V letu 2009/2010 so za mladino skrbele mentorice: Maja Križnar, Ana in Barbara 

Rozman. Po vsakem občinskem tekmovanju so pionirje povabile na težko 

pričakovano pico. Organizirale so tudi zabavno-športne gasilske vaje in zanimivo 

tematsko obarvane enodnevne izlete. 

 

PIONIRJI 

Pionirji so naši najmlajši člani, ki se vsako leto skrbno pripravljajo na tekmovanja, 

kjer streljajo tarče, vežejo vozle, prenašajo vodo, spoznavajo orodja … Seveda 

pa nobena vaja ne mine brez igre, zabave ali prigrizka. 

Leta 2004 so pionirji tekmovali na pohodu na Kokrici in na kvizu v Besnici, kjer so 

dosegli tretje mesto.  

Ker najmlajši uživajo na sodelovanju na orientacijskih pohodih so se ga udeležili 

tudi v letu 2006, 2007, 2009 in 2010.  

Pomen delovanja z mladino potrjuje tudi poseben letni občni zbor za mladino, na 

katerem se je zbralo kar prek 20 pionirjev. Na prvem so v februarju leta 2007 



53 
 

pregledali dosedanje delovanje, rezultate in si zastavili nekaj ciljev za nadaljnje 

delovanje. 

Leto 2008 je bilo bolj zabavno, saj so takoj po tekmovanju na Laborah organizirali 

piknik, septembra pa so si ogledali Kranjske rove in kino predstavo. 

V letu 2009 so se udeležili orientacijskega pohoda, občinskega tekmovanja, v 

oktobru pa kviza na Orehku.  

Leta 2010 so vaje pionirjev potekale vestno vsak petek, kjer so se pripravljali na 

gasilsko-športna tekmovanja.  

V letih 2011 in 2012, ko se je obnavljal naš gasilski dom, smo vaje prekinili in jih 

sedaj v novem domu spet vsak petek popoldan nadaljujemo pod mentorstvom 

Barbare Rozman, Mance Rozman, Urše Česen in Erika Dragana. 

 

MLADINCI IN ČLANICE 

Leta 2008 smo imeli v PGD Stražišče po eno desetino pionirjev in mladincev. 

Spomladi 2009 so se mladinci udeležili občinskega tekmovanja, kjer se je ekipa 

mladink uvrstila na regijsko tekmovanje na Hrušici.  

Ker se mladinci radi družijo, so namesto vaj raje obiskovali izlete: ekskurzija v 

Prekmurje (2004), ekskurzija v Velenje (2005). 

Leta 2005 je po dolgem času tekmovala ekipa članic. Za tekmovanje so se 

ponovno pripravile v letu 2009. Poročilo o delu članic v letu 2010 pa je napisala 

Ana Šifrer. »V PGD Stražišče je trenutno 11 članic: Ana Šifrer, Barbara in Manca 

Rozman, Tanja in Maja Križnar, Helena Tiringer, Polona Česen, Anita Rozman, 

Tina Porenta in Nina Krištofelc. Članice se udeležujejo gasilskih vaj. Razen štirih 

imajo vse izobrazbo gasilec pripravnik. Tri članice so se ukvarjale z vodenjem 

mladine«. 
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FLORJANOVE MAŠE 
 

V letu 1993 so začeli na desnem bregu 

Save organizirati Florjanove maše. 

Zaščitnika gasilcev so se prvi spomnili s 

sveto mašo na Bregu. V letu 1994 so jo 

organizirali v Stražišču. Sprevod so vodili 

Joža Homan, Branko Rozman in Vojko 

Mrak. Ob 90. obletnici delovanja je 

svetega Florjana blagoslovil stražiški 

župnik Ciril Brglez. Florjanove maše 

organizirajo vsako leto v drugem kraju 

sektorja: 2004 v Žabnici, 2005 v Bitnjah, 

2006 na Jamniku, 2007 na Joštu, 2008 v 

Besnici s slovesnim prevzemom poveljniškega vozila, 2009 na Bregu. Leta 2010 

je bila sveta maša v Stražišču. »Berilo in prošnje bodo brale članice, ofra za 

gasilce ne bo, prvih pet klopi je treba rezervirati za gasilce«, so sklenili na 

sestanku odbora. 

 

KOLEDARJI 

Vsako leto gasilci voščijo krajanom srečno novo leto in jim prinesejo koledarje. 

Opremijo jih z zanimivimi slikami. 
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VESELICE 
 

 

Na vsakoletnih veselicah so zabavali goste številni ansambli. Leta 2002 je igral 

ansambel Gregorji, 2003 in 2004 ansambel Razpotniki, 2005 Monroe Band, 2006 

in 2007 ansambel Boh Pomagej, 2008 ansambel Gorenjski fantje, 2009  

ansambel Besniški kvintet, leta 2010 veselice zaradi gradnje gasilskega doma ni 

bilo, leta 2011 je nastopil ansambel Štima, v letošnjem letu 2012 pa nas bo 

zabaval ansambel Fantje z vasi.  

 

 

Delo na veselici zahteva naslednje aktivnosti: v letu 2008 smo npr. načrtovali 

srečolov, ki je zahteval prodajo srečk, za prehrano so skrbeli štirje člani, na dve 

uri so se menjali dežurni pri kegljanju, postavili smo tri točilne pulte, osem 

natakaric in natakarjev je skrbelo za postrežbo, postavili smo klopi in mize, 

napeljali elektriko, blagajnik je sproti pobiral denar, urejeno je moralo biti 

dežurstvo pri prostovoljnih prispevkih, obvezni so bili redarji, pripravili smo 

plakate in nabrali dobitke. 
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IZLETI 

Prava nagrada za vse nas pa so izleti, kjer odkrivamo znamenitosti in rodovitna 

bogastva Slovenije, obiskujemo gasilska društva in uživamo v sproščenem 

vzdušju.  

Izleti v obdobju 2002 – 2012 

2002, Izlet v Belo Krajino 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ogledali smo si vinsko klet v Metliki in gasilski muzej v Metliki. Kosilo in zabava 

pa sta bila v gostilni Pezdirc v Semiču. 
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2005, Izlet na Kras 

Ogled Divaške kraške jame, nato zabava na osmici v Grahovem Brdu.  

         

2006, Izlet na Dolenjsko 

Ogled gasilskega doma v Šentjerneju, vinske kleti Štemberger, Kartuzije Pleterje, 

večerja in zabava na kmečkem turizmu pri Martinovih v Gornjem Gradišču pri 

Šentjerneju.    

2007, Izlet na Primorsko 

Ogled vojaškega muzeja v Lokvah, Centra za zaščito in reševanje v Sežani, 

pogostitev v gostišču Severin v Velikem Dolu na Krasu. 

2008, Izlet na Štajersko 

Ogled gasilskega in motociklističnega muzeja na Vranskem, ogled Žičke kartuzije 

v Žičah, kosilo na izletniški kmetiji Marguč v Draži vasi pri Ločah. 
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2009, Izlet v Belo Krajino 

Ogled gasilskega muzeja v Metliki in krajinskega parka Lahinja. Sledilo je kosilo 

na kmečkem turizmu Bahor na Tanči gori. 

   

V letih 2010 in 2011 izletov zaradi gradnje gasilskega doma ni bilo. Letos v jeseni 

bomo izlet zopet organizirali. 
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Z gasilskim pozdravom NA POMOČ! vas pozdravljata  

predsednik Janez Jančar in poveljnik Rok Kristan. 

 

Foto: Gorazd Kavčič 
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LITERATURA IN VIRI 

 

1. OMAN, Matevž: 100 let Gasilskega društva Stražišče, Stražišče: Prostovoljno 

gasilsko društvo Stražišče, 2002. 

2. zapiski iz arhiva Gasilskega društva Stražišče. 

 

 

Naš gasilski dom 

 

Ob 110. obletnici delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Stražišče 

knjižico izdalo Prostovoljno gasilsko društvo Stražišče. 

 

Za izdajatelja: Janez Jančar. 

 

Uredniški odbor: 

Matevž Oman, 

Janez Jančar, 

Rok Kristan, 

Barbara Rozman, 

Primož Dežman. 

Lektorica: Tadeja Česen Šink.  

Računalniška obdelava: Primož Dežman. 

Število izvodov: 400 

Tisk: Tiskarna Košir  

STRAŽIŠČE 2012 
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Delovni čas: 

ponedeljek zaprto 

torek   8:00-12:00 

sreda  8:00-18:00 

četrtek  8:00-18:00 

petek  7:00-18:00 

sobota  7:00-13:00 



65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jaklič Janez sp. Bičkova 1, 4000 Kranj 

Tel.: 04/231 48 50, Telefaks: 04/231 48 51, 

Gsm: 041/654 594, 031/654 594  

e-mail:slikopleskarstvo@jaklic-sp.si 
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Fittim d.o.o. 

Jernejeva12, 4000 KRANJ 

031/362-629 
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Avtoličarstvo Alojz Potočnik s.p. 

Hafnarjeva pot 7, 4000 Kranj 

 

Zobotehnični laboratorij 

 

Benjamin Kovič 

Baragov trg 2, 4000 Kranj 

Tel.: 041 724142 
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ŽIGA LEBER  S.P. ,PANTE 9, 4000 KRANJ 

Tel.: 041/732-802;   

e-mail: gostinstvo.leber@gmail.com 

POGOSTITVE NA VAŠI IZBRANI LOKACIJI, 

HL.BIFE,TOPLI, BIFE, PIKNIKI, POROKE, 

IZPOSOJA OPREME..... 
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Cvetličarna in trgovina PR' KRNC 

 

Helena Rozman, s.p. Križnarjeva pot 6, 4000 Kranj 

Tel.: (04) 23 16 916, Fax: (04) 23 16 910 

Mobitel: 041 531 419 

www.cvetlicarstvokrnc.net 

Delovni čas: 
-od ponedeljka do petka: od 8h do 19h 

-sobota: od 8h do 17h 

 

http://www.cvetlicarstvokrnc.net/index.html
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Orodjarstvo Mikelj Igor s.p.,  

Hafnarjeva pot 27, 4000 Kranj 

Tel.: 04 231 17 02 
GSM: 031 678 834 

 

RAČUNOVODSKE STORITVE 

KATARINA ERŽEN s.p.   

Ješetova ulica 73, 4000 Kranj 

Telefon : 04/2313-800, gsm: 031/300-115 

Fax : 04/2311-773 

VELEPRODAJA, ZASTOPANJE IN 

STORITVE  

JEREB AC, d.o.o. 
Pot na Jošta 61, 4000   KRANJ 

tel.: 04 23 16 170, fax: 04 23 16 171 GSM: 041 732 805,  

Email: ciril.jereb@siol.net 
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Termal Kranj D.o.o.,  

Pot v Bitnje 30, 4000 

Kranj 

http://www.termal.si/ 

                     ELPRO D.O.O 

  Rok Gašperlin               

 

Pševska cesta 57 

4000 KRANJ 

GSM: 031-621-039 

E-mail: 

elpro.rg@gmail.com 

 MONTAŽA, SERVIS, 
 VZDRŽEVANJE OGREVALNIH NAPRAV  
 TOPLOTNE ČRPALKE 
 SOLARNI SISTEMI 
 KOTLI NA LES 
 PELETNI GORILNIKI – KOTLI 
 HIŠNE REGULACIJE 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Laze 22,  4000 KRANJ – Slovenija 

T: 042335149 F: 042325794 

M: info@prevozi-brce.si 

 

FLORIJAN DOLENC S.P. 

SAMOSTOJNI AVTOPREVOZNIK 

Ješetova ulica 17, 4000 Kranj 

Tel.: 04 2311825 
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Rok Hafner s.p., 

Škofjeloška cesta 39, 4000 Kranj 

e-mail: rok.hafner@gmail.com 

GSM: 041 961 123 

Mihelič Boštjan s.p., 

Benedikova ulica 21, 4000 Kranj 

Tel: 04 / 231 11 70 

mailto:rok.hafner@gmail.com
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Kmetija Anžon Stražišče 

 

Martin Križnar 

Hafnerjeva 2, 4000 Kranj 

tel.: 04/231 52 30 GSM:040/249 924 

HIŠNI SERVIS BOŠTJAN KODRIČ s.p. 

Tel. 031 260 554, bostjankodric@yahoo.com 

- Vzdrževalna dela v hiši in okolici,  Urejanje vrtov in grobov 

- Pospravljanje in odvoz kosovnih odpadkov  

- Dobava in montaža sistema za zbiranje deževnice 

- Prevozi, postavitev in ureditev kamp prikolic 

- Pomoč starejšim pri opravljanju hišnih del 

 

mailto:bostjankodric@yahoo.com
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