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Čestitke ob kulturnem prazniku!
Predsednik Jure Šprajc, uni.dipl.org. 

in člani Sveta krajevne skupnosti Stražišče

3. stran
Štirje letni časi - Lepo povabljeni jutri, 7. februarja, ob 19.00 v Šmartinski dom.
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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: Kulturni praznik

Jure Šprajc, predsednik Sveta 
KS Stražišče

Na 2. redni seji se je v sredo, 30. januarja 2019, sestal Svet kra-
jevne skupnosti Stražišče. Po predlogu predsednika sveta Jureta 
Šprajca so člani potrdili cene za najem prostorov v KS Stražišče 

V začetku letošnjega leta smo 
člani Sveta KS Stražišče prevzeli 
delo, ki ga bomo nadaljevali v 
naslednjem štiriletnem mandatu. 
Že na samem začetku je bil na 
pobudo Civilne iniciative za 
Zeleno Stražišče Zbor krajanov 
Stražišča, ki ga je vodil župan 
Mestne občine Kranj Matjaž 
Rakovec. Poleg predstavnikov 
Civilne iniciative so na zboru 
sodelovali tudi vodje oddelkov 
in projektanta, ki so odgovarjali 
na vprašanja Strašank in Straša-
nov. Zbor je potekal v mirnem 
vzdušju in čutilo se je, da si vsi 
želijo, da se po dolgih letih 

sprenevedanj začne reševanje degradiranega in onesnaženega 
območja v Lazah. Tudi s strani Mestne občine Kranj so dokončno 
priznali, da ne gre samo za problematiko naše krajevne skupnosti, 
ampak je to občinska in tudi državna težava.

Osebno menim, da je bil zbor sklican v pravem času, saj smo 
novoizvoljeni politični garnituri v Kranju prikazali, kako resen je 
problem kaotičnega stanja v Lazah. Pred dnevi mi je gospod žu-
pan tudi osebno obljubil, da se na tematiko Laz v kratkem sestane 
z ministrom za okolje in prostor Juretom Lebnom, kar nam daje 
upanje, da se predstavniki občine zavedajo problematike in re-
snosti, ki nam preti v tem našem prelepem okolju. Sicer so na 
zboru krajanov sprejeli šest sklepov, ki so objavljeni v tej številki 
Sitarja. Mestna občina Kranj (MOK) ima zavezo, da morajo od-
govoriti na vse te sprejete sklepe do 4. februarja 2019. Ker bo 

Spoštovane sokrajanke in sokrajani.
takrat ta številka Sitarja, ki jo berete, že v tisku, si boste odgovore 
lahko prebrali na naši spletni strani www.strazisce.com.

Pred nami je tudi slovenski kulturni praznik, ki ga vsako leto 
obeležimo s prireditvijo v dvorani Šmartinskega doma. Z vese-
ljem vam lahko povem, da bomo na predvečer praznika, torej v 
četrtek, 7. februarja 2019, ob 19. uri praznovali s premierno 
predstavo Štirje letni časi, avtorja Vinka Möderndorferja v režiji 
Maje Ahačič. Izredno ponosni smo, da je skupina Gledališče 
Stražišče že drugo leto zapored pripravila predstavo in tako 
ohranja gledališko tradicijo v Stražišču. Predstava bo poleg pre-
miere na sporedu še trikrat, tako da si jo bomo lahko vsi 
ogledali.  

Sicer bi morala biti na kulturni praznik, 8. februarja, tudi tradi-
cionalna Tržnica, a smo jo tokrat IZJEMOMA prestavili, ker je 
večina ponudnikov tisti dan na Prešernovem sejmu v Kranju. 
Tako bo februarska tržnica v PETEK, 15. 2. 2019, ob 17. uri. 

Na tej tržnici bomo ponovno pod okriljem Rdečega Križa 
Slovenije prikazali oživljanje človeka. Vabim, da se vas čim več 
udeleži te predstavitve, saj se boste tudi sami lahko preizkusili z 
oživljanjem. Vemo, da je ob zastoju srca pomembna vsaka se-
kunda. Taki prikazi (s prijazno napravo defi brilator) so zato res 
prava priložnost, da se tega naučimo, kako ob nesreči lahko so-
človeku pomagamo in mu tudi rešimo življenje. 

Na tržnici bomo svojo kulturno naravnanost obeležili tudi s 
spominom na 150-letnico smrti Simona Jenka, 200-letnico smrti 
Valentina Vodnika in 90-letnico smrti Otona Zupančiča. Spre-
mljevalni kulturni program bo vodil Rudi Zevnik. Še enkrat torej 
vljudno vabljeni na kulturno in zdravstveno obarvano februarsko 
tržnico.

Jure Šprajc, uni.dipl.org.
Predsednik KS Stražišče 

Soglasna potrditev sklepov Zbora

in poročilo o zaključku lanskega 31. Stražiškega kulturnega 
tedna.

Dlje časa pa je trajala razprava o Zboru krajanov s 15. januarja 
in sprejetih sklepih glede bodoče problematike Laz. Poudarili so, 
da je ob deževju problematična meteorna in voda v kleteh tudi na 
Šempetrski in Trojarjevi. Glede obvoznice je bilo poudarjeno, da 
ima Civilna iniciativa strokovnjaka in je pripravljena z občino 
tudi z njim sodelovati. Ob ugotovitvi, da bo pri izgradnji kanali-
zacije na Ješetovi in Bavdkovi strošek priključka Laz znašal kar 
okrog milijon evrov, je Svet KS soglasno potrdil tudi dosledno 
spoštovanje volje krajanov na zboru krajanov 15. januarja in 
poziva Občino Kranj, da vse sklepe v prihodnje tudi uresničuje. 

A. Ž.

Nova telovadnica
Takole smo 13. novembra lani obiskali in si ogledali novo te-
lovadnico v Stražišču. Slišali smo tudi, da je bila prostorska in 
notranja umestitev ob denarnih možnostih podrejena in tudi 
odločilna pri prilagoditvi in vključitvi v prostor takratne vče-
rajšnje in današnje krajevne skupnosti Stražišče. 

- A. Ž. 
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Gledališka sekcija DPD Svoboda, Gledališče Stražišče, bo v 
Šmartinskem domu februarja kar štirikrat predstavila ko-
medijo Štirje letni časi, avtorja Vinka Moederndorferja v 
priredbi Maje Ahačič. 

Prvič bo na sporedu 7. februarja ob 19. uri, 
Naslednji dan, 8. februarja, bo predstava ob 19.30, nato pa 

še 10. 2. ob 17. uri in 23. februarja ob 19. uri. 
Lani so igralci doživeli velik uspeh z uprizoritvijo veseloigre 

Sama nej zbere, zato si tudi letos, sicer z delno drugačno igralsko 
zasedbo, zelo prizadevajo, da bi spet razveselili publiko z aktual-
no vsebino. Kljub službam in domačim obveznostim so si vzeli 
čas za vaje in učenje uro in pol dolgega teksta.

Na odru bodo na humoren način predstavili sodobno družino. 
Oče je podkupljiv poslanec v parlamentu, njegova žena je 

nerazgledana in optimistična gospodinja. Skupaj imata tridese-

Štirje letni časi

Slovenci smo bogati, bogati s kulturo. Upravičeno smo ponosni 
na svoj kulturni praznik - 8. februar. Res se morda ne znamo 
najbolje upirati vsiljivi  globalizaciji in multi kulturi, uničevalki 
mozaične razsežnosti naše kulture. Vendar, ne dovoljujmo tega. 
Praznujmo svoj, naš praznik. Praznujmo ga vse dni v letu. Tako 
bo naša kultura naš narodni zaščitnik. Tako bomo še bogatejši. 

Savski folkloristi bomo letos praznovali. Kar težko je verjeti, 
da so bile mlade generacije Savskih folkloristov tako vztrajne, 
tako delavne, da je danes pred nami veliko praznovanje - obletni-
ca uspešnega delovanja folklorne skupine Sava. 

Nepozabni so številni nastopi v Kranju, po Sloveniji, Jugosla-
viji... Težko je najti večji kraj, kjer folkloristi Save niso nastopili. 
Postali smo poznani po vseh državah Evrope. Bilo je kar 11 go-
stovanj v Franciji, 10 gostovanj na Poljskem, Češkem, v Nemčiji, 
nešteto gostovanj v Italiji in Avstriji. In prav ta Evropa nas je 
potem tudi predstavila tudi ostalemu svetu onkraj velikih luž. 
Velike aplavze smo poželi v Ameriki,  Braziliji, Afriki, na Kitaj-

Pred praznovanjem
skem. Nismo se mogli predstaviti z našo slovensko kulturno 
identiteto še na Japonskem, v Avstraliji pa na Indonezijskih oto-
kih. Vse to je (recimo) še pred nami, če bo skupina le zmogla 
premostiti težave, ki nas pestijo zadnja leta: 

»Slep je, kdor se:  »po Savsko s plesom ukvarja«. In ne konec: 
On živi, umrje, brez d`narja ...«.

S srčno zavzetostjo mladih in vseh, ki živimo z našim poslan-
stvom, smo

pripeljali folklorno skupino SAVA tako daleč, da že pripravlja-
mo 70. jubilej. Zgodilo se bo novembra, saj je bil takrat, 1948. 
leta, tudi prvi nastop Savskih folkloristov. Tokrat bo novembra 
velik praznik, praznik vseh dosedanjih folklornih Savčanov, ki so 
predstavljali ime Sava po celotnem svetu.

Naj bo ta svetinja narodovega bogastva in poslanstva ter 
imena Sava še naprej svetla. A žal danes tudi z grenkim spomi-
nom preteklosti ustanovitelja in dolgoletnega pokrovitelja nek-
danjega imena tovarne SAVA. 

Zvone Gantar

tletnega sina, ki noče študirati, saj zna na različne načine priti 
do denarja, hči pa je pridna študentka brez vizije.

 Zgodba se zaplete, ko na njihov dom potrkajo trije poslovneži, 
domnevni člani parlamentarne komisije za kontrolo premože-
nja sodržavljanov.

Igralci so se potrudili, da so like iz igre primerno karakterno 
upodobili. Ne glede na to, da je to komedija, jo je vredno pozorno 
poslušati, saj iz nje lahko razberemo tudi kakšno sporočilo, ven-
dar je vsaka podobnost s katerokoli osebo iz resničnega življenja 
zgolj naključna.

Gledališka sekcija se ob tej priložnosti zahvaljuje za podporo 
in sodelovanje predsedniku KS Juretu Šprajcu, odboru za kulturo 
in predsedniku DPD Svoboda Zvonetu Gantarju. 

Eno uro pred vsako predstavo se priporočamo za prostovoljne 
prispevke, ki jih darujete pri vhodu. Z njimi boste podprli naš 
trud in veselje za nadaljnje projekte. Že v naprej se zahvaljujemo. 
Lepo povabljeni na predstave.
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ANDREJ ŽALAR
Dvakrat, v lanski predvolilni kampaniji in po izvolitvi župana 
v decembrskem drugem krogu, so se v Stražišču v kulturnem 
domu v polni dvorani zbrali krajani in razpravljali, dokazo-
vali, se pritoževali... zaradi onesnaževanja na območju Laze, 
in zaradi tako imenovane komunalne infrastrukture. 

Akcijo za ureditev ekološko nemogočih razmer že leta vodi 
tudi Civilna iniciativa za Zeleno Stražišče. In čeprav je bilo na 
prvem tovrstnem zboru že pred leti, kot smo slišali komentarje, 
veliko bolj »vroče« v dvorani kulturnega doma, se od takrat ni 
nič dogajalo oziroma spreminjalo na bolje. Prej bi na zadnjih 
dveh zborih, lani in sredi januarja letos, lahko ugotovili, da so 
razmere še slabše; predvsem zaradi neodzivnosti, po mnenju 
predlagateljev, občinskih (ne)odgovornih. 

Današnje dogajanje v mestni krajevni skupnosti Stražišče v 
Mestni občini Kranj me spominja na čas, ko je bil v Občini Kranj 
aktualen projekt Čistilna naprava v Zarici za 200.000 (200 tisoč) 

STRNJENO

Današnja ekološka zgodba KS Stražišče v MOK
Predvolilni in zbor krajanov o Lazah

enot (v prvi fazi za 100.000 enot). Takrat je bilo glavno pravilo, 
da fekalna in meteorna voda ne moreta biti skupaj v eni cevi; 
glede Zarice in čistine naprave v njej zaradi neučinkovitosti ozi-
roma slabega (ali slabšega ) delovanja gnilišča. Zaradi tega so 
bili potem grajeni primarni vodi za fekalno kanalizacijo proti 
Zarici; tudi v krajih, kjer jih takrat še ni bilo, danes pa so tam 
občinske lokalne skupnosti oziroma občine v nekdanji kranjski 
občini.

Stražišče takrat ni imelo, in tudi kasneje ne, komunalne infra-
strukture ločene za fekalno in meteorno kanalizacijo; ampak vse 
v eni cevi skupaj in to zaradi takratnih potreb in tudi zaradi mo-
žnosti, v takratnem premeru cevi. to je bilapač posledica časa, 
ker je ob določenem trenutku namreč prevladala odločitev za iz-
gradnjo telefonije. Zato se je takrat v povezavi z Zarico in čistilno 
napravo iskalo in koristilo drugačne danosti in možnosti takratnih 
gospodarskih vsebin.

Takrat na Lazah tudi ni bilo takšnih gospodarskih okoljskih 
onesnaževalcev, kot so sedaj, zaradi katerih se je potem rodila 
današnja Civilna iniciativa za Zeleno Stražišče. Vse to, česar pa 
takrat ni bilo in ni bilo zgrajeno, pa danes rojeva ugotovitve in 
sprejemanje SKLEPOV .

Nedvoumno še kako utemeljena je ugotovitev Civilne iniciati-
ve na lanskem predvolilnem zboru. 

»Zaradi hribovite konfi guracije terena, občutljivega vodovar-
stvenega terena, okoljske škode in vprašljivega že obstoječega 
sistema na Ješetovi ulici obstaja tveganje zaradi razširitev one-
snaženja na širše področje. Kanalizacija brez izgub ne obstaja. A 
prebivalci Ješetove in Bavdkove pod Lazami imamo katastrofal-
ne izkušnje z nekontrolirano in prepolno mešano cevjo, ki že sedaj 
sili občane k uporabi loput ob nalivih, saj je mešana cev (fekalna 
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24. SPOMLADANSKI SEJEM KOMENDA

KMETIJSKA, GOZDARSKA, GRADBENA IN 

KOMUNALNA MEHANIZACIJA, PODJETNIŠTVO, 

OBRT, VRTNARSKA IN OGREVALNA TEHNIKA, 

RAZSTAVA GOVEDI 

od 12. do 14. aprila 2019 

na 50.000 kvadratnih metrih v Komendi

Tel.: 00386 31 635-911 

www.sejemkomenda.si

E pošta: kkkomenda@siol.net

Pred nami so toplejši dnevi in 
veselimo se prvih pomladnih 
dni, ko se začenja prebujati na-
rava. A žal, ko sneg zapusti tudi 
vse senčne kotičke, pomladno 
»zacvetijo« tudi odpadki (smeti). 
Slika ali recimo kar - OGLEDA-
LO našega brezbrižnega odnosa 
do kraja in okolja v katerem 
smo.

Kljub vsemu ozaveščanju, ne nazadnje 
tudi prizadevanjem na zadnjem zboru 
krajanov Civilne iniciative v Lazah, se 
na sprehodu po naši krajevni skupnosti  
kažejo tudi takšne, druge strani zavze-
manj, Ekološke medalje. Konec lanske-
ga leta je ena od lastnic gozda pod Torklo 
plačala več tisoč evrov kazni, ker so tja 
vozili biološke odpadke iz svojih prele-
pih vrtov in okolice hiš. Takšni biološki 
odpadki so tudi ob poti proti bivši Pu-
škarni, ob Trenči na Bantalah in na dru-
gih obronkih gozda. Pa niso le biološki 
odpadki. Tudi vrečke s pasjimi iztrebki in podobnimi nečednost-
mi, ki jih nočemo imeti doma na dvorišču ali pred vrati, so med 
njimi. In celo Ekološki otoki, menijo nekateri, so prostor za ta-
kšne »WC-eje«. 

Učeno, ali morda za koga malo polepšano, rečemo takšnemu 
početju (česar nočemo imeti doma, pa potem odvržemo k sosedu 

ali malo dlje...), NIMBUS 
EFEKT. Bolj poznan pa je do-
mač izraz: Kjer se osel valja... 

Torej: OSLOVSKO 
OGLEDALO.

Sicer pa resno: Krajanke in 
krajani KS Stražišče. Biološke in 

druge odpadke odpeljite na 
deponijo v Zarico. Tam Ko-
munalnemu delavcu pokažete 
le odrezek o plačani Komu-
nali in prijazno vam bo sprejel 
pripeljane odpadke.

Hvala!
Jure Šprajc, uni.dipl.org.
Predsednik KS Stražišče 

OGLEDALO

in meteorna skupaj) daleč poddimenzionirana. Zato bi nedvomno 
zmanjšali tveganje za izlive (deloma tudi tehnoloških) voda, če 
bi najprej začeli urejati obstoječo kanalizacijo (od izliva do izvo-
ra). Naš predlog je, da bi se uredila nova kanalizacija z novo 
krajšo obvoznico (od cone do Škofjeloške ceste) je bil gladko 
zavrnjen. Škoda. Saj je šlo za celostno rešitev za prebivalce in 
podjetja....« 

Zato so na drugem zboru krajanov, ki ga je skupaj s Civilno 
iniciativo za Zeleno Stražišče sklical novoizvoljeni župan Matjaž 
Rakovec, zbor je bi v dvorani kulturnega doma 15. januarja, 
sprejeli z dvigom rok več sklepov. (Objavo pripravljajo v občin-
ski upravi MOK in bo na spletni strani 8. februarja). 

V SKRAJŠANI VERZIJI SKLEPE OBJAVLJAMO V 
DANAŠNJEM SITARJU:

- Mestna občina Kranj (MOK) naj nemudoma začne ureja-
ti ločeno

kanalizacijo od izliva do izvora (najprej Ješetova, potem 
priklop Laz).

- MOK naj naredi NRP za novo obvoznico med obema co-
nama in Škofjeloško cesto, pomaga lahko civilna iniciativa in 
krajevna skupnost po svojih zmožnostih.

- MOK naj se zaveže k intenzivnemu iskanju alternativne 
industrijske cone za sporazumno selitev industrije iz indu-
strijske cone Laze, terminski plan.

- MOK se s tem sklepom striktno zaveže k spoštovanju 
določb Zakona o lokalni samoupravi, v zvezi z varovanjem 
okolja.

- MOK naj posreduje na Ministrstvu za okolje in prostor, 
da se nemudoma sanira okoljsko škodo v Lazah in se ugotovi 
potencialne sedanje onesnaževalce ter jim prepove nadaljnje 
onesnaževanje okolja.

- MOK naj aktivno pristopi k monitoringu vseh vrst emisij 
in jih javno objavi.

Pasji iztrebki na Bantalah.

Okraski za Opozorilo.

Ekološki otok kot nadomestek 
za takšen WC.

Sedaj očiščen prostor pod Torklo.
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Društvo upokojencev Bitnje Stražišče je leto 2019 pričelo z aktiv-
nostmi po letnem programu za 2019. Januarja je bila umovadba, 
vitalis vadba, ženska telovadba, bowling, klekljanje, kvačkanje. 

Lepo je bilo obiskano predavanje g. Emila Humarja iz Avtošole 
Humar v Šmartinskem domu. Seznanil nas je z novostmi v ce-
stnem prometu, o optimalni vožnji po novi štiripasovnici in mo-
dernem večpasovnem krožišču pri Mercator centru na Primsko-
vem, ki bo zgrajen v letu 2019. 

Klekljarice so sodelovale in si ogledale razstavo čipk ob 
151-letnici smrti misijonarja Friderika Baraga v Trebnjem. Bara-
ga je služboval kot kaplan v župniji Kranj Šmartin od leta 1824 
do 1828. V februarju si bomo poleg ostalih aktivnosti ogledali 
opero Prodana nevesta v Ljubljani ter poslušali potopisno preda-
vanje o malo znanih in redko obiskanih planinskih poteh ter 
brezpotjih z naslovom Na odročnih poteh, našega člana in pla-
ninskega vodnika Jožeta Hribernika.

Pripravljamo se na Veselo pustovanje, ki bo v petek, 1. mar-
ca, v Šmartinskem domu, 5. marca pričenjamo s planinskim 
pohodom v dolino Glinščice, 22. marca bomo odšli na 3-dnevno 

Na občnem zboru so se v petek, 1. februarja,  so zbrali stražiški 
gasilci. Uspešno delo in pripravljenost za gašenje in pomoč pri 
požarih ter drugih  nesrečah, 
kjer so gasilci prav tako ne-
pogrešljivi, jim je zaželel 
tudi predsednik krajevne 
skupnosti Jure Šprajc. Več o 
delu in programu v prihodnji 
številki Sitarja. 

- A. Ž. 

Vabilo na občni zbor 
Krajevna organizacija Zveze borcev za vrednote NOB Straži-
šče ima 
v četrtek, 28. februarja, ob 16. uri redni letni občni zbor 

v Domu krajevne skupnosti (Šmartinski dom) Stražišče.
Izvršni odbor

KO ZB Stražišče  

V slovo 
Nepričakovano nas je zapustil naš član VLADIMIR MOZETIČ. 
Izviral je iz napredne tržiške družine, svoj dom in družino pa si je 
ustvaril v Stražišču. 

Izgubil je bitko s svojimi boleznimi. Težave je prenašal z opti-
mizmom in nasmehom. Njegove dobrohotnosti so bili deležni vsi 
mimoidoči in sosedje, od najmlajših do najstarejših. 

Vsem se zahvaljujemo za izkazano spoštovanje in prispevke za 
Pediatrično kliniko.               KO ZB za vrednote NOB Stražišče

Društvo upokojencev Bitnje Stražišče
letovanje v Izolo.

Člane DU Bitnje Stražišče 
vljudno vabimo na občni zbor 
društva, ki bo v petek, 15. 
marca 2019, ob 15. uri v 
Šmartinskem domu. V kul-
turnem programu bodo sode-
lovali prvošolci OŠ Stražišče.

Vabimo nove člane, da se nam 
pridružijo. Članarina za leto 
2019 znaša 8 €. Uradne ure imamo vsak ponedeljek v gasilskem 
domu v Bitnjah in vsako prvo sredo v mesecu v Šmartinskem domu 
v Stražišču od 9. do 10. ure.                Majda Jančar

Občni zbor gasilcev



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.




