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Gradnja projekta iz prejšnjega stoletja
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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. 134 dobijo vsa gospodinjstva v  
KS Stražišče. Naslovnica: Gradnja zadrževalnika visokih vod. 

Vstopamo v čas prvih dni 
novega šolskega leta in 
tudi letos smo v Sitarju 
namenili prostor dru-
štvom, da lahko predsta-
vijo svoje delovanje ter 
seznanijo obstoječe in 
bodoče članice in člane o 
terminih dejavnost preko 
celega šolskega leta. S 
tem dajemo še več pou-
darka na sodelovanju in 
informiranju vseh krajank 
in krajanov v Stražišču in 
tudi to je bil povod za 
prenovo spletne strani. 
Namen nove spletne stra-
ni je, da vsem nam olajša 
pot pri pridobivanju kori-
stnih informacij in naj bo 

stičišče dvosmernega komuniciranja. To je lahko le še en dodatni 
temelj, ki vodi do večje prepoznavnosti in uspešnosti. 

Sicer smo v začetku septembra začeli z gradbenimi deli na 
vodnem zadrževalniku na Bantalah  in gre za največjo investi-
cijo v KS Stražišče v zadnjih dvajsetih letih. Namen zajetja je 

Spoštovane Strašanke in Strašani!
odpravljanje težav z meteorno vodo v Stražišču. S tem posegom 
gre za prvo fazo reševanja poplavne problematike. Vse nasle-
dnje faze bodo sledile v sklopih , saj moramo od Bantal priti 
vse do vznožja Šmarjetne gore, kjer se začne izvor problema ob 
večji količini padavin.  Ko bomo prišli do Šmarjetne gore, bo to 
zajetje tudi v celoti opravičilo svoj namen in smotrnost 
investicije. 

V zadnjem času smo v Stražišču pridobili nova odbojkarska 
igrišča ob nogometnem igrišču in preplastili ovinka na Laborah 
in Gorenji Savi. Obeta se nam pridobitev novih parkirišč pod 
nekoč stoječo Sitarsko hišo. Pred dnevi je izšel tudi javni poziv 
za pridobitev promotorjev za telovadnico ob OŠ Stražišče. Ta 
poziv je resni korak k uresničevanju ciljev, da bo Stražišče v 
bližnji prihodnosti dobilo popolnoma novo telovadnico.    

Tudi ta mesec bo 9. septembra petkova tržnica, ki bo še bolj 
pestra in zanimiva, saj se boste glede na tematiko tržnice 
lahko slikali s pravo kravo Ciko, jo pobožali in zvedeli vse o 
njej. Na voljo vam bodo izdelki, narejeni iz njenega mleka: 
mleko, jogurt, skuta in sir. Predstavljena bo izdelava masou-
neka, ki ga boste lahko tudi poizkusili. Ob 19. uri bo sledilo 
predavanje Matjaža Hribarja, strokovnega tajnika društva 
za ohranjanje Cikastega goveda z naslovom: »Cika nekoč-
danes-jutri«.

In pridite kaj na okoli, vam obljubim, da bo »LUŠTN«!                 
Jure Šprajc, uni. dipl. org.

Skrbijo za spominska obeležja
V krajevni organizaciji Zveze združenj borcev za vrednote NOB 

Stražišče so tudi letos marca po kulturnem programu, ki so ga pripra-
vili učenci Osnovne šole Stražišče, na občnem zboru pregledali delo 
lanskega leta in sprejeli program za letos. Sklenili so, da bodo tudi 
letos namenili posebno skrb urejanju spominskih obeležij. Udeleže-
vali se bodo tudi proslav in organizirali izlete. Na zboru pa so sprejeli 
tudi protestno pismo zaradi dogodkov z begunjsko krizo v EU.

V soboto, 8. oktobra 2016 , pa KO ZZB za vrednote NOB 
Stražišče vabi na  partizanski golaž pri lovski koči na Jamni-
ku. Odhod na Jamnik bo ob 10.30 izpred Osnovne šole Stra-
žišče. Prijave sprejemata Stanka Podobnik (tel.: 031 385 993) 
in Ana Mešič (tel.: 040 849 526) do 5. oktobra.                A. Ž.
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Spoštovani g. Jošt So-
dnik. Nam razložite, kaj 
pomeni ta gradnja in 
kakšen je njen namen ?

Gradi se zadrževalnik 
visokih voda na potoku 
Trenča. Namen je zadrže-
vanje visokovodnega vala 
in ponikanje vode preden 
bi odtekla naprej skozi Bi-
tnje, kjer je struga povsem 
neurejena, mestoma po-
polnoma zasuta ali zace-
vljena; skupek nestrokov-
nih, nenadzorovanih in 
konec koncev tudi nelegal-

nih posegov skozi desetletja. Rezultat vsega tega je poplavljanje 
površin v naseljih Zgornje, Srednje in Spodnje Bitnje. Sedaj pa se bo 
voda zadržala v zadrževalniku in poniknila. Tak je prvotni načrt. Za 
boljšo predstavo krajanov pa: Tu ne gre za stalno jezero, kot si morda 
kdo predstavlja, ampak bo to suh zadrževalnik, ki bo ob povečanih 
padavinah sprejel večje količine vode, ki bo nadzorovano poniknila. 
Večino časa pa bo to samo »suha luknja« brez stoječe vode. Izvedba 
projekta bo omogočila nadaljnji razvoj naselij na območjih, ki so 
bila do sedaj poplavljena in s tem neprimerna za gradnjo. 

Kdo je izvajalec del, investitor in kolikšen bo strošek celo-
tne izvedbe?

Izvajalec del je Vodnogospodarsko podjetje d.d. iz Kranja, ki je 
tudi koncesionar za izvajanje vzdrževalnih del na vodotokih na 
območju zgornje Save. Izvajalec je bil izbran kot ekonomsko 
najugodnejši na javnem razpisu, kjer je bilo, če se prav spomi-
njam, pet ponudnikov. Investitor je Mestna občina Kranj, ki je 
predhodno pripravila strokovne podlage v obliki hidrološko hi-
dravličnih študij, ki so pokazale nujnost in upravičenost izvedbe 
omenjenega zadrževalnika. Izdelane so bile tudi strokovne pod-
lage in analizirane poplavne razmere po izgradnji zadrževalnika. 
Celoten strošek izgradnje zadrževalnika z vso pripadajočo infra-
strukturo je okrog 170.000 evrov in DDV. 

Zakaj je zadrževalnik umeščen prav na tem območju?
Ob tem, da je dovolj prostora, je to območje primerno, ker se 

tu zlivajo zaledne vode iz Stražišča in potok Trenča. Ta lokacija 
je planirana za zadrževalnik tudi v starih študijah, pripravljenih 

Uresničitev nekdanjih študij

Gradnja zadrževalnika visokih vod
Voda, ki je poplavljala Bitnje, bo poniknila. - Vodno gospodarsko podjetje (VGP) d. d  Kranj mora zadrževalnik zgraditi do 

30. oktobra letos. - Gradnja na tem kraju že v starih študijah. - Ni razlogov za zaskrbljenost, da projekt ne bi deloval.
na Inštitutu za vode RS v 
devetdesetih letih prejšnje-
ga stoletja. 

Kdaj mora biti zadrže-
valnik zgrajen?

Pogodbeni rok izvedbe je 
30. oktober 2016. Je pa 
gradnja odvisna tudi od po-
gojev zanjo. Vendar večjih 
odstopanj ni pričakovati. 

Morda še vaš komentar 
k temu projektu.

Menim, da je ta projekt 
glede zagotavljanja poplav-
ne varnosti dela Bitenj nu-
jen in zelo upravičen. To je 
povsem normalen pristop k 

reševanju poplavne 
problematike. Takšni 
so tudi v tujini. Podob-
na rešitev je predvide-
na tudi za zagotavljanje 
poplavne varnosti Že-
leznikov in jugozaho-
dnega dela Ljubljane. 
Res pa gre tam za ve-
čje, dražje projekte, ki 
jih spremlja več zaple-
tov z zemljišči in s so-
glasji. Zato izvedbe 
del trajajo dlje; žal 
predolgo. Pri konkre-
tnem primeru zadrževalnika na Trenči je strokovno vprašanje sa-
mo sposobnost ponikanja vode. Ponikanje je zelo odvisno od ge-
ološke sestave tal, ki so bila predhodno geološko raziskana. Če se 
bo izkazalo, da ponikanje ni na ravni pričakovanega v projektu, 
bodo potrebni dodatni ukrepi, predvidel pa jih bo projektant. Je pa 
tudi v tem primeru več ustreznih rešitev. Zato ni razlogov za za-
skrbljenost, da projekt ne bi deloval, kot je predvideno.

(Joštu Sodniku iz Vodnega gospodarskega podjetja d.d. Kranj se 
iskreno zahvaljujemo za pojasnila oziroma odgovore na vprašanja).

Andrej Žalar

Jošt Sodnik, VGP
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Spoštovani gospod Matjaž Je-
rala. Društvo Sorško polje, ki 
mu predsedujete, je že lep čas 
poznano zaradi svojih vsebin 
delovanja. Kje vse in s kateri-
mi vsebinami in oblikami 
delujete? 

Dogodke organiziramo in soor-
ganiziramo na območju Sorškega 
polja, vabljeni pa so obiskovalci 
od koderkoli. Predavanj se udele-
žujejo tudi iz Idrije, Stične, celo-
tne Gorenjske. Organiziramo 
predavanja z namenom informi-

ranja o pomenu ekološke pridelave hrane, delamo na skupnih 
vrtovih v Prašah in Zbiljah, dvakrat letno organiziramo Ogled 
dobrih praks, ki je namenjen kmetovalcem, da spoznajo, kako v 
različnih predelih Slovenije ekološko kmetujejo. Sodelujemo pri 
organizaciji Stražiške tržnice in Oskrbovalnice Radegost v Mav-
čičah. Več pa je na spletni strani društva www.sorskopolje.si.

V Stražišču ste v sodelovanju s krajevno skupnostjo pri-
pravili in povezali v tržnico kar precej pridelovalcev-ponu-
dnikov. Kako ste zadovoljni s ponudbo in z obiskom?

Ponudbo na tržnici ves čas dopolnjujemo. Ideja tržnice je, da 
lokalne pridelovalce spodbudimo, da pričnejo spet pridelovati in 
oskrbovati predvsem lokalne prebivalce in poskrbijo za njihove 
potrebe. Želimo jih spodbuditi k ponudbi kvalitetnejše, sveže, 
lokalno (doma) pridelane hrane. Trgovci nam namreč ponujajo 
sicer cenovno zelo ugodno, na videz svežo zelenjavo, ki pa obi-
čajno prepotuje velike razdalje, čaka v hladilnicah ali pa močno 
škropljena in celo obsevana daje svež videz in vabi kupce. Slednji 
jo seveda radi kupujejo zaradi popustov, pri čemer pa spregledajo 
in ne preverjajo kvalitete pridelkov. 

Ste že pomislili, če kupimo zelenjavo pri lokalnem prideloval-
cu, da s tem podpiramo pridelovalca, pri katerem bomo dobili 
hrano tudi jutri, ko bo zaradi kateregakoli vzroka motena dobava 
hrane iz drugih držav. Premalo se zavedamo, kako smo ranljivi 
na področju oskrbe s hrano. Trenutno imamo v Sloveniji pri ze-
lenjavi okrog 35-odstotno samooskrbo. Velja pa tudi vedeti, da 
potrošniki sami oblikujemo ponudbo na policah v trgovinah. Ti-
sto česar ne kupujemo, se hitro umakne s polic. Bodimo torej 
premišljeni pri nakupih in se ne izgovarjajmo na trgovce in 
kmetovalce, da ne ponujajo kvalitetne hrane.

Matjaž Jerala, predsednik Društva Sorško polje

Tržnica je spodbuda za kvalitetno hrano
Predavanja, skupni vrtovi, ogledi skupnih praks. - Potrošniki sami oblikujemo ponudbo na policah v trgovini. - Vsak mesec 
na stražiški tržnici je nekaj posebnega. - Če bi bila tržnica večkrat na mesec, bi se morali bolj približati kupcem. - Tržnica je 

tudi druženje v lokalnem okolju.
Ponudba na tržnici je zelo dobra in bo še boljša, če se bodo 

Stražišani in okoličani prepričali o njenem pomenu. Tržnica jim 
bo namreč ponudila tiste pridelke in takšno kvaliteto, kot jo bodo 
zahtevali. Obisk tržnice je dober, glede na velikost območja, ki 
obkroža Stražišče pa je še daleč manjši, kot bi lahko bil. Zato 
velja povabilo, da nas obiščejo vsi, ki želijo zdravo, domačo, 
doma pridelano hrano. 

14. oktober - Bučni dan Dragica Štirn izbor najlepše buče in 
jedi iz buč, … 
11. november - Krst vina, mošt, peka kostanja - poiskati pri-
mernega vinarja
9. december - Praznična tržnica -kuhano vino, suho sadje 
Keršmanc, vsi ponudniki pripravijo darilne pakete za prodajo. 
Mogoče sodelovanje z osnovno šolo – bazar in njihov nastop 
13. januar - Koline, suho meso - kulinarika – predavanje
10. februar - Štorije, običaji, šege, navade - Karničar, Vodopivec
10. marec - vrtnarjenje, semena, biodinamika - Tatjana Oblak

Matjaž Jerala

V okviru tržnice običajno organizirate tudi predavanja 
(izobraževanje in druge dejavnosti). Načrtujete kaj posebne-
ga tudi v prihodnje? 

Vsak mesec je poseben. Za to pa so zaslužni predvsem ponu-
dniki na Stražiški tržnici. Vsak mesec nam namreč pripravijo 
kakšno presenečenje, ko nam predstavijo svoje ponudbe. 

Trenutno je tržnica enkrat mesečno (vsak drugi petek v 
mesecu). Jo načrtujete v prihodnje morda večkrat na 
mesec?

Za enkrat menim, da bi tržnica v Stražišču ostala v dosedanji 
intenziteti. Če pa bi prešli na pogostejše termine, bi bilo smiselno, 
da bi jo organizirali še na četrti petek v mesecu na drugi lokaciji, 
saj večina kupcev prihaja na tržnico z avtomobili in menim, da 
jim ne bi bilo težko narediti še kak kilometer. Mi pa bi se tako z 
novo lokacijo približali še novemu krogu potencialnih kupcev, ki 
bi po kvalitetno hrano prišli tudi vsak drugi petek v mesecu na 
Stražiško tržnico.

Vaš komentar, sporočilo, pobuda, nasvet…. 
Kupujmo kvalitetno hrano v svojem okolju in s tem skrbimo v 

prvi vrsti za svoje zdravje, za okolje, v katerem živimo, za naše 
sovaščane in lokalne pridelovalce. Družimo se na tržnicah in 
dogodkih v lokalnem okolju. Pomagajmo drug drugemu, se po-
vezujmo in premagajmo tistega črva v sebi, ki ga hrani in spod-
buja trenutno okolje in mediji, da smo samozadostni in si lahko 
kupimo ugodje in dobro počutje. 

A. Ž.
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Kolesarski klub Sava Kranj je eden najstarejših kolesarskih klu-
bov v Sloveniji, ki se lahko pohvali s skoraj šestdesetletno tradi-
cijo vzgajanja in treniranja predanih in uspešnih kolesarjev. Ce-
lostni projekt Kolesarskega kluba Sava Kranj v svojem temelju 
predstavlja spodbujanje in večanje zanimanja za kolesarski šport, 
predvsem pa temelji na vzgoji otrok, poučevanju o zdravem in 
športnem načinu življenja, varnosti na cesti, ter razvijanju kako-
vostnega in vrhunskega športa pri otrocih, mladih in odraslih. 

Z novim šolskim letom vabimo vse šolarje, ki jih zanima kole-
sarstvo, k vpisu v naš klub. Vpisi potekajo celotno šolsko leto, 
treningi pa 3 do 4 krat tedensko, odvisno od kategorije. Že tretje 
leto v našem klubu prav tako deluje BMX sekcija, kjer na svoj 
račun pridejo vsi, ki so bolj adrenalinske narave ali pa le najmlajši 
začetniki. Vadba BMX je zelo primerna za najmlajše otroke, saj 
pridobijo veliko tehničnih sposobnosti in koordinacije na kolesu. 
BMX kolesa si lahko izposodite v klubu, tako da ne skrbite, za 
začetek poskrbimo mi!

Klenost, trdovratnost in neizmerna želja po ohranitvi pevske tradi-
cije vodi Stražiški mešani pevski zbor po poti, ki jo hočejo obdržati 
v toku dolgoletne tradicije. S takšnimi cilji je zbor Svoboda deloval 
na rednih tedenskih vajah ter nastopih skozi celotno že 62. sezono.

Nepozabni bodo ostali letošnji nastopi z novim zborovodjem 
Markom Završnikom, ki so jih izvedli v Stražišču, v domovih 
starejših občanov v Kranju, Tržiču in v Cerkljah. Ponosno se je 
zbor odzval tudi za pevske nastope v samem jedru mesta Kranj. 
Ubrano so zapeli na Prešernovem sejmu in na Pozdravu poletja. 
Ta nastop bo pevcem še posebno ostal v spominu, saj so bili prav 
tega dne trije člani z najdaljšim stažem - Janez Hočevar, Milan 
Rihtaršič in Tine Marn odlikovani v Zvezi kulturnih društev 
Kranj. Odlikovanje so prejeli za dolgoletno in vztrajno prepevanje 
prav v Stražiškem pevskem zboru Svoboda – Čestitajmo in stisni-
mo roko jim tudi mi Strašani. Lepo je, če jim rečemo tudi hvala.

Z ubrano pesmijo se je zbor dostojno predstavil tudi na Medob-
močni reviji pevskih zborov v Cerkljah. Višek 62. sezone pa je zbor 
doživel v Železni Kapli/Eisenkappel. Srečanje z dolgoletnimi, iskre-
nimi prijatelji iz Brežic, Proseka/Prosecco iz okolice Trsta/Trieste ter 
jasno domači zbor Zarja. Zelo prešerno in ponosno se je slišala ter 
odmevala slovenska pesem na že 44. srečanju štiri peresne deteljice. 
Neizmerna volja, prijateljstvo in vztrajnost jih iz leta v leto združuje, 
da se prijateljstvo med njimi še vedno krepi, prav zaradi ohranitve 
marsikatere pesmi slovenskega naroda. Tega večera je slovenska pe-
sem zelo čustveno odmevala tudi na razkošni pojedini na gorski 
kmetiji izven mesta Kapla. Slovo v pozno večernih urah je bil prija-
teljski ter nabit z velikimi željami, da se zbori ponovno snidejo.

In tako je sedaj Stražiški zbor Svoboda pred velikim izzivom. 
Že spomladi bo organiziral ponovno srečanje in to 45. jubilejno 

srečanje v Stražišču. Zbor mora prav temu 45. srečanju štiri pe-
resne deteljice posvetiti naj več pozornosti v novi 63. sezoni de-
lovanja zbora Svoboda, ki je pred vrati. Dela, druženja in prepe-
vanja ne bo manjkalo.

Pred velikim izzivom
Iz vsega zapisanega lahko pevcem še enkrat iskreno čestitamo 

in jim zaželimo še veliko lepega, skupnega prepevanja. Prav to 
zborovsko prepevanje pa ne more biti uspešno, če zbor nima za-
dovoljivega števila pevcev. Sedaj, v jesenskem času, je najbolj 
primerno, da se jim pridruži čim več novih pevk in pevcev, saj jih 
zbor nujno potrebuje. Prav z namenom, da bi se zbor na omenje-
nem jubileju in tudi v prihodnje predstavil z močno zasedbo, va-
bimo vse, da pristopite in se vključite v stražiške pevske vrste. 

Vse želene informacije lahko interesenti dobite na telefon Minke 
Kump številka 031 657 290. Velja samo korajža in odločitev zapeti 
v zboru Svoboda z željo ohranjati in širiti slovensko pesem. Tako 
je bilo v že vseh 62 let in naj tako z vašo pomočjo zbor nadaljuje 
tudi v prihodnje. Verjemite, ne bo vam žal. VABLJENI!

Kolesarsko novo šolsko leto!
Vse informacije glede vpisov in ostalih stvari lahko dobite na 

kksava@siol.net ali www.kklubsava.si. 
Predstavljamo vam še eno novost. S prvim septembrom je v 

minilo osem mesecev od ustanovitve kolesarskega servisa, kjer 
servisiramo vse vrste koles, opravimo redni servisni pregled, 
očistimo kolo, popravimo karbonske okvirje, hidravlične vilice 
in vse ostale napake, ki se pojavijo na vašem kolesu. Servis se 
nahaja na sedežu kluba in je odprt vsak dan od 8. do 19. ure, 
kontakt na 041-693-933. 
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»Tisti, ki prinašajo sonce
v življenje drugih ljudi,
so tudi sami obsijani z njim.«
(Sir James M. Barrie)

V soboto, 28. maja 2016, smo se sosedje iz Bavdkove ulice v 
Stražišču ponovno organizirali in se zbrali v velikem številu ter 
veselo praznovali naš jubilejni 5. Dan sosedov.

Lepo je bilo videti številne sokrajane, sosede, prijatelje, znance 
na skupnem druženju vseh generacij. S seboj (kot vedno do sedaj) 
smo prinesli obilo dobre volje, pripravili smo okusne dobrote iz 
domače kuhinje. Tako, da se je “je'lo in pilo pozno v noč”! Tudi 
na družabne igre in ples nismo pozabili ... in skupno zarajali v 
naslednji dan.

Za kaj gre?
Dan sosedov so prvič obeležili v Parizu leta 2000; v letu 2004 

se je pobuda razširila po državah Evrope pod imenom Evropski 
dan sosedov; v letu 2006 Evropska komisija razglasi 27. maj za 
Evropski dan sosedov.

Leto 2013: Dan sosedov se je praznoval v 1400 mestih, vklju-
čenih je bilo 35 džav (22 držav iz EU). 14 milijonov prebivalcev 
sveta se je pridružilo temu praznovanju. Po vsej Evropi je v letu 
2015 več kot 30 milijonov sosedov praznovalo svoj praznik.

Menjalnica v malem otroke, 
mladostnike in njihove starše 
uči, naj stvari, ki jim niso všeč, 
ne zavržejo, temveč zamenjajo 

za kos oblačila ali igračo neke druge osebe. Glavni organizator 
projekta je bila Tjaša Peternelj s prostovoljci: Mašo Benedik, 
Davidom Benedik, Mojco Benedik, Nino Benedik, Danijelo Bevk 
Knez, Katjo Avguštin, Žigom Demšar, Zalo Hafnar in Maticem 
Zupan. Projekt je potekal pod okriljem stražiške Krajevne skupno-
sti, Osnovne šole Stražišče in njenih podružnic, Baragovega vrtca 
ter Vrtca Živ Žav.

»Z vsakim od njih smo se dogovorili za določen termin, v katerem 
so bile zbiralne akcije oblačil in igrač. Otroci ali starši so prinesli 
stvari, ki so jih hoteli zamenjati ali le podariti otrokom iz društva 
Botrstvo. S prostovoljci smo si vse skupaj natančno beležili, na do-
godku pa smo razdelili »kupončke«. Menjava je potekala po principu 
1 kupon – 1 stvar (oblačilo ali igrača ne glede na vrednost).

Skupaj smo zbrali več kot 2000 kosov oblačil in igrač, ki smo 
si jih v petek, 10. junija 2016, po 17. uri na Stražiški tržnici 
lahko izmenjali. Vsi skupaj smo bili zelo presenečeni, saj tako 
velikega odziva nismo pričakovali. Zamenjalo se je nekaj več, 
kot 1000 oblačil, ostala pa smo podarili Društvu Botrstvo – otro-
kom iz socialno ogroženih družin,« je po končani menjavi na 

Dan sosedov na Bavdkovi ulici v Stražišču
Evropski dan sosedov je pobuda, katere namen je spodbujanje 

stikov med ljudmi in spletanje družbenih vezi. Je priložnost za 
srečanje naših sosedov, medsebojno druženje in sožitje, ter prilo-
žnost, da na ta način naredimo konec anonimnosti in odmaknje-
nosti, ki ju doživljamo v mestih.

Namen Dneva sosedov je povezati prebivalce, da bi se bolje 
poznali in bolje sodelovali, da bi vsaj en dan v letu preživeli skupaj 
v prijetnem druženju in ustvarjanju. S tem se krepijo dobri sosed-
ski odnosi in medgeneracijska vzajemnost. Ti odnosi oplemenitijo 
družbeno življenje in prispevajo k dvigu kakovosti bivanja.

Prvi Dan sosedov na Bavdkovi ulici v Stražišču pred petimi leti, 
smo pripravili poskusno, bolj tipajoče, saj je bilo veliko neznank, 
pojavljali pa so se tudi dvomi ali nam bo uspelo. Ampak optimiz-
ma na Bavdkovi ulici v Stražišču nam ne manjka in ... Točno ob 
17. uri smo bili zbrani vsi, mize sredi naše ulice pa so se šibile od 
dobrot. Na ulici je bil pravi “živ-žav” in dobra energija se je 
pretakala med nami, da smo rajali vse do jutranjega svita ...

Ideja je obrodila sadove in potrdilo se je, da VSI SOSEDJE 
potrebujemo medsebojno druženje, klepet in dobro voljo in od 
tedaj je na naši ulici vsako leto veselo.

Dan sosedov na Bavdkovi ulici je zapisan kot praznik v kole-
darju dogodkov vsakega izmed nas. Ta naš prvi skupni dan, pa je 
spodbudil tudi praznovanje olimpijskih kolajn naših športnikov 
in novo leto.

Samo malo je potrebno in se že zberemo, se poveselimo in skupaj 
zarajamo. Tudi, ko je potrebno pomagati, smo si blizu in v stiku in 
radi priskočimo na po-
moč drug drugemu. Smo 
prava mala skupnost v 
dobrem in težkem. In 
ponosni smo na to, da 
smo skupaj zasejali po-
vezanost med nami.

Karmen Ignjić
slike: Barbara Franko

Menjalnica v malem
Dandanes veliko ljudi po nepotrebnem nakupi kose oblačil, modnih dodatkov in igrač, ki 

jim kasneje, kot »zgrešen nakup«, stojijo v omari. 
petkovi tržnici povedala 
glavna organizatorka 
Tjaša Peternelj.

Poudarila je še, da je 
projekt popolnoma brez-
plačen in ne zahteva no-
benega denarja. Z njim 
vsi udeleženci naredijo le 
dobro delo. Skupaj so ob-
darili več kot 100 otrok 
(družin), ki so jim iz srca hvaležni. 

V nadaljevanju bo projekt dvakrat na leto; jeseni spomladi.
»Zahvaljujem se vsem prostovoljcem, KS Stražišče (Juretu 

Šprajcu, ki nam je omogočil izvedbo), Osnovni šoli Stražišče 
(Ravnatelju in učiteljem, 
ki so nas z veseljem 
sprejeli in podprli), 
sponzorjem (ki so nam 
pomagali pri oblikova-
nju in tisku tiskovin) ter 
vsem, ki so se udeležili 
menjalnice in s tem na-
redili dobro delo. 
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nadaljevanje prihodnjič

Že s prvim stavkom tega članka je po-
trebno z vso jakostjo vzklikniti »Bravo 
folklorniki SAVA«. Tudi ob koncu 66. 
sezone delovanja folklorne skupine se 
lahko z velikimi črkami zapiše »Hvala 
Savčani, bili ste pridni!« Zahvale je 
vreden vsak posameznik in še posebej 
vsi skupaj. Opravljeno delo tudi tokrat 
lahko kronamo s ponosom in častjo. 
Ohranjati dediščino lastnega naroda je 
danes v teh težkih razmerah zelo, zelo 
težko.

Podarjati delovanju skupine vsak tretji 
večer ni mačji kašelj. Brez načrtnega, re-
snega in kontinuiranega delovanja rezul-
tatov ni in jih ne more biti. Folklorniki 
SAVA pa smo tudi v pretekli 66. sezoni 
zabeležili vrsto občudovanj in dosegli vr-
sto zavidljivih dosežkov. Odgovorno in 
ponosno smo se predstavljali na številnih 
nastopih doma in tudi v tujini. Vse skrbno 
naučeno in večkrat predstavljeno na šte-
vilnih nastopih nam daje novih zagonskih 
moči, da folklorna dediščina našega naro-
da še dolgo ne bo šla v pozabo. Ponosni 
smo tudi, da z našim delom marsikaterega 
mladega »odtrgamo« z neprijazne ulice 
ter že skoraj neodložljivega interneta. Z 
našim načinom delovanja gre tudi za 
ljudsko druženje mladih, s čimer se krepijo 
spoštljivi in delovni odnosi.

To veliko bogastvo našega delovanje se 
je v tem letu že potrdilo prav na malo ve-

Osmič v Franciji
bili deležni tamburaši Bisernice, ko so 
pred številno Hrvaško publiko pokazali, 
da se z veliko vloženega truda še lahko 
igra na Farkaševe zahtevne tamburice, ki 
jih na Hrvaškem že opuščajo. Izraženo 
vabilo, da moramo še priti k njim, je veliko 
priznanje našemu delovanju. Tudi vsako-
letnih tradicionalnih nastopov v centru 
mesta Kranj ne gre pozabiti, saj vedno 
pokažemo kaj novega iz slovenskega fol-
klornega prostora. Plesali smo na Prešer-
novem sejmu pa na Pozdravu poletja in na 
Tednu ljubiteljske kulture.

S temi in še vrsto drugimi nastopi ter 

številnimi, namenskimi vajami smo sezo-
no zelo delavno pripeljali do velikega vr-
hunca sezone. Tako kot vsako leto je bil 
naš cilj tudi tokrat večdnevno gostovanje 
v tujini. Skozi celotno sezono smo se pri-
pravljali na zahteven in pester izziv ter z 
odgovornim delom dočakali že osmo go-
stovanje v Franciji. Gostovati  v mestu 
Alencon, kjer smo bili že leta 1975, je bil 
še večji izziv in bili smo primorani poka-
zati veliko več. Malo katera folklorna 
skupina se lahko pohvali s tako zgodovino. 
V posebno čast in hkrati tudi odgovornost 
do organizatorja in njihove publike smo 
skozi celo leto delali načrtno prav za ta 
veliki mednarodni festival, na katerega 
smo bili povabljeni že drugič.

čjem nastopu v Bohinjski Bistrici. Z na-
šim nastopom smo obogatili visoko oble-
tnico bohinjske železnice. Prav na ta 
nastop smo bili povabljeni zaradi izredne 
širine našega sporeda in doživeli smo 
gromko aplavdiranje. Ne gre pozabiti, ka-
ko zadovoljna je bila publika v Retečah 
ob prikazu naše nove plesne točke Porab-
skih Slovencev. Deležni smo bili velikega 
aplavza, saj smo prikazali nekaj novega iz 
zakladnice naše slovenske dediščine. Ne-
pozabne bodo ostale tudi neredke solze, ki 
so jih potočili nekateri starejši občani v 
domu ostarelih v Cerkljah, ko so jim za-
pele naše pevke – Dečve. Ne gre zanema-
riti presrečnih otrok v vrtcu v Cerkljah, ki 
so lahko v živo potipali belokranjsko belo 
nošo ter z nami v naročju poskusili zaple-
sati belokranjsko kolo. Veliko čestitk so 

Saj jo poznate. V Stražiški ulici 3. Pri 
šoli Stražišče. Zraven igral in velikega 
parkirišča. 
Pa kaj razlaga  . Saj je že skoraj trideset 
let tam. In tudi »Džimija« poznate.
In njegove sladolede brez glutena tudi, 
pa kavico, pa…
Le pridite. V Slaščičarni Medenjak 
(»pri Džimiju«) boste vedno prijazno 
postreženi. 

Slaščičarna MEDENJAK
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ženje. Mentorica klekljanja Marjeta Plahuta je svoje znanje iz-
popolnila v klekljarski šoli za odrasle v Idriji in pridobila certifi kat 
mojstrice klekljanja. V tem študijskem letu je veliko časa name-
nila učenju novih članic, dolgoletnim članicam pa pomagala 
nadgraditi njihovo znanje z novimi tehnikami. Mentorica kvač-
kanja je Dora Rihar, dober poznavalec ročnih del, izredna stro-
kovnjakinja v kvačkanju, naš fotograf, tehnični vodja razstave, 
še posebej pa je treba poudariti, da zna svoje znanje odlično 
prenesti na kvačkarice.

V okviru prireditev ob kongresu svetovne čipkarske zveze OID-
FA Ljubljana so razstavljale aprila v hotelu Golf na Bledu. Pripravile 
so zanimiv nabor čipk, ki zahtevajo veliko tehnik klekljanja. Ude-

ležile so se skupinskega 
klekljanja na Prešerno-
vem trgu v Ljubljani, 
kjer je klekljalo preko 
400 klekljaric iz Slove-
nije, pa tudi iz tujine. 
Redno pasodelujejo tudi 
na razstavi ročnih del 
pod okriljem Pokrajin-
ske zveze društev upo-
kojencev Gorenjske. 

Da so čim bolj na te-
kočem se udeležujejo 
čipkarskih razstav po 
Sloveniji. Stalnica ogle-
dov pa so razstave  v Ži-
reh, Idriji, Cerknem, Že-
leznikih, Gorenji vasi.

Majda Jančar
voditeljica sekcije

Na letošnji 7. razstavi sekcije ročnih del Ivanjščice pri DU Bi-
tnje Stražišče z naslovom Čipka v mojem domu je 40 klekljaric 
in kvačkaric razstavljalo več kot 200 čipkastih prtičkov, zaves, 
slik, vitražev, nakita in cvetja. Med izdelki so bile prave mojstro-
vine klekljaric z bogatim znanjem, ki so si ga pridobile na čipkar-
ski šoli in na tečajih v Idriji in Železnikih. Na razstavi pa so bili 
tudi lepo izdelani drobni vzorci  novih članic, ki so se nam pri-
družile šele pred kratkim in jih je učila osnov klekljanja naša 
mentorica Marjeta Plahuta.

Skupni projekt članic krožka je bila slika Veselo drevo, na ka-
teri je bilo 110 klekljanih listov, ki jih je klekljalo 25 članic. 
Idejni vodja in avtor večine vzorcev je bila Milanka Šeruga, ki 
je tudi naslikala sliko, na kateri so bile razporejene čipke.

Ob odprtju razstave so 
imeli kulturni program 
učenci 2. razredov OŠ 
Stražišče pod vodstvom 
mentoric Petre Štrukelj, 
Alenke Vodopivec in Ža-
ne Nježič. Prikazali so 
ljudske plese in stare 
otroške igre. Rdeča nit 
otroške prireditve je bilo 
pomladno prebujenje. 
Občinstvo je bilo navdu-
šeno nad nastopom malih 
nadobudnežev, oblečenih 
v obleke iz časov naših 
babic in prababic.

V sekciji ročnih del 
Ivanjščice pri DU Bitnje 
Stražišče je 43 članic iz 

Ivanjščice Društva upokojencev Bitnje Stražišče

Čipka v mojem domu
Na sedmi razstavi od 20. do 22. maja 2016 v Osnovi šoli Stražišče je bilo med 200 različnimi razstavljenimi deli najlepše 

VESELO DREVO s 110 klekljanimi listi.
vseh KS Kranja, Cerkelj, Radovljice. Članice so predvsem upo-
kojenke, ki so v zrelih letih našle pravi magnet za ustvarjanje. 

Srečujejo se že 14. leto, dvakrat tedensko v OŠ Stražišče, ob 
ponedeljkih kvačkarice, ob četrtkih pa klekljarice, kjer si izme-
njujejo izkušnje, vzorce, nasvete, vzamejo pa si tudi čas za dru-

Razstava v Golf hotelu na Bledu

Skupinsko klekljanje na Prešernovem trgu v Ljubljani

Veselo drevo s 110 čipkami na razstavi 
v Stražišču

Z razstave od 20. do 22. maja v šoli v Stražišču
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Prostovoljno gasilsko društvo Stražišče je bilo ustanovljeno leta 
1902, z namenom izboljšanja požarne varnosti v vasi Stražišče in 
okolici. Skozi vsa ta leta se je društvo širilo in moderniziralo. Naj-
več društvo napreduje v zadnjem času, zlasti od leta 2010 naprej, ko 
smo pričeli z gradnjo novega gasilskega doma. Leta 2000 so straži-
ški gasilci prevzeli moštveno vozilo GVM-1 Peugeot Boxer, ob 110 
letnici prostovoljnega gasilskega društva Stražišče, leta 2012 je 
sledil prevzem novega gasilskega doma in novega gasilskega vozila 
za gašenje požarov GVV-1 Iveco Daily, v letu 2014 smo gasilci 
kupili novo motorno brizgalno Rosenbauer FOXIII, letos pa smo v 
društvo pripeljali novo moštveno vozilo GVM-1 Volkswagen 
Transporter – 4M. Danes po 114 letih delovanja našega gasilskega 
društva, se torej lahko pohvalimo z novim gasilskim domom, tremi 
gasilskimi vozili in novo gasilsko opremo.

Takih uspehov v zadnjem času v društvu ne bi bilo, če v društvu 
ne bi imeli strokovno usposobljenih in delavnih članic in članov, 
ki se redno izobražujejo, hodijo na tekmovanja, se udeležujejo 
gasilskih vaj in skrbijo za dobro delovanje društva. 

Seveda pa ne bi šlo tudi brez naših krajanov in podjetnikov, ki 
nas vsako leto s prostovoljnimi prispevki podprejo.

Tudi minulo leto (2015) je bilo za Stražiške gasilce uspešno in de-

DU Bitnje Stražišče je vstopilo v 9. leto delovanja z novim 
predsednikom Borutom Pičulinom. Ugotavljamo, da se upoko-
jenci krajevne skupnosti Stražišče vse bolj vključujejo v aktivno-
sti društva. Imamo že preko 730 članov iz Stražišča, Bitenj in 
praktično iz vseh KS Kranja.

Društvo ima vrsto dejavnosti, kot so organiziranje zabavnih 
prireditev, izletov po domovini in zamejstvu, planinske pohode, 
kulturne prireditve, športne dejavnosti, skrbi za starejše, zdra-
vstvene preglede, ročna dela - klekljanje in kvačkanje in vseži-
vljenjsko učenje.

Tudi za leto 2016 smo pripravili atraktivne programe za članarino 
8 evrov. Letos smo se že sprehodili po Poti za zdravo srce, po Poti 
7 slapov v Istri, na Vremščico, Krasji vrh, Dovško babo, čez Prevalo 
na Roblek. Pohodov se udeležuje veliko naših članov. Sekcija za 
turistične izlete je obiskala Kras, Suho krajino, Trubarjevo deželo, 

Med najstarejšimi 

Prostovoljno gasilsko društvo Stražišče
Blagoslovili smo novo vozilo, ki ste nam ga pomagali nabaviti.

lovno. Veliko smo postorili na področju požarne varnosti, nabavili tudi 
veliko gasilsko reševalne opreme, veliko postorili v gasilskem domu. 
Novo moštveno vozilo (kombi) GVM-1 Volkswagen Transporter -4 
Motion, za katerega smo pobirali prostovoljne prispevke ob koncu 
leta 2015, smo v garažo gasilskega doma pripeljali 1. marca letos. 

Stražiški gasilci se vam krajanom in podjetnikom še enkrat 
zahvaljujemo za prostovoljne prispevke, ki ste nam jih namenili 
za naše novo vozilo.

V soboto, 2. julija, pa smo bili skupaj na veliki vrtni veselici na 
Pantah. Pred tem pa smo ob 18. uri imeli tudi blagoslovitev vozila.

Zahvaljujem se vsem, ki ste pripomogli, da je Prostovoljno 
gasilsko društvo v zadnjem času tako napredovalo.

Predsednik PGD Stražišče Janez Jančar

Društvo upokojencev aktivno že deveto leto

z ladjico pa so si ogledali slovensko obalo. Na nogometnem igrišču 
v Spodnjih Bitnjah so v juniju uspešno pripravili društveni piknik, 
uspešno organizirali tri kopalne izlete. Kolesarji vsak drugi petek 
prekolesarijo okrog 40 km proti Cerkljam, Golniku, Medvodam, 
Bledu, Škofji Loki. Kulturna sekcija je obiskala Opero v Ljubljani, 
v poletnem gledališču Studenec si ogledala jubilejni koncert Alp-
skega kvinteta in Slovenskega okteta ter komedijo Charlyjeva teta. 
Vsak torek in petek člani balinajo na nogometnem igrišču v Spo-
dnjih Bitnjah. V juniju smo obiskali 176 članov starejših od 80 let, 
od tega 79 članov iz Stražišča in jih obdarili. 

Vabimo vse upokojence, da se nam pridružijo in vključijo v 
naše aktivnosti. Tudi za leto 2017 pripravljamo zanimiv program. 
Društvena pisarna v gasilskem domu v Bitnjah je odprta vsak 
ponedeljek od 9. do 10. ure in vsako prvo sredo v Šmartinskem 
domu Stražišče od 9. do 10. ure.                                 Majda Jančar

Pohod na Dovško babo

Krstenica

Kolesarski izlet

Pohod na Dovško planino
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S strani odgovornega urednika Sitarja sem 
bil naprošen, da bi tudi tokrat napisal nekaj 
misli za začetek novega šolskega in vero-
učnega leta. Ne morem razmišljati drugače, 
kot mi veleva srce. Vsakdo pa naj sprejme 
te misli v luči osebne svobode, ki jo je 
Stvarnik položil v človekovo srce.

Pred vsakim mladim človekom, ki stopa 
na novo stopničko svoje osebne rasti, je 
nov izziv; še večji izziv pa je pred nami, ki 
so nam otroci zaupani. To ste starši, učitelji, 
duhovniki in drugi vzgojitelji.

Kakšen bo jutrišnji človek? Kakšno bo človeštvo čez desetletja?
Vsak otrok je skrivnost: kdo ve, kaj skriva v sebi? Pred njim so 

ponudbe, programi…
Človek kar težko izbira, koliko je razstavljenega. Vse vabi in 

snubi mladega človeka: »Tukaj boš dosegel največ! Tukaj ti bo 
najlažje! Tukaj ti bo najprijetneje in najlepše! Tukaj boš postal 
največ!«

Vsi ljudje imamo pred sabo skupen cilj, v sodobnem jeziku bi 
ga izrazili: vsestransko razvita človekova osebnost! V verskem 
jeziku bi rekli: popolnost, svetost.

Sodobne znanosti človeka močno vklepajo v svet materije in 
biologije. Vera pa gleda na človeka celovito, združuje namreč 
dimenzijo telesnosti in duha; ne odtujuje ga materialnemu svetu, 
ne odvrača pa ga od sveta duha. Vera človeku omogoča, da se 
polno uresniči, v vseh svojih razsežnostih in možnostih, ki jih 
vsebuje osebnost.

Verska vzgoja nam torej omogoča, da na človeka gledamo ce-

Nov začetek
lostno, hkrati pa nam ponuja načine, da se človek lahko v celoti 
tudi uresniči.

Svojih otrok ne bomo za življenje ustrezno usposobili samo s 
kruhom in z igrami, ne z materialnim blagostanjem. Otrok mora 
z materinim mlekom vpijati tudi ideale, vrednote, življenjske 
usmeritve. Ubogi otrok, ki ga v življenje odpravimo samo z 
»blagoslovom« materialnega blagostanja!

Ali slišimo otroke, ki kričijo, da hočejo »živeti«, da imajo 
pravico do življenja; kričijo, da imajo pravico zvedeti resnico, 
vso resnico, neokrnjeno resnico; da imajo pravico biti ljubljeni in 
ljubiti; kričijo, da jih ne bi zapirali v majhen svet nepoučenosti; 
kričijo, da jim nima nihče pravice mašiti usta s kruhom, da bi jih 
tako utišal in jim kratil pravico do kruha, ki hrani njihovega lač-
nega duha… Zato odpri se: oče, mati, občestvo za resnične potre-
be mladega človeka, da bo s tvojo pomočjo mogel uresničiti 
svojo osebnost. Ne opehari jih za enkratne možnosti življenja! 
Življenje je resna stvar in velika naloga. Kdo ima pravico neod-
govorno živeti zase, kaj šele za druge?

Starši imate veliko skrbi, toda dostikrat le nekaj manjka: vzeti 
si čas za otroka. Vse drugo se da nadoknaditi, vzgoje se ne da. 

Za Jezusa je rečeno, da je v šoli Jožefa in Marije - torej v dru-
žini - »napredoval v modrosti in starosti in milosti pri Bogu in pri 
ljudeh«. Sveti papež Janez Pavel II. pa je vsem zaklical: »Ne 
bojte se Kristusa. Nihče!« Kristus je na edinstven način prodrl v 
skrivnost človeka, vstopil je v njegovo srce! Postal je človek, da 
bi se mi od njega naučili biti ljudje.

Naj bo torej to novo šolsko in veroučno leto za vsakogar prilo-
žnost, da bomo postali bolj ljudje in zato tudi bolj srečni.

Bojan Likar, župnik

Bojan Likar, župnik

Člani KO za vrednote NOB smo zaskrbljeni zaradi dogodkov, ki 
so nastali v zvezi z begunsko krizo v EU in še posebej na Balka-
nu. To ni več humanitarna kriza ljudi, ki so morali zapustiti svoje 
domove in domovino, ampak je to kriza političnega sistema v 
katerem živimo, tako v Sloveniji kot tudi v EU. To je kriza vre-
dnot, za katere se zavzema velika večina ljudi in za katere so se 
borili in umirali slovenski partizanski borci in aktivisti OF. To so 
vrednote, ki jih spoštujemo in uresničujemo vsi pošteno misleči 
ljudje v naši slovenski državi ne glede na narodnost, raso ali 
versko izpoved. To poudarjamo tudi zato, ker so bile te vrednote 
v programu OF SN katere 75. obletnico ustanovitve letos praznu-
jemo. Na teh osnovah je vodila osvobodilno gibanje in upor proti 
okupatorjem in njihovim domačim pomagačem.

Dogodki zadnjih dni so zastrašujoči. Ljudem brez vesti in 
spoštovanja temeljnih načel človeškega življenja kot so poštenje, 
solidarnost, tovarištvo,pomoč trpečim in nenazadnje nacionalna 
osvoboditev in uveljavitev prvin ljudske demokracije. Tem lju-
dem očitno te vrednote ne pomenijo nič in se na svojih zborova-
njih iz njih norčujejo.

Protesti v Šenčurju, Logatcu in Ljubljani so pokazali pravi 
obraz slovenske desnice. Slikanje veljakov SDS in NSi pod do-
mobranskim plakatom iz leta 1945 veliko pove. To je novodobni 
fašizem. Očitno zmaga nad fašizmom in nacizmom 1945 ni bila 
dovolj?! Posebej smo ogorčeni nad postopkom staršev dijakov v 

Krajevna organizacija ZB za vrednote NOB Stražišče

IZJAVA Krajevne organizacije ZB 
za vrednote NOB Stražišče.

Sprejeta je bila na Občnem zboru 3. marca 2016 v Stražišču pri Kranju.

kranjskem Dijaškem domu in profesorjev kranjske gimnazije 
Franceta Prešerna. Vsi ti ljudje to počnejo pod geslom »demo-
kracije« in »svobode govora« in ksenofobije. Kakšno ustavo in 
zakonodajo imamo, da državni organi nimajo možnosti, da po-
sredujejo in onemogočijo tako fašistoidno delovanje, ki nima nič 
skupnega z demokratično ureditvijo naše države.

Protesti pripadnikov in somišljenikov desno usmerjenih poli-
tičnih strank so pokazali vso »veličino« njihove »evropske civi-
liziranosti« pred vso evropsko in delno tudi svetovno javnostjo. 
Žal se ob tem poroča in razpravlja tudi o Sloveniji in Slovencih.

Člani KO ZB za vrednote NOB Stražišče pričakujemo, da 
Glavni odbor ZZB za vrednote NOB javno in odločno pove, da 
člani zveze borcev ne sprejemamo take »demokracije« in da 
mora država zagotoviti spoštovanje temeljnih človekovih pravic 
in vrednot, še zlasti kadar so ljudje v stiski in potrebni pomoči. V 
našem primeru so to begunci z Bližnjega vzhoda. Žična ograja na 
meji je slovenska sramota.

S tovariškimi pozdravi!
Delovni predsednik: Jože Kavčič 

Predsednik: Lado Guna
Kranj, 4/3-2016

V vednost:
Mestna občina Kranj, Odbor ZZB za vrednote NOB Kranj, Svet 
KS Stražišče.
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projek�ranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.

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.


