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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. Naslovnica: Slovenski praznik 

Spoštovane sokrajanke in sokrajani!
Pred nami je slovenski kulturni pra-
znik in prav je, da se za hip ustavimo 
in si namenimo nekaj svojega časa in 
besed. Sicer je za mnoge to le še en 
praznik, ki jim prinaša prost delovni 
dan, a vendar ima ta praznik velik, 
globok pomen za vse nas, ki živimo v 
tej ljubi Sloveniji. Prav kultura nas 
združuje in razlikuje od drugih naro-
dov, da lahko poudarimo in pohvali-
mo svojo lastno istovetnost. 

Več stoletij smo se borili in hlapče-
vsko drugim čistili čevlje, da smo leta 
1991 prišli do svoje države. Prav 
kulturi in jeziku velja zahvala, da smo 

vsa ta dolga leta preživeli pod različnimi gospodarji in se nato 
zedinili in začeli novo skupno pot. 

Tudi v Krajevni skupnosti Stražišče se zavedamo pomena 
kulture. Zato smo na tem področju še posebej dejavni. Saj gre za 
bogato tradicijo, ki je kraj do danes povezovala s kulturo in zato 
tudi za našo odgovornost, da to nadaljujemo. Ob tej priložnosti 
se zahvaljujem Maji Ahačič, ki je kot idejni vodja po dolgem 
času spet obudila delovanje dramske skupine v Stražišču. Ta 
skupina bo namreč na predvečer kulturnega praznika, v sredo, 7. 
februarja, ob 19. uri v Šmartinskem domu uprizorila veseloigro v 
stražiškem govoru (narečju) z naslovom Sama nej zbere. 

Predstava prikazuje stražiško dogajanje. V njej nastopa kar 15 
igralcev in ponosni smo na vse, ki sodelujejo pri tem projektu. Sledili 
bosta še dve ponovitvi predstave; 10. in 17. februarja ob 19. uri. 

Vsekakor pa je tudi naša, zdaj že tradicionalna Tržnica, bogata 
kulturna vez med vsemi ponudniki in obiskovalci. Mi, ki smo 
organizatorji, ji vedno dodamo še kakšen dogodek. Zadovoljstvo 
je obojestransko. Tako bomo ta petek, 9. februarja, začeli že ob 
16.30 z Ustvarjalno otroško delavnico na temo Kurentov. Nato 
bo od 17. do 19. ure Tržnica. Ob 17.30 bo s Ptuja prišlo več kot 
20 pravih kurentov in njihovih pokačev, ki bodo v sprevodu do 
Osnovne šole Stražišče in nazaj do Šmartinskega doma odganjali 
zimo iz našega Stražišča. V dvorani se bo potem nadaljevala 

predstavitev kurentov, po Tržnici pa bo še predavanje Maje Ro-
gelj o Naravnih ritmih in delovanju le-teh v človeku. Več infor-
macij je v Sitarju na letaku in na naši spletni strani. 

Potrudili se bomo, da bo zanimivo, poučno in veselo. Vi pa 
pridite in uživajte v kulturnih prireditvah. 

Vljudno povabljeni na naš pester februarski program. 
Jure Šprajc, uni.dipl.org.

predsednik sveta krajevne skupnosti Stražišče

Preteklo je kar nekaj let, odkar so Strašani zadnjič uprizorili 
igro na domačem odru. Končno smo se zbrali prijatelji, soro-
dniki in znanci s skupnim veseljem do igre in se kot igralska 
sekcija v ustanavljanju priključili h KPD Svoboda, katerega 
predsednik je Zvone Gantar.

7., 10. in 17. februarja bomo ob 19. uri v Šmartinskem domu 
uprizorili veseloigro z naslovom Sama nej zbere, avtorice Maje 
Ahačič, v kateri je zbranih nekaj anekdot starih Strašanov, pred-
stavitev njihovega načina življenja in govora v letu 1930, vse pa 
je strnjeno v zgodbi in nenavadnem zapletu pri osvajanju mične 
Juhance. 

Vredno je dobro prisluhniti besedilu kljub komičnosti, saj je v 
njem tudi poučna vsebina in je zato igra primerna za vsakogar.

Pri avtorskem ustvarjanju igre je na začetku sodeloval tudi 
Matevž Oman, ki je prispeval kar nekaj popravkov in nasvetov 
pri tekstu, predvsem pa spodbudo pri delu. Njegova knjiga Stra-
žiše pa Strašan je bila dragocen vir podatkov. Hvala Matevžu.

O sekciji in igri
Radi bi se zahvalili tudi naslednjim, brez katerih naše delo ne 

bi moglo potekati:
Pri našem ustvarjanju so nas z zaupanjem spodbujali predse-

dnik Krajevne skupnosti Stražišče Jure Šprajc in člani odbora za 
kulturo in nam dovolili uporabo dvorane na vajah. 

Tudi župnik Bojan Likar je prijazno dovolil, da smo imeli za-
četne vaje v učilnici v župnišču, v zgornji dvorani pa je z njego-
vim dovoljenjem cel januar nastajala scenska slika. 

Toni Kalan je poskrbel, da na daljših vajah nismo bili lačni. 
Majda Udir iz Besnice nam je posodila velik del kostumov od 
njihove folklorne skupine. Delež kostumov pa je dodal še Zvone 
Gantar od Folklorne skupine Sava.

Hvala tudi vsem, ki skupaj z nami vabite publiko.
Veselimo se premiere, ki bo na predvečer kulturnega praznika 

in z njo pokažemo spoštovanje do naših prednikov, naše vere, 
jezika in kulture, kar nas identifi cira kot narod.

Maja Ahačič
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Še v nekdanji porodnišnici na Laborah v Kranju onkraj Save je 
prijokal na začetek dosedanje 60-letne življenjske poti. 5. janu-
arja letos je bila okrogla številka njegovih šestih desetletij. 
Nekdaj Kranjčan, danes Šenčurjan, pravi, da je zanj ta prava le 
Občina Gorenjska. Gorenjska, kjer je nekdo, ki je šel nekdaj 
tod mimo, izgubil najlepše stvari. Rad jo ima, tako kot tako 
imenovano Švabsko vas v Kranju, kjer je v nekdanji Iskrini hiši 
živel skupaj s še tremi družinami in z otroki, da ima danes lepe 
spomine. Ko pa je oče poskrbel, da je bila v hiši samo ena dru-
žina, je za mladostno sosedsko nadaljevanje nekdanji direktor 
Domplana (tudi danes še krajan KS) Ivo Miklavčič na njivah 
vasi Rupa zgradil Šorlijevo naselje. Tako je z mladimi iz naselja 
spet dobil družbo sovrstnikov. 

Po osemletki v Osnovni šoli Simona Jenka nasproti Prešerno-
vega gaja je nadaljeval dijaška leta v Srednji gradbeni. Potem pa 
je začel delovno pot z izrednim pridobivanjem znanja v Cestnem 
podjetju v Kranju, kjer je že 40. leto. Pravi, da bo odšel v družbo 
tistih, ki jim je pozdrav: Živijo, nimam časa. 

Branko Žiberna je ime skupnega naslova POZNAMO GA. 
Spominjava se, da je bilo Cestno podjetje Kranj ustanovljeno 
1962. leta. Danes je hčerinska fi rma Gorenjske gradbene družbe 
s sedežem na Jezerski cesti v Kranju. Nenadoma ugotoviva, da 
imava veliko skupnega, on 40 let pri isti fi rmi, jaz prav tako 40 
let pri isti medijski hiši. Obema je Gorenjska ta prava velika ob-
čina. Namignem, da je Gorenjska gradbena družba velika grad-
bena fi rma. Veliko, nekdanjih velikih, tudi gradbenih, je presah-
nilo. Ena redkih je ostala velika Gorenjska gradbena družba. 

»Ja, saj smo na Gorenjskem. Navajeni smo toliko pojesti, koli-
kor imamo. To je ta pravi in vzorni Moto v tej naši lepi Sloveniji, 
ki pa žal ni tista Slovenija, kar smo pred desetletji slišali in poslu-
šali: Svetilnik Evrope. Ko razmišljam, kako naprej, kako še vedno 
nimamo pravega recepta lastninjenja, saj nam je prav nepravilno 
lastninjenje in še dejavnost, ko država ne ve, kaj bo prihodnje 
leto in naprej, povzročilo prav v gradbeništvu velike težave. Ko 
ni ciljev in država hoče svoje, so na udaru delavci, velike fi rme 
(v gradbeništvu) pa izginejo. Ja smo velika Gradbena družba. 
Včasih mislim, da to ni dobro, saj hudič velike najprej požre.«

Kot s kančkom nostalgije pove, da je danes v fi rmi 450 zapo-
slenih. Pred letom in čez jih je bilo 50 več. Kakor se čudno sliši, 

Iz dneva v dan se spominjamo grozot, ki jih je preživel sloven-
ski narod v svoji zgodovini. Zato je naša dolžnost, da zdajšnjim, 
posebno pa še bodočim generacijam pripovedujemo o vojnih 
grozotah, ki jih je preživel slovenski narod posebno v drugi 
svetovni vojni.

Generalna skupščina Združenih narodov je 1. novembra 
2005 sprejela resolucijo, s katero je 27. januar razglasila za 
mednarodni dan spomina na žrtve holokavst. Tega dne leta 
1945 je ruska Rdeča armada osvobodila zloglasno koncentra-
cijsko taborišče Auschwitz, ki je bilo med približno tisočimi 
nacističnimi taborišči, ne samo največje, ampak tudi najbolj 
grozljivo pri množičnem uničevanju ljudi. V tej »tovarni 
smrti« je umrlo več kot 1,6 milijona Judov, Romov in pred-
stavnikov drugih narodov in narodnosti. V Auschwitz je bilo 
odpeljanih tudi 2364 taboriščnic in taboriščnikov iz Slovenje. 
1350 jih je tam umrlo. 

Mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta

Nikoli več!
Ob mednarodnem dnevu spomina na holokavst (slovenska 

vlada je 27. januar razglasila za nacionalni dan spomina na ho-
lokavst leta 2008), se vsako leto spominjamo tudi slovenskih 
žrtev fašističnega in nacističnega nasilja. Preko 60.000 ljudi iz 
naših krajev je bilo zaprtih v taboriščih, izgnanih iz svojih do-
mov, na prisilnem delu ali v ujetništvu. V italijanskih taboriščih 
je trpelo 36.200 Slovencev in Slovenk, v nemških taboriščih je 
trpelo 21.234, v madžarskem Šarvarju 688, v hrvaškem Jase-
novcu pa več kot 400. V vseh taboriščih je umrlo kar 12.360 
Slovencev in Slovenk. 

Za tako majhen narod je to mnogo, mnogo preveč…
Za tako majhen narod je to genocid…
Za tako majhen narod je to zločin, ki ga ne pozna 

zgodovina.
KO ZB za vrednote NOB Stražišče 

Vladimir Guna

POZNAMO GA: Branko Žiberna 

Gorenjska je najlepša občina

Branko Žiberna

ko reče, da ne želi tekmovati za največjega gradbinca, se spo-
mnim na misel o propadu velikih. Pa vendar so poti in hoja 
zdravi: GGD ima kamnoloma v Kamni gorici in Davči, betonarno 
v Podtaboru, pridobitev nove asfaltne baze… Prešine me, kdo je 
koga »kupil«; fi rma njega, ali on fi rmo. Pa saj bo v pokoju, ko bo 
prosti čas razporejal s kolesarjenjem, hojo navkreber, s smuča-
njem, v bovlingu, ko bo še naprej vsak četrtek njegov za Tarok in 
nenazadnje, ko bo bdel nad oljčnim nasadom… Brane, naj ti fi r-
ma, ki si zrasel z njo, še naprej svetli tvojo življenjsko pot in naj 
se ti potrjuje tvoj gorenjski izrek Pojej toliko, kolikor imaš! 

A. Žalar
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Kmalu bo sedem desetletij Folklorne skupine z imenom Sava. 
Ime, bi lahko rekli, sicer pooseblja eno najdaljših rek z dvema 
izviroma na Gorenjskem. Pravilno pa pooseblja dediščino imena 
podjetja, po katerem je bilo nekdaj poznano ime Sava in po kate-
rem je znanih kar nekaj športnih oziroma organiziranih skupin s 
tem imenom. To je bil takrat ponos; Tovarna gumijevih izdelkov 
Sava.

Še danes je tako Folklorna skupina primerljiva po imenu z 
etnološko kulturno dediščino časa. V 30. Stražiških kulturnih te-
dnih, ob Prešernovem prazniku, skratka na vseh kulturnih doga-
janjih v tem delu Kranja in po Sloveniji nikdar ni manjkalo ime 
FS Sava v programskem scenariju prireditve.

Danes, žal ni več osnovnega statusa imena, ni več statusa sode-
lovanja z imenom, po katerem ima FS Sava ime SAVA. Morda se 
bo ob spoštovanju etnološke dediščine to enkrat spremenilo.(?) 
Bilo bi lepo. 

Prvi nastop v letošnjem letu je bil v veliko zadovoljstvo med-
voške jubilantke 90-letne gospe, ki so ji zaplesali v nedeljo, 
29. januarja, popoldne. Ob spremljanju gorenjskih plesov z 
vriski fantov je bilo to prijetno in nepričakovano zadovoljstvo 
za vse.

Že to soboto, 3. februarja, so folklorniki SAVA nastopili v 
družbi devetih srbskih folklornih skupin na Kokrici pri Kranju, 
kjer je bil Svetosavski festival. Predstavili so se z goriškimi 
plesi ter s tem pokazali folklorno dediščino mediteranskega 
področja, ki je za razliko od gorenjskih plesov vse bolj lahko-
tno in elegantno.

In ker bo kmalu Prešernov sm'nj se pripravljajo tudi na ta 
nastop, ki bo, če bo vreme, v četrtek, 8. februarja, ob 12.35 
uri na Glavnem trgu v centru v Kranju.

Tudi na festivalu na Kokrici

Folklorna skupina Sava 

Svetinja slovenskega praznika
Je pa ob vsej skoraj sedemdesetletni kulturni kilometrini da-

nes FS Sava Društvo s Statusom delovanja v javnem interesu 
Republike Slovenije. 

In tega statusa nikdar niso prekršili. Tudi lani ne, čeprav skupi-
na nima dovolj denarja. A se trudijo. Trudijo, tudi pri morebitnih 
sponzorjih, kjer pa pogosto slišijo odgovor ali pa izgovor: »Pod-
jetje Sava bi pa že lahko fi nančno podprlo takšno skupino.«

A kljub denarnim težavam so imeli lani (2017) kar 42 vaj, 
redno eno enkrat na teden. Vadilo in nastopalo je na številnih 
prireditvah 39 plesalk in plesalcev, 12 godcev in 8 pevk, ki so 
tudi redno vadile 1-krat na teden. Za dogovorjen takšen 
programski nastop redno sodelujejo tudi s Tamburaši Biser-
nica iz Reteč pri Škofji Loki.

Lani so »postavili na oder« novo belokranjsko točko (Viniško 
kolo). Redno pa ohranjajo vse številne programe iz slovenskih 
krajev in območij iz preteklih let. Zato, kjerkoli in kadarkoli, 
lahko nastopijo s samostojnim celovečernim programom. Ob 
tem pa vodja Zvonko Gantar tudi pripomni, da imajo zaradi 
pomanjkanja denarja težave pri vzdrževanju in obnavljanju naro-
dnih noš različnih krajev. 

Štiriindvajset nastopov, poprečno dva na mesec, so imeli 
lani doma in na tujem; v Stražišču, Kranju, Ljubljani, Cer-
kljah, v Bohinju, na Bledu, Podlehniku, v Zagrebu, Obrenov-
cu, Bečeju, Sremski Mitrovici…

In letos - 2018?
Zvonko pove: se bo nadaljevalo. Tako kaže - na Prešernovem 

sejmu v Kranju; marca v Cerkljah Območna revija odraslih 
skupin, v Ljubljani, maja na Tednu ljubiteljske kulture v Kra-
nju, v Zagrebu in na Gorenjski reviji FS v Domžalah, Snoviku… 
Julija se napoveduje gostovanje v Veliki Kladuši (BiH), avgu-
sta pa celotedensko gostovanje v Piesti v Romuniji.

Folklorna skupina Sava 
BODITE ŠE NAPREJ SVETINJA IMENA, BESEDE, 

PRAZNIKA…! 
Andrej Žalar
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SEKCIJE
Druženja, 
letovanja, 

kopalni izleti

Turistični 
izleti

Kratki 
pohodi

Planinski 
pohodi

Kultura
Ročna 
dela

Telovadba, 
vitalis

Kolesarstvo, 
bowling, 
balinanje

Razno

Organizatorji Marija Bogataj 
041 706 673

Jure Zupan 
040 693 163

Marija 
Gašperlin 
070 870 
728

Marija 
Gašperlin 070 
870 728 
vodnik Milan 
Čelik

Majda 
Jančar 040 
842 795

Veronika 
Pintar 
041 912 964 
Jure Zupan 
040 693 163

Janez Arh 
231 07 50 
Marija 
Bogataj 
041 706 673

JANUAR klekljanje, 
kvačkanje

telovadba, 
vitalis bowling članarina, 

umovadba

FEBRUAR pustovanje slovenski 
pozdrav

klekljanje, 
kvačkanje telovadba, vitalis bowling 

umovadba

MAREC
občni zbor, 
3-dnevno 
letovanje v Izoli

spomin-
ski pohod 
Planica

Šmarješke 
toplice, Vinji 
vrh

klekljanje, 
kvačkanje

telovadba, 
vitalis bowling umovadba

APRIL Vrhnika 
- grad Bistra

Udin 
boršt 

Šentviška pla-
nota, Ponikve, 
Črvov vrh

klekljanje, 
kvačkanje vitalis kolesarstvo, 

balinanje umovadba

MAJ Dolenjska obisk 
čebelarja

Borovak, 
Kum opera

klekljanje, 
kvačkanje, 
razstava 
ročnih del

kolesarstvo, 
balinanje

umovadba, 
kontrola 
holesterola

JUNIJ 
srečanje PZDU 
Gorenjske, 
piknik društva

Višarje Krnica Jablance, 
Bohor 

kolesarstvo, 
balinanje

obisk 
starejših

JULIJ 3 kopalni izleti 
v Izolo

Sedlo 
Klippitztörl, 
Grose Saualpe

letno 
gledališče 
Studenec

kolesarstvo, 
balinanje

AVGUST kopalni izlet v 
Izolo

z ladjico ob 
slovenski 
obali

Lepena, 
Krnsko jezero

kolesarstvo, 
balinanje

SEPTEMBER 
slovenska in 
avstrijska 
Koroška

Planina 
Konjščica

Stara Fužina, 
Voje, Rudno 
polje

klekljanje, 
kvačkanje

kolesarstvo, 
balinanje umovadba

OKTOBER 3-dnevno 
letovanje v Izoli Prekmurje Srakovlje, 

Pangrščica
Lisec, Trebnji 
vrh 

klekljanje, 
kvačkanje

telovadba, 
vitalis balinanje umovadba

NOVEMBER martinovanje v neznano klekljanje, 
kvačkanje

telovadba, 
vitalis bowling 

umovadba, 
kontrola 
holesterola, 
zdravstveno 
predavanje

DECEMBER prednovoletno 
druženje

klekljanje, 
kvačkanje

telovadba, 
vitalis bowling umovadba

Za nami je deset let uspešnega delovanja društva. Kaj se bo 
dogajalo v enajstem letu, oziroma v letu 2018 kaže objavljena 
preglednica programa o delovanju in druženju članov društva. 

Društvo upokojencev Bitnje – Stražišče ima 720 članov. V 
društvu imamo tudi upokojence iz drugih krajevnih skupnosti. 
Cilj društva je predvsem druženje, izmenjava izkušenj, spozna-
vanje lepot Slovenije, gibanje v naravi, rekreacija, zabava. Zelo 
pomembno pa je tudi slediti in vplivati na ukrepe vlade republi-
ke Slovenije glede pokojnin upokojencev ter obveščati člane 
društva o tem.

Naše društvo je lahko zgled skupnega delovanja dveh krajev-
nih skupnosti.

V društvu pa si želimo tudi novih članov, saj so novodobno 
druženje tipke, slike, virtualna resničnost, vedno manj pa je 
osebnih stikov, razgovorov, druženj.

Na kratko: resnične resničnosti je vedno manj. Dobro pa je, 
da dobre stvari ohranjamo.

Vsem članom upravnega odbora se zahvaljujem za pripravo 

Društvo upokojencev Bitnje – Stražišče
preglednice in izpolnitev le-te; kot je bilo to tudi v prejšnjih 
letih.

Borut Pičulin,
predsednik društva upokojencev Bitnje – Stražišče
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Diplomirana inž. grafi čne tehnike, fotografi je, z waldorfsko 
specializacijo za vzgojitelja, zaključeno kmetijsko šolo, odra-
ščala na kmetiji, z dolgoletnimi izkušnjami dela z otroki, lju-
biteljica narave, sonaravnega življenja, gibanja, otrok in po-
glabljanja v duše, želi z vami podeliti svoje izkušnje njene 
poti in ključe do uravnoteženih dni v skladu z ritmi narave. 

Z ekskluzivnim delom - orodjem za leto moči in osebnega iz-
raza samozavesti – priročnikom, motivatorjem in planerjem vam 
bo predstavila pomen ritmov v naravi, ki delujejo tudi v človeku. 
Kako le-ti podpirajo človeka v njegovem razvoju, vsakdanu in 
kako preko faz lune lahko koristno vplivamo na naše organe. 
Kako z ritmom in redom ustvarimo zdrave navade in kako dose-
žemo uravnotežen ritem vsakdana.

Z zavedanjem, da smo vsi eno in naša fi zična telesa minljiva, 
se bomo podali v notranjost, ki vsakogar podpira in je ključ do 
spoznanja ter razumevanja delovanja sebe, življenja in sveta. 
Ključ do zadovoljstva, svobode in obilja. Dotaknila se bo tudi 
pomena samooskrbe, zdrave prehrane, ohranjanja vitalnosti, od-
prte komunikacije, zdravih odnosov, smisla skupnosti in medge-
neracijskega sodelovanja. Kako sami poskrbite za svoje zdravje 
in v vas prebudila razmišljanje o smislu bivanja tu na Zemlji.

Delovanje naravnih ritmov v človeku
Zanimivo predavanje Maje Rogelj bo v Šmartinskem domu v petek, 9. februarja, ob 19. uri po Tržnici na Baragovem trgu. 

- Predstavitev priročnika, motivatorja in planerja Spomni me - Modrosti za zdrav in uravnotežen dan. 

Prevzemite odgovornost za svoje življenje. Vse je v vaših ro-
kah. Lepo vabljeni! 

Prispevek 3 eur.

Društvo je bilo ustanovljeno leta 2001 zaradi ohranjanja in ne-
govanja ljudskega izročila kraja, dediščine prednikov in prena-
šanja na mlajše rodove. Društvo ima okrog 50 članov in deluje 
na številnih področjih. Udeležuje se številnih karnevalov in 
prireditev doma in v tujini. V ponos mu je bila korantova oprema 
na Kaninu.

Aktivnosti društva pa niso usmerjene samo v pusta, saj organi-
zirajo čistilne akcije, ob velikonočnih in prvomajskih praznikih 
pripravijo kresovanja, postavijo prvomajsko drevo, praznike pa 
popestrijo tudi z odmevnim pokanjem. Vsako leto organizirajo 
sejem korantove opreme, ogled smučarskih poletov v Planici in 
ribji piknik, ki je postal že kar tradicionalen.

Sodelujejo tudi z drugimi v kraju, aktivno pa se udeležujejo 
vseh aktivnosti v krajevni skupnosti in v občini Videm.

Vodstvo društva si nenehno prizadeva, da bi medse pridobilo 

Turistično društvo Koranti

čim več mladih in tako ohranilo ljudsko izročilo mlajšim 
rodovom.

 
 

ODLOČITE SE ZA DIŠEČE IN OKUSNE MESNINE! 





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 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 nekaj letih smo zgradili več velikih projektov:
● Poslovno-tehnični objekt IRGO
● Nadgradnja odseka železniške proge Dolga gora–Poljčane
● 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
● 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: Prva etapa izgradnje avtoceste Draženci–Gruškovje,
Rekonstrukcija glavne ceste G2-104/1136 Kranj–Sp. Brnik, prestavitev ceste v območju letališča Brnik,
Gradnja Severne razbremenilne ceste na Bledu 2. In 3. Faza,rekonstrukcija RT 910/1130 Sorica–Podrošt in 
križišče Podrošt na R2–403/1075 Petrovo Brdo–Podrošt–Češnjica, izgradnja OŠ Stražišče - telovadnica, 
dozidava ter rekonstrukcija obstoječega vrtca Škratek Svit Vodice, ureditev odseka kolesarske poti Šenčur–
Voklo–nadvoz AC 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.


