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Čestitke ob 25. juniju dnevu državnosti!

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

5. stran
50. Tržnica - delovna zgodba krajevne skupnosti

Pozdravljene sokrajanke
in sokrajani Stražišča.
V zadnjem obdobju smo bili aktivni na vseh področjih, tako na
področju varnosti, kulture in
predvsem novih investicij. V
mesecu maju je v Lazah na območju podjetja Ekol potekala
regijska vaja o zaščiti in reševanju v primeru požara in nesreč.
Sodelovalo je preko 200 oseb s
Jure Šprajc, predsednik Sveta 45 vozili in tako obsežnega dogodka na temo zaščite v našem
KS Stražišče
kraju že dolgo ni bilo. Namen
vaje je bil preučiti dejansko varnost na območju Laz in podjetja
Ekol. Celotno vajo je spremljal inšpektorat, ki bo na podlagi ocen
podal strokovno analizo. Vsekakor nestrpno čakamo poročilo in
bomo le-to objavili tudi na naši spletni strani.

Kot predstavnik krajanov sem sicer na sami vaji pogrešal
predpostavko, da se začne strupeni dim širiti proti naselju, kjer
živimo krajani, saj bi se to kaj hitro lahko zgodilo. Ob večjem
požaru in pravem vetru bi hitro prišli do alarmantnega stanja
večjih razsežnosti. Hkrati pa upam, da se bo ugotovilo, da celotno
območje ni primerno komunalno opremljeno za dejavnost predelave nevarnih odpadkov in da bo ta vaja podlaga za korenite
spremembe, kjer bo varnost na prvem mestu.
Na področju družbenih dejavnosti smo v mesecu maju organizirali že 50. tržnico in odziv vseh ostalih krajevnih skupnosti
desnega brega je bil več kot presenetljiv, saj se je večina njih
odzvala in predstavitve so bile resnično zanimive in prijetne.
Tudi na junijski tržnici smo v okviru dobrodelnega koncerta
zbrali ﬁnančna sredstva, ki bodo dobrodošla otrokom v Mozambiku, ki jih je pred kratkim zajelo neurje in jim poškodovalo lastnino, ki je potrebna za osnovne življenjske pogoje.

Glede investicij se v krajevni skupnosti nadejamo, da bo v nekaj mesecih končano krožišče v Bitnjah, ki že dobiva obliko in
končno podobo. Seveda pa bi rad omenil, da se bo te dni dogradil
tudi pločnik ob Kmetiji Korošc, kjer je pred dobrima dvema letoma pogorel hlev in prostor za mehanizacijo. Ob tej priliki bi se
zahvalil gospodarju Petru, da je prisluhnil željam KS in krajanom, da bo sedaj ta pločnik povezan in tako smo skupaj odpravili
nevarni cestni odsek.

Za bodoče pa vas vabim na julijsko in avgustovsko tržnico,
kjer bo potekal FESTIVAL SLOVENSKEGA PIVA z dodatno
ponudbo domače kulinarike. Vljudno VABLJENI.
***
Dan slovenske državnosti, 25. junij, je praznik, ki nas, državljanke in državljane Republike Slovenije, spominja na prelomni čas pred osemindvajsetimi leti. Ponosni smo na dogodke,
ki so ustvarjali temelje slovenske države, njene samostojnosti in
suverenosti.
Ob prazniku naše domovine, 25. juniju, DNEVU DRŽAVNOSTI, vam iskreno čestitamo in želimo prijetno praznovanje.
Vsem prijetne, lepe varne počitnice in miren dopust.
Predsednik sveta KS Stražišče
Jure Šprajc, uni.dipl.org.

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: 50. Tržnica
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Še se polni Kronika

Že kar v samem začetku je nujno, da se čestitam celotni folklorni skupini, njenemu vodstvu in tudi vsakemu posameznemu članu saj smo kontinuirano preko celega leta vadili in
tudi nastopali.
Čestitke vsem skupaj in vsak emu posamezniku, saj tako pridnih ljudi, ki ne znajo in nočejo reči: »Ja, kolk' bom pa dobil?« v
Savski skupini ni. In tudi ko se reče, potrebno je prišiti gumbe ali
pa za nastop, je potrebno sčistiti čevlje ter tudi o čiščenju v garderobnih prostorih se lahko vedno prijateljsko pogovorimo in
tudi naredimo. Veliko časa se posveti pripravi številnih narodnih
noš, vendar to nobenemu ne vzame volje. Pomislite, koliko prostega časa si mora rezervirati vsak folklorist, ki želi redno obiskovati vnaprej strokovno pripravljene vaje. Vaje, kot vaje, so
včasih tudi mučne, a na nastop se brez vaj marsikdo težko uvrsti.
Vaja in vaje nas postavijo na oder in prav te vaje se v celoti izrazijo na nastopu in to največkrat pred številnimi gledalci. Več vaj
in več nastopov je zagotovilo, da se bogastvo slovenskega naroda
ne izgubi v tej veliki želji po globalizaciji vsega, kar je v nas in
okoli nas samih. Identiteta naroda ima velik in širok pomen. Zavedajmo se tega na vsakem koraku in v vsakem vsakdanu.
Dovolite, da vse to podkrepim še z že 15. nastopi v letošnjem
jubilejnem 70. letu skupine, ki ga načrtujemo praznovati meseca
novembra. Ja prav sem preštel. Vseh nastopov je bilo letos že 15.
Zaplesali smo na Kokrici, v Cerkljah, v Naklem, v Preddvoru v
domu ostarelih smo bili kar 2-krat in verjemite, številnim ljudem
smo polepšali večer ter sproščeno spanje. Bili smo v Ljubljani,
bili smo na regijskem preglednem srečanju v Kamniku, kjer smo
prejeli skoraj odlične ocene. Ne boste verjeli, kako prisrčno smo
bili sprejeti na mednarodnem srečanju folklornih skupin v Zagre-

bu 11. maja, kjer smo že šestič gostovali in vedno z drugačnim
sporedom. Organizator nas je zelo pohvalil, da smo odlična in
enkratna skupina. Na vprašanje, če bomo še prišli, smo odgovorili z DA; in to spet z novim sporedom, saj imamo še kar nekaj
pokazati. Tudi v Stražišču smo se letos že 3 krat predstavili. In
tudi v mestnem jedru v Kranju smo bili že 3 krat; saj mesto želi
oživeti mrtvo a zanimivo jedro. Bili smo tudi v KS Zlato polje,
kjer so nas videli številni delavci tovarne Sava in nam izrekali
željo, da to delo nadaljujemo.
Letos na nas ni pozabila tudi Mednarodna folklorna organizacija CIOFF in nam izročila vabilo za gostovanje na velikem
Mednarodnem festivalu blizu Waršave na Poljskem. O tem že 11.
gostovanju na Poljskem bomo pisali v kakšnem jesenskem
Sitarju.
Ponosni smo na opravljeno 70-letno delo, ki so ga mladi delavci tovarne Sava pričeli že 1949. leta in vse v prostem času.
Kljub veliki zagnanosti pa nas vse bolj tarejo težki časi, ki nas
spremljajo že nekaj zadnjih let. Malo kdo je še pripravljen dati
kakšen evro za naše ljubiteljsko delovanje; razen Mestne občine
Kranj, ki nam sredstva celo povečuje.
Če pa se nam bo zgodil napovedan odvzem garderobnih
prostorov, bomo naenkrat ostali zunaj NA PROSTEM in ne
bomo mogli več delovati!
Zvone Gantar

Izlet članov KO ZB za vrednote NOB Stražišče
Zaokrožila je skopa novica – gremo v Medvode. S precejšnjo
mero dvoma smo se spraševali, kaj sploh lahko vidimo v Medvodah, a smo bili ob ogledu prijetno presenečeni. Naš predsednik se
je za program dogovoril z lokalnim vodnikom Vladimirjem
Bertoncljem.
Odpeljali smo se proti Pirničam. Naš glavni cilj je bil ogled
rojstne hiše Franca Rozmana - Staneta, narodnega heroja, ki je
osnoval štajerski partizanski bataljon in bil pomemben komandant in poveljnik v NOB.
Izvedeli smo tudi, da se je v Zavrhu pri Medvodah rodil naš
rodoljub Jakob Aljaž, župnik, skladatelj, publicist in planinec, ki
je kupil vrh Triglava in na njem postavil Aljažev stolp.
Ogledali smo si tudi golf igrišče Diners, kje smo si privoščili

malico. Med krožno vožnjo smo izvedeli še veliko o okoliških
gorah, cerkvah, gradovih in vodah. Vsi smo se čudili, kako veliko
je naš vodnik vedel o zgodovini in okolici svojega kraja. Še bolj
pa nas je navduševala njegova vnema in ljubezen, s katero nam
je vse to pripovedoval.
Razveselil se je našega darila – knjige Živeti v vojni, v kateri
so zbrane zgodbe ljudi, ki so vojno preživeli, pa tudi spomeniki
in obeležja v Stražišču.
Tudi on nas je obdaril z bogatim reklamnim gradivom in knjigo
Od Jakoba do Jakoba.
Izlet smo nadaljevali v Poljanski dolini, kjer smo se predajali
lepotam narave in kulinaričnim užitkom.
Ada Mozetič
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Ivanjščice na projektih v Sloveniji
Krožek ročnih del Ivanjščice pri DU Bitnje Stražišče je v šolskem letu 2018/2019 obiskovalo 45 članic. Ustvarjale so pod
vodstvom mentoric Marjete za klekljanje in Dore za kvačkanje
v prostorih OŠ Stražišče. Program aktivnosti je temeljil na
učenju novih tehnik klekljanja, poučevanju novih članic in
pripravah na 10. samostojno razstavo v letu 2020.
Z velikim veseljem smo se pridružile različnim projektom na
območju širom Slovenije. Prvi projekt je bil izdelava čipk za
razstavo ob 150-letnici Baragove smrti v Trebnjem z naslovom
Ba-či na povabilo klekljarskega krožka Žnurce iz Trebnjega. Izdelane čipke so prikazovale življenje in delo misijonarja Friderika
Barage, ki je, preden je odšel na misijon v Ameriko, kot kaplan
deloval v župniji Kranj-Šmartin.
Na povabilo Zalke Jovanovič smo izdelale preko 70 čipk za
oltarne prte za cerkev sv. Jurija v Šenčurju.
Ponosne smo, da smo lahko sodelovale na Dnevih medgeneracijskega sožitja v maju na Gospodarskem razstavišču v
Ljubljani na povabilo PZDU Gorenjske, kjer smo predstavljale
utrip dela v enem izmed številnih društev upokojencev na Gorenjskem – DU Bitnje Stražišče. Društva upokojencev širom
Slovenije so prikazala veliko zanimivih idej in izdelkov, ki jih
ustvarjajo v tretjem življenjskem obdobju.
Trenutno zaključujemo z izdelavo čipk ob 170-letnici Botaničnega vrta v Sežani na povabilo gospe Neža Bandel iz krožka
ročnih del Klinčki in Kušinčki iz Velikega Dola na Krasu.
Ob koncu bi se želele zahvaliti ravnatelju OŠ Stražišče g.
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Srečniku za vso pomoč in razumevanje pri organizaciji naših
druženj v minulem študijskem letu. Iskrena hvala tudi MO
Kranj za dodeljena subvencionirana sredstva, brez katerih bi
težko realizirale naše zastavljene programe.
Majda Jančar

Jubilejna 50. in še 1 Stražiška tržnica

Ja, 50 Tržnic pri domu na Baragovem trgu si je privoščil v minulem mandatu izvoljeni predsednik Sveta Krajevne skupnosti
Stražišče Jure Šprajc.
ANDREJ ŽALAR

Čeprav sta mu pri tem pomagala prekaljeni
organizator tovrstne ponudbe Matjaž Jerala in izkušeno ime govorne besede ter komentarjev Rudi Zevnik, izvedba kar zlatega
števila Tržnic brez predhodne tradicije,
verjamem in vem, ni ravno mačji kašelj. In
da so vedeli, kako se tovrstni stvari streže,
danes, ko se je zlatemu številu Stražiških
Tržnic že pridružila še 1, torej že 51., verjamem, da so se Tržnice na Baragovem trgu v
Stražišču vsak drugi petek v mesecu, kot
pravimo, PRIJELE. Zato, spoštovani, v
imenu vseh ponudnikov na tržnici, predvsem pa krajank in krajanov - kar sta ne
nazadnje potrdila tudi podžupan MOK Robert Nograšek in legenda uspešnih imen in
prireditev Andrej Šifrer (pa tudi osebno se
pridružujem v imenu Sitarja) - Kapo dol.
Na jubilejni tržnici so se predstavile lokalne eko in konvencionalne ponudbe, tokrat tudi iz sosednjih krajevnih skupnosti
Besnica, Bitnje, Jošt, Mavčiče, Orehek,
Podblica, Žabnica. Nastopili so godci
Folklorne skupine Sava, v dvorani pa sta
predstavila knjigo o Lončkarjih ljubiteljski
zgodovinar Janko Proj in njegov sošoleckantautor Andrej Šifrer.
Spet 1. oziroma sedaj že 51. tržnico v

petek, 14. junija, pa je ob lokalni kulinariki
nadaljevala v vročem tednu še prireditev
oz. dobrodelni koncert z Neisho, pa Luka
Sešek, Klara Jazbec in Otroški pevski zbor
Vrtca Živ žav Stražišče in pianist Oskar
ter violinistka Hana... Lepo!
V sodelovanju z Institutom Oikos je bil
namenjen pomoči za odpravo posledic ciklona Kenneth, ki je opustošil severni
Mozambik v Afriki. Denar bodo namenili
gradnji porušenih šol na otokih Ibo in
Matemo. Program sta povezovala Toni
Cahunek in motorist, glasbenik in svetovljan Matej Rančigaj.
Ob vseh pohvalah za nadaljevanje
tržnic pa velika hvala tudi obiskovalcem, ki so napolnili dvorano dobrodelnega koncerta.
Stražišče postaja lepo in spodbudno
nadaljevanje obiskanih Tržnic.

Pestro poletje
Stražiški mešani pevski zbor Svoboda je tudi v 67. sezoni pridno
vadil in se kleno z neizmerno željo spopadal s stalno željo po
ohranitvi pevske tradicije Stražišča. Želja po ohranitvi te tradicije
je pevce privedla tudi do odločitve, da zamenjajo pevovodjo in
tudi to jim je uspelo, saj pričakujejo hitrejši napredek kakovostnega prepevanja.
Ubrano petje na srečanju kranjskih zborov jim je dalo korajžo,
da so se suvereno prijavili na veliki kulturni festival, ki bo na
Ohridu v Severni Makedoniji med ta mesec. Ocenjujem, da jim
je ob potovanju vredno zaželeti veliko uspešnih nastopov in
srečno vrnitev domov. Verjeli ali ne, že začetek septembra pa jih
čaka še gostovanje v Kontovelu/Contovellu v Italiji, kjer se bo
ponovno srečala štiri peresna deteljica že sedeminštiridesetič.

Iz vsega zapisanega je moč ugotoviti, da bodo pevci Mešanega
pevskega zbora Svoboda letošnje počitnice posvetili potovanju,
petju in druženju. Res jim ne bo dolgčas, ko bodo zastopati slovensko pesem, državo Slovenijo in njeno kulturo.
Zato pevcem lahko čestitamo in jim zaželimo še veliko uspeha.
Ne smemo pa dovoliti, da bi v tem naprezanju po ohranitvi slovenske pesmi ostali sami. Razmislimo in se jim jeseni le pridružimo, da zbor zapoje še v večjem številu. Vse informacije lahko
interesenti dobite na telefon Zlate Kodrič številka 040 854 727. Z
vašo pomočjo bo zbor nadaljeval že več kot pol stoletno tradicijo
Stražišča.
Pridružite se jim in lepo povabljeni. Ne bo vam žal.
Zvone Gantar
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Društvo upokojencev Bitnje Stražišče

Vse po potrjenem programu
DU Bitnje Stražišče tudi v letu 2019 izpolnjuje začrtan program z občnega zbora 15. marca letos v Šmartinskem domu.

Dolina Glinščice

Letos smo že obiskali Zagreb in živalski
vrt, Šmarje pri Jelšah in Šentjur, imeli dobro obiskano 3-dnevno letovanje v Izoli,
pustovali v Šmartinskem domu, se v velikem številu udeležili piknika PZDU Gorenjske v Snoviku, si ogledali snemanje
oddaje Slovenski pozdrav v Begunjah,
opero Prodana nevesta v Operi Ljubljana,
poslušali dobro obiskano predavanje ing.
Humarja o prometu. Planinci so se sprehodili po dolini Glinščice, povzpeli
na Kosiške slapove, Nanos, goro Oljko,
udeležili slovesnosti ob prazniku na Planici. Imeli smo že več kolesarskih izletov ter
vaje ženske telovadbe in bowlinga v Planetu TUŠ, v maju pa pričeli z balinanjem
na balinišču v Spodnjih Bitnjah..

Od septembra do maja so potekale delavnice Umovadbe v Šmartinskem domu z
zanimivimi in včasih tudi zahtevnejšimi
vajami za krepitev spomina.
Obiskali smo 116 jubilantov, ki so ali
bodo letos dopolnili 80 let ter 85 let starih
članov (iz Stražišča 57).
V bližnji prihodnosti pripravljamo turistična izleta Med Bloško planoto in Babnim poljem, z ladjico ob slovenski obali,
pohode na Črno prst, Pohorje ter krajši
pohod na Jezersko, po kanjonu Kokre,
društveni piknik na strelišču v Crngrobu,
kolesarske izlete, balinanje, planiramo tri
kopalne izlete v Izolo v juliju in dva v avgustu. Prvi kopalni izlet bo 11. julija, nato
pa vsak četrtek do 8. avgusta. V poletnem
gledališču Studenec si bomo 4. avgusta

Kosiški slapovi

Nanos

ogledali drugi del lanske predstave Lepo
je biti muzikant z obilo Avsenikove
glasbe.
Informacije o naših aktivnostih mesečno
pošiljamo svojim članom preko obvestil,
objavljamo jih tudi na spletni strani KS
Stražišče, kjer najdete tudi program društva za leto 2019.
Velika zahvala gre MO Kranj za prejeta
sredstva, ki smo jih prejeli na osnovi prijave na razpisu za soﬁnanciranje upokojenskih društev, saj z njimi lažje izvajamo
naše aktivnosti.
Imamo res bogat in zanimiv program,
vabimo nove člane, da se nam pridružijo
in morda tudi pomagajo pri izvedbi aktivnosti. Pridite in se prepričajte.
Majda Jančar

7. 9. 2019
Dan odprtih vrat KK Komenda
17. 11. 2019
Kasaške Martinove dirke in kmečka
dirka ter dirka ponijev

KONJENIŠKI
KLUB KOMENDA
Glavarjeva 98, Komenda
www.kk-komenda.si
gsm: 031 635 911
22. 9. 2019
Spominske dirke
F. Sršena, M. Tuška, I. Dolenca in I. Čebulja

1. 12. 2019
Miklavževe dirke kmečka dirka in
dirka ponijev
4. do 6. 10. 2019
JESENSKI SEJEM NA PROSTORU V KOMENDI
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Miklavževe dirke bodo po posebnem sklepu
Upravnega odbora kluba spremljale tudi
prireditve v sodelovanju z društvi in občino
na prireditvenem prostoru pri Hipodromu.

Stražiški gasilci

Aktivni tudi na pragu poletja
Maja smo se številčno udeležili Florjanove maše, ki jo je tokrat v
počastitev 140-letnice ustanovitve pripravilo Prostovoljno gasilsko društvo Kranj – Primskovo. Čas v maju in juniju je v gasilstvu
običajno čas gasilskih tekmovanj za mladino in člane ter veterane. Redno se udeležujemo slovesnosti sosednjih gasilskih društev
ob njihovih obletnicah
Gasilska tekmovanja
Članska tekmovalna ekipa PGD Stražišče se je udeležila gasilskega tekmovanja Memorial ustanovnih članov PGD Kokrica in
teden kasneje občinskega tekmovanja na Laborah. Na občinskem
gasilskem tekmovanju sta tekmovali tudi ekipa starejših gasilk in
starejših gasilcev. Starejši gasilci so se z odličnim 3. mestom
uvrstili na regijsko gasilsko tekmovanje. Na občinskem gasilskem tekmovanju sta društvo zastopali še ekipa pionirjev in ekipa
mladincev. Obe ekipi sta se z osvojenim 3. mestom uvrstili na
regijsko tekmovanje, ki bo oktobra.
Junija je bilo tudi občinsko gasilsko tekmovanje v orientaciji
za gasilsko mladino. Tekmovanja se je udeležilo 7 ekip – trojk iz
PGD Stražišče. Najboljše ekipe so se nato naslednji vikend pomerile na regijskem tekmovanju. Regijskega tekmovanja sta se
udeležili tudi 2 ekipi iz našega društva in sicer v kategoriji pri-

pravnikov in kategoriji mladincev. Ekipa mladincev je za las
zgrešila 3. mesto in s tem uvrstitev na državno tekmovanje.
Gasilska veselica
Člani se že aktivno pripravljamo na letošnjo gasilsko veselico, ki
bo v soboto, 6. julija 2019. Letos bodo za glasbeni del od 19.00
do 2.00 zjutraj skrbeli Peklenski muzikantje. Tudi letos bo organizirano kegljanje in srečelov. Upamo, da se vidimo v velikem
številu.
Vabljeni!

Regijska vaja v Lazah

Bila je 25. maja 2019 in potrdila dobro usposobljenost vseh služb ob nesreči v industrijskem okolju.

Organizator vaje je bila kranjska izpostava Uprave RS za zaščito
in reševanje v sodelovanju z Gasilsko reševalno službo Kranj,
gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze MO
Kranj, službo Nujne medicinske pomoči, Civilno zaščito Mestne
občine Kranj, Policijo, Ekološkim laboratorijem mobilne enote
in Civilne zaščite Gorenjske regije. V treh urah je okoli 300 sodelujočih uspešno izvedlo obsežen načrt vaje in potrdilo dobro
usposobljenost za primer kombinirane nesreče v proizvodnem
obratu.
Podžupan Mestne občine Kranj Janez Černe je pred začetkom
vaje vsem, vključenim v vajo, zaželel uspešno izvedbo in dejal:
»Vaja je zelo pomembna, saj ni dovolj, da imamo pravila in
načine reševanja samo nekje zapisane. Potrebno jih je preveriti
tudi v praksi, sicer ne moremo vedeti, kako dobro smo pripravljeni za primere nesreč.«
Po prvih ocenah je bila vaja uspešna.
»Prva ocena je, da je bila vaja uspešna in izvedena po predpostavkah. Končna ocena bo v tridesetih dneh, ko bomo naredili
vse analize, upoštevali podatke ocenjevalcev in ugotovili kazalnike, ki so v redu, in tiste, ki so potrebni izboljšav. Vaja je potekala počasneje zato, da je potekala pravilno. Kajti na intervencijah je treba kdaj izvedbo prilagoditi trenutni situacij,« je bil

ob koncu vaje zadovoljen Robert Skrinjar, vodja kranjske izpostave Uprave RS za zašito in reševanje.
Največji obseg dela je pripadel gasilcem. Andraž Šifrer iz
Gasilsko reševalne službe Kranj, ki se je strinjal z oceno Uspešna
vaja. »Glavni problem je predstavljala dobava vode, kar smo
rešili in uspeli s cisternami pripeljati zadostne količine. Prav
tako smo uspešno rešili nalogo s prometno nesrečo.«
Vajo je spremljal tudi zastopnik Civilne iniciative, ki je kritično ugotovil:
»Težava je le, da tudi ta vaja že v startu ni mogla preseči katastrofalne umeščenosti obravnavanega objekta v prostor. Leži
namreč na klancu in če voda še teče navzdol niti že dva dneva
pred vajo zgledno pospravljeno dvorišče ne more preprečiti
sekundarnega onesnaženja z mnogo hujšimi posledicami kot
smo mu bili priča na Vrhniki. Vedeti je treba, da je gostitelj vaje
samo z enim papirjem pridobil dovoljenje za predelavo 70 ton
nevarnih odpadkov dnevno v napravi, ki lahko povzroči onesnaženje najhujšega obsega (v Kemisu je zgorelo cca 200 ton).
Tako nevarnih snovi se namreč ne gasi z vodo, kot je bilo prikazano na vaji, pač pa s penilom. Tega pa gasilci, kot se je pokazalo na Vrhniki nimajo zadosti, ker je pač drag. Lovilni bazen
je proti vrhniškemu pritlikav. Pa tudi če bi mu bil enak, izcednih voda intervencije ne bi mogel zadržati.«
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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.

