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Spoštovane krajanke in krajani Stražišča!
Vsako leto v začetku meseca decembra
v Stražišču organiziramo naš največji
praznik. To je Stražiški kulturni teden s
prireditvami v Šmartinskem domu naše krajevne skupnosti. Letos je že 29.
po vrsti in že sama tradicija nam nalaga, da organiziramo pester in kakovosten program, ki bo privabil čim več
obiskovalcev v dvorano doma.
Včasih so takšne organizacije povezane tudi z denarjem (s ﬁnančnimi
sredstvi), a kdor prireja takšne doJure Šprajc, predsednik godke tudi s srcem, tako kot so to orSveta KS Stražišče
ganizatorji našega kulturnega odbora,
potem je tu dokaz, da ni vse v denarju
in se nam za prihodnost Kulturnih tednov v Stražišču ni bati.
Tudi v letošnjem letu bomo po vzoru pretekle tradicije začeli z
odprtjem tedna, ko bomo lahko prisluhnili slavnostni govornici
dr. Lučki Kajfež Bogataj. Z veseljem pa tudi sporočam, da smo
se z njo dogovorili tudi za predavanje oziroma srečanje, ki bo v
petek zvečer v dvorani. Ta dogodek in dogovor imata tudi poseben pomen oziroma sporočilo. V kulturnem tednu se bomo ob
umetnosti in kulturi resno ozrli na naše okolje in zamislili nad
onesnaženjem, v katerem živimo.
Po odprtju bodo sledili gledališki večer, večer učencev in v
soboto Koncert skupine Beer Belly, ki prihajajo iz Kranja in vam
bodo predstavili oziroma zaigrali glasbo irsko-škotske in keltske
zvrsti. Nedeljski večeru je že po tradiciji kulturnega tedna folklorno obarvan. Nastopili bosta dve folklorni skupini: Sava Kranj
in Folklorna skupina Kulturno umetniškega društva (KUD) Triglav Srednja vas v Bohinju. Zadnji večer pa bo namenjen predvsem našim najmlajšim, glavni gost pa bo sv. Miklavž.

Spoštovane krajanke in krajani.
Konec leta se bliža in v polnem razmahu so tudi nekatere dejavnosti v krajevni skupnosti. Končuje se ena večjih investicij v
zadnjih letih - ponikovalno zajetje na Bantalah. Ob samemu zaključku gradnje moram predstaviti mnenje projektanta Uroša
Ferjana, ki je potrdil, da so vsa dela potekala v skladu z načrti.
Bistvo zajetja je v tem, da je to šele prva faza reševanja celotnih
meteornih vod, ki so problematične ob večjih nalivih in povzročajo poplave v Stražišču. Vsa nadaljnja dogajanja reševanja
omenjene problematike se bodo vrstila v naslednjih letih. Ob tem
pa že ta trenutek lahko potrdim 380.000 evrov proračunskega
denarja, s katerim bomo od sedanjega zgrajenega zajetja navzgor
proti Šmarjetni gori nadaljevali začrtani projekt.
Prihaja torej Veseli december in naš največji praznik - Kulturni
teden v Stražišču od 29.11. do 5. 12. Lepo povabljeni pa tudi na
Tržnico, ki bo z zanimivim programom v petek, 9. decembra.
Lepo povabljeni.
Jure Šprajc, uni.dipl.org.

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 imela Dora Rihar. Pevci pa so se
poklonili tudi pri spomeniku padlim v I. svetovni vojni.
- A. Ž.

Izgradnja zadrževalnika na projektu
potoka Trenča je
tako rekoč končana. Pogovor z inž.
Urošem Ferjanom
v decembrski številki Sitarja.

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. 135 dobijo vsa gospodinjstva v KS Stražišče.
Naslovnica: 29. Stražiški kulturni teden od 29. novembra do 5. decembra 2016; avtor slike na naslovnici Tadeja Pogačnik
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29. Stražiški kulturni teden
Torek, 29. november 2016, ob 19. uri
Šmartinski dom

ODPRTJE 29.
STRAŽIŠKEGA
KULTURNEGA
TEDNA 2016
Nagovor predsednika Sveta KS Stražišče Jureta Šprajca
** *
Slavnostna govornica dr. Lučka Kajfež Bogataj
***
Oktet Nasmeh, dirigentka Tina Koprivec
Kvartet Dar srca (Todd, Sarah in Liliana Hunnicutt ter Simon
Črnilec) s pesmijo Nu pujte
Zala Šprajc, violinistka
Slikarska razstava Silva Zdovca
z oceno likovne kritičarke Anamarije Štibilj Šajn

začeli prepevati še na porokah, rojstnodnevnih obletnicah in podoknicah. Pojejo zato, ker jim je všeč, zato ker se dobro sliši in
nenazadnje, zato, da na obraze pričarajo nasmeh.
-dvorana: Himna, Sonce pomladi, Moje orglice,
-avla: Ljubim, Pričeval ljubezni bom
Kvartet Dar srca

Todd Hunnicutt je zgodovinar
in teolog iz Kalifornije. Kot
soustanovitelj Združenja Trubarjev forum ima velik interes
o življenju in sporočilih Primoža Trubarja. Kvartet poje
pesem Nu Pujte, ki je prva tiskana slovenska pesem iz
Katekizma (1550). Originalna pesem, ki je kot povzetek
zgodbe svetega pisma, ima 17
kitic. Danes pojejo prvo in (Todd, Sarah in Liliana Hunnicutt ter
Simon Črnilec) s pesmijo Nu Pujte
zadnje tri kitice.
Zala Šprajc

Lučka Kajfež Bogataj

Maturirala je na Gimnaziji v Kranju. Leta
1980 je diplomirala na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani, se zaposlila
na Biotehniški fakulteti, kjer je leta 1989
doktorirala. Postdoktorsko je študirala v
ZDA in na Švedskem.
Je redna profesorica na Oddelku za
agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani in predstojnica Katedre za agromeDr. Lučka Kajfež
teorologijo. Od leta 2002 do 2008 je bila
Bogataj
članica Mednarodnega odbora za spremljanje podnebnih sprememb, ki je leta 2007 (skupaj z Alom
Goreom) prejel Nobelovo nagrado za mir. Od leta 2006 pa je tudi
članica komiteja Globalnega klimatskega opazovalnega sistema
pri svetovni meteorološki organizaciji.
Oktet Nasmeh

Ob pobudi zborovodkinje Tine Koprivec so se pred dobrim letom
odločili, da želijo skupaj peti in uživati v glasbi. Vendar niso
ostali le pri druženjih. Prav kmalu so svoje veselje delili tudi z
drugimi, in sicer na samostojnem božičnem koncertu. Kasneje so

Zala Šprajc, violinistka

Zala Šprajc hodi v tretji razred
Osnovne šole Franceta Prešerna. V
Glasbeni šoli Kranj se dobro leto uči
igranja violine in pleše balet. V preostalem prostem času poleg otroškega igranja rada rekreativno umetnostno drsa.

Silvo Zdovc

Rojen je bil v Ljutomeru, kjer je končal
osnovno šolo in gimnazijo. Študij kemije
je opravljal v Ljubljani in ga tudi uspešno
končal. Po študiju se je za kratek čas zaposlil v Heliosu, nato pa v Belinki, kjer se je
tudi upokojil. Je poročen in ima dva sinova;
en sin živi z družino v Stražišču.
Risal je rad že v osnovni šoli, vendar se je
Silvo Zdovc
odločil za študij kemije. Med študijem ni
bilo časa, potem je prišla služba in družina, ko spet ni bilo časa
za slikanje. Ko se je upokojil, se je vrnil k slikanju.
Izobraževal se je večinoma sam, po knjigah in internetu; pa tudi
na »Tretji univerzi Lipa« v Domžalah ter v Poreču pri slikarju
Anteju Potočnjaku. Sodeloval je na več slikarskih srečanjih Ex
tempore. Sedaj deluje v Likovni sekciji v Lukovici. Razstavljal
je v različnih krajih po Sloveniji od leta 2012 dalje: Domžale,
Blejska Dobrava, Ljubljana, grad Turnišče pri Ptuju…
Likovna kritičarka
Anamarija Štibilj Šajn (1965)

Oktet Nasmeh

Umetnostna zgodovinarka in likovna
kritičarka je do leta 1999 poučevala na
Srednji šoli Veno Pilon v Ajdovščini in se
pozneje posvetila samostojnemu delovanju na področju strokovnega spremljanja
sodobne likovne umetnosti. Leta 1994 je
začela strokovno sodelovati v MednaroAnamarija Štibilj Šajn dni likovni delavnici Slovenija, odprta za
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umetnost, leta 2007 pa je prevzela njeno umetniško vodenje ter
jo nadgradila s simpozijskim delom. Spremlja tudi mednarodno
likovno kolonijo Umetniki za Karitas in mnoge druge v Sloveniji pa tudi v tujini. Piše recenzije za sodobne slovenske in tuje
likovne umetnike in jih predstavlja na razstavnih dogodkih.
Sodeluje s številnimi galerijami v Sloveniji in v mednarodnem
prostoru (Novi Vinodolski, Dunaj, Rim, Bruselj). Kot selektorka
in recenzentka je vključena v projekt LYNX (Italija). Leta 2010
je za izjemne dosežke na področju kulture prejela Februarsko
priznanje Občine Logatec.

Petek, 2. december 2016, ob 19. uri
Šmartinski dom

Pogovorni večer
dr. Lučke Kajfež Bogataj

Nastop Glasbene šole Kranj

Sreda, 30. november 2016, ob19. uri
Šmartinski dom

Gledališki večer
Poročni list
Komedija v štirih dejanjih avtorja Ephraima Kishona v izvedbi
Prosvetnega društva Čemšenik.
Nastopajo Edo - Brane Grobljar, Štefka - Jasna Drobež, Anja Veri Kolenc, Boris - Marko Drobne, Robert - Izidor Klopčič,
Jana- Jerica Polc.
Režiser Marjan Bokal.

Četrtek, 1. december 2016, ob 19. uri
Šmartinski dom

Večer učencev
V Deželi Petra Pana

Nastopili bodo devetošolci (Natalija, Aljaž, Jerca, Urša, Eva, Lalita) in šestošolci (Vid, Jakob, Nejc, Miha in Peter). S plesnima
točkama se bosta predstavili Urša in Teja, pela bo Aja, na kitaro
bo zaigrala Mirjam (vse so devetošolke).Vezni tekst bosta prebrali
Julija in Nitja. Besedilo sta po Disneyjevi risanki pripravili Jerca
in Julija. Idejo so dobili devetošolci, ki zapuščajo osnovnošolske
klopi in včasih, kot Peter Pan, tudi oni ne želijo prehitro odrasti.
Nastop učencev OŠ Stražišče Kranj
Mentorici: Natalija Režun, Vlasta Bolka
Nastop Glasbene šole Kranj
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Sobota, 3. december 2016, ob 19. uri
Šmartinski dom

Glasbeni večer
Koncert skupine Beer Belly Band
Irska, škotska in keltska tradicionalna glasba

Beer Belly je petčlanska glasbena skupina iz Kranja, katere
glasba pokriva predvsem področja tradicionalne irske, škotske in
keltske kulture od preigravanja znanih tradicionalnih pesmi do
manj znanih irskih reel-, jig-ov, škotskih dud in keltskih pesmi,
starih nekaj stoletij. Svoj program popestrijo tudi z lastnimi
skladbami in slovensko ljudsko ter narodno-zabavno glasbo.
Semintja se poigrajo tudi z drugimi evropskimi kulturami. Skupina deluje že dvanajsto leto in ima za seboj pet albumov, videospot ter preko 500 nastopov po Sloveniji in tujini.

Nedelja, 4. december 2016, ob 19. uri
Šmartinski dom

Ponedeljek, 5. december 2016
Šmartinski dom

Folklorni večer

Miklavžev večer

Folklorna skupina Sava Kranj
vodja Zvonko Gantar

Pripravlja Župnijska Karitas Kranj Šmartin
v sodelovanju z Glasbeno šolo Kranj

Folklorna skupina KUD Triglav Srednja vas v Bohinju
vodja Matija Markež

Fran Milčinski
ZVEZDICA ZASPANKA

Folklorna skupina Sava

Priredba in režija: Maja Ahačič

je v pretekli 66. sezoni zabeležila vrsto občudovanj in zavidljivih
dosežkov. Odgovorno in ponosno so se predstavljali na številnih
nastopih doma in v tujini. V domu starejših občanov v Cerkljah so
zapele njihove pevke Dečve, glasbena oziroma instrumentalna skupina je nastopila v domu za starejše v Srednji vasi v Bohinju, najbolj
zahteven izziv pa je bil nastop na osmem gostovanju v Franciji v
mestu Alencon, kjer so že nastopali leta 1975. Bogastvo delovanja
skupine pa se je letos potrdilo na večjem nastopu v Bohinjski Bistrici, kjer so nastopili tudi prejšnjo soboto, 19. novembra, na povabilo
Folklorne skupine KUD Triglav Srednja vas v Bohinju.
In Folklorna skupina KUD Triglav Srednja vas iz Bohinja bo
tudi tokrat folklorni gost domače Folklorne skupine Sava Kranj
na Folklornem večeru, za katerega je na Kulturnem tednu v
Stražišču že vrsto let »rezerviran« zaključni večer.

Prva predstava ob 16.30 za predšolske otroke
Druga predstava za šolske ob 18.30
Obisk svetega Miklavža s spremstvom. Prejem darila samo s
predhodno prijavo otroka. Prijave na sedežu Karitasa ali v župnišču Kranj Šmartin.

***

Organizacijski odbor
29. Stražiškega kulturnega tedna
Kulturno umetniško društvo Triglav Srednja vas v Bohinju

je bilo ustanovljeno leta 1962. Najprej sta v društvu delovali
dve sekciji - pevski zbor in dramska sekcija. Leta 1974 pa se
jima je pridružila sekcija Folklorna skupina. Ustanovitelj in
prvi vodja folklorne skupine je bil Janez Iskra – Klemenc, danes
pa skupino vodi Matija Markič. Skupino sestavljajo fantje in
dekleta, stari med 15 in 35 let. Vse druži veselje do plesa, petja
in druženja. Skupina v svojih postavitvah ohranja plese, pesmi
in godčevske viže predvsem z Gorenjske, v zadnjem letu pa so
program razširili še na Koroško in Dolenjsko. Pripravljajo pa
tudi odrsko postavitev plesov
iz Bele krajine.
Za prihodnost
skupine se ne
bojijo, saj se
mlajši plesalci v
otroških folklornih skupinah že
pridno učijo korakov ljudskih
plesov.

Maja Ahačič, Janko Bajt, Jože Benedik, Tadeja Česen Šink,
Zvonko Gantar, Irena Hočevar, Jure Kristan, Marija Pogačnik,
Simona Špolad, Jure Šprajc, Andrej Žalar

Na sliki (od leve) Marija Pogačnik, Zvonko Gantar, Tadeja Česen
Šink -predsednica odbora, Jure Šprajc - predsednik Sveta krajevne skupnosti Stražišče, Jože Benedik, Maja Ahačič, Janko Bajt in
Andrej Žalar - foto.
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Osmič v Franciji
Nadaljevanje iz prejšnje številke
Biti povabljen v isto
mesto, na isti festival ter sedem dni
nastopati v družbi
folkloristov iz Čila,
Somalije,
ZDA,
Makedonije
ter
med domačini ni
jemati z levo roko. Poleg osnovne priprave pestrega sporeda se je bilo
treba pripraviti tudi na dolgo pot z avtobusom. Dolga nočna in še
daljša celodnevna vožnja nas je s pomočjo treh odličnih šoferjev Alpetoura le pripeljala na 1.600 kilometrov oddaljeni cilj v središče
Normandije. Z veliko radovednostjo smo pričakovali sprejem in dogovorjeno bivanje pri francoskih družinah. Ja, jezik je bil kar problem,
a so roke, gugli in razno risanje na papir odlično delovali, le Janku je
zmanjkalo papirja, ko je želel razlagati svoja visoka vitalna leta. Za
vse potrebno smo se odlično sporazumeli, a verjemite, zelo smo pogrešali zelo priznano francosko kuhinjo. Festival je bil pač tako pestro,
programsko zastavljen, da smo več ali manj jedli spotoma in to največkrat, kar mrzle pripravke hrane, ki so jih družine vozili za nami.
Kljub pestrosti vsakodnevnega poteka festivala smo le utegnili
tudi na obisk neverjetne razsežnosti grobišč II. svetovne vojne, ki so
nastali po znamenitem izkrcavanju zavezniških sil. Zelo na hitro pa
smo si uspeli ogledati še največje znamenitosti velikega Pariza.
Verjeli ali ne, vsi po vrsti so nam čestitali in dodeljevali pohvale za
pestrost in raznolikost naših sporedov. Presenečali smo jih s stalnimi
menjavami glasbenih sestavov ter noš, saj smo s seboj vzeli tako
gorenjske, štajerske, prekmurske, belokranjske in rezijanske plese in
temu odgovarjajoče noše. Bili smo prava paša za oči številnih gle-

dalcev, če zraven povemo še to, da so druge skupine razen domačinov
vedno predstavljale isti spored z eno samo nošo ter isto glasbeno
sestavo. Ob vsem tem pa še to, da je prav Janko na vseh nastopih
zelo presenečal publiko, saj je enkrat igral na čelo, kontrabas, perivnik in kitaro, izkazal pa se je tudi kot odličen pevec.
Vsi srečni in zadovoljni, da smo opravili veliko delo za prepoznavnost naše kulture in države, smo se vrnili domov. Doživeli pa
smo tudi, da se bo potrebno še truditi za prepoznavnost naše države,
saj se še vedno dogaja nepoznavanje Slovenije. Tudi župan mesta,
čeprav smo pred njim stali s tablo Slovenija v roki, nas je zamenjal
za Slovake, a se je po opravičenih vzdihljajih naših članov takoj
popravil in se javno opravičil, ko je imel otvoritveni govor.
Ponosni smo na opravljeno delo, a kljub temu nas že nekaj
časa spremlja zelo grenak priokus, saj je z dotacijami za naše
delo vsako leto več težav. Enostavno sponzorjev ni in postaja
vprašanje, kako naprej.
Za naša prizadevanja, da ohranimo čim več kulturne dediščine našega naroda, ni pravega razumevanja in še manj potrebnih
financ. Z vsem srcem upamo na boljše čase.
Zvone Gantar

Matevž Oman

Velika tekstilna stavka 1936. leta
od leve Hina Kodrič, Fortunat

Letos mineva 80 let od velike tekstilne stavke, ki se je začela in končala v Kranju. Delavski zaupniki so že v januarju 1936 začeli sestavljati kolektivno pogodbo za tekstilno stroko, ki naj bi določala minimalno plačo in upoštevala razmere, v katerih je delal in živel kranjski
tekstilni delavec. Ker so delodajalci zavlačevali s podpisom pogodbe,
so 20. avgusta zatulile sirene v tovarnah Jugočeški, Jugobruni in Intexu, popoldne so začeli stavkati pri Sircu na Gašteju, naslednji dan
na Primskovem pri Prahu in Božiču in pri Hellerju v Stražišču. Stavka
je trajala štiri tedne. Vodili so jo delavski zaupniki, eden od njih je bil
tudi Ivan Tominec iz Stražišča (Tominčeva ulica).
Policija in žandarmarija je s silo izpraznila tovarne in tako
končala stavko. Veliko delavcev je bilo odpuščenih. Vseeno je
bila 23. septembra podpisana kolektivna pogodba, urejeno je bilo
delovno razmerje, povečali so se tudi prejemki.
Odpuščeni delavci so v maju 1937 ustanovili Tekstilno zadrugo
v Stražišču. Kasneje so jo preselili v Otoče.
Natančnejši opis stavke lahko preberete v
sestavku Marjane Žibert: Tekstilna stavka
leta 1936 na desnem bregu Save; Zbornik
2002, Stražiše pa Strašan, stran 69 – 88.
Zbornik je izšel leta 1956.
Stavke so se udeležili tudi delavci iz Stražišča. Nekaj slik so hranili posamezniki.
Delavci so zasedli tovarne. Zato so morali
organizirati prehrano, saj so se zavedali, da
stavka ne bo hitro končana. Kuhinja v Jugočeški. Prva od leve
Meta Oman - Farčkova.
Spominska slika stavkajočih delavcev v Jugobruni. Sedijo na tleh
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Oman – Krulčov, Miha Benedik
– Poklukarjev, Anton Tabar,
neznan, Franc Bernik – Belinko;
stojijo od leve 4. Jože Bajželj–
Mihon, 6. Ciril Marn, 2. od
desne Rok Oman – Farčkov.
Stavka je bila dobro organizirana in razpoloženje delavcev je bilo ustvarjalno.
Delavci, ki so sodelovali
v različnih društvih, so
prirejali gledališke predstave, za razpoloženje so
skrbeli harmonikarji, nekateri so peli v spremljavi
s kitaro, prepevali so v
pevskih zborih. V pevskem zboru v Jugočeški so peli tudi Strašani: 7. od leve stoji
Maks Fabjan – Mazlanov, 3. od leve sedi France Fabjan –
Mazlanov, desno ob možu s klobukom Evgen Benedik - Graparjov, ob njem
Ludvik Česen –
Čačkov; prvi od
leve sedi na tleh
Tone Gros – Krulov, 5. sedi na
tleh Tine Bajželj
– Prenkov.

Šestdesetletnik Jože Derlink
29. septembra je podpredsednik GZ Slovenije in predsednik GZ
Gorenjske Jože Derlink
v krogu gasilcev in prijateljev praznoval 60.
rojstni dan. Višji gasilski častnik II. stopnje
Jože Derlink je v gasilsko organizacijo vstopil
leta 1974. Je član PGD
Stražišče, pred tem je
preko 40 let deloval v
PIGD SAVA Kranj. V
letu 1981 je opravil tečaj za gasilca, nato pa
najprej poklicno gasilsko šolo v Ljubljani in
šetehnično gasilsko šolo vrsto različnih specialnosti. 10 let je opravljal delo predsednika
društva in 8 let delo poveljnika. 34 let je v tovarni SAVA in kasneje GOOD YEAR in v njeni poklicni gasilski enoti delal kot
vodja izmene poklicnih gasilcev. Sodeloval je v mnogih intervencijah in večino tudi sam vodil.
V letu 1998 se je vključil v delo GZ MO Kranj in en mandat
deloval kot podpoveljnik zveze, od leta 2003 dalje pa je predsednik GZ MO Kranj.
Od leta 2003 dalje je član regijskega sveta za Gorenjsko, ko se
je leta 2009 preoblikoval v Gasilsko zvezo Gorenjske je postal
namestnik predsednika, od leta 2013 dalje pa opravlja delo
predsednika.

Vabimo vas na petkovo

TRŽNICO

z božično ponudbo

Jože Derlink deluje tudi v Gasilski zvezi Slovenije. V letu 1998
je postal član komisije za industrijsko gasilstvo, kjer je deloval
10 let. V letu 2008 je postal kot predstavnik gorenjskih gasilcev
član Upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije. Leta 2013 je
ob ponovni izvolitvi postal podpredsednik Gasilske zveze Slovenije in najbolj aktivno sodeluje pri organizaciji slovenskega gasilstva. Rad pove, da mu je delo predvsem v čast.

Napisal je več knjig, najbolj pomembni sta Kranjska gasilska
kronika in Gorenjska v boju s plameni. Poleg tega je izdal biltene
PIGD SAVA Naših 80 let in bilten ob 70 letnici PIGD SAVA.
Tudi nekaj biograﬁj je napisal, za prihodnje leto pa že zbira gradivo za novo kranjsko gasilsko kroniko.
Za svoje delo na področju gasilstva in reševanja je Jože prejel
številna priznanja in odlikovanja. Priznanja gasilske zveze III.,
II. in I. stopnje, državna odlikovanja Gasilska plamenica III., II.
in I. stopnje, odlikovanje za posebne zasluge, bronasti, srebrni in
zlati znak Civilne zaščite Republike Slovenije ter druga priznanja, odlikovanja, kipce in plakete. Tudi Mestna občina Kranj zaslužnim občanom vsako leto podeli nekaj priznanj. V letu 2010 je
prejel Priznanje Mestne občine Kranj za zasluge pri razvoju gasilstva in reševanja.
Ob praznovanju visokega jubileja mu vsi gorenjski gasilci želimo še veliko zdravih in uspešnih let ter še veliko dobrega
sodelovanja.
UO GZ Gorenjske

9. decembra 2016 od 17. do 19. ure

Lepo bo!

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.
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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.

