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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: Naš praznik v čipki s čestitko za 
Dan DRŽAVNOSTI. 

Pozdravljene sokrajanke in sokrajani!

V kulturnem programu so sodelovali plesna skupina Barago-
vega vrtca Biba miga in vesele nogice pod vodstvom Sabrine 
Čosić, Eva Vončina z igranjem na fl avto in Mladinski pevski 
zbor OŠ Stražišče pod vodstvom Urške Rappl. Slovesno od-
prtje razstave si je ogledalo več kot sto obiskovalcev.

Klekljarski krožek Ivanjščice deluje že 16 let. Ustanovili sta ga 
Darinka Beber in Ivica Lebar. Ivica Lebar ga je vodila do leta 
2008. Po letu 2008 pa je prevzela vodenje krožka Majda Jančar, 
ki je pričela klekljati leta 2004 po odhodu v pokoj. 

Danes so v krožku povečini upokojenke, ki so v njem našle cilj 

Cvetje v čipki
V petek, 25. maja, so Ivanjščice, sekcija ročnih del Društva upokojencev Bitnje Stražišče in učenke Klekljarskega krožka 

v Osnovni šoli Stražišče s podporo društvu na podlagi razpisa Mestne občine Kranj odprle 9. razstavo klekljanih 
in kvačkanih izdelkov.

za ustvarjanje. V krožku jih je 45 iz Stražišča, Bitenj, praktično 
iz vseh krajevnih skupnosti v občini Kranj pa iz Šenčurja, Selc, 
Radovljice, Podnarta in Cerkelj. Letos v začetku januarja je pod 
vodstvom mentorice Marjete pričel delovati še klekljarski kro-
žek pri OŠ Stražišče. V njem je 5 zelo marljivih učenk od 8. do 
12. leta, ki so imele na razstavi nekaj svojih izdelkov.

Članice se dobivajo dvakrat na teden v OŠ Stražišče; ob pone-
deljkih kvačkarice, ob četrtkih pa klekljarice. Izmenjujejo izku-
šnje, vzorce, nasvete, vzamejo pa si čas tudi za druženje. Svoje 
izdelke so že prikazale na osmih samostojnih razstavah. Lani so 
sodelovale na razstavi ročnih del Pokrajinske zveze društev 
upokojencev (PZDU) Gorenjske na Kokrici. Za cerkev Sv. Mar-
tina v Stražišču so v več kot 2000 urah izdelale 145 čipk za 8 

nadaljevanje na naslednji strani

Pred nami je poletni čas in seveda tudi 
konec šole, tako da smo vsi z mislimi 
že na počitnicah in zasluženih počit-
kih. S počitki pa se ne bomo hvalili v 
Krajevni skupnosti, saj Stražišče po-
staja pravo malo gradbišče investicij 
in obenem poteka priprava dokumen-
tacij za prihajajoče projekte. 

Trenutno preurejamo potok Trenča 
na Bantalah v dolžini 700 metrov in 
iztek le- tega v zadrževalnik na Ban-
talah, ki smo ga izkopali pred dvema 
letoma. S tem posegom nadaljujemo 
fazno reševanje meteorne vode v času 
večjih nalivov in se tako pomikamo 

po strugi navzgor. Želja je, da bomo v bodoče s prenovljeno 
strugo prispeli do zalednih vod izpod Šmarjetne gore. 

Hkrati se pripravlja dokumentacija in gradbeno dovoljenje za 
komunalno opremljenost v Lazah. Za Laze in področje bivše 
Opekarne se v sodelovanju s Civilno iniciativo za zeleno Straži-
šče pripravlja dokumentacije za sondiranje severnega dela degra-
diranega področja, s katerimi bi ugotovili, kaj je dejansko zako-
pano v odlagališčih in se na podlagi tega preverilo prisotnost 
nevarnih oziroma strupenih odpadkov.

Po besedah ravnatelja OŠ Stražišče gospoda Pavla Srečnika 
nemoteno poteka projekt izgradnje nove telovadnice ob šoli. 
Slavnostna otvoritev se pričakuje konec letošnjega leta. Na žalost 
pa vas moram obvestiti, da letos ne bo preplastitve Gasilske ulice, 
kot je bilo obljubljeno s strani MO Kranj, saj so kot prioriteto 
vzeli Krožno ulico na Zlatem polju. Glede na moje posredovanje 

smo se ustno dogovorili, da bi ob ostanku sredstev v proračunu 
ob koncu leta obnovili in preplastili vsaj južni del pod Pantami 
pod Gasilskim domom. 

Po dolgoletnih prošnjah smo v letošnjem letu s strani Direkcije 
za ceste RS pridobili tudi potrditev, da bodo zgradili krožišče v 
Bitnjah na relaciji Kranj - Škofja Loka. Pripravlja se tudi doku-
mentacija za projekt krožišča na Laborah v naslednjih letih.  

Sicer se ves čas posvečamo tudi reševanju Samskega doma, a na 
žalost s strani lastnikov ni nekega interesa, da bi se ta spomenik Stra-
žiške sramote začel obnavljati, saj je iz dneva v dan postaja zelo neva-
ren za okolico. Tudi Svet KS Stražišče je že večkrat pozval inšpektorat 
o pozivu lastnikov, da naj dom zavarujejo pred nevarnostjo, ki preti na 
krajane, a naši pozivi do danes niso bili uslišani.   

Lahko pa se pohvali-
mo, da smo zelo dejav-
ni na področju razve-
drilnega programa za 
naše krajanke in kraja-
ne, saj ves čas v času 
Stražiške tržnice prire-
jamo zabaven, pester 
in zanimiv program. In 
ob tej priliki ste vljudno 
vabljeni na tržnico tudi 
v poletnem času, saj 
bomo tako julija kot 
tudi avgusta organizi-
rali FESTIVAL PIVA ! 

Jure Šprajc, uni.dipl.org.

Tudi na Tržnici, kjer smo imeli tudi dan 
češenj, smo obeležili svetovni dan čebel, 
kateremu je bila še posebno pobudnica 
slovenska čebela Kranjska sivka.
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oltarnih prtov. Z več kot 40 čipkami so sodelovale pri izdelavi 
oltarnih prtov za ljubljansko stolnico in frančiškansko cerkev v 
Ljubljani, letos pa so s trinajstimi čipkami sodelovale pri izdelavi 
oltarnih prtov za Marijino Celje v Ligu. Poleg ogleda čipkarskih 
razstav po Sloveniji so si septembra ogledale tudi mednarodno 
razstavo čipk v Lepoglavi. 

Tokrat so pripravile razstavo z naslovom Cvetje v čipki. Z 
različnimi tehnikami in barvami so skušale cvetje iz narave preliti 
v umetnost domačih ročnih del, čipk in kvačkanih izdelkov. Pri-
kazale so tudi zahtevnejše čipke, ki so jih ustvarjale s pomočjo 
mentorice Marjete ter nekaj ogrlic z žičko, ki so jih izdelale v 
delavnici z Mileno Jančar. 

Za popestritev razstave pa so prikazale tudi nakit v kombinaciji 
lesa in čipke, ki sta ga izdelala Marija Dolenc in Florijan Višnar. 

nadaljevanje s prejšnje strani

Pred 20 leti je pri Folklorni skupini Sava plesalo 10 deklet, ki 
so uživale ne samo v plesu, ampak tudi v petju ljudskih pesmi, 
ki so spremljale plesne točke. 

Želja po novih pesmih iz vseh slovenskih pokrajin in večgla-
snem petju je postala tako močna, da so ob rednih plesnih vajah 
večere ob sredah namenile samo pevskim vajam. Nabor pesmi pa 
se je iz leta v leto večal; tako, da jih je danes že več kot 100. Prve 
pesmi so poiskale v arhivu Folklorne skupine Sava, kasneje pa v 
različnih zbirkah slovenskih ljudskih pesmi, na glasbeno narodo-
pisnem inštitutu ali pa kar na terenu. Na srečanjih pevcev ljudskih 
pesmi, kjer so večkrat nastopile tudi same, so snemale pesmi 
drugih skupin kar na svoje mobilne telefone.

Hkrati je rastlo tudi prijateljstvo med pevkami. Čeprav sta se 
dve pevki po več letih odločili, da prenehata s petjem, se je ostalih 
8 še močneje povezalo. Leta so tekla, dekleta so postale žene in 
mame in med vajami so se menjale samo teme klepeta, ki jih ni-
koli ne zmanjka. Na srečo nikoli niso bile vse naenkrat na poro-
dniškem dopustu in skupina je, čeprav v okrnjeni postavi, delovala 
neprekinjeno.

Prvi nastopi so bile vmesne točke med plesnimi nastopi fol-
klorne skupine, kmalu pa so se redno udeleževale območnih 
srečanj malih vokalnih skupin. Če so dopuščali čas in službe, so 
se odzvale vsakemu vabilu za nastop, pa naj bo to nastop na odru 
Cankarjevega doma, podoknica ob rojstnem dnevu, nastop v 
domu upokojencev ali na vaškem odru na drugi strani Slovenije. 
Zapele so tudi ob svečanih priložnostih na porokah in krstih. 
Obvezno pa so nastopile na domačem odru v Šmartinskem domu 
ob stražiških kulturnih tednih.

Rade ohranjajo tradicijo, vzdržujejo stike in nabirajo izkušnje 
in znanje tudi pri drugih ljudskih skupinah. Zato se vsako leto 
odpravijo na vikend vajo na turistično kmetijo v eno od sloven-

DEČVE – pevke FS Sava

Skupaj prepevajo že 20 let
skih pokrajin, kjer navežejo stike s skupinami ljudskih pevcev 
tistega okraja. Obiskale so že Belo krajino, Dolenjsko, Gorenj-
sko, Prekmurje, Štajersko, Kras in Koroško. Na vikend vajah so 
zapele marsikatero podoknico ter nastopile tudi na odru ob oble-
tnici domače folklorne skupine iz Male Nedelje kot presenečenje 
večera. 

Kjer se pojavijo Dečve, tam se sliši pesem in smeh.
Mojca Rozman

Prikazale pa so tudi nekaj izdelkov nedavno umrle članice Kristi-
ne Podpeskar. 

Ob okrogli obletnici so Dečve pripravile dva koncerta z naslo-
vom Dečva, mene imej, ki sta bila v soboto, 26. maja 2018, ob 
17. in 20. uri v dvorani stolpa Škrlovec v Kranju. V goste so 
povabile ljudska godca 21. stoletja Boštjana Gombača in Ja-
neza Dovča ter skupino ljudskih pevcev Kopači iz Podlehnika. 
Na odru pa sta se jim pridružila tudi Janko Bajt in Jože Koče-
var, dolgoletna godca Folklorne skupine Sava. 
Iskrene čestitke DEČVE.

Andrej Žalar
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Na podlagi mnenja Zavoda RS za varstvo 
narave, Agencije RS za okolje, o domnev-
no nastali okoljski škodi in pobud krajanov 
Stražišča o ureditvi razmer v IC Laze je 
Mestna občina Kranj že v letu 2014 naro-
čila izvedbo popisa stanja vodotokov v 
okolici cone in meritve kemijskih parame-
trov v mulju in vodi. Naročila je tudi pri-
pravo idejne zasnove za ureditev komu-
nalne infrastrukture na tem območju, 
obvestila lastnike zemljišč in nepremičnin 
o predvidenem posegu ter jih povabila k 
sodelovanju pri pripravi projektne 
dokumentacije. 

»V zavedanju, da gre za zelo pomem-
ben projekt, si je mestna uprava v vseh 
teh letih prizadevala za ureditev infra-
strukture na tem območju (študije, 
projektiranje, izvedba …), vendar pa 
projekt zaradi raznih nesoglasji pri 
pridobivanju potrebnih zemljišč ni mo-
gel biti realiziran,« poudarja župan MO 
Kranj Boštjan Trilar in dodaja: »Danes 
je projekt za gradnjo kanalizacijskega 
omrežja v IC Laze razdeljen v dve fazi. 
V prvi fazi bo zgrajeno kanalizacijsko 
omrežje in črpališče v sami industrijski 

Letos gradnja kanalizacije v Lazah
coni, v drugi fazi pa je predvidena iz-
vedba priklopa črpališča na obstoječe 
kanalizacijsko omrežje. Izdelana je tudi 
že PGD projektna dokumentacija in 
vloga za izdajo gradbenega dovoljenja 
na Upravni enoti Kranj je tudi že vlože-
na. Vzporedno poteka tudi izdelava PZI 
projekta, na podlagi katerega bo pred-
vidoma do konca avgusta pripravljen 
in izveden razpisni postopek za izbiro 
izvajalca.«

Če v postopku pridobitve gradbenega 
dovoljenja in v postopku razpisa za izbor 
izvajalca ne bo prišlo do nepričakovanih 
zapletov ali zamud, je v zadnji tretjini le-
tošnjega leta predvidena tudi sama gradnja 
kanalizacijskega omrežja v okviru prve 
faze, v naslednjem letu pa tudi izvedba 
druge faze. Njena izvedba je možna po 
pridobitvi vseh potrebnih zemljišč, na ka-
terih je predvidena gradnja. »Šele po za-
ključku obeh faz bo namreč možen tudi 
dejanski priklop na kanalizacijsko 
omrežje in s tem zmanjšanje nastajanja 
domnevne okoljske škode,« na vprašanja 
o časovnici izvedbe odgovarja župan Bo-
štjan Trilar. 

V Lazah se bo še letos (2018) začela 
gradnja kanalizacije.

Urejanje poplavnega območja Stražišče je 
razdeljeno v tri faze. Prva faza, gradnja 
zadrževalno-ponikovalnega polja Bantale 
skupaj s črpališčem (trenutno smo v fazi 
pridobivanja uporabnega dovoljenja), je 
za nami. Trenutno se ureja struga Trenče, 
sledi pa končno urejanje kanalizacije na 
območju Stražišča. Ta, glede na proračun-
ska sredstva, sledi v naslednjih letih.

Druga faza, torej urejanje potoka Trenča, 
se izvaja na podlagi pravnomočnega grad-
benega dovoljenja, ki ga je izdala Upravna 
enota Kranj. Na javnem razpisu je bil izbran 
izvajalec, podjetje Rafael, d. o. o. iz Sevnice, 
s katerim je MO Kranj podpisala pogodbo v 
vrednosti nekaj manj kot 350 tisoč evrov. 

Projekt obsega odprti meteorni odvo-
dnik s tremi prepusti, zacevitev ali kakr-
šenkoli drug način zaprtja struge namreč 
na tem območju ni dovoljen. 

Trenča druga faza

Celovito urejanje poplavnega območja

Dela potekajo hitro, veliko vmesnih delov 
je namreč že narejenih, manjkajo še končni 
del z navezavo na ponikovalno-zadrževalno 
polje Bantale in začetni del, do koder sega 
projekt ter dva od treh prepustov. Na 
vprašanja ali projekt posega v cestišče, na 
MO Kranj zatrjujejo, da projekt ne zajema 
oženja ali širitve ceste, tako da bo pomet 
enak kot doslej. To pomeni, da se zaradi 

investicije promet nikakor ne bo poslabšal. 
Trasa novega meteornega odvodnika bo 
imela s strani ceste odbojno ograjo. Te 
namreč doslej na kraju, kjer je bila struga, 
ni bilo. Z ureditvijo struge se bo zato iz-
boljšala tudi varnost za okoliške prebival-
ce. Prav tako investicija nima vpliva na 
povečanje količine mrčesa; ta bo pač ve-
dno prisoten v količinah, kot je bil doslej.
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Letošnje leto je volilno leto v gasilski organi-
zaciji na vseh ravneh za mandatno obdobje 
2018 -2023. Na občnih zborih prostovoljnih 
gasilskih društev so bili potrjeni predsedniki, 
poveljniki in ostali organi društev. Predsednik 
PGD Stražišče ostaja Tomaž Perdan, poveljnik 
pa Luka Primc. Na občnem zboru je bilo pode-
ljeno priznanje za 70-letno delo v gasilskem 
društvu članu Petru Kavčiču. Sledili so občni 
zbori gasilskih zvez in gasilskih zvez regij. 
Volilni kongres Gasilske zveze Slovenije je bil 
18. in 19. maja. Kongres je bil sklenjen z veliko 
gasilsko parado na Ptuju. 

V letošnjem letu smo imeli tri intervencije. 
Dvakrat črpanje vode in požar gospodarskega 
poslopja v Žabnici. Tekom leta smo imeli nekaj 
usposabljanj, naši člani pa še naprej pridno ho-
dijo na izobraževanja za pridobitev višjih činov 
in specialnosti. Udeležili smo se tudi tradicio-

Prostovoljno gasilsko društvo Stražišče

Prva polovica leta je za nami
nalne vaje ob krajevnem prazniku, ki je potekala 
konec marca. Na vaji smo sodelovali s člani 
društev PGD Bitnje, PGD Jošt in PGD Žabnica, 
ki je vajo letos tudi organiziralo. Na področju 
nekdanjega Tekstilindusa smo izvedli tudi prvo 
redno mokro vajo. Lastniku objekta se zahva-
ljujemo za dovoljeno uporabo objekta za izved-
bo vaje. V sklopu te vaje so vajo izvedli tudi 
pionirji in mladinci. V nedeljo, 6. maja, smo 
gasilci počastili zavetnika gasilcev sv. Florjana 
s Florjanovo mašo. Letos je bila maša za društva 
desnega brega Save Gasilske zveze Mestne 
občine Kranj v cerkvi sv. Martina v Stražišču.

Z gasilsko mladino smo se februarja udeležili 
gasilskega kviza, v začetku maja pa gasilske 
orientacije. Rezultati so bili odlični, kar smo po-
trdili še na zadnjem letošnjem tekmovanju Ga-
silske zveze Mestne občine Kranj, kjer je desetina 
pionirk v svoji kategoriji osvojila 3. mesto, dese-
tina mladincev pa 2. mesto. Na tem tekmovanju 
so svojo odlično pripravljenost pokazali tudi ve-
terani, ki so v svoji kategoriji osvojili 2. mesto. 
Prvič pa nas je na tekmovanju zastopala tudi 
desetina veterank, ki so osvojile 3. mesto. Vete-
rani in veteranke so se udeležili tudi srečanja 
starejših gasilcev in gasilk Gasilske zveze Me-
stne občine Kranj, ki je potekalo v Mavčičah ob 
110 letnici domačega gasilskega društva.

Obvestila 
Poveljstvo društva pripravlja načrt vseh uporab-
nih vodnih virov za potrebe posredovanj v prime-
ru nesreč in požarov. Zato na tem mestu prosimo 

vse lastnike vodnjakov, bazenov (tudi začasnih) 
in drugih vodnih virov, za dovoljenje za uporabo 
v primeru intervencij, ko je potrebna večja količi-
na vode. Kontaktna oseba za evidetiranje je pod-
poveljnik Rok Kristan – tel: 064/182-004, lahko 
pa nas kontaktirate tudi preko elektronske pošte: 
gasilci.strazisce@gmail.com. Pridobljene podat-
ke bomo uporabljali izključno za lastno evidenco 
za pripravo načrta vodnih virov za področji KS 
Stražišče in KS Gorenja Sava.

Krajane obveščamo, da si pri nas lahko 
izposodijo komplete gasilskih miz. Ker je 
število kompletov omejeno, vas prosimo za 
pravočasno rezervacijo. Kontaktna oseba je 
Matevž Perdan – tel: 030/911-835.

Zahvale
V letošnjem letu smo s strani podjetja Goodye-
ar Dunlop Sava Tires, prejeli v dar celoten 
komplet pnevmatik za naše gasilsko tovorno 
vozilo Iveco. Za donacijo se podjetju iskreno 
zahvaljujemo in si želimo takšnega sodelova-
nja tudi v bodoče. Za vso podporo in pomoč pa 
se zahvaljujemo tudi vsem krajanom in podje-
tjem, ki nas kakorkoli podpirate.

Veselica 
V soboto, 7. julija 2018, bo pod kostanji na 
Pantah gasilska veselica. Lepo vas vabimo, da 
se nam pridružite in se z nami poveselite. Za 
plesne ritme bo poskrbel ansambel Dor ma 
cajt. Hrane in pijače ne bo manjkalo, dobre 
družbe tudi ne. Bosta potekala tudi srečelov in 
kegljanje. Za vse ostale informacije o dogaja-
nju v društvu pa izveste na našem Facebooku. 
Se vidimo na veselici! 
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Pregled celoletnega dela KO ZB za vrednote NOB Stražišče 
smo opravili na vsakoletnem občnem zboru v dvorani Šmar-
tinskega doma v Stražišču.

Občni zbor vsako leto (če je le mogoče) poteka prav osmega 
marca. Datum ni izbran naključno, saj ima zgodovinsko izhodi-
šče. 1857 so se na ta dan prvič v zgodovini uprle tekstilne delavke 
in opozorile na nemogoče razmere, v katerih so delale. Gibanje 
se je začelo v New Yorku, se razširilo po celotni Ameriki in tudi 
v Evropo. To je dan, na katerega so ženske začele opozarjati na 
pomembnost svoje vloge v družini in širši družbi ter začele izra-
žati zahtevo po ekonomski, socialni in politični enakopravnosti.

Simbolično je 8. marec tudi naš dan, ob katerem povabimo vse, 
ki so pri naših dejavnostih tako ali drugače sodelovali med letom. 
Že vsa leta na našem občnem zboru sodeluje MPZ Svoboda, 
kulturni program pa pripravijo učenci Osnovne šole Stražišče s 
svojimi mentorji, ki so letos govorili in peli o sreči, vsakemu 
udeležencu pa simbolično podarili pikapolonico.

Vsakoletno srečanje generacij

DU Bitnje Stražišče deluje že enajsto leto in ima prek 700 članov. 
Člani so večinoma iz Stražišča in Zgornjih Bitenj. Njihova pov-
prečna starost pa je 74 let. 

Imamo bogat in zanimiv program. Letos smo obiskali ljubljansko 
barje, Vrhniko, Tehniški muzej Slovenije, Dolenjsko. Imeli smo 
3-dnevno letovanje v Izoli, pustovali smo v Šmartinskem domu, 
imeli občni zbor v Bitnjah, sodelovali smo na pikniku Pokrajinskega 
združenja društev upokojencev (PZDU) Gorenjske v Moravčah in 
si ogledali snemanje oddaje Slovenski pozdrav v Begunjah. Planinci 
so se povzpeli na Šentviško planoto in Črvov vrh, Bohor in  Kum 
ter se udeležili slovesnosti ob krajevnem prazniku Bitenj na Pla-
nici. Imeli smo pet kolesarskih izletov, vaje ženske telovadbe,  
bowlinga v Planetu TUŠ ter ivitalis vadbe v Šmartinskem domu. 
V sodelovanju z RK Kranj smo organizirali merjenje holesterola, 
sladkorja in krvnega pritiska v Bitnjah in Stražišču.. 

Društvo upokojencev Bitnje Stražišče

Že enajsto leto in 700 članov

tevnejše vaje za boljšo krepitev spomina. Z umovadbo bomo 
nadaljevali tudi jeseni.

V bližnji prihodnosti pripravljamo izleta na Višarje in z ladjico ob 
slovenski obali, pohoda na Svinčno planino na Koroškem, Lepeno 
in Krnsko jezero, krajši pohod v Krnico, kopalne izlete v Izolo, 
društveni piknik v Spodnjih Bitnjah, kolesarske izlete in balinanje.

Iskreno se zahvaljujemo vodstvu KS Stražišče za brezplačno 
uporabo prostora, ki ga potrebujemo za svoje aktivnosti. Velika 
zahvala tudi MO  Kranj za prejeta sredstva na osnovi prijave na 
razpisu za sofi nanciranje upokojenskih društev, saj z njimi lažje 
izvajamo naše aktivnosti. 

Vabimo nove člane, da se nam pridružijo in morda tudi poma-
gajo pri izvedbi aktivnosti. Pridite in se prepričajte.

Majda Jančar

Poseben poudarek letošnjega občnega zbora je bil, da je treba 
mlade generacije seznaniti z življenjem in trpljenjem Slovencev 
ne samo v II. svetovni vojni, ampak v celotni zgodovini. Po-
membno je, da vsi doumemo, kako veliko bogastvo je življenje v 
miru in kakšne grozote prinašajo vojne.

IO KO ZB za vrednote NOB Stražišče

Obisk Plečnikove cerkve sv. Mihael a v Črni vasi na Ljubljanskem 
barju.

Obiskali smo 105 članov društva, ki so dopolnili 80 let in člane 
nad 85 let starosti.

Članice sekcije ročnih del Ivanjščice so pripravile 9. razstavo 
ročnih del v OŠ Stražišče z naslovom CVETJE V ČIPKI. 

V Šmartinskem domu so bile delavnice umovadbe. Mentorici 
medgeneracijskega centra Kranj Irena Dolenc in Monika Zazvo-
nil sta dvakrat mesečno pripravljali zanimive in včasih tudi zah-

Stenica nad Blagovico

Martuljški slapovi
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Lani se je slovesno začela gradnja telovadnice v Stražišču. 
Kako poteka gradnja po zimi, ki ni bila ravno najbolj 
naklonjena? 

Gradnja poteka brez posebnosti, razen nekaj vremenskih ne-
všečnosti, saj je vsak teden par deževnih dni.

Je letošnja neobičajna zima povzročila pri gradnji kaj 
težav?

Zaradi nizkih temperatur in velike količine snega, so bila dela 
ovirana in imeli smo enomesečno gradbeno zamudo. Zato smo 
morali urediti nekaj sprememb; na primer pri betonerskih delih, 
da smo nadoknadili zamujeno.

Gradnja telovadnice v Stražišču 

Izgradnja septembra, uporabno dovoljenje 
novembra 

Letošnja zima ni bila ravno naklonjena gradbincem in njihovi načrtovani dinamiki. Zato smo o gradnji telovadnice 
v Stražišču povprašali izvajalca Gorenjsko gradbeno družbo. Na vprašanja je odgovoril Slavko Mestek.

Kje ste trenutno glede na načrtovano dinamiko gradnje?
Do konca aprila bodo končana dela na armirano betonski kon-

strukciji. Takoj po prvomajskih praznikih pa se prične montaža 
lesene konstrukcije.

Kdaj je predvidena izgradnja-končanje oziroma odprtje?
Zamudo, ki je nastala v zimskih mesecih, bomo v prihajajočih 

mesecih nadoknadili. Dokončanje objekta je predvideno v pogod-
benem roku. Tako bo gradnja končana septembra, pridobitev upo-
rabnega dovoljenja pa je predvidena do konca novembra 2018.



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.


