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Lepo povabljeni na prireditve
28. Stražiškega kulturnega tedna
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Aktualno
Kultura, kultura, kultura… Želeli smo jo in
imamo jo, lahko s ponosom pritrdim. V prvem
tednu decembra prihaja
že 28. KULTURNI TEDEN v Stražišču.
Kultura lahko v sebi
nosi veliko pomenov, saj
je lahko igriva, nagajiva,
srečna, strašljiva, poučna
in s krajani nerazdružljiva. In takšen bo tudi prihajajoči teden, ki bo takšen, da bo za vsakogar
nekaj: gledališki večer,
likovna razstava, koncerta
Jure Šprajc, predsednik Sveta KS z različnima žanroma,
Stražišče
obisk Miklavža, glasbena
šola in folklorni večer.
Ob pogledu na celotno programsko sliko ne morem mimo pohvale organizacijskemu odboru, ki je s svojim profesionalnim pristopom priskrbel kvalitetni program, na kakršnega bi bili ponosni
tudi večji in odmevnejši festivali.
Sicer se bližamo koncu leta in tudi dejavnosti KS Stražišče so
v polnem teku. Končuje se projekt severnega dela Pot na Jošta
nad graščino in pripravlja se tudi že dokumentacija za ureditev še
južnega dela pod graščino. V dokončanju so parkirišča pod Joštom in prav tako tudi izgradnja tribun na našem centralnem
štadionu na nogometnem igrišču. Po zadnjih poplavah lani so
bile vidne posledice na Benedikovi ulici, po dogovoru s predstavniki Mestne občine jo bomo preplastili.
Prihaja tudi Veseli december. Ne pozabite pa tudi na naš največji krajevni praznik - Kulturni teden v Stražišču od 30. novembra
do 6. decembra. Poleg prazničnega že 28. Stražiškega kulturnega
tedna pa vljudno vabljeni tudi na tržnico, ki bo v petek, 11. decembra, in na koncert Glasbene skupine Beer Belly, ki nas bo
navdihnila z irskim prizvokom 17. decembra 2015.
Bodimo skupaj.
Jure Šprajc, uni.dipl.org.

28. Stražiški
Ponedeljek, 30. november 2015, ob 19. uri
Šmartinski dom

ODPRTJE
28. STRAŽIŠKEGA
KULTURNEGA TEDNA
2015
Nagovor predsednika Sveta KS Stražišče Jureta Šprajca
** *
Slavnostni govornik Boštjan Trilar, župan Mestne občine Kranj
***
Mešani pevski zbor Svoboda, zborovodja
Marko Završnik
Igralec Tine Oman
Harfist Jernej Mišič
Citrarka Tanja Šifrer
Slikarska razstava Božidarja Zebca
iz Zgornjih Bitenj
z oceno umetnostne zgodovinarke
Maje Medja
***
Župan Boštjan Trilar

Slavnostni govornik Boštjan Trilar

Mešani pevski zbor Svoboda

Zbor je soustanovitelj srečanj Štiriperesne deteljice - pevcev iz Italije,
Avstrije in Brežic. Začetniki zbora
so bili 1952. leta pevci v Moškem
pevskem zboru. Pred razpadom v
prelomnem trenutku so zbor »reši-

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. 131 dobijo vsa gospodinjstva v
KS Stražišče. Naslovnica: Vabilo na 28. Stražiški kulturni teden 2015
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kulturni teden 2015
le« pevke in od takrat nadaljuje tradicijo že
63 let kot Mešani pevski zbor. Novi zborovodja je Marko Završnik
Harfist
Jernej Mišič

Jernej
Mišič,
učenec v 7. razredu, se je začel
učiti glasbo pri
šestih letih. Sicer pa ga glasba
in harfa spremljata že vse
življenje, saj je
Igralec Tine Oman
mama harfistka.
Že po dobrem letu igranja se je udele- Harfist Jernej Mišič
žil mednarodnega tekmovanja. Bil je
edini fant in najmlajši tekmovalec. Do sedaj je bil že na več kot
30 tekmovanjih. Absolutnih zmag ima že
več kot 10,največji
uspeh pa je tekmovanje za mlade harfiste
v Parizu.

Sreda, 2. december 2015, ob 19. uri
Šmartinski dom

Gledališki večer
Moj Vinko
komedija v izvedbi Dramske skupine KUD Ivan Cankar
iz Šmartna v Tuhinju. Režija: Franc Modrijan, Sara Lukan
Zgodba se dogaja v tipični slovenski vasici, kamor pride mlad,
simpatičen in bogat Nemec Jure. Umirjeno življenje v podeželski
vasi se obrne na glavo. Prej zveste žene in nedolžna dekleta se
podajo na lov za mladim šarmerjem.
Igrajo Marta Šuštar (Mica Miško), Janez Pavlič (Vinko Miškonjen mož), Maja Korošec (Marinka Miško-njuna hči), Breda
Jeras (Treza Nergačsoseda), Zoran Grošelj
(Hanzek Nergač-njen
mož) in Jan Goltnik
(Jure Potočnik-mladi
mož iz Nemčije.

Citrarka
Tanja Šifrer

Tanja Šifrer igra citre že od 12. leta.
Citrarka Tanja Šifrer

Instrumenta se je 6 let učila pri
Vidi Učakar. Od takrat pa poslušalce z nežnimi zvoki svojih že
tretjih citer razvaja na raznih
prireditvah, srečanjih, porokah
in obletnicah.
Slikar Božidar Zebec

Torek, 1. december 2015, ob 19. uri
Šmartinski dom

Večer učencev
Avtor glasbe: C. Cowles
Selena Podgoršek: Ribje fantazije - glasbena pravljica
Sodelujejo učenci oddelka prečne flavte
Glasbene šole Kranj
Mentorica: Katja Stare
Osnovna šola Stražišče Kranj
Nastopajo učenci Unesco krožka
Mentorica: Simona Špolad

Četrtek, 3. december 2015, ob 19. uri
Šmartinski dom

Glasbeni večer
Koncert Prifarskih muzikantov

Glasbeno pot so začeli 1988 leta pri Fari v Kostelu. S pesmijo
in vižami ohranjajo bogato in raznoliko slovensko ljudsko izročilo, v zadnjih letih pa so svoj glasbeni nabor opazno razširili.
Slišimo jih peti zimzelene melodije, pesmi dalmatinskih klap,
domače in tuje popevke in tudi ljudske pesmi drugih narodov.
Poseben zvok dajejo skupini tamburaški instrumenti, violina,
harmonika in druga glasbila. Odlikuje jih štiriglasno petje,
glasbeni kritiki pa jih uvrščajo med najboljše etno skupine na
Slovenskem.
V skupini so
Mitja Ferencdrugi tenor, Valentin Južnič-prvi bas, Martin
Marinč-drugi
bas, Toni Obranovič-prvi tenor,
Uroš Obranovičprvi tenor, Jernej
Pečak-drugi tenor in Brane
Počkar-prvi bas.
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Petek, 4. december 2015, ob 21. uri
Šmartinski dom

Večer za vse
generacije
Koncert skupine Mali oglasi
s plesalkami skupine Cowboy ritem

odšla iz države Jugoslavije, vrnila pa
se je domov v državo Slovenijo. Danes
je to folklorna skupina, ki se predstavlja doma in v tujini
z največ plesi v
originalnih kostumih. Z Zvonkom
Gantarjem je tudi
glavna mentorica Stražiških kulturnih tednov; letos že 28. Stražiškega kulturnega tedna.
Folklorno društvo
Vipava

Odrasla plesna skupina Folklornega društva
Vipava pleše od leta
2001. Plešejo predvsem plese iz Istre,
Notranjske, Tržaške in
Goriške regije ter plese
Posočja in Trente.
Oblečeni so v vipavske svečane kostume iz 19. stoletja.
Folklorno društvo
Borjač Sežana

Sobota, 5. december 2015
Šmartinski dom

Miklavžev večer
(pripravlja
Župnijska Karitas Kranj Šmartin)
Vid Nikdar sit
Scenarij, priredba in režija: Maja
Ahačič
Prva predstava ob 17.00 za predšolske
otroke,
druga ob 19.00 za šolske
Obisk svetega Miklavža s spremstvom. Prejem darila samo s
predhodno prijavo otroka. Prijave na sedežu Karitasa ali v župnišču Kranj Šmartin.

Nedelja, 6. december 2015, ob 18. uri
Šmartinski dom

Folklorni večer
Umetniški vodja vseh skupin je Tomaž Gantar
Folklorna skupina SAVA Kranj

Folklorna skupina Sava Kranj je ena tistih v Sloveniji, ki je prav
med osamosvojitvijo bila na gostovanju v tujini. Na gostovanje je
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Kulturno društvo Borjač v Sežani deluje od
leta 2008. Temeljno
poslanstvo
celotne
skupine je predstavljanje bogate domače
kulturne
dediščine,
ohranjanje
ljudske
glasbe, šeg in navad, plesov in pesmi.
Folklorna skupina
Karla Štreklja Komen

Folklorna
skupina
ohranja kulturno dediščino s kraškega in tudi
širšega slovenskega
območja. Člani društva se redno udeležujejo srečanj folklornih
skupin. Sodelovali so
tudi na mednarodnih
festivalih v Braziliji, Egiptu, Litvi, Turčiji, Italiji in na
Hrvaškem.
***

Organizacijski odbor 28. Stražiškega
kulturnega tedna
Maja Ahačič, Janko
Bajt, Jože Benedik, Tadeja Česen Šink, Zvonko Gantar, Irena Hočevar, Simona Špolad,
Jure Kristan, Marija
Pogačnik, Jure Šprajc,
Andrej Žalar

PGD Stražišče

Kombi za preventivne aktivnosti
Dan odprtih vrat in obisk iz vrtca Živ Žav v Mesecu požarne varnosti

Stražiški gasilci smo imeli v soboto, 17. oktobra, dan odprtih
vrat, kjer smo krajanom predstavili gasilski dom,vozila, opremo
za gašenje in reševanje.
Prikazali smo tudi gašenje kuhinjskih požarov. Naslednji teden v
sredo, 21. oktobra, pa so nas obiskali najmlajši iz Vrtca Živ Žav.
Bliža pa se konec leta in decembra bomo raznašali gasilske
koledarje. Ob tej priliki pa bomo tudi pobirali prostovoljne pri-

spevke za novo
kombinirano
vozilo (kombi),
ki ga nameravamo
kupiti
prihodnje leto.
Prosimo Vas,
da nam s prostovoljnimi prispevki, glede
na vaše možnosti, pomagate
pri nakupu novega vozila. Namenjeno bo požarno-preventivni aktivnosti na
območju naše krajevne skupnosti. Sedanje kombinirano vozilo je
namreč staro 16 let in ga moramo zato zamenjati.
Janez Jančar, PGD Stražišče

Za vse nas gre
Krepko poldrugo leto je že od pomladi 2014. Pomladi, ki je
Strašane plebiscitarno združila v Civilno iniciativo za zeleno
Stražišče (CI). Po pozno razkriti nameri Ekorela, d. o. o., za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) za napravo, ki
lahko povzroči onesnaženje večjega obsega, CI ni stala križem
rok. Nasprotno, jasno izraženo voljo njenih 1750 članov po
ohranitvi in sanaciji nekdanjega bisera v Lazah smo spoštovali.
Skrajni čas je, da izpolnimo tudi obljube o transparentnosti, ki
smo jih takrat dali ljudem. Neposredno prizadetim, ki morajo
živeti z vsemi obremenitvami okolja. Pa tudi tistim, ki razsežnosti
skrite ekološke katastrofe v Lazah ne podcenjujejo.
Množična nasprotovanja proti širjenju predelovalne industrije
presojevalcem ne pridejo do živega. Pričakovano je ARSO prav
vsem, razen okoljevarstveni organizaciji Alpe Adria Green
(AAG), zavrnil status stranke v postopku. Šele 24. 4. 2015 je
prvostopenjski organ izdal OVD Ekorelu. Gre sicer za ustaljeno
prakso tega organa, ki javnost pomaga izključiti. Tudi zato v
Sloveniji toliko odločb pade. Usklajeni z AAG smo se pritožili, a
je tudi tokrat klic k spoštovanju argumentov, neodvisnih od kapitalske moči, ostal brez odmeva. 30. 9. 2015 je MOP zavrnil pri-

Vabimo vas na PETKOVO TRŽNICO
11. decembra 2015 od 17. do 19. ure
Prijazno vabljeni!

tožbo AAG. Poleg tega je bil z za nas spornimi utemeljitvami
zavrnjen tudi zahtevek AAG za okoljsko sanacijo območja Laz.
Tako nam v CI ni preostalo drugega, kot da z AAG odločbi izpodbijamo na upravnem sodišču. Ob tem ne gre za spodkopavanje
podjetniških idej. A z OVD dovoljene količine predelave (tudi
potencialno izjemno) nevarnih snovi (svinec, arzen, šestvalentni
krom, …) presegajo prag razumnega tveganja za okolje in ljudi.
Noben dobiček ne more opravičiti morebitnega onesnaženja podtalnice in možnih izpustov nevarnih emisij. Osveščanje o razsežnostih učinkov takih dovoljenj na tem področju ostaja naša prioriteta. MO Kranj se bo morala pred volivci jasno opredeliti, ali
predelavo v naseljenih območjih, kar Laze so, podpira ali ne. Po
več kot desetletju boja z mlini na veter se lahko Strašani zanesemo
zgolj nase. Zato vas vabim, da s simboličnim prispevkom (z včlanitvijo v AAG, s prispevki na načrtovanem koncertu …) konkretno
podprete AAG in s tem prihodnost. Dokler si bomo lagali, da se
nas nesnaga tam nekje daleč ne tiče, bo daleč tudi upanje.
Marko Špolad, Civilna iniciativa

Spominska svečanost

Tudi letos, 29. oktobra, je krajevna organizacija Zveze združenj
borcev za vrednote NOB Stražišče s predsednikom Ladom Guna
v Spominskem parku pripravila spominsko svečanost pred 1. novembrom - Dnevom spomina na mrtve. Zapeli so člani Mešanega
pevskega zbora Stražišče,
v programu pa so nastopili
tudi učenci osnovne šole
Stražišče. Slovesni nagovor
je imel Marjan Weisseisen.
Pevci pa so se poklonili tudi
pri spomeniku padlim v I.
svetovni vojni.
- A. Ž.

Popust za domačine

Krajevna skupnost oddaja dvorano in atrij v Šmartinskem
domu za družabna srečanja, poroke, proslavljanja obletnic in
podobne prireditve. Krajani Stražišča imajo popust.
Naročila sprejema Krajevna skupnost Stražišče, telefon:
04 231 12 31 ob torkih in petkih med 11.00 in 12.00, ob sredah
med 17.00 in 18.00.
5

Kar nekaj gradbišč

Ob koncu leta je tudi kar nekaj gradbenih dejavnosti.

Lepa jesen je v
krajevni skupnosti pripomogla,
da se je lahko
začelo in dogajalo kar nekaj
pridobitev.
Mestna občina
Kranj omogočila
prestavitev dela
ceste Pot na Jošta, ki poteka mimo Šempetrske graščine. Cesta je bila zelo slaba
in je povzročala vdor meteorne vode v graščino, ki je občinski
kulturni spomenik in jo je zato potrebno zaščititi. Zato je bila
cesta prestavljena po novi trasi severno od graščine in prav tako
z njo tudi dva doslej neprimerno nameščena zadrževalnika meteorne vode. Načrtovana pa je tudi prestavitev dela ceste Pot pod
Gradom. V dogovoru z
lastnikom graščine in
zemljišča ob njem bo po
odkupu potrebnih zemljišč narejena nova dostopna pot do objektov
na cesti Pot pod Gradom
tudi po drugi strani (levo
od graščine). Dokumentacija se že pripravlja.
Po dolgih letih, gre za
večjo pridobitev v Športnem parku. V začetku je
bila predvidena sicer veliko večja tribuna, vendar
pa so potem projekt
zmanjšali. Tako bo tribuna dolga 120 metrov, na
njej pa bo lahko 250

gledalcev. Sedeži bodo nameščeni spomladi, ko bo lahko sprejela
gledalce športnih prireditev na nogometnem igrišču in kolesarskem velodromu.
Po zadnjih lanskih poplavah je bila Benedikova cesta zelo poškodovana. S podporo in dogovorom Mestne občine bo sedaj
ponovno urejena. Dobila bo tudi novo asfaltno prevleko.
A. Žalar

Zaključna dela v gradbeništvu
Miladin Jakovljević, Britof 239D, 4000 Kranj, tel: 040 752 833
Storitve: visoke in nizke gradnje z gradbeno mehanizacijo, izklopi,
rušenja,, asfaltiranje,tlakovanje, izdelava kanalizacijskih priključkov, groba in fina sanacijska dela
Matevž Oman

Padli župljani v I. svetovni vojni
napisani na spomeniku
1. Aleš Jožef, rojen 13. 4. 1891 na Bregu ob
Savi št. 32; padel 13. 12. 1917 na Monte
Asalone.
2. Ambrož Franc, rojen 12. 2. 1874 v Stražišču št. 124, pater, po domače pri spodnjem
Matevž Oman
Piskercu, sin Franca in Marije, rojene Lebar;
vojak 17. pehotnega polka, ubila ga je laška granata pri Gorici.
3. Bajželj Anton, rojen 14. 1. 1890 v Stražišču št. 3, sin gostača,
po domače Franckovga Miha, sin Mihaela in France, rojene
Fabjan; vojak 17. pehotnega polka, umrl 19. 11. 1919 v vojaški
bolnici na Dunaju.
4. Bajželj Jurij, rojen 14. 4. 1888 v Stražišču št 116; pogrešan v
vojni, baje padel 1914 leta.
5. Bajželj Martin, rojen 11. 11. 1873 v Stražišču št. 57, po domače
Grehcev, sin Jakoba in Marije, rojene Zlate; ujet in pogrešan v
letu 1914 v Rusiji.
6. Balanč Franc, rojen 9. 3. 1883 na Gorenji Savi, iz Bukovice;
padel 11. oktobra 1916 na Lokvici na Goriškem.
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7. Benedičič Jožef, rojen 6. 3. 1894 v Pševem št. 15, sin Martina
in Frančiške, rojene Poličar, po domače Drajnarjev; vojak 27.
domobranskega pešpolka, umrl v Rusiji.
8. Benedik Janez, rojen 2. 12. 1874. leta v Stražišču št. 73, sin
Franca in Marije, rojene Trilar, po domače Puklov Janez, poročen, oče enega otroka.
9. Benedik Martin, rojen 8. 11. 1872 na Gorenji Savi št. 9, mlinar, sin
Jožefa in Elizabete, rojene Jerala, po domače Štormančk, poročen
z Jožefo Strniša, oče šestih otrok; umrl 1. 2. 1915. leta v Galiciji.
10. Benedik Valentin, rojen 11. 2. 1877 v Stražišču št. 73; vojak
17. pehotnega polka, ranjen na laškem bojišču, umrl v rezervni
bolnici pri Gorici 24. 11. 1915.
11. Bernard Jernej, rojen 28. 6. 1880 v Stražišču št. 80, sin Jerneja
Bernarda in Ivane, rojene Eržen; umrl 6. 6. 1916 v bolnici
Rdečega križa v Trstu.
12. Bernik Ciril, rojen 8. 7. 1889 v Stražišču št. 48, sin gostača Valentina Bernika in Antonije rojene Križnar; vojak 17. pehotnega polka,
pogrešan v letu 1917, zadnjikrat pisal iz ruskega ujetništva.
nadaljevanje prihodnjič

Adventno hrepenenje
V središču adventa je žena

Beseda »advent« prihaja iz latinske besede
»adventus« in pomeni »prihajajoče, bližajoče se«. Vemo, da je izvoljeni Izrael živel v
času adventa, v času čakanja na prihod Mesije, ki ga bo popeljal v kraljestvo miru in
pravice. Preroki so ga skozi stoletja pričakovali in oznanjali. Zadnji od prerokov, Janez
Krstnik, največji med rojenimi od žena, je v
puščavi oznanjal: »Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo!«
Bojan Likar, župnik
Ta Janezov klic za nas pomeni čas upanja
in očiščevanja srca, obenem pa čas hrepenenja in tihega premišljevanja. Današnja kultura teži k temu, da bi adventni čas postal čas veseljačenja, ker ni naklonjen temu, da bi človek
čakal, kontempliral in se pripravljal na pravo praznovanje. Televizijski večeri z nasilnimi dejanji v svetu groze, skrbi in bridkosti, naj bi
se v tem času umaknili daleč proč. Le združeni v čisti molitvi lahko
storimo ta korak, korak in še čez, prav do srca samega - v skrivnostno
nesmrtno središče, polno nebeške miline in Božje milosti.
Na tej poti nam sveti posebna luč - Marija, ta žena iz Nazareta, ki je na poseben način vključena v adventno pričakovanje. V svoji globini ve vso resnico in jo v srcu tiho premišljuje
ter svojemu ljubemu Otroku pripravlja prostor. Njo je Bog
izbral za odločilno nalogo v zgodovini odrešenja, zato ni ču-

Koronarno društvo Gorenjske
Za moje srce, za zdravo življenje… je naše geslo.

Koronarno društvo Gorenjske je
samostojno nepridobitno združenje koronarnih
bolnikov in njihovih svojcev ter
drugih fizičnih
oseb in ima status
humanitarne organizacije. S svojim programom vseživljenjske
rehabilitacije koronarnih bolnikov je na področju celotne Gorenjske pomemben dejavnik pri varovanju zdravja in načinu življenja
srčno-žilnih bolnikov. Ustanovljeno je bilo leta 1998.
Člani društva so bolniki: z angino pektoris, po srčnem infarktu,
s srčnim popuščanjem, po premostitveni operaciji (bypass), po
širitvi koronarnih arterij, po vstavitvi umetnih zaklopk, s srčnim
spodbujevalnikom, bolniki z dejavniki tveganja: povišan krvni
tlak, holesterol, sladkor, maščobe, teža.
Zelo pomembno je, da se vključijo tudi družinski člani - zakonci,
da so seznanjeni z rehabilitacijo srčnih bolnikov in jim pri tem pomagajo in prilagodijo življenjski slog zdravemu načinu življenja.
Naše društvo je včlanjeno v Zvezo koronarnih društev in klubov
Slovenije, s katero oblikujemo in usklajujemo enoten program dela.
Vsak član društva se lahko udeležuje organizirane in prilagojene
telovadbe pod strokovnim vodstvom, predavanj in svetovanj, tečajev prve pomoči z reanimacijo oziroma tečaji oživljanja, rehabilitacijskih počitnic v toplicah v sodelovanju z zdravstvenim osebjem
v toplicah, druženj in pohodništva in sodelovanj s strokovnimi in
zdravstvenimi (bolnišnicami) institucijami na Gorenjskem.
Članstvo v našem društvu je izredno pomembno zaradi skupne
telovadbe, pohodov, predavanj, toplic, pohodov, skupnih družabnih srečanj (glasba s plesom, tombola, kviz…). Odločite se in
pridite v naše društvo.
Jože Benedik

dno, da že kmalu na začetku adventa praznujemo njen praznik
- Brezmadežno spočetje Device Marije.
Ne le advent, ampak celotna odrešenjska zgodovina je pravzaprav zaznamovana z znamenjem žene. Na začetku človeškega
rodu nastopi žena, ki stori greh, katerega učinki obremenjujejo
vso zgodovino človeka na zemlji. V Janezovem Razodetju, ki je
knjiga »poslednjih dogajanj« v Cerkvi in svetu, se spet pojavi
znamenje »žene«, tokrat »obdana s soncem«. Žena je lahko vir
dobrega in zlega: bitje z dvojnim obličjem.
Ob neki anketi, ki je spraševala, kaj pomeni biti ženska, so
odgovori izzveneli v skupni imenovalec: Biti ženska - to je predvsem dajati življenje! Mati štirih otrok je izjavila: »V svojem
poklicu kakor tudi v družini čutim, da imamo žene nalogo prebujanja. Možem dajemo razsežnost bitja, do katerih lahko pridejo
samo po ženah. Moški so veliki otroci, ki se uresničijo samo, če
imamo zanje več obrazov: obraz otroka, matere, žene. Čutim, da
moram biti obzirna, da moram ohranjati in ustvarjati…Všeč mi
je žena, ki je pribežališče za koga, da lahko postane otrok, najde
mir, varnost, hrano. Žena pa, ki neprestano hiti, izgubi svojo zakoreninjenost. Ni več kakor zemlja«.
»Žena je prihodnost človeka«, je rekel Aragon.
»21. stoletje bo verno, ali pa ga sploh ne bo«, je rekel Malraux.
Nekateri, manj slavni, združujejo oba pojma: če ne bosta ženskost
in vernost znova skupaj oživeli, bo v nevarnosti civilizacija.
Neka anketiranka je zapisala tale odgovor: »Ženino poslanstvo
je v tem, da izreče besedo, ki prebuja to, kar je božje… Žena je
versko počelo človeškega bitja. Ima pa dva obraza: svetlega, kadar izreče »zgodi se«, in temnega, kadar se pusti podvreči satanskim silam, kadar pozabi na svoje poslanstvo in zlorabi svojo
moč. Če ne bo žena prebujala človeštva v njegovi duhovni razsežnosti, bo to usodno za ves svet«.
V teh adventnih dneh želim prav vsem, da bi se zavedali svojega
dostojanstva, ki ga imamo v Božjih očeh in da bi sprejeli ponujeno
Božjo roko, ki se steguje k nam v podobi betlehemskega Otroka.
Bojan Likar, župnik
Glasbena skupina

Beer Belly

Prednovoletni koncert irske glasbe ob 10. obletnici
skupine Beer Belly
V dvorani KS Stražišče,
četrtek, 17. decembra 2015, ob 20.00

Glasbena skupina Beer Belly vas bo zabavala z veselimi irskimi skladbami zaigranih na tradicionalna irska glasbila.
Skupina je poznana po nošenju kilta
in odlični interpretaciji tovrstne glasbe.
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projekranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.
4000 kranj, jezerska cesta 20 •

℡ 04/ 280 6000 • fax: 04/ 204 2330 • www.ggd.si • e-mail: info@ggd.si

Gorenjska gradbena družba d.d. ima več kot pol stoletno tradicijo na področju vzdrževanja 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 betonske 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 vzdržujemo 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.

