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Beseda predsednika GZMO Kranj 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gasilstvo ima v Sloveniji dolgo in bogato tradicijo. Na eni 

strani predstavlja pomoč krajanom ob morebitnih nesrečah, na 

drugi strani pa tudi del kulturnega življenja. Jubilej 

prostovoljnega gasilskega društva Kokrica pomeni 90 let 

ustvarjalnega, humanega in prostovoljnega dela na področju 

gasilstva, požarnega varstva, zaščite in reševanja in drugih 

nalog.  

 

Če so se ljudje pred stoletjem in več združevali v gasilska 

društva predvsem zato, da bi se bolj učinkovito ubranili 

uničujočih požarov, je vaše današnje delovanje mnogo bolj 

razvejano. Še vedno največkrat sodelujete pri gašenju požarov, 

vendar so tu še posredovanja pri ekoloških nesrečah, 

posledicah naravnih ujm, posredovanje pri reševanju iz vode 

in višin ter druge okoliščine, ko je treba nemudoma reševati 

ljudi in njihove premoženje. Pri tem je potrebno strokovno 

znanje in primerna oprema. Treba je slediti razvoju, se 

izobraževati in usposabljati in člani vašega društva z rednimi 

izobraževanji in praktičnimi usposabljanji to tudi opravljate. 

Kako dobro so usposobljeni, gasilke in gasilci potrjujejo na 

tekmovanjih in ob medsebojnih srečanjih. Prav druženje ob 
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različnih priložnostih, sodelovanje v kulturnem življenju 

krajev so pomembni dejavniki, ki ljudi na vasi, v mestni četrti, 

zaselku povezujejo v skupnost, v kateri si vsi med seboj 

pomagate, še zlasti v težkih trenutkih.  

Danes ob praznovanju svoje visoke obletnice gasilci PGD 

Kokrica zaslužijo še posebno pohvalo in iskrene čestitke za 

svoje nesebično delo pri opravljanju gasilskih nalog ter 

ohranjanje gasilske zgodovine in tradicije. Lahko ste ponosni, 

da ste del slovenskega gasilstva, saj se le-ta razvija v 

organizacijo sposobno opravljati najzahtevnejše naloge, za 

zaščito in reševanje človeka in premoženja, njena 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. 

 

V imenu Gasilske zveze Slovenije in Gasilske zveze Mestne 

občine Kranj Vam še enkrat čestitam ob praznovanju Vaše 

visoke obletnice ter želim še veliko uspeha pri opravljanju 

humanega poslanstva. 

 

Na pomoč. 

 

 

Član UO GZ Slovenije in 

predsednik GZ MO Kranj 

Jože Derlink, VGČ II 
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Beseda predsednika sveta KS Kokrica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Častitljiv jubilej Prostovoljnega gasilskega društva Kokrica je 

dokaz, da prizadevanja številnih generacij niso bila zaman. Na 

pretekle in današnje uspehe ste, spoštovane članice in člani, 

lahko resnično ponosni. Zato vam ob 90. obletnici delovanja 

od srca čestitam. 

 

Poleg čestitk, se vam v imenu krajank in krajanov Krajevne 

skupnosti Kokrica iskreno zahvaljujem za izredno delo, ki ste 

ga opravili v korist skupnosti in posameznikov, ki so jih 

prizadele nesreče. Vaša usposobljenost, opremljenost in 

pripravljenost pomagati komurkoli in kadarkoli je to potrebno, 

zagotavlja našo skupno varnost in zavedanje, da v nesreči 

nihče ne bo ostal sam. 

 

Področje zaščite in reševanja je postalo izredno široko in 

zahtevno. Posredovanj pri gašenju požarov je vedno manj in se 

v zadnjih letih umikajo nalogam reševanja pri naravnih ali 

drugih nesrečah. Hkrati pa gasilske enote niso več vezane le na 

svoj kraj oziroma požarni okoliš, ampak so vedno pogosteje 

vključene v intervencije po drugih slovenskih krajih. Tako ste 

kokriški gasilci leta 2006 posredovali med velikim požarom na 
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Krasu, leta 2007 in 2010 pa med poplavami v Žireh in 

Ljubljani. Vse to zahteva pravočasno in ustrezno usposabljanje 

operativnih enot ter specializacijo znanj in veščin. Zato delo 

gasilca postaja vedno bolj zahtevno in odgovorno. 

 

Prostovoljstvo je odraz zavedanja, da je solidarnost v 

sodobnem času vedno bolj potrebna. Hkrati pa je slovensko 

prostovoljno gasilstvo dokaz, da državi ni potrebno regulirati 

vseh področij življenja, ampak da moramo biti državljani 

samoiniciativni in odgovorni. S tem gradimo zaupanje, 

izboljšujemo medčloveške odnose ter povečujemo kakovost 

življenja.  

 

Prostovoljno gasilsko društvo Kokrica je kot najstarejše 

društvo močno zaznamovalo življenje v naši krajevni 

skupnosti. Številni člani so v njem delovali od malih nog, 

drugi so se mu pridružili v zrelih letih, vsi pa zaslužijo 

posebno zahvalo za vloženi trud. Bodisi kot člani organov 

društva, mentorji mladine, inštruktorji, operativci ali tisti, ki so 

pomagali pri obnovah objektov, nabavi nove opreme ali 

organizaciji prireditev, vsi so prispevali svoj kamenček v 

mozaik in pomagali, da se društvo po kakovosti svojega dela 

uvršča v sam vrh gasilskih društev v Mestni občini Kranj. 

 

Društvu želim, da bo svoje dobro delo nadaljevalo tudi v 

bodoče. Načrti za prihodnja leta kažejo, da vnema ne bo 

popustila, in da krajani od društva še naprej lahko pričakujemo 

kakovostno izvajanje nalog gašenja in reševanja. Hkrati pa 

upam, da bo primerov, ko bo potrebno posredovanje kokriških 

gasilcev, čim manj.  

 

 

Predsednik sveta KS Kokrica 

mag. Igor Hribar 
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Beseda predsednika PGD Kokrica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praznovati 90 let pomeni za vsakega od nas spoštovanja 

vredno obletnico, še toliko bolj pa je taka obletnica v ponos 

vsakemu društvu. Številne generacije so s svojim delom, 

vloženim trudom in požrtvovalnostjo omogočile obstoj in 

razvoj našega prostovoljnega gasilskega društva. Osnovni 

moto vsakega gasilca, da priskoči na pomoč povsod tam kjer 

je ta najbolj potrebna, je ustvaril pogoje za razvoj in napredek 

našega društva. Danes smo lahko ponosni na naše društvo, ker 

svojim krajanom in krajankam zagotavljamo dobro požarno 

zaščito, saj smo si preko izobraževanj in vaj pridobili znanja in 

vrednote potrebne za tako delo.  

 

Seveda pa smo ponosni tudi na vas, dragi krajani in krajanke, 

saj brez vaše pomoči tak napredek ne bi bil mogoč. Današnja 

obletnica zato ni le naš jubilej, ampak je praznik vse krajevne 

skupnosti Kokrica. Hvala vsem, ki ste skozi dolga leta obstoja 

društva omogočili njegov razvoj in napredek. 

 

 

Predsednik PGD Kokrica 

Darko Petelinšek, GČ I 
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Beseda poveljnika PGD Kokrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 let aktivnega dela PGD Kokrica pomeni 90 let 

ustvarjalnega dela na področju gasilstva, zaščite in reševanja. 

Začetki društva segajo v leto 1921, ko se je na ustanovnem 

občnem zboru v gostilni Lakner zbrala skupina krajanov, ki 

želeli izboljšati svojo varnost in varnost svojega premoženja.  

 

Od skromnih začetkov se je PGD Kokrica razvilo v sodobno 

društvo s svojo operativno enoto, ki se stalno izobražuje in 

usposablja, da lahko deluje v vseh situacijah in posreduje pri 

vseh nesrečah. Smo del javne gasilske službe Mestne občine 

Kranj in sodelujemo z javnim zavodom Gasilsko reševalna 

služba Kranj ter vsemi prostovoljnimi gasilskimi društvi v 

Gasilski zvezi Mestne občine Kranj. 

 

Da društvo lahko uspešno deluje, je poleg operativnega dela 

potrebno storiti še veliko, predvsem na vzgoji gasilske 

mladine, organizaciji številnih aktivnosti ter skrbi za naše 

članice in gasilske veterane. Vključujemo se tudi v različne 

aktivnosti v okviru Gasilske zveze Mestne občine Kranj, 

Gasilske zveze Gorenjske in Gasilske zveze Slovenije.  
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Danes ima društvo sodobno opremo, ki je pogoj za delovanje 

operativne enote. Ob pomoči Mestne občine Kranj, Gasilske 

zveze Mestne občine Kranj, predvsem pa naših krajanov, 

društvo izpolnjuje vse pogoje, ki jih določa Uredba o 

opremljenosti gasilskih enot. S tem zagotavlja visoko raven 

požarne varnosti v krajevni skupnosti Kokrica in izpolnjuje 

svoje poslanstvo. 

 

 

Poveljnik PGD Kokrica  

Marjan Bašelj, GČ 
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Odbori PGD Kokrica v mandatu 2008-2013 
 

 

 

Upravni odbor 

 

 
Stojijo: Robi Petelinšek, Andraž Šifrer, Jože Gornik, Franci Lombar, Tanja 

Šilar. Sedijo: Sabina Likozar, Jože Štular, Romana Hozjan, Darko 

Petelinšek, Marjan Bašelj, Igor Hribar 

 

 

Nadzorni odbor  

 

 
Marko Kogovšek, Suzana Zalokar, Stane Kolar 
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Disciplinska komisija 

 

 
Peter Škofic, Lovro Sajovic, Ivan Petelinšek 

 

 

 

Poveljstvo 

 

 
Stojijo: Robi Petelinšek, Andraž Šifrer, Jakob Likozar, Vili Hudoklin. 

Sedijo: Marjan Penček, Marjan Bašelj, Blaž Finžgar 
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Skupinska slika članov PGD Kokrica 
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Kronika organiziranega gasilstva na Kokrici  

 

Dejavnost pred ustanovitvijo društva 

 

Konec devetnajstega in na začetku dvajsetega stoletja so bile 

hiše na Kokrici lesene, veliko pa jih je bilo kritih s slamo, zato 

je bila nevarnost požarov zelo velika. Za gašenje požarov se je 

lahko uporabljalo le eno ročno brizgalno iz Predoselj. Ker je 

organizacija požarne službe močno šepala, gašenje v primeru 

požarov ni bilo učinkovito. 

 

Ko so v Predosljah leta 1905 ustanovili gasilsko društvo, so se 

vanj vključili tudi fantje iz Kokrice, Mlake, Bobovka, Tatinca, 

Srakovelj in Ilovke. Ker je bil požarni okoliš velik in so bile te 

vasi najbolj oddaljene od društva, so ob nabavi nove ročne 

brizgalne v Predosljah staro odstopili Kokrici. Leta 1908 so 

zato na Kokrici postavili tudi orodišče za shrambo brizgalne in 

opreme, ki je dolgo služilo svojemu namenu. 

 

 
Staro orodišče (kjer je danes pot v šolo) 
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Ustanovitev gasilskega društva 

 

Leta 1919 je na Kokrici pri Znamenšku zagorelo. Ker so imeli 

na Kokrici premalo premalo cevi, požara niso mogli gasiti z 

brizgalno ampak so vodo nosili v vedrih iz potoka. Gašenje je 

bilo neučinkovito, pomoči iz sosednjih vasi pa tudi ni bilo. To 

je gasilce, ki so bili člani društva v Predosljah, tako prizadelo, 

da so sklenili ustanoviti svoje društvo. 

 

Priprave za ustanovitev društva so trajale kar nekaj časa, 

ustanovni občni zbor pa je bil 18. maja 1921 v gostilni Lakner 

na Kokrici. Takrat je v društvo vstopilo precej novih članov. 

Skupaj s tistimi, ki so bili prej člani v Predosljah, jih je bilo 

30. Prva oprema društva je bila stara brizgalna in nekaj oblek, 

ki jih je podarilo kranjsko društvo ter nekaj cevi, ki so jih ob 

ustanovitvi dobili v Predosljah. To je bil skromen začetek, ki 

pa je članom vlival močno voljo do dela in že v kratkem času 

so se pokazali prvi uspehi. Že leta 1923 so člani društva s 

pomočjo prispevkov domačinov poleg orodišča zgradili stolp 

za sušenje cevi.  

 

 
Zapisnik ustanovnega občnega zbora 
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Takoj po ustanovitvi društva je bilo tudi nekaj požarov. Leta 

1921 je gorelo pri Koracmanu v Predosljah, leta 1923 v Ilovki 

in leta 1925 pri Mežnarju na Kokrici. Gasilci so se na 

požarišča vozili z vozom, ki ga je društvo nabavilo leta 1922, 

konje pa so posodili bližnji kmetje. 

 

 
Gasilska četa z brizgalno pred Bognarjevo domačijo (kjer je danes park) 

Prva leta delovanja društva 

 

Ročna črpalka, ki so jo morali še zalivati, ni mogla več 

zadovoljiti vseh potreb in člani so želeli nabaviti novo 

motorno črpalko. Pričeli so zbirati prispevke po domačih 

vaseh in drugih društvih. Že septembra 1927 je društvo 

blagoslovilo motorno črpalko Rosenbauer. 

 

 
Sprevod ob blagoslovu motorne brizgalne 
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Blagoslov brizgalne ob mežnariji 

 

Brizgalno je blagoslovil župnik iz Predoselj, g. Ignacij 

Zupanc. Kumica brizgalne je bila gospa Štefetova iz Kranja, ki 

jo je na slovesnosti spremljal načelnik društva tov. Ciril Mrak. 

Po tej slavnosti je bila na vrtu posestnika Janeza Kopača vrtna 

veselica s srečelovom z nabirko za brizgalno. 

 

 
Skupinska slika gasilcev s kumico in družicami 

 

»Največja senzacija pa bi se lahko pripetila, saj so motorno 

brizgalno na Kokrico pripeljali šele dve uri pred slavnostjo. Z 

požrtvovalnostjo tov. Ivana Zupana, Joškota Laknerja in g. 

odvetnika dr. Šemrova smo se imeli zahvaliti, da smo jo dobili 

pravočasno ker sicer bi bila svatba brez neveste«, je ob 

dogodku zapisal tajnik društva tov. Franc Jauh.  
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Nova črpalka je bila prvič na požarišču leta 1928, ko je gorela 

lesena hiša Franca Svetela. Leta 1931 je na Mlaki divjal velik 

požar, ki je zajel kar pet domačij in je terjal tudi človeško 

žrtev. Pri gašenju tega požara je bilo uničenih tudi veliko cevi. 

Leta 1932 je društvo nabavilo nov voz za prevoz motorne 

brizgalne. Tega leta je gorelo pri Škofču na Ilovki. Leta 1933 

pa so bili na območju društva trije požari in sicer pri Nunarju v 

Bobovku, pri Sivčku in pri Majarčku na Kokrici. 

 

Kmalu so bili prostori v domu pretesni in gasilci so začeli 

razmišljati o gradnji novega doma. Zato so leta 1935 pričeli z 

akcijo zbiranja sredstev in v ta namen 14. junija 1936 

organizirali veliko dobrodelno loterijo.  

 

 
Srečka na dobrodelni loteriji 

 

Leta 1937 je gorelo pri Boštjanu na Kokrici. Leta1938 pa v 

Bobovku in na Mlaki. 

 

Leta 1939 je društvo s sredstvi pridobljenimi na dobrodelni 

loteriji, kupilo svet za gradnjo novega doma. Ta naj bi stal na 

mestu kjer je danes kulturni dom. Gradnjo pa je preprečila 

druga svetovna vojna.  

Delovanje društva med vojno in po njej 

 

Med vojno je društvo okrnjeno delovalo do leta 1943. V času 

vojne sta bila dva požara in sicer leta 1942 pri Laknerju in leta 
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1943 na Gorjančevi Žagi. Po letu 1943 je delo v društvu 

zamrlo. 

 

Delovanje društva je na pobudo Antona Košnjeka zopet 

zaživelo leta 1948, ki je gorelo pri Štrosu. Ker je bil v tem 

času zgrajen zadružni dom, je društvo v njem dobilo sobo za 

sestanke. Delovanje društva po vojni ni bilo najboljše, saj se je 

vodstvo društva večkrat zamenjalo. Kljub temu so v tem 

obdobju v društvo vstopile prve članice. Leta 1949 je gorelo 

pri Oreharju v Srakovljah, leta 1951 pa v mlinu na Kokrici. 

 

 
Operativna enota leta 1950 s črpalko 

 

Društvo je leta 1956 razvilo svoj prvi prapor ter za svoja 

častna člana imanovalo Jožeta Laknerja in Janeza Trelca, ki 

sta bila tudi ustanovna člana društva. 

 

 
Parada ob razvitju prapora 
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Razvijanje prapora pred zadružnim domom  

 

Organiziranost gasilstva je leta 1960 doživela velike 

spremembe. Ustanovljeno je bilo gasilsko društvo s sedežem v 

Predosljah in operativnimi enotami Predoslje, Kokrica, Britof 

in Suha. Društvo je tako imelo enak požarni okoliš kot ob 

ustanovitvi gasilske organizacije leta 1905. Razlika je bila le 

ta, da so bile operativne enote dokaj dobro opremljene in so 

imele svoje domove. V taki obliki je gasilsko društvo delovalo 

do leta 1966, ko se je operativna enota Kokrica osamosvojila 

in kot prva ponovno ustanovila svoje društvo. 

Gradnja novega gasilskega doma  

Ker je bilo staro orodišče še komaj primerno za uporabo, v 

zadružnem domu pa ni bilo mogoče zagotoviti ustreznih 

prostorov, so gasilci želeli postaviti nov gasilski dom.  

 

 
Gasilski dom  
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V uporabo so dobili zemljišče, ki je bilo po drugi svetovni 

vojni nacionalizirano in tam prizidali orodišče s stolpom. 

Orodišče je bilo svojemu namenu predano leta 1964. Med tem 

je bil velik požar pri Colnarju leta 1963. 

Posodobitev gasilsko reševalne opreme 

 

 
Motorni brizgalni Rosenbauer (1927) in Rakovica (1957) 

 

Društvo je po zaprtju glinokopa v Bobovku v uporabo dobilo 

motorno brizgalno Rakovica izdelano v Škofji Loki. Brizgalna 

je začasno nadomestila iztrošeno brizgalno Rosenbauer, ki jo 

je bilo potrebno zamenjati z novo. To je društvo dobilo 17. 

novembra 1968. 

 

 
Motorna brizgalna Rosenbauer (1968) 
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Društvo je leta 1971 praznovalo 50. obletnico obstoja. V tem 

času so gasilci obnovili gasilski dom in razširili nasip pred 

stavbo. Pridobili so tudi nove prostore v orodišču, ki jih je prej 

zasedel KŽK. Zgornje prostore pa so preuredili in tako dobili 

primeren prostor za pisarno in družabna srečanja. 

 

 
Upravni odbor s poveljstvom 
 

V društvu so ves čas skrbeli, da so bili tehnično dobro 

opremljeni. Zato so že leta 1975 s pomočjo krajanov in 

tovarne IBI nabavili nov gasilski Kombi IMV. 

 

 
Gasilska četa pred novim gasilskim vozilom  

 

Ker je tovarna IBI prispevala skoraj vsa finančna sredstva, je 

društvo iz ostanka prispevkov kupilo še kombi Zastava za 

prevoz ljudi. 
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Kombi IMV in Fiat Zastava (Stane Kolar, Jože Keršič) 

 

Društvo je imelo zelo aktivno in močno žensko ekipo, ki se je 

uspešno udeleževala gasilskih tekmovanj po vsej državi. 

 

 
Članice gasilskega društva  
Čepijo: Rode Marija, Rogelj Francka, Kogovšek Lučka. Stojijo: Sušnik 

Francka, Rogelj Anica, Gorjanc Helena, Sluga Damjana, Grašič Jožica in 

Grašič Mira 

Prvo pobratenje 

 

V letu 1980 smo pričeli s pripravami na praznovanje 80. 

obletnice društva. Med pomembnejše dogodke zagotovo sodi 

podpis listine o pobratenju in sodelovanju s prostovoljnim 

društvom Šmarje pri Jelšah.  
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Sklep o pobratenju in trajnem sodelovanju (PGD Šmarje pri Jelšah) 

 

Listino o pobratenju sta 20. junija 1981 podpisala predsednika 

PGD Šmarje pri Jelšah Vlado Gobec in predsednik PGD 

Kokrica Stane Kolar.  

 

 
Podpisniki listine o pobratenju  
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Osemdeseta leta so bila za gasilsko društvo Kokrica zelo 

plodna leta. Društvo je začelo svoje člane vključevati v razna 

izobraževanja zaradi pridobitve bolj izšolanega kadra. Vse to 

se je pričelo kmalu obrestovati, saj se je članstvo v društvu 

vidno povečevalo.  

Ustanovitev Društva mladi gasilec 

 

Najbolj intenzivno je bilo delo z mladimi. Tako je bilo leta 

1984, v sodelovanju z ravnateljem osnovne šole na Kokrici, 

Andrejem Bitencem, in pod vodstvom mentorja Staneta 

Kolarja, ustanovljeno Društvo mladi gasilec  

 

 
Pionirji na tekmovanju mladih gasilcev  

Snedicev memorial in tekmovanje ustanovnih članov 

 

Vsa ta leta je društvo delalo zelo dobro tudi na operativnem 

področju. Vse tekmovalne desetine so iz leta v leto dosegale 

boljše rezultate. V tem času smo se poslovili tudi od 

dolgoletnega predsednika društva Lojzeta Snedica. Zato smo 

na pobudo nekaterih operativnih članov leta 1987 organizirali 

svoje prvo tekmovanje na Kokrici. Poimenovali smo ga 

Snedicev memorial. Na memorial so bila vabljena vsa društva 

takratne Gasilske zveze Kranj in pobrateno društvo. 
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Tekmovanje je potekalo septembra na nogometnem igrišču ob 

Čukovem bajerju.  

 

 
Prvi Snedicev memorial na nogometnem igrišču 

(Franc Dolžan, Franc Kern)  

 

Po smrti zadnjega ustanovnega člana društva leta 1990, je bilo 

memorialno tekmovanje preimenovano v Memorial 

ustanovnih članov. Tekmovanje poteka vsako leto in se ga 

redno udeležuje preko 30 tekmovalnih enot. 

 

 
Memorial ustanovnih članov pred trgovino Živila  

Nabava novega orodnega vozila TAM 

 

Tudi sama oprema društva je bila vsako leto boljša in varnejša. 

Pri tem so nam veliko pomagali Gasilska zveza Kranj in 
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krajani s svojimi prispevki. Leta 1990 je društvo začelo zbirati 

sredstva za nabavo novega orodnega vozila TAM, ki smo ga 

slovesno blagoslovili leta 1991. Botra vozila sta bila Helena 

Jeršin in Stane Ivančič, blagoslovil pa ga je župnik Ladislav 

Kovačič. 

 

 
Prevzem novega orodnega vozila TAM 

 

Pobratenje z DVD Pregrada 

 

Ob tej priložnosti smo podpisali tudi listino o pobratenju s 

prostovoljnim gasilskim društvom Pregrada iz sosednje 

Hrvaške. Listino sta 15. junija 1991 podpisala predsednik 

PGD Kokrica Jože Kern in Petar Koprivnjak, predsednik DVD 

Pregrada.  

 
Sklep o bratstvu in prijateljstvu (DVD Pregrada) 
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Nabava moštvenega vozila Peugeot  

 

Zaradi dotrajaosti in varnosti gasilcev se je društvo odločilo za 

zamenjavo vozila IMV. S pomočjo Gasilske zveze in prispevki 

krajanov je bilo leta 1997 nabavljeno vozilo za prevoz moštva 

Peugeot. Botra avtomobila sta bila Majda Štern in Jože Koželj 

ml.  

 

 
Moštveno vozilo Peugeot z botroma 

 

Preoblikovanje Gasilske zveze Kranj in razvitje prapora 

 

Konec devetdesetih let je prišlo do velikih sprememb tudi v 

državni ureditvi. Pričele so nastajati nove občine, temu pa se je 

morala prilagoditi tudi organiziranost gasilstva.  

 

 
Razvitje novega prapora  
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Tako kot drugje po Sloveniji, se je Gasilska zveza Kranj 

preoblikovala in preimenovala v Gasilsko zvezo mestne 

občine Kranj, ki jo je po novem namesto 32 štela le še 16 

društev. Tudi zaradi organizacijskih sprememb smo leta 2000 

razvili nov gasilski prapor, ki ga je blagoslovil župnik 

Ladislav Kovačič. 

 

Denacionalizacija 

 

Obdobje po osamosvojitvi je društvo zaznamovalo urejanje 

lastniških razmerij, ki so nastala kot posledica 

denacionalizacije po vojni odvzetega premoženja. Ker stavba 

gasilskega doma stoji na nacionaliziranem zemljišču, so bila 

potrebna dolgoletna prizadevanja za ureditev lastništva objekta 

gasilskega doma in zemljišča okrog stavbe. V obojestransko 

zadovoljstvo je bil postopek zaključen leta 2009, s tem pa je 

bila omogočena temeljita obnova gasilskega doma. Pri obnovi, 

ki je vključevala zamenjavo ostrešja in oken ter izolacijo 

stavbe, so sodelovali tudi obrtniki iz domačega kraja. 

 

 
Del ekipe, ki je sodeloval pri obnovi doma 

 

Nabava nove motorne brizgalne Rosenbauer 

 

Zagotavljanje ustrezne ravni požarne varnosti je zahtevalo 

vedno bolje in varneje opremljene gasilce. Zato je društvo leta 

2001 s pomočjo Gasilske zveze mestne občine Kranj in 
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prispevkov krajanov prevzelo novo motorno črpalko 

Rosenbauer, potopne črpalke, dihalne aparate in zaščitne 

obleke za celo operativno enoto. 

 

 
Prevzem nove motorne brizgalne Rosenbauer 

 

Tekmovalni uspehi 

 

Na tekmovalnem področju je bilo društvo v zadnjem desetletju 

zelo uspešno. Na občinskih tekmovanjih se je ekipam uspelo 

uvrščati v sam vrh, ženska tekmovalna ekipa članic B pa se je 

leta 2005 prebila na državno gasilsko tekmovanje v Celju, na 

katerem so dosegle peto mesto. 

 

 
Tekmovalna desetina članic B na državnem tekmovanju 

Sprednja vrsta: Nataša Lombar, Damjana Platiša, Suzana Zalokar, Maja 

Bratun, Darko Petelinšek, Mira Grašič 

Zadnja vrsa: Andreja Gornik, Janja Kastelic, Tanja Šiler, Marija Finžgar, 

Damjana Bašelj 
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Pobratenje s PGD Dobrava, Loče pri Poljčanah in Sv. 

Gregor 
 

Na pobudo PGD Šmarje pri Jelšah so pobratena in prijateljska 

društva 24. julija 2005 svoje sodelovanje obeležila z 

zasaditvijo spominske lipe. Po tem vzoru so se lipe zasadile 

tudi v Dobravi, Sv. Gregorju in na Kokrici. 
 

 
Zasaditev lip v Šmarjah pri Jelšah 

 

24. junija 2006 je društvo nadgradilo dolgoletno sodelovanje s 

podpisom listin o pobratenju z gasilskimi društvi Dobrava, 

Loče pri Poljčanah in Sveti Gregor.  

 

 
Podpis listin o pobratenju  

(Andrej Gumzej-PGD Loče, Jože Derlink – GZMO Kranj, Anton Mojstrovič 

– PGD Dobrava, Silva Vrčkovnik, PGD Šmarje pri Jelšah, Jože Gornik – 

PGD Kokrica, Peter Adamič – PGD Sv. Gregor) 
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Društva se udeležujejo številnih prireditev, obletnic in 

tekmovanj ter tako negujejo prijateljske odnose, pospešujejo 

izmenjavo strokovnih izkušenj in informacij ter skrbijo za 

skupen strokovni razvoj, ki prispeva k povečevanju 

usposobljenosti operativnih enot in požarne varnosti v lokalnih 

skupnostih v katerih delujejo. 

Pridobitve ob 90 letnici društva 

 

Da bi PGD Kokrica še naprej delalo tako uspešno, je upravni 

odbor društva potrdil program obsežnih obnovitvenih del in 

nabave novega vozila za prevoz moštva Peugeot. Tako se je v 

letih 2008 do 2011 izvedla poglobitev garaže in ureditev 

orodišča, namestila so se nova avtomatska dvižna vrata, 

uredila se je nabrežina pred gasilskim domom ter v celoti 

obnovilo stopnišče s sanitarijami. 

 

Največja pridobitev pa je nedvomno novo moštveno vozilo, ki 

bo med drugim služilo za potrebe javne gasilske službe v 

Kranju na področju logistike in zvez. Pri izbiri in opremljanju 

vozila je pomagala tudi Gasilsko reševalna služba Kranj. 

Vozilo je bilo financirano s prispevki krajanov in Gasilske 

zveze Mestne občine Kranj, botra vozila pa sta Majda Štern in 

Milan Dolinšek.  

 

  
Novo orodno vozilo Peugeot 
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Gasilske enote PGD Kokrica  

 

Gasilska mladina  

 

PGD Kokrica že od vsega začetka svoj razvoj gradi  na 

gasilski mladini. Brez nje bi društvo životarilo, saj prav oni 

dajejo navdih in energijo za delo. 

 

 
Gasilska enota mladincev iz leta 1939 pod vodstvom Kristanc Franca st.  

Od leve proti desni si sledijo: Franc Kristanc st. (Šuštarjev), Janez 

Podpeskar (Štrosov), Okorn Franc (Potk), Florjan Dolžan (Mlinarjev), 

Franc Kern (Rokov), Franc Kristanc ml. (Šuštarjev), Jože Naglič (Škofčov), 

Anton Kuralt (Primorčev), Miha Klopčič (Koracmanov), Janez Košnjek 

(Znamenškov), Anton Grašič (Bdetov), Leon Toporš (Toporšov) in Andrejček 

Remic (Lončarjev) 

 

 
Člani zgornje ekipe na vaji 
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V društvu se trudimo, da bi v gasilske vrste privabili čim več 

mladih in jih tako potegnili iz ulic. Za to poskrbijo naši 

mentorji, med katerimi s svojim dolgoletnim delom izstopa 

Stane Kolar. 

  

  
Stane Kolar 

 

Stanetu Kolarju in Andreju Bitencu je pri delu z mladimi kot 

mentor pomagal tudi Gordan Kržan.  

 

 
Po letovanju na Debelem rtiču 

 

V zadnjem obdobju pa delo z mladimi nadaljujejo Alenka 

Vadnov kot pedagog ter Marjan Bašelj, Robi Petelinšek, 

Sabina Likozar in Kristina Gornik. 
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Podmladek z mentorji (2011) 
 

Ker je delo z mladimi zelo zahtevno se morajo mentorji na 

svojem področju dodatno izobraževati. Čeprav se število 

gasilske mladine v društvu spreminja, pa vsako leto v društvu 

deluje med 20 in 30 otrok.  

 

 
Tekmovanje GZMO Kranj na Brdu 
 

Rezultati tekmovanj kažejo, da društvo z mladino dobro dela. 

Poleg tega, pa jim na naših srečanjih poleg gasilskih veščin 

ponujamo tudi dodatne aktivnosti. V zimskem času se z otroci 

podamo na smučanje, sankanje ali drsanje, v letnem času pa na 

pohode, taborjenje ali pa izvajamo druge druge športne 

dejavnosti.  
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Taborjenje gasilske mladine iz Kokrice in Loč 
 

Članice 

 

PGD Kokrica je znano po svojem delu in skrbi za članice. 

Številne tekmovalne desetine so dosegale najboljše rezultate 

na občinskih in regijskih tekmovanjih, ter se uvrstile tudi na 

državno tekmovanje. 

 

 
Članice B na tekmovanju GZMOK na Brdu 
 

Članice se poleg tekmovanj udeležujejo tudi drugih oblik 

usposabljanja, se izobražujejo za gasilske specialnosti in 

pridobivajo znanja potrebna za opravljanje operativnih nalog 

gašenja in reševanja. 
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Članice A po uspehu na občinskem tekmovanju GZMOK  
 

Člani 

 

Nosilci operativnega dela v društvu so člani. Biti morajo 

primerno gasilsko usposobljeni in sposobni izvajati naloge 

gašenja in reševanja v najtežjih pogojih.  

 

V sodelovanju z Gasilsko reševalno službo Kranj se 

operativna enota PGD Kokrica usposablja za opravljanje nalog 

zaščite in reševanja, s poudarkom na zagotavljanju zaledne 

oskrbe in logistike. Temu ustrezna je tudi tehnična oprema, ki 

jo nabavlja društvo v dogovoru z Gasilsko zvezo MO Kranj. 

 

 
Člani A na Memorialu ustanovnih članov 
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Tekmovanja predstavljajo posebno obliko usposabljanja in 

omogočajo redno preverjanje usposobljenosti gasilskih enot. V 

društvu delujejo ekipe mlajših in starejših članov, ki se 

udeležujejo ne le lokalnih tekmovanj, ampak svoje spretnosti 

preverjajo tudi na tekmovanjih, ki jih organizirajo pobratena 

društva. 

 

 
Člani B na Memorialu ustanovnih članov 
 

Gasilski veterani 

 

Gasilski veterani so nepogrešljiv del našega društva. S svojimi 

izkušnjami pomagajo pri organizaciji in izvedbi 

najzahtevnejših projektov, ki se jih lotevamo v društvu. 

 

 
Veterani 2011 
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Sodelovanje na tekmovanjih je redna oblika njihovega 

usposabljanja, s katero ohranjajo gasilske veščine in spretnosti. 

Veteranske desetine PGD Kokrica dosegajo lepe rezultate na 

občinski ravni, kjer se uvrščajo v njen sam vrh. 

 

 
Veterani na gasilskem tekmovanju (2002) 
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Predsedniki in poveljniki PGD Kokrica  
 

 

 
Leto Predsednik Leto Poveljnik 

1921 – 1930 Ciril Mrak 1930 – 1934 Karel Pernuš 

1930 – 1939 Jože Lakner 1934 – 1939 Alojz Snedic 

1939 – 1941 Franc Snedic 1939 – 1941 Franc Kristanc 

1948 – 1951 Anton Košnjek 1943 – 1948 Franc Kristanc 

1951 – 1952 Franc Grašič 1948 – 1957 Franc Kern 

1952 – 1953 Franc Kern 1957 – 1966 Miha Naglič 

1953 – 1957 Anton Košnjek 1966 – 1975 Franc Mlai 

1957 – 1975 Alojz Snedic st.  1975 – 1979 Alojz Rode 

1975 – 1979 Janko Sušnik 1979 – 1984 Franc Dolžan 

1979 – 1984 Stane Kolar 1984 – 1988 Stane Kolar 

1984 – 1988 Avgust Škrjanc 1988 – 1993 Darko Petelinšek 

1988 – 1993 Jože Kern 1993 – 2003 Jože Keršič 

1993 – 1998 Jože Gornik 2003 – 2008 Jakob Likozar 

1998 – 2003 Jože Kern 2008 - Marjan Bašelj 

2003 – 2008 Jože Gornik   

2008 – Darko Petelišek   
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Sveti Florjan  
(prirejeno po: Jože Derlink, Kranjska gasilska kronika, 2007) 

 

Sveti Florjan je eden izmed tistih svetnikov, ki so bili 

kmečkim ljudem vedno zelo pri srcu. K njegovi priljubljenosti 

je nedvomno pripomogla podoba svetnika z golido v rokah, ki 

gasi gorečo hišo pred seboj. Kot kaže, je sveti Florjan 

zamenjal neko vodno pogansko božanstvo. V začetku čaščenja 

tega svetnika so se mu priporočali tudi v času suše, vročine in 

pripreke, saj brez vode polje ne obrodi. Za svojega zaščitnika 

so ga izbrali gasilci, dimnikarji, pivovarji, lončarji, kovači in 

sodarji. 

 

 
Freska sv. Florjana na gasilskem stolpu (avtor: Branko Škofic, 2006) 
 

Sveti florjan je kot zgodovinska osebnost zadnja leta življenja 

– v času vladanja rimskega cesarja Diokleciana – preživel v 

rimski pokrajini Norikum. Danes je to predel okoli mesta 

Enns-Lorch, ki leži ob istoimenski reki Enns, blizu mesta Linz 

v Avstriji. Ko je sodnik Akvilin vodil sodni proces proti 40 

vojakom, ki so se opredelili za krščansko vero, se je upokojeni 

častnik Florjan zavzel za njihovo oprostitev in sam izjavil, da 

je kristjan. Ker se kljub prigovarjanju ni odrekel krščanstvu, je 

bil kaznovan tako, da je bil s privezanim kamnom okoli vratu 



 

45 

 

vržen v reko Enns. To naj bi se zgodilo 4. maja 304, zato je ta 

dan sprejet kot dan svetega Florjana. 

 

 
Gasilska maša na Kokrici 
 

K svetemu Florjanu se priporočamo tudi kokriški gasilci, ki se 

na njegov god udeležujemo gasilske maše, da bi se zahvalili za  

za pomoč in zaščito pred nesrečami. 

 

 
Sprevod po godovni maši sv. Florjana (2011) 
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Zahvala  

 

 

Brez pomoči številnih članov in krajanov ne bi bilo mogoče 

izdelati biltena, ki bo v pomoč vsakomur, ki bi želel izvedeti 

kaj več o gasilstvu na Kokrici. Hvala vsem, ki ste pri 

njegovem nastajanju pomagali z zapiski, fotografijami in 

neprecenljivimi informacijami o častitljivi preteklosti 

domačega gasilskega društva.  

 

Upam, da bo prebiranje biltena ne samo kratkočasno, ampak 

tudi poučno doživetje, ki bo razkrilo bogato preteklost društva 

in prispevke vseh, ki so v 90 letih njegovega obstoja 

pripomogli k njegovemu razvoju. 

 

 

Jože Gornik 
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Izdajo biltena ob 90. obletnici PGD Kokrica 

so omogočili 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

MESTNA OBČINA KRANJ 

Svet Krajevne skupnosti Kokrica 

 
Cesta na Brdo 30 • 4000 Kranj 

tel. 04/ 204 52 12 • e-pošta: ks.kokrica@siol.net 
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