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Čestitke ob mednarodnem prazniku dela 1. maju!

Predsednik Jure Šprajc, uni.dipl.org.
in člani Sveta krajevne skupnosti Stražišče

8. stran
Praznična delovna zgodba krajevne skupnosti-Abrahamova (50.) TRŽNICA.

Pozdravljeni,
pred nami so pomladni dnevi,
ko se narava prebuja in je vse
lepo. Za čisto okolje smo pred
mesecem dni pomagali organizirati čistilno akcijo, ki se je je
udeležilo rekordno število krajank in krajanov. Ob tej priliki
bi se zahvalil Lovski družini
Jošt, Rodu Zelenega Jošta, Prostovoljnemu gasilskemu društvu
Stražišče in vsem sodelujočim
Jure Šprajc, predsednik Sveta za pomoč in organizacijo te tako
imenovane »eko« akcije.
KS Stražišče
Pomladni čas pa je seveda
najprimernejši tudi za začetek zunanjih investicij. Z manjšimi
investicijami smo v KS Stražišče že začeli, tako da je Komunala
Kranj zakrpala poškodbe na cestiščih, ki jih je prinesla letošnja
zima. Upam, da ste opazili, da smo postavili tudi dva prostora za
najem koles pri Vrtcu Živ Žav in pri Zdravstvenemu domu Stražišče. V teh dneh se bo postavila tudi kolesarnica na Laborah, ki
bo služila krajanom, da bodo pot proti Ljubljani lahko nadaljevali
z avtobusom ali drugim javnim prometom. S temi investicijami
smo začeli prve korake k uvajanju manjše mobilnosti z avti in z
gibanjem pristopiti k cilju zdravega človeka. Seveda te spremembe in osveščanje ne pridejo čez noč, a upam, da se bomo čim hitreje začeli zavedati, da za tranzit premalo uporabljamo javne
prevoze in kolesa, s katerimi zmanjšujemo onesnaženost. Še pomembnejše se mi zdi, da je pred nami priložnost, da postanemo
za aktivne turiste vedno bolj priljubljena destinacija, saj imamo

idealne resurse, kot je domača eko ponudba na eni strani in neokrnjena narava na drugi strani. Zato se moramo v bodoče povezati
med kraji in občinami ter narediti zgodbo zanimivo turistom, ki
so za takšne pogoje pripravljeni tudi veliko več plačati.
V teh dneh se bo začela dolgo pričakovana gradnja krožišča v Bitnjah na relaciji Kranj–Škofja Loka. Ob poteku projekta bo potrebno
kar nekaj strpnosti, saj bo do konca junija zaprta cesta proti Škofji
Loki in Kranju v smeri Delavskega mosta. S to pridobitvijo bomo
krajani pridobili glavno razbremenitev v prometnih konicah, saj so
čakanja v križiščih postala prava nočna mora slehernega voznika.
Eden izmed glavnih dogodkov, ki se nam približuje, pa bo
10. maja, ko bomo organizirali že 50. TRŽNICO na BARAGOVEM TRGU. Na ta dan smo povabili sedem sosednjih krajevnih skupnosti (z desnega brega Save), ki se bodo na svojih
stojnicah predstavili s svojimi izdelki in zanimivimi nastopajočimi (Rokovnjači, Kmečki turizem izpod Jošta, KUD Bitnje itd).
Med samo tržnico nam bodo z glasbenim vložkom popoldan
popestrili godci Folklorne skupine Sava. Ob 18.30 bo v dvorani
potekala živa stojnica s pristno ponudbo glasbe, stihov in zgodovine iz domačih logov: brezplačno jo bosta predstavljala sošolca
Andrej Šifrer (kantavtor) in Janko Proj (ljubiteljski zgodovinar in
avtor knjižice o LONČKARJIH).
Spoštovane sokrajanke in sokrajani, čestitamo vam ob mednarodnem prazniku dela, 1. maju. Želimo vam prijetno prvomajsko praznovanje in veliko delovnih uspehov.
Predsednik KS Stražišče
Jure Šprajc, uni. dipl.org.

Dogodki v Šmartinskem domu

• 25. 4. 2019 – ob 19. uri Carnium Legendarium – Nastop
brezdomcev z igro
• 26. 4. 2019 ob 18.30 – predavala bo Ida Rus pediatrinja
(naša nekdanja sovaščanka) in njena ekipa so lani septembra
prostovoljno delale v dispanzerju med Malagaši. Ob diapozitivih in mislih misijonarja Pedra Opeke bodo podelile
svoja doživljanja.
• 23. 5. 2019 – glasbena šola ob koncu leta (še ni potrjeno)
• 9. 6. 2019 – ob 17. uri Mysterium pevski koncert
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: Za majsko praznovanje tudi
jubilejna majska Tržnica.
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Promet med gradnjo krožišča Bitnje
Mestna občina Kranj (MOK) je na podlagi elaborata ureditve
prometa med gradbenimi deli v Bitnjah izdala dovoljenje za
zaporo občinske ceste na območju predvidenih del in soglasje
za postavitev prometne signalizacije na občinskem cestnem
omrežju.
Iz postopka pridobitve vseh uradnih dovoljenj za spremembo
prometne ureditve na tem območju državne ceste bo po pridobljenem dovoljenju MO Kranj bo končno odločbo DRSI izdal
predvidoma v naslednjem tednu.
Kratka predstavitev poteka prometa ob gradnji
Obseg načrtovanih del bo potekal fazno. V prvi fazi bo izvajalec
v delu proti polju zgradil pomožni vozni pas (deviacija), po
katerem bo celoten promet potekal dvosmerno. V tej fazi bo
izvedena večina gradbenih del v obstoječem krožišču (meteorna
kanalizacija, otok, …). Z vzpostavitvijo dvosmernega prometa
po tem pomožnem pasu bo vzpostavljena popolna zapora občinske ceste (tj. krak križišča proti Stražišču). Popolna zapora
občinske ceste za osebni promet je izdana do 22. junija 2019.
Zapora občinske ceste ne bo veljala za avtobusni promet.
Tudi v nadaljevalni fazi, ko se bodo gradili kraki krožišča, bo

vzpostavljen izmenični enosmerni promet, urejen s semaforji in
ročnim usmerjanjem prometa.
Vse voznike Mestna občina Kranj (MOK) poziva k upoštevanju prometne signalizacije. Tako z Medobčinskim inšpektoratom
in redarstvom Kranj, kot tudi s PU Kranj, je dogovorjeno spremljanje prometa in tudi morebitna prilagoditev prometne signalizacije (vključno s spremembami semaforskih režimov) na križiščih trase obvoza.
Na kratko o novem krožišču – boljša pretočnost
in varnost
Krožišče na državni cesti Kranj-Škofja Loka, v katerega se
priključi tudi Škofjeloška cesta iz Stražišča, bo imelo premer 38 metrov. Na vseh priključnih krakih bodo zgrajeni
tudi ločilni otoki. Pogodba med investitorjem -Ministrstvom
za infrastrukturo, soinvestitorjem - Mestno občino (MO)
Kranj in izbranim izvajalcem - Gratel d. o. o., je bila podpisana marca letos. Krožišče bo zgrajeno do septembra
2019. Celotna vrednost investicije je dobrih 503 tisoč evrov,
od tega Mestna občina Kranj prispeva dobrih 39 tisoč, in
sicer za izvedbo na občinski cesti.

Začetek gradnje krožišča Bitnje

V prihodnji številki glasila Sitar bomo predstavili novega rajonskega policista, ki ima na skrbi tudi Stražišče.

Stari časi pri Janku Bajtu
Janko Bajt je starosta pri godbenikih plesalcev Folklorne skupine Sava v Kulturnem društvu Sava. Skrbi tudi, da je vse urejeno
in prav v Šmartinskem domu oz. Kulturnem domu v Stražišču.
Doma pa ima v kleti pravi muzej »življenjskih trofej in predmetov«. In tako je hčerka Bernarda, učiteljica prišla tam februarja,
kmalu po slovenskem kulturnem prazniku s »pručki-učenci iz
1. a, na obisk in ogled Jankovih starin. Gašper D. iz 1. a pa je
potem zapisal:
»V šoli smo se pogovarjali o starih časih. Prepoznavali smo

stare predmete na sliki. Želeli smo si jih ogledati tudi v živo,
zato smo odšli h gospodu Janku.
V kleti ima spravljene stare predmete. Najbolj mi je bil všeč
meč iz 1. svetovne vojne. Videl sem še star likalnik, sita, posodo, petrolejko, kakšno jo imamo tudi mi doma. Všeč mi je bila
tudi stara ura, skrinja in stara omara.
Na koncu smo dobili tudi bonbone. Stari predmeti so mi všeč,
ker lahko vidim, kako so včasih z njimi delali.«
Gašper D. 1. a
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KO ZB za vrednote NOB

Stražiški borcipanojuvsoletu
2018
bile fotograﬁje padlih stražiških sokolovcev, zraven pa

Kot vsako leto smo tudi letos februarja imeli občni zbor, na katerem smo pregledali delo in akcije v preteklem letu. Kot običajno
je bilo srečanje v dveh delih: kulturnem in delovnem.
V kulturnem delu nas je z nastopom že tradicionalno pozdravil
MPZ Svoboda iz Stražišča. Žal je zaradi počitnic odpadel nastop
najmlajših OŠ Stražišče, je pa s svojim nastopom vse navdušil
pevec narodno zabavne glasbe Filip Kranjec.
V drugem delu sta poročili predstavila predsednik in blagajnik KO.
Predsednik je poudaril pomembnost ohranjanja spominskih
obeležij, ne samo v Stražišču, ampak v celotni Sloveniji. V Stražišču obnova poteka, kolikor je to v danih razmerah mogoče.
Poudaril je, da so se v letu 2018 prijavili tudi na razpis za obnovo
osrednjega spomenika v Stražišču.
Posebno pozornost obiskovalcev je vzbudila razstava, ki jo je
za občni zbor pripravila članica Ada Mozetič. Na obnovljenem
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je bila razstavljena različna literatura iz obdobja NOB.
KO ZB pripravlja tudi redna letna srečanja članov. V spomladanskem času so si ogledali muzej na škofjeloškem gradu, nato
pa nadaljevali s tradicionalnim druženjem pri Kavčičevih. Jeseni
so si ogledali grobnico na Urhu in ljubljanski grad ter se z ladjico
zapeljali po Ljubljanici do Livade.
Najpomembnejši sklepi občnega zbora:
• Organizacija naj še naprej deluje tako tudi v prihodnje;
• mlade generacije je treba seznanjati z zgodovino življenja
Slovencev;
• če ne bi bilo upora, bi se lahko zgodil genocid nad Slovenci.
• Spomin na vojno je treba ohranjati; ne le kot spomin, ampak
predvsem kot opomin.
Vlado Guna, , KO ZB za vrednote NOB Stražišče

Kulturno društvo SAVA Kranj

V društvu imaFolklorna skupina SAVA Kranj najdaljšo tradicijo delovanja na Gorenjskem in četrto v Sloveniji, saj deluje že
vse od leta 1949. V tem času je skupina opravila že 160 gostovanj v tujini na mednarodnih folklornih festivalih pod okriljem
CIOFF - Likovna skupina SAVA Kranj je s svojim delovanjem
pričela leta 1978. Danes v svojem ljubiteljskem delu deluje že 8
članov oz. 8 likovnikov z različnimi tehnikami.
Delovanje Folklorne skupine SAVA Kranj (FSS Kranj) Zaradi pomanjkanja sredstev tudi v letu 2018 ni bilo možno obnoviti obstoječe oblačilne kulturne dediščine slovenskega naroda.
Vaje je skupina redno imela enkrat na teden po dve uri ob
spremljavi žive glasbe. V sezoni je plesalo 36 plesalk in plesalcev, 12 godcev in 8 pevk s prepevanjem ljudskih pesmi. Redno,
že od leta 1970, poteka tudi sodelovanje s tamburaško skupino
Bisernica iz Reteč. Skupina je bila lani zelo aktivna. Izvedla je
kar štiri celovečerne nastope, 26 nastopov doma v Sloveniji in
dve gostovanji v tujini. Sedem dni so gostovali na velikem mednarodnem folklornem festivalu v Dijonu v Franciji in se udeležili
enodnevnega mednarodnega gostovanja v Čučerijah na Hrvaškem. Na občinski reviji odraslih folklornih skupin se je FSS
Kranj predstavila s ponovno obujenimi plesi iz Rezije.
Dečve – pevke FS Sava so imele v letu 2018 devet nastopov.
Najpomembnejša sta bila dva jubilejna nastopa ob 20. obletnici
njihovega delovanja v stolpu Škrlovec v Kranju, sodelovale pa
so tudi ob odrskih predstavitvah folklornikov.
Folklorna skupina SAVA Kranj se s svojim delovanjem trudi
ohranjati bogat nabor plesnih postavitev s področja vseh slovenskih pokrajin Slovenije. Plesno, pevsko in godčevsko znanje
članic in članov skupine je takšno, da lahko kadar koli izvedejo
tudi celovečerni nastop, na katerem predstavijo raznolikost slovenske kulturne, folklorne dediščine.
Likovna skupina SAVA Kranj je lani imela samostojne razstave in tudi razstave v sodelovanju z drugimi likovnimi skupinami. Likovniki so razstavljali v Naklem, v Pavlinovi galeriji na
razstavi Slike po slikah velikih, ki je bila zelo dobro obiskana.
Zaradi dolgoletnega sodelovanja na področju ljubiteljske kulture
in predstavitvah na slikarskih kolonijah, ki jih organizirajo v
Kobilah in njeni okolici, je likovna skupina dobila priznanje
Etnološkega muzeja Kobile pri Leskovcu v občini Krško. Odmevna je bila tudi organizacija in izvedba tridnevne slikarske
kolonije z naslovom V SVETU PLANIN na planini Konjščica
nad Tržičem. V sodelovanju z likovnim društvom Naklo, ki so
ponudili galerijo in sodelovanje, so organizirali skupinsko raz-

stavo izdelanih slik, ki so bile ustvarjene na Konjščici. Razstava
je bila septembra v Pavlinovi galeriji v domu J. Filipiča v Naklem. Likovniki so se udeležili tudi likovne kolonije, ki jo je
tradicionalno organiziralo Planinsko društvo Dovje Mojstrana.

KD Sava 2019

Pred dnevi je Kulturno društvo Sava Kranj dobilo novo vodstvo - predsednico Darjo Eterovič, delo tajnika pa ima po
novem na skrbi Klavdija Kopar. Spremenili so tudi sedež
društva in sicer s Škofjeloške 6 (bivša Sava) v Hrastje 74, kjer
domuje Klavdija Kopar.
Obe predstavnici društva sta pred dnevi v pogovoru povedali, da bodo jeseni (novembra) praznovali
70 let delovanja. Folkloristi bodo po
spremembi sedeža društva imeli še naprej vaje v Stražišču in tudi letni nastop.
Sicer pa ima društvo dve sekciji - skupino Plesalcev, pevke Dečve in Godbenike
ter sekcijo oz. skupino Likovniki.
Program obeh sekcij s skupinami za
letos je standarden; plesalci bodo imeli
nastope doma in v tujini, Dečve imajo v
Darja Eterovič
programu izdajo zloženke, Likovniki
pa predstavitve na razstavah in v likovni
koloniji.
Vodja plesalcev v FS je Zvonko Gantar, Dečve vodi Karmen Šivic, Godbenike pa Damjan Vrbanič, Likovno sekcijo
oz. skupino pa vodi Iztok Vrhovnik.
Kulturno društvo ima danes blizu 80
članov. Jeseni pa nameravajo ustanoviti
Klavdija Kopar
tudi mladinsko skupino plesalcev. A. Ž.
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Manca Perdan

Prostovoljno gasilsko društvo Stražišče

Tukaj smo za vašo varnost

1. februarja 2019 smo imeli v našem društvu vsakoletni občni zbor,
kjer je bilo predstavljeno delo, opravljeno v preteklem letu ter načrti
za letošnje leto. Leto 2018 je bilo za nas dobro na vseh področjih.
Operativni člani so uspešno posredovali na intervencijah, se udeleževali izobraževanj in usposabljanj, mladina, članice, veterani in
veteranke pa so uživali na svojih srečanjih in svoja znanja pokazali
na tekmovanjih. Proti koncu lanskega leta in v začetku leta 2019
smo s koledarji razveselili vas, krajane, in vam voščili vesele praznike in srečno, predvsem pa varno novo leto. Vsem se najlepše
zahvaljujemo za prostovoljne prispevke in donacije.
Na občnem zboru smo izvolili tudi novega poveljnika. To je
Aleksander Globočnik, ki je v gasilske vrste vstopil pred skoraj
dvajsetimi leti, v našem društvu pa je aktiven član dobri dve leti
in že od vstopa sodeluje pri vseh aktivnostih društva.
Tako kot lani pa se bomo stražiški gasilci tudi letos potrudili,
da bomo čim bolje skrbeli za vašo varnost. Udeleževali se bomo
izobraževanj in usposabljanj, sodelovali z ostalimi društvi Gasilske zveze Mestne občine Kranj in s poklicnimi gasilci iz Gasilsko
reševalne službe Kranj. Vaje gasilske mladine aktivno izvajamo
vsak teden, saj se nam bližata še dve občinski tekmovanji, prav
tako pa se na rednih vajah in izobraževanjih dobivajo tudi operativni člani in veterani. V mesecu marcu smo skupaj s PGD Bitnje,
PGD Jošt in PGD Žabnica izvedli demonstrativno vajo na Vrtnarijo Bantale, v mesecu aprilu pa smo izvedli mokro vajo, pri kateri
so sodelovali tudi naši najmlajši. Lastnikom objektov, kjer smo
izvedli omenjene vaje, se najlepše zahvaljujemo za sodelovanje.
V naše vrste pa vabimo tudi vas, krajane. Pogoj za vpis je starost
nad šest let ter želja po druženju in zabavi. Za dodatne informacije
lahko pokličete predsednika Tomaža Perdana na 031 209 704 ali
poveljnika Aleksandra Globočnika na 040 689 034, za izposojo
klopi pa pokličite Matevža Perdana na 030 911 835. Kontaktirate
nas lahko tudi na društveni mail gasilci.strazisce@gmail.com, va-

Skupinska vaja gasilcev

bimo pa vas tudi, da nas spremljate preko naše Facebook strani.
V soboto, 6. julija 2019, pa bomo organizirali tradicionalno
gasilsko veselico pod kostanji na Pantah. Gasilci bomo poskrbeli za obilico hrane, pijače in dobre volje, poleg tega pa se
boste lahko zavrteli ob ritmih ansambla Peklenski muzikantje.
Seveda ne bosta manjkala tudi kegljanje in srečelov. Vabljeni!

Skupščina Gasilske zveze Gorenjske, ki je bila 29. marca v
dvorani kulturnega doma Stražišče, na njej pa so posebej
pozdravili tudi Starosto gasilcev tovariša Vilija Tomata

Živimo iz velikonočnega dogodka

Pred kratkim smo praznovali velikonočne
praznike. To ni samo enkraten dogodek, ki
pride in mine, ampak je praznovanje, je dogajanje, ki traja. Vsa naša vera je pravzaprav
utemeljena na velikonočnem dogodku in
vsa bogoslužja in cerkveni prazniki so osreBojan Likar, župnik dotočeni k skrivnosti Gospodovega vstajenja. To skrivnost je lepo opisal apostol Pavel,
ki je pisal Korinčanom: »Če pa Kristus ni vstal, je tudi naše
oznanilo prazno in prazna tudi naša vera… Potem smo od vseh
ljudi najbolj pomilovanja vredni« (prim. 1 Kor 15, 14-19).
Prav zaradi vzvišenosti te skrivnosti so velikonočna bogoslužja
nadvse slovesna in jih obiščejo velike množice ljudi. Vsak človek
se na svoj način najde v tej zgodbi, saj nam je v srce položeno
hrepenenje po večnosti. Vsak pa ima tudi svojo vest in svoje
spoznanje in v skladu s to danostjo v življenju tudi ravna.
Vsem bralcem Sitarja želim, da bi črpali življenjsko upanje in
veselje iz Jezusovega praznega groba. Jezus je trpel, umrl in vstal
tudi zame in zate, zato je naše življenje dragoceno in je ni stvari,
ki bi v nas mogla uničiti to upanje in veselje do življenja.
Apostoli so se po Jezusovi smrti poskrili iz strahu pred Judi, da
ne bi še njih doletela ista tragična usoda, kot je zadela Jezusa.
Njihovo upanje je bilo uničeno. V to njihovo tesnobo in strah pa
vstopa vstali Jezus – in jih pozdravi z besedami »Mir vam bodi«.
To jim je prineslo neizmerno veselje in pogum, ki ga niso več izgubili – tudi takrat ne, ko so mučeniške smrti umirali za Gospoda.
Posebno simpatičen nam je apostol Tomaž, ki ga ni bilo zraven,
ko se je Jezus prikazal apostolom. Tudi ni verjel pripovedovanju
svojih prijateljev, ki so videli vstalega Jezusa. Hotel se je sam
prepričati, če je res, da Gospod živi. In dano mu je bilo – čez en
teden se je Jezus prikazal tudi njemu in se ga je z lastnimi čutili
lahko dotaknil. Tomaž ni imel Jezusa nič manj rad, kot drugi
apostoli. Je pa imel to smolo, da je zapustil družbo apostolov v
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najbolj usodnem trenutku. In to je sporočilo tudi za nas: kako
pomembno je, da ostajamo povezani z občestvom. Sam je težko
verovati. Kakor je med Božjimi osebami Očetom, Sinom in Svetim Duhom tesen odnos povezanosti, tako je tudi med vsemi vernimi zelo pomembna medsebojna povezanost. Kdor zapusti občestvo, je v nevarnosti, da počasi prekine tudi odnos z Bogom. Zato
ste v našem župnijskem občestvu vedno vsi zelo dobrodošli in
vsakogar smo veseli, če ponovno najde pot v Gospodovo hišo.
Naj omenim še nekatere dogodke, ki se bodo zgodili v bližnji prihodnosti v naši župniji:
ŠMARNICE so čudovita majniška pobožnost v čast Mariji, ki
se je radi udeležujejo otroci in odrasli.
PRAZNIK PRVEGA SV. OBHAJILA bo v nedeljo, 12. maja,
ob 10. uri. To je vsakoletni težko pričakovani dan, ko naši otroci
prvič prejmejo Jezusa v svoje srce.
400-LETNICA CERKVE SV. URŠULE V SREDNJIH BITNJAH bo v nedeljo, 19. maja, ob 15. uri. Slovesnost bo vodil
ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar.
PRAZNOVANJE BARAGOVEGA VRTCA z vsemi, ki so
vključeni v naš vrtec, bo v soboto, 25. maja, dopoldne. Že po
tradiciji ob zaključku vrtčevskega leta starši zaigrajo otrokom
kakšno zanimivo igrico.
LETOŠNJI ORATORIJ bo potekal od 1. do 5. julija. Animatorji
ga bodo predstavili v cerkvi v nedeljo, 26. maja, po osmi in deseti
sv. maši. Od tega datuma naprej bo možno prijaviti otroke za
oratorij.
PEŠ ROMANJE NA BREZJE v sodelovanju med Mestno občino Kranj in Kranjsko dekanijo bo v soboto, 1. junija. Več informacij o tem bo znanih pozneje.
Zgodilo se bo še veliko drugih dogodkov. Redno so objavljeni
v župnijskem listu Martin, ki ga najdete tudi na spletni strani
naše župnije.
Vsem želim mir in dobro.

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.
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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.
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