
1

Stražišče,
8. junija 2017

Številka 138

Mešani PZ KUD Brežice
Moški PZ Vasilij Mirk Prosek in Kontovel

Mešani PZ Svoboda Stražišče
Mešani PZ Zarja Železna Kapla

Sobota, 10. junij 2017, ob 19.30
Avla Mestne občine Kranj

45. srečanje zborov

ŠTIRIPERESNA DETELJICA

Lepo povabljeni na jubilejni kulturni večer. 
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Jure Šprajc, predsednik 
Sveta KS Stražišče

SITAR – Glasilo krajevne skupnosti Stražišče je izdal in založil Svet krajevne skupnosti Stražišče. Zanj Jure Šprajc, 
predsednik sveta KS. Urednik Andrej Žalar. Priprava za tisk in tisk: BOLD. Sitarja št. 138 dobijo vsa gospodinjstva v KS 
Stražišče. Naslovnica: Nova ureditev krožišča Delavske in Škofjeloške ceste - Kozolec s siti.

Za nami je že skoraj polovica leto-
šnjega leta in lahko povemo, da smo 
v tem času kar nekaj projektov v naši 
Krajevni skupnosti že izpeljali, še 
več pa je planiranih in čakajo na rea-
lizacijo do konca leta ali pa bodo 
končani v naslednjem letu. 

Že v zgodnjem pomladanskem ob-
dobju ste lahko opazili, da smo na 
krožišču Delavske in Škofjeloške ce-
ste pridobili kozolec s siti in s tem 
novo ureditev krožišča. Ob tej priliki 
bi se zahvalil lastnikom kmetije Pr 
Krnc, ki so s svojo donacijo naredili 
doprinos za lepšo okolico in povečali 

zgodovinski pomen pretekle dejavnosti v Stražišču. 
Seveda pa smo v tem času imeli ponovno požar kmetijskega 

poslopja, ki je povzročil popolno uničenje hleva, skladišča krme 
in prostorov za shranjevanje delovnih strojev. Ob takšnih nesre-
čah se poraja tudi vprašanje, kašen je splet okoliščin, da je bil v 
Stražišču v dobrih 15 letih na kar 5 kmetijah požar večje razse-
žnosti: Kmetija pri Ožbolt, Krnc, Murčk, Lukš in Korošc. Če bi 
naredili statistični izračun, je to skoraj polovica kmetij, ki se še 
ukvarjajo s poljedelstvom in živinorejo v Stražišču. 

Če preidemo k lepšim temam, lahko povem, da so pred nekaj 
meseci začeli s polaganjem optičnih kablov za hitrejši internet, 
kar je povzročilo tudi nekaj nejevolje med krajani, z očitkom, da 
se ponovno prekopavajo ceste. Ob tej priliki lahko zapišem le, da 
nam na žalost tehnologija še ne omogoča drugačne alternative za 
internetno povezavo kot po kanalih pod zemljo. 

Glede investicij bomo v tem letu pridobili preplastitev Gasilske 
ulice do Gasilskega doma, prehod za pešce pod vznožjem Šmar-
jetne gore, garderobe in otroško igrišče v Športnem parku Straži-
šče ter novi prekop potoka Trenča do ponikovalnega zajetja na 
Bantalah. Vsekakor se nam obeta tudi največja investicija zadnjih 
20 let in sicer gre za postavitev telovadnice ob Osnovni šoli Stra-
žišče. Okoli tega projekta se poraja kar nekaj pomislekov o pri-
merni postavitvi glede lokacije in o sami velikosti objekta. Tudi 
želja večine svetnikov Sveta KS Stražišče je bila, da bi se naredilo 
nekoliko večjo dvorano in na drugi lokaciji, a smo hitro dobili 

Spoštovane sokrajanke in sokrajani
odgovor, da rušenje in spreminjanje obstoječih dveh telovadnic ni 
mogoče zaradi omejitev Zavoda za kulturno dediščino. Ob teh 
predpostavkah in omejitvah smo bili postavljeni pred dejstvo ali 
danes telovadnica ali nekoč v prihodnosti morda ali tudi ne dvo-
rana na drugi lokaciji v drugačni velikosti. Večina svetnikov 
Sveta KS Stražišče je kljub pomislekom za to, da se telovadnica 
zgradi danes kot pa mogoče enkrat v nedoločeni prihodnosti.

Ob teh razmišljanjih ne morem tudi mimo ekološke katastrofe, 
ki se je zgodila na podlagi posledice požara v Kemisu na Vrhniki, 
zato smo že pristojne na MO Kranj pozvali, da naj se pod nujno 
pripravijo ukrepi, saj bi se podobna katastrofa lahko zgodila tudi v 
Lazah. S tem bil rad krajanom povedal, da ne bomo sedeli križem 
rok in, da se zavedamo, da je požar v Kemisu jasno opozorilo, da 
tudi v Laze ne sodi predelava in uničevanje nevarnih odpadkov. 

Pred nami pa so odmevne prireditve, in sicer že ta petek, 9. 
junija, ko bo v okviru tržnice tudi Stražiški festival piva, kjer se 
boste lahko seznanili o varjenju piva. Ob taki priložnosti je tudi 
primerno, da boste pivo lahko poizkusili. Že naslednji dan v so-
boto, 10. junija, v avli Mestne občine Kranj Mešani pevski zbor 
DPD Svoboda Stražišče gosti že 45. srečanje Štiriperesna detelji-
ca. To je srečanje štirih pobratenih pevskih zborov, in sicer iz 
Brežic, Prosek-Kontovela (Italija), Železne Kaple (Avstrija) in 
Stražišča. V mesecu juliju pa ste v soboto, 8. julija, vabljeni na 
gasilsko veselico, kjer bo nastopil ansambel Zarja. 

Iskrene čestitke ob Dnevu državnosti 25. junija.
Predsednik sveta KS Stražišče 

Jure Šprajc, uni.dipl.org. 

Folklorna skupina Sava - Jutri gremo na TRŽNICI NA PIVO, v 
soboto pa nas pevci vabijo na koncert Štiriperesne deteljice v 
avlo Mestne občine Kranj.
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Požar na kmetiji Korošc

Lepo, prisrčno in slovesno je bilo v sredo, 3. maja 2017, ob 
petih popoldne na Delavski cesti 47 v Stražišču. Stanislav 
Benedik je imel rojstni dan. Poznan kot dober in natančen 
mizar v Stražišču in okolici je praznoval 100 let. 

Župan Boštjan Trilar mu je čestital, izročil Listino za časti-
tljivih 100 in košaro zdravja. S košaro priboljškov mu je zaželel 
še naprej vse lepo predsednik krajevne skupnosti Stražišče 
Jure Šprajc. Številčni svojci, tudi najmlajši vnuki so čestitali 
dedku, ki ga padec novembra lani položil v bolniško posteljo.

Stanislav - Slavko je bil sicer najmlajši od osmih otrok, štirih fantov 
in štirih deklet, rojenih mami Mariji z Brega ob Savi in očetu Janezu 
s Šmarjetne gore. V družini ni bilo izobilja. Zemlje je bilo nekako za 
dve, tri krave in Slavko je že pri petih letih pasel krave Pr' Babč v 

Sto let Stanislava Benedika
Stražišču. Po obvezni šoli se je 
potem učil za mizarja pri mojstru 
Pečenku v Kranju. Postal je po-
znan kot natančen in dober mizar. 

Po drugi vojni je mizaril po 
okoliških hribih, delal v mizarski 
delavnici v Iskri in po upokojitvi 
mu je bilo mizarjenje konjiček še 
naprej. Njegove izdelke so imeli 
prijatelji, znanci, svojci. Zadnji 
njegov izdelek sta bili dve okni, 
ki jih je naredil pri 94. letih. In, ne boste verjeli, še pri 95. letih je 
vozil osebni avto. Ja, Slavko je bil in je še vedno korenina, da se 
reče; vesele narave in dobrovoljen. Z ženo, spoznal jo je med de-
lom na Lavtarskem vrhu, sta do njene smrti, jeseni bo pet let, bila 
z vnuki Janijem, Nejo in Jakom večkrat v Atomskih toplicah. 

Tudi danes, na bolniški postelji, ga večkrat obiščejo vnuki in 
pravnuki. Vsi njegovi pa vedo in povedo, da »je ata Slavko zgled 
vernega, pokončnega in poštenega človeka, ki ni klonil pred 
težkimi preizkušnjami v življenju. Bil je delaven, skromen in 
spoštljiv do svojih domačih. Nikoli se ni vdajal pijači, tobaku in 
drugim škodljivim razvadam,« so zapisali v njegov življenjepis.
Slavko. Tudi SITAR vam še naprej želi vse lepo in najboljše.

Andrej Žalar

Ob 4. uri zjutraj 11. marca letos je nenadoma zagorelo na Kmetiji 
Pri Korošc, lastnika Petra Rozmana, v Stražišču na Škofjeloški 
cesti 37. Zagorela sta hlev in skladišče na površini 15 krat 40 
metrov. Bil je velik požar. Zgorelo je celotno ostrešje, delovni 
stroji in krma za živino. Že med gašenjem je bilo treba podreti tudi 
nekaj stavbe zaradi ogrožanja ljudi in sosednjih objektov. Nazadnje 
je bila enotna ocena, da so Gasilska brigada Kranj, Civilna Zaščita, 
prostovoljna gasilska društva in drugi prostovoljci zelo dobro so-
delovali in tudi opravili celotno delo pri pogasitvi in reševanju. Do 
ponedeljka, 13. marca, sta namreč bila očiščena objekt in okolica, 
odstranjene pa so bile tudi vse nevarne posledice požara.

Že v ponedeljek pa so se tudi sestali predstavniki KS Stražišče, 
Mestne občine, in Kmetijsko gozdarske zadruge Sloga z lastnikom 
kmetije. Govorili so o možnostih, da bi lastnik del zemljišča oziro-
ma prostora pod pogorelim hlevom, ki je na delu ceste in pločnika 
na Škofjeloški cesti, prodal občini. Tako bi v tem delu lahko uredili 
tudi Škofjeloško cesto, ki so jo nameravali že pred dvajsetimi leti 
ob takratni celoviti prenovi ceste. Vendar so bili pogovori in uskla-
jevanja takrat glede odkupa potrebnega prostora neuspešni. Sedaj 

pa bi ta del za boljšo varnost krajanov morda lahko uredili.
Pred izidom tokratne številke Sitarja je predsednik Sveta kra-

jevne skupnosti Jure Šprajc, po skoraj treh mesecih po požaru, 
o reševanju tega problema in o rešitvi le-tega za boljšo varnost 
povedal, da »bo občina odkupila del zemljišča za ureditev ce-
ste. Tako bo po dolgih letih Škofjeloška cesta v tem delu dobila 
tudi pločnik za večjo varnost pešcev. Dogovori o tem so do-
mala pri kraju.«

A. Žalar

V programu KO ZB za vrednote NOB imamo tudi spomladanski 
izlet. Vedno ga vsebinsko dopolnimo z ogledom spomenikov, ki 
so posvečeni žrtvam 2. svetovne vojne. Tako smo se letos na poti 
v Planico ustavili v Mojstrani.

Pričakala nas je predsednica KO ZB za vrednote NOB Dovje-
Mojstrana Sonja Mirtič. Izkazala se je kot odlična vodnica po 
svojem kraju. Glede nato da kraj nima nobene industrije, daje ure-
jeno podobo življenja, s poudarkom na športu in vzgoji. Imajo vrtec, 
šolo, zelo ponosni so na Planinski muzej in Jakoba Aljaža. Na novo 
pa so uredili Park olimpijcev, v katerem so na zanimiv način prika-
zani športniki, ki izhajajo iz kraja in okolice. Park je prijazno zato-
čišče za otroke in starejše. Pomemben je tudi prireditveni prostor z 
odrom in vsem potrebnim za kulturne dogodke na prostem.

Zapeljali smo se do vasi Dovje, kjer smo ob cerkvi lahko videli 

Izlet v Planico
spominsko ploščo 1. svetovne 
vojne, grobišče borcev NOV, 
ploščo padlim borcem, talcem 
in umrlim v taborišču iz vasi 
Dovje, Belca, Mojstrana ter 
drugih krajev. 

Poslovili smo se od prijazne 
vodnice in se zapeljali proti Planici. Ogledali smo si Nordijski 
center, res je sodoben, evropski in svetovni. Z dvigalom smo se 
povzpeli na razgledno ploščad in uživali ob pogledu na skakalni-
ce in gore, ki so nas obkrožale.

Izlet smo sklenili s kosilom v Žirovnici in spoznanjem, da je Pla-
nica zanimiva tudi takrat, ko ni smučarskih skokov in kupov snega.

Za KO ZB Stražišče zapisala Ada Mozetič
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Devetnajsto leto 
delovanja vokalne 
skupine Dečve pri 
Folklorni skupini 
SAVA je izredno 
delovno. Ja, res 
je, Dečve, ne bi 
bile Dečve, če ne 
bi imele pozitivne 
energije, odprto-
sti, najstniške 

norčavosti in strokovnosti. Smo sredi zelo zavzetih priprav na 
svojo 20. obletnico delovanja. Praznovale bomo v prav posebnem 
dogajanju. Zato vas že sedaj vabimo, da se nam pridružite v so-
boto, 26. maja 2018, na jubilejnem koncertu. Več in podrobneje 
bomo še pravočasno sporočile.

Kljub zahtevnim pripravam smo se v letošnjem letu udeležile 
že kar nekaj pomembnih nastopov. 

Ni ga Prešernovega praznika brez Dečev v Stražišču. Rade se 

Dečve kar ustvarjajo
vsakokrat predstavimo s kakšno novo ljudsko pesmijo. Ohranja-
mo tradicijo, vzdržujemo stike, nabiramo izkušnje in znanje tudi 
pri drugih ljudskih skupinah. Ena izmed takih so fantje - pevci 
Kopači iz Podlehnika. Letos so praznovali častitljivo 40. obletni-
co delovanja, ki smo jo, po njihovih besedah, kot češnja na torti, 
začinile Dečve. 

Prav poseben odnos ohranjamo tudi z likovno skupino Savske-
ga kulturnega društva. Izidor Vrhovnik nas je povabil, da smo 
zapele na odprtju razstave slik, ki si jo še vedno lahko ogledate v 
muzeju v Šenčurju. Hkrati pa smo bile lepo presenečenje za nje-
govega kolega, slikarja Jožeta Valenčiča, ki je v mladih letih zelo 
uspešno vrtel pedala tekmovalnega kolesa. 

Letos nas čaka še kar nekaj nastopov. Da bomo lahko odpele 
kakšno novo ljudsko pesmico, smo se odpeljale v Drbetince na 
delovni pevski vikend. V program smo dodale 4 nove pesmi, ki 
jih boste slišali, če boste na katerih od prireditev, kjer bomo na-
stopile. Zato nas le še naprej spremljajte na spletni strani Folklor-
ne skupine Sava. 

Dečve

Mešani pevski zbor DPD Svoboda Stražišče letos praznuje 65 let 
delovanja in 45 let skupnega prepevanja s še tremi pobratenimi 
slovenskimi zbori: z Mešanim pevskim zborom KUD Brežice 
Slovenija, Moškim pevskim zborom Vasilij Mirk Prosek-Konto-
vel (Italija) in z Mešanim pevskim zborom SPD Zarja Železna 
Kapla (Avstrija).

Zbori se na pobudo našega zbora MePZ DPD Svoboda Straži-
šče po krožnem dogovoru srečujemo že 45 let; vsako leto v dru-
gem kraju. Letos, prav ob 45. srečanju, smo gostitelji Stražišani.

Prvo srečanje je bilo davnega 10. februarja 1973 v dvorani 
Delavskega doma v Kranju. Ne glede na mednarodne odnose, 
domoljubne in fi nančne težave nismo v 45. letih izpustili niti 
enega srečanja, čeprav je v zborih prihajalo do zamenjave pevcev 
in dirigentov. Trenutno časi niso najbolj naklonjeni amaterski 
kulturi, vendar smo prav mi tisti, ki dokazujemo, da je kultura 
naroda tista, ki ljudem daje moč in voljo za premagovanje težav. 
Naša srečanja 45 let so ne le zavidanja vredna, ampak bržkone 
tudi edinstven primer takšne, dolgoletne zborovske kulturne po-
vezanosti pevcev iz štirih predelov slovenskega kulturnega pro-
stora; z Gorenjske, Posavja, Koroške in s Tržaškega. 

Začenjamo torej 12 krog srečanj! Kljub fi nančnim težavam, 
upamo, da bomo s podporo donatorjev in s svojim delom dostoj-

45 let Štiriperesne Deteljice 

Začenjamo 12 krog srečanj!

Vse ljubitelje zborovskega petja vabimo, da skupaj počastimo 
na koncertu lep slovenski kulturni dogodek narodove zavesti 
ob 45-letnici srečanj Štiriperesne Deteljice.

Dobimo se v soboto, 10. junija, ob 19.30 na koncertu v 
avli Mestne občine Kranj.  

Lepo povabljeni. Vstopnine ni. 

Mešani pevski zbor DPD Svoboda si želi v bližajočem se 
sedmem desetletju novih nastopov tudi z novimi članicami 
in člani. Pridite, da jeseni skupaj začnemo novo sezono 
2017-2018. Dobimo se (predvidoma) 6. septembra 2017 ob 
18. uri v pritličju osnovne šole Stražišče (zadnji razred). 
Pridite, veseli vas bomo!

no, lepo proslavili ta 
mednarodni jubilej. Le 
nekaj nas je, ki smo 
udeleženci srečanj od 
vsega začetka. Iz našega 
zbora DPD Svoboda 
Stražišče sta Janez Ho-
čevar in Milan Rihtaršič. 
Želimo pa si vsi, da bi ta 
tradicija živela naprej.

Pa še na eno obletnico velja spomniti. Organizirano zborovsko 
petje poteka na Tržaškem že 130 let. Prvi je bil Moški pevski 
zbor Anton Hajdrih, ustanovljen davnega leta 1887 v Proseku, 
dve leti kasneje pa Moški pevski zbor Danica v Kontovelu. Oba 
zbora pa sta se leta 1967 združila v današnji Moški pevski zbor 
Vasilij Mirk.

Žal pa imamo zaradi uskla-
jevanja srečanja Štiriperesne 
Deteljice težavo z zasedenostjo 
dvorane v Šmartinskem domu 
v Stražišču. Zato smo se odlo-
čili, da bo najprej sprejem 
zborov v soboto, 10. junija, ob 
13. uri na Baragovem trgu v 
Stražišču, koncert z nastopom 
vseh zborov pa bo ob 19.30 v avli Mestne občine. Vsak zbor 
bo zapel 3 pesmi, vsi zbori pa skupaj: Bratje zapojmo - Rado-
vana Gobca (napisana ob 10-letnici srečanj), Jadransko morje 
- Antona Hajdriha, Triglav - Jakoba Aljaža, Dober večer - 
Ubalda Vrabca in Slovenija v svetu - Jožeta Osane.

Milan Rihtaršič

MePZ ZARJA Železna Kapla MePZ KUD Brežice

MPZ VASILIJ MIRK 
Prosek-Kontovel
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Slovesnost s programom ob 15- letnici obstoja in delovanja 
krožka Ivanjščice in z odprtjem bogate razstave je bila v pe-
tek, 26. maja, popoldne v avli osnovne šole Stražišče. Med 
gosti je bil tokrat ob predsedniku Društva upokojencev Bitnje 
Stražišče Borutu Pičulinu tudi župan Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar, ki je članicam in društvu čestital ob jubileju 
in jim zaželel še naprej uspešno delovanje in tovrstno pred-
stavljanje Mestne občine Kranj.

Bil je lep, slovesen začetek, ki so ga obogatili najmlajši folklorni 
plesalci. Predsednica krožka Majda Jančar in v slovesnem nago-
voru predstavila krožek in delo v njem, ki traja že 15 let. Orati sta 
začeli ledino v njem, kot je poudarila v nagovoru, pokojna Ivica 
Lebar in Darinka Beber, ki sta okrog njiju zbrali ljubiteljice kleklja-
nja. Sčasoma jih je bilo vse več in danes jih je v krožku 49 iz Stra-
žišča, Bitenj, iz domala vseh krajevnih skupnosti v Mestni občini 
Kranj pa iz Šenčurja, Selc, Radovljice, Podnarta, iz Cerkelj...

Ivanjščice proslavile 15 let ustvarjanja
Članice Klekljarskega krožka v Društvu upokojencev Bitnje Stražišče so z razstavo klekljarskih in kvačkanih izdelkov v 

Osnovni šoli Stražišče proslavile 15 let lepega in bogatega delovanja.

v avli hotela Golf na Bledu. Sodelovale smo pri izdelavi prtov za 
Lurd, za Brezje, Strunjan, pri izdelavi slovenske zastave. Na ve-
liki četrtek smo sodelo-
vale v Mercatorju Prim-
skovo, kjer smo prikazale 
izdelke na praznik Velike 
noči. Trenutno pa za 
cerkev sv. Martina v 
Stražišču izdelujemo 
čipke za oltarne prte. 
Da smo čim bolj na te-
kočem, se redno udele-
žujemo tudi čipkarskih razstav po Sloveniji.« 

»Povečini so to upokojenke, ki so v zrelih letih našle pravi 
magnet za ustvarjanje in so se leta 2009 vključile v Društvo 
upokojencev Bitnje Stražišče kot sekcija ročnih del z imenom 
Ivanjščice. To je lep primer medgeneracijskega sodelovanja, saj 
se nam je januarja letos pridružila 10-letna deklica, ki pod vod-
stvom mentorice Marjete spoznava začetne vaje klekljanja. Sre-
čujemo se dvakrat na teden v Osnovni šoli Stražišče; ob pone-
deljkih kvačkarice, ob četrtkih pa klekljarice. Izmenjujemo izku-
šnje, vzorce, nasvete, vzamemo pa si tudi čas za druženje,« je 
razlagala predsednica Majda Jančar.

Poznane ste tudi po lepih in bogatih razstavah za različne 
namene v različnih krajih.

»Res je, svoje izdelke smo prikazale na sedmih samostojnih 
razstavah vsako drugo leto. Redno sodelujemo tudi na razstavi 
ročnih del Pokrajinske zveze društev upokojencev (PZDU) Go-
renjske. Razstavljale smo v Mestnem muzeju Kranj ter na Straži-
škem kulturnem tednu. Na povabilo Afrodite Hebar Kljun, pred-
sednice organizacijskega odbora 17. Svetovnega čipkarskega 
kongresa (OIDFA) 2016 v Ljubljani, smo naše izdelke prikazale 

In kaj predstavljate na tokratni razstavi?
»Pripravile smo pregledno razstavo Naših 15 let in na njej 

prikazujemo, kaj smo ustvarile v poldrugo desetletje dolgem 
obdobju. K sodelovanju smo povabile članice, ki so orale ledino 
pred 15. leti. Poleg najljubših izdelkov petnajstih let smo pripra-
vile še novosti: Štirje letni časi, 28 članic pa se je spopadlo z iz-
delavo rajskih ptic. Posthumno prikazujemo tudi nekaj izdelkov 
pred nedavnim umrle Marije Kalan, ene izmed prvih članic.

Ob današnji svečanosti se zahvaljujemo Mestni občni Kranj za 
podporo, ki smo jo prejele na podlagi prijave na javnem razpisu 
za subvencioniranje upokojenskih društev za organizacijo naše 
razstave.« 

Ivanjščice, iskrene čestitke ob vašem jubileju in bodite uspe-
šne pri delu in z razstavami še naprej.                   - Andrej Žalar
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Prišel je nov val z novimi idejami 
in željami, zato se je vodstvo PGD 
Stražišče menjalo že predčasno. 
Mesto predsednika je prevzel To-
maž Perdan, mesto poveljnika pa 
Luka Primc. Na rednem občnem 
zboru 24. februarja je bil opravljen 
pregled dela preteklega leta ter 
predstavljen načrt za tekoče leto. V 
letu 2016 so povečali vozni park z 
novim moštvenim vozilom GVM-
1, posredovali so na sedmih inter-
vencijah, s požarno stražo pomagali 
pri izvedbi vsakoletnega Karitaso-

vega dobrodelnega koncerta na Primskovem ter na prireditvi s 
kresom na Svetem Joštu na predvečer dneva državnosti. Oktobra 
so v sklopu meseca požarne varnosti gostili otroke iz vrtca Živ Žav 
in jim na zanimiv način predstavili delo in opremo prostovoljnih 
gasilcev. Tako operativni člani, kot tudi veterani in članice, so te-
kom preteklega leta sodelovali na raznih vajah, tekmovanjih in 
druženjih. V društvu velik poudarek dajejo tudi gasilski mladini, ki 
je, kot pravijo, njegova prihodnost – pohod na Šmarjetno goro, 
tekmovanja, udeležba predstavitve gasilcev v sklopu Tuševe akcije 
v Planetu Tuš Kranj so le nekatere aktivnosti, ki so se jih udeležili 
v preteklem letu in tudi v prihodnje se bodo trudili, da jim še bolj 
približajo prostovoljno gasilsko delo.

Tudi v tekočem letu se bodo člani in članice udeleževali vaj, 
izobraževanj, druženj, tekmovanj, sodelovali na intervencijah in 
požarnih stražah. Tomaž Perdan je že na občnem zboru na kratko 
predstavil tudi nekaj dogodkov, pri katerih bo v tem letu sodelovalo 
društvo. V sodelovanju z Osnovno šolo Stražišče bodo izvedli vajo 
evakuacije, organizirali vsakoletno gasilsko veselico, izlet članov, 
novoletno druženje članov ter po svojem rajonu razdelili koledar-
je. V planu so tudi potrebna vzdrževalna dela na gasilskem domu 
ter nakup in zamenjava drobne operativne gasilske opreme. 

Ko zapiska pozivnik
Delo prostovoljnega gasilca niso le druženja, priprava veselice ali 
raznašanje koledarjev ob novem letu, ampak tudi intervencije. V 
obdobju od občnega zbora pa do danes so posredovali že na treh 
– poplave konec aprila, požar v naravi konec marca in požar go-
spodarskega poslopja družine Rozman (pri Korošcu), ki je bil od 
teh treh največja in najbolj naporna intervencija. Kot so zapisali 
na svoji Facebook strani: »V soboto, 11. marca 2017, so nas ne-

Prostovoljno gasilsko društvo Stražišče 

Naj bo dan ali noč, hitimo radi na pomoč
V leto 2017 so zakorakali z novim vodstvom in uspešno posredovali na požaru gospodarskega poslopja v Stražišču, bolje 

poznano kot »pri Korošcu«.

kaj po četrti uri zjutraj zbudili pozivniki. Šlo je za večji požar 
gospodarskega objekta na Škofjeloški cesti.« Ob sodelovanju s 
poklicnimi gasilci JZ GRS Kranj in prostovoljnimi gasilci ostalih 
društev, ki so bila aktivirana, je bil požar hitro pogašen, požarna 
straža in sanacija prizorišča pa sta trajali še kar nekaj časa. 

Za posredovanje na intervencijah je potrebno stalno izobraže-
vanje operativnih članov in obnavljanje pridobljenih znanj. 
Znotraj društva so bila tekom prejšnjega leta organizirana interna 
usposabljanja in usposabljanja v sodelovanju z drugimi društvi in 
poklicnimi gasilci, člani pa so se udeleževali tudi raznih strokov-
nih izobraževanj, kjer so pridobili nove specialnosti ali višje čine 
in tako delo poteka tudi v tem letu. 

Predsednik PGD Stražišče 
Tomaž Perdan

Na tekmovanju GZ MOK 20. maja na Laborah so mladinci dosegli 
tretje mesto.

Orientacija GZ MOK v Mavčičah 22. aprila 2017

Skupinska slika po končani mokri vaji 25. aprila 2017

Veselica 2017
PGD Stražišče pa vas tudi letos vabi na gasilsko veselico, ki bo 
8. julija pod kostanji na Pantah, s pričetkom ob 19.00. Za glasbe-
ne in plesne ritme bo poskrbel ansambel Zarja, seveda pa ne bosta 
manjkala tudi tradicionalno kegljanje in srečelov. Vabljeni!

Manca Perdan

Pri zbiranju pomoči družini 
Rozman (Koroščevim), ki 
jim je požar letos marca 
uničil hlev in gospodarsko 
poslopje, je bilo 5. maja v 
Šmartinskem domu potopi-
sno predavanje, na kate-
rem je Anda Perdan s so-
delovanjem KS Stražišče 
ob diaprojekciji predstavila 
Ladakh (Mali Tibet) na 

skrajnem severu Indije. Na sliki: Domačini imajo običaj, da na 
vrhu prelazov obesijo molilne zastavice, vržejo malo riža na 
vse štiri strani neba in trikrat vzkliknejo: Ki-ki so-so largjelo, kar 
pomeni Resnica bo zmagala.





Gorenjska gradbena družba d.d. ima več kot pol stoletno tradicijo na področju vzdr-
ževanja in gradnje cest. 

Danes je podjetje široko specializirano za gradnjo najzahtevnejših inženirskih 
objektov, kot so mostovi, čistilne naprave, zahtevni oporni zidovi, ceste, objekti 
komunalne infrastrukture, športni objekti in objekti visoke gradnje. Podjetje je 
postalo vodilno na Gorenjskem in tudi širše sodi med večja in uspešnejša gradbena 
podjetja v Sloveniji.

imamo znanje in tehnični kader z referencami in znanjem ●
proizvajamo in prodajamo asfaltne mešanice vseh zahtevnosti, najzahtevnejše be- ●
tonske mešanice, peščene in kamnite agregate. Vsi materiali so visoke kakovosti, 
kar dokazujemo z lastnim laboratorijem.
uvajamo tehnologije in znanja, ki temeljijo na čim večji ponovni uporabi vgrajenih  ●
materialov
izdelujemo in montiramo kovinske konstrukcije in ostala ključavničarska dela s  ●
področja gradbeništva
načrtujemo in projektiramo objekte cestne in komunalne infrastrukture ●

V zadnjih dveh letih smo zgradili več velikih projektov:
Rekonstrukcija regionalne ceste Zali Log–Davča v dolžini preko 7 km ●
Izgradnja Obvoznice Škofja Loka v skupni dolžini skoraj 4 km skupaj s predorom  ●
Sten v dolžini 712 m
Rekonstrukcijo čistilne naprave Kranj ●
Izgradnja fekalne kanalizacije na območju naselij Bitnje–Žabnica v dolžini 33 km ●
Izgradnja vodovoda Bašelj–Kranj ●
Izgradnja vodovoda v porečju Sotle, ki obsega dobrih 60 km vodovoda v občinah  ●
Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah

Trenutno izvajamo dela na projektih: Nadgradnja odseka železniške proge Dolga gora–
Poljčane, Prva etapa izgradnje avtoceste Draženci–Gruškovje, Izgradnja kanalizacije v 
občini Kamnik, Rekonstrukcija Zaloške ceste v Ljubljani, Izvedba gradbenih del za 
novo linijo za toplotno obdelavo debele pločevine v podjetju Acroni Jesenice ter vzdr-
žujemo državne ceste na območju Gorenjske in deloma na območju Ljubljane. 

Gorenjska gradbena družba d.d. je zanesljiv in stabilen partner, 
ki vedno izpolnjuje svoje obljube.


