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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: Začelo se je šolsko leto.

Jure Šprajc, predsednik Sveta 
KS Stražišče

Dobre novice iz Mozambika
Matej Ranči-
gaj, ki je na 
tržnici v Stra-
žišču predsta-
vil dobrodelno 
akcijo, ko je 
orkan prizadel 
Mozambik 25. 

aprila, nam je poslal zahvalo in nekaj slik. Ob naši pomoči na 
junijski tržnici smo omogočili v sodelovanju z Institutom Oikos 
začetek ponovnega rojstva tega območja, saj je lokalna ekipa 
pomagala obnoviti šolo.

»Pomagajte nam, da vrnemo življenje v bolnišnico Ibo! Tekoči 

račun: Instituto Oikos - IBAN IT80R0569601602000006906X78 
- SWIFT: POSOIT22 Najlepša hvala,« je še pripisal Matej 
Rančigaj.

Poletje je sicer čas dopustov, v 
krajevni skupnosti pa letos ni-
smo popolnoma počivali, temveč 
smo bili na področju investicij 
kar dejavni. Po dolgih letih pro-
šenj smo namreč na državni cesti 
Kranj - Škofja Loka pridobili 
krožišče, s pomočjo katerega je 
vključevanje na to cesto iz smeri 
Stražišča enostavnejše.

Res je, da investicija ne leži na 
področju naše krajevne skupno-

sti, a smo uporabniki v veliki meri ravno prebivalci Stražišča. Še 
več, s tem krožiščem se je povečala tudi varnost, saj gre za izgra-
dnjo objekta, ki umirja hitrost prometa.

 Ko smo že pri varnosti, naj omenim še to, da so pred mesecem 
dni postavili tudi pločnik na Škofjeloški cesti ob posestvu Koro-
ščeve domačije. Ker smo v času začetka novega šolskega leta, je 
skrb za varnost otrok ena izmed prioritet našega delovanja. Zave-
damo se, da ni dovolj, da se varnosti posvečamo samo v septem-
bru, zato bomo v bodoče še bolj pozorni na problematične in 
nevarne odseke na naših cestah. Ob tej priliki prosim sokrajane 
za strpno in previdno vožnjo, pešce pa za še več previdnosti, saj 
le vsi udeleženci v prometu skupaj lahko naredimo korak naprej 
k večji varnosti.

 Ob robu naše krajevne skupnosti se na klancu na cesti proti 
Joštu ravno v teh dneh gradijo nova parkirišča, ki bodo pripomo-
gla pri ureditvi razmer. Seveda parkirišča popolnoma ne bodo 
rešila problematike prometa, saj ob koncih tedna ta cesta še vedno 

Pozdravljene sokrajanke 
in sokrajani Stražišča.

ostaja prava avtocesta pločevine, ki kazi prelepo naravo našega 
bližnjega hriba. 

Morda ste opazili tudi, da v »šali rečeno« v naši krajevni sku-
pnosti radi večkrat zaporedoma asfaltiramo pločnike. V mislih 
imam pločnik na Škofjeloški cesti. Tam so namreč od lanskega 
oktobra do letošnjega maja »mesarili« pločnik in ga na koncu 
zakrpali tako, da ne bi zdržal niti ene zime. Osebno sem podal 
prijavo, da se norčujejo iz naše skupne lastnine, in s strani občine 
Kranj so zelo hitro pridobili drugega izvajalca, ki je pločnik tudi 
primerno dokončal.

V tem času se pripravlja tudi projektna naloga za reševanje 
meteorne in kanalske vode na področju Trojarjeve in Šempetrske 
ulice. Ob koncu avgusta smo imeli s projektantom in predstavniki 
Komunale Kranj pregled obstoječega stanja. Predvsem je po-
membno, da se problematika rešuje in da bomo v nekaj letih pred 
poplavami rešili kleti pri več kot 30 gospodinjstvih. Toliko o 
investicijah.

 Za konec pa še dve vabili. Kot vsako leto v tem času tudi v tej 
številki Sitarja predstavljamo društva, ki delujejo v naši okolici. 
V predstavitvah lahko preberete vse o njihovem delovanju in o 
tem, kako in kdaj se lahko včlanite. Društva se bodo »v živo« 
predstavila na tržnici, ki bo na Baragovem trgu v petek, 13. sep-
tembra 2019, od 17. do 19. ure. Ob tej priliki pa vabljeni tudi že 
na oktobrsko tržnico, kjer se bodo s svojimi dobrotami predstavi-
le stražiške kmetije.

Predsednik Sveta KS Stražišče
Jure Šprajc, uni. dipl. org.
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Pestro sezono nastopov v letu 2019 bomo tokrat folklorniki Save 
Kranj obogatili z gostovanjem na Poljskem. V tej zanimivi in zgo-
dovinsko bogati državi so nas pozdravljale in nam čestitale množice 
gledalcev že devetkrat in v vsakem udeležencu skupine so gostova-
nja v različnih mestih te države pustila nepozabne lepe vtise. 

Tokrat se bomo v drugem tednu septembra udeležili Mednaro-
dnega folklornega festivala pod okriljem CIOFF v mestecu Soko-
low Podlaski. Pot do imenovanega mesta bo dolga kar 1200 kilo-
metrov, med festivalom pa bomo vsak dan nastopali na različnih 
predstavitvenih odrih. Prepričani smo, da bomo uresničili priča-

Folklorniki devetič na Poljsko
kovanja publike ter jih spet navdušili; tokrat z Gorenjskimi, Šta-
jerskimi, Prekmurskimi, Belokranjskimi in Goriškimi plesi. Za-
gotovo bo pa k prijetnemu vzdušju prispevalo tudi sedem Savskih 
godcev, ki so sicer nepogrešljivi spremljevalci naših plesalcev. 

Porok kvalitetni predstavitvi slovenske folklore v tujini so 
številne opravljene vaje savskih folklornikov in kar 16 že izvede-
nih nastopov v letošnjem letu v Kranju, okolici ter Zagrebu. 

Mesec september je tudi mesec vpisovanja novih članov. 
Radi plešete, pojete ali igrate inštrument? Si želite novih po-

znanstev, prijateljstev, potovanj v dobri družbi in želite negovati 
in ohranjati bogato folklorno dediščino?

FOLKLORNA SKUPINA SAVA KRANJ je pravi naslov. 
PRIDRUŽITE SE NAM. Vabljeni na vpis v ponedeljek, 

16.9., 23.9. ali 30.9. od 20. do 21.30 ure v avlo Osnovne šole 
Stražišče. * * *
Letošnje leto bomo folklorniki FOLKLORNE SKUPINE 
SAVA KRANJ sklenili zelo slavnostno in praznično. Delujemo 
že 70 let in častitljivi jubilej bomo praznovali in obeležili 
skupaj z vami v Prešernovem gledališču 23. novembra. 

Vljudno vabljeni. 

Poznaš Mateja Mohoriča ali Jana Polanca? Oba sta zmagoval-
ca etap na največjih dirkah na svetu, nosilca majic vodilnega 
na Giru in oba sta se kalila v našem klubu ter kolesarsko zrasla 
v Kolesarskem klubu Kranj.

Kolesarski klub Kranj je eden najstarejših kolesarskih klubov 
v Sloveniji, ki se lahko pohvali s šestdesetletno tradicijo vzgaja-
nja in treniranja predanih in uspešnih kolesarjev. Že od samega 
začetka so se v našem klubu razvijali nadvse uspešni kolesarji in 
kalil strokovni kader. Vodstvo kluba je vseskozi stremelo k na-
predku in se ambiciozno trudilo ohranjati tradicijo kluba.

Celostni projekt Kolesarskega kluba Kranj predstavlja spodbu-
janje in večanje zanimanja za kolesarski šport, predvsem pa te-
melji na vzgoji otrok, poučevanju o zdravem in športnem načinu 
življenja, varnosti na cesti ter razvijanju kakovostnega in vrhun-
skega športa pri otrocih. Predvsem si prizadevamo, da bi čim več 
mladih potegnili z ulic, izpred računalnikov in televizorjev ter jih 
pritegnili k udejstvovanju v športu.

Med 50 otroki, ki trenutno aktivno trenirajo v našem klubu, so 
tako fantje kot dekleta, stari od 10 do 23 let. Glavna dejavnost je 
cestno kolesarstvo, kjer kolesarji in kolesarke nastopajo na tek-

KOLESARSKI KLUB KRANJ

Postani novi Matej Mohorič!
movanjih po Sloveniji in v sosednjih državah. Letni treningi so 
na velodromu v Stražišču in okoliških, manj prometnih cestah, 
zimski treningi pa v telovadnici na spinning kolesih in po okoli-
ških hribih.
Vse, ki vas zanima kolesarstvo in ste zainteresirani za vpis v 
naš klub, lahko več informacij poiščete na kklub-sava.si ali 
na kksava@siol.net. 

Na seji Sveta krajevne skupnosti Stražišče aprila letos, ko je bila 
na dnevnem redu tudi razprava o predlogu investicij v KS Straž-

SAMSKI DOM

Kaj pa skrb za stare?
išče in predlog, pobude, vprašanja, so člani Sveta opozorili tudi 
na skrb za varnost občanov in še posebej ostarelih občanov ozi-
roma krajanov; posebno v zvezi z ureditvijo in obnovo  bivšega 
Samskega doma. 

Zapisali so: »Ureditev in sanacija objekta bivšega samskega 
doma. Predlog članov sveta KS Stražišče je izgradnja doma 
za ostarele pod okriljem Mestne občine Kranj. Prebivalstvo 
se vedno bolj stara, zato bo v prihodnosti teh ustanov pri-
manjkovalo in zato bi bilo smiselno objekt pri sanaciji peljati 
v smeri, da Stražišče pridobi s tem dodano vrednost.«

Ugotovitev za dodano vrednot v Stražišču je nedvomno še kako 
smiselna. Glede na sliko sedanjega objekta, ki je za celotno 
Stražišče več kot neugleden, je tudi sramota kar za občino! Saj ni 
od včeraj! Že kar nekaj let!                                                   A. Ž.
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Po daljšem poletnem premoru se bo tudi v gasilskem domu zače-
lo spet dogajati. A da se najprej pohvalimo - veselica z ansamblom 
Peklenski muzikantje je uspela! Za pomoč in podporo pri izvedbi 
se zahvaljujemo sponzorjem, donatorjem in vsem drugim, ki so 
na kakršenkoli način pripomogli k našemu uspehu. Velika zahva-
la gre tudi vsem našim članom, gasilski mladini, animatorjem 
stražiškega oratorija in ostalim, ki so na sobotni večer marljivo 
delali. Nenazadnje pa se moramo zahvaliti tudi vsem obiskoval-
cem, ki so, navkljub dežju, vztrajali z nami dolgo v noč. 

S septembrom pa prihajajo v naš gasilski dom bolj resne zade-
ve. Začeli bomo z vajami operative, z vajami gasilske mladine, z 
vajami veteranov, udeleževali se bomo raznih tekmovanj in izo-

Za nami je osem delovnih mesecev. Naj omenim samo avgust, ko 
so se nekateri člani udeležili dva kopalna dneva v Izoli, zleta z 
ladjico ob slovenski obali, planinskega izleta po Pohorju, kole-
sarjenja in balinanja.

V mesecih do konca leta pa nas čaka še veliko aktivnosti. 
Septembra bo turistični izlet na dvorec Štatemberg, kratek po-
hod pod Storžičem, planinski izlet na Krim, klekljarice se bodo 
začele srečevati in klekljati vse do maja. September pa je tudi še 
čas za kolesarjenje in balinanje. Oktobra bo organizirano tri 
dnevno letovanje v Izoli, izlet v Prekmurje, lahki pohod ob Kokri, 
planinski pohod na Mirno goro in prične se telovadba VItalis. Ta 
mesec bo še balinanje in umovadba v Šmartinskem domu. No-

Prostovoljno gasilsko društvo Stražišče

Konec poletja, začetek gasilskih dejavnosti
braževanj, seveda pa tudi na druženje ne 
bomo pozabili.

Vpis novih članov
Novi člani so v našem društvu vedno do-
brodošli. Stari ali mladi, ni pomembno. Z 
novo sezono vaj gasilske mladine bomo 
začeli oktobra, tako da je to idealni trenu-
tek, da vašega otroka vpišete v gasilske 
vrste. Vaje pionirjev (od 7 do 11 let) bodo 
ob torkih popoldan, vaje mladincev (od 12 
do 16 let) ob petkih popoldan, vaje pri-
pravnikov (od 16 do 18 let) pa po dogovo-
ru. Sicer pa se termini vaj med letom lahko 
tudi spreminjajo, pred tekmovanji so vča-
sih tudi večkrat na teden. 

Za več informacij in vpis pokličite 
Manco Perdan na 040/142-644. Za vpis 
ostalih članov pa se obrnite na predse-
dnika društva Tomaža Perdana na 
031/209-704 ali pišite na gasilski mail 

gasilci.strazisce@gmail.com.

Dan odprtih vrat in zbiralna akcija papirja
V soboto, 19. oktobra 2019, bomo med 9.30 in 12.30 pred gasil-
skim domom organizirali Dan odprtih vrat. Prikazali bomo ga-
šenje z ročnimi gasilnimi aparati, opremo, vozila in gasilski dom, 
pripravili pa bomo tudi preproste igre za otroke. V gasilskem domu 
bomo takrat pregledali tudi vaše gasilne aparate. Prinesite jih. Poleg 
tega pa bo to soboto in nedeljo tudi zbiralna akcija papirja. Če boste 
papir imeli doma in ga ne boste mogli pripeljati sami, pokličite 
poveljnika Aleksandra Globočnika na 040/689-034 in prišli bo-
mo ponj. Se vidimo!                        Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Društvo upokojencev Bitnje – Stražišče

vember pa je v znamenju martinovanja, potem planinski pohod, 
predavanje, telovadba, namesto balinanja se v zimskem času 
nadaljuje bowling, merjenje holesterola, umovadba in zdravstve-
no predavanje. Decembra je na programu prednovoletno srečanje 
članov z vsemi aktivnostmi po programu.

To je na kratko opisana aktivnost društva do konca leta. O vseh 
podrobnostih bodo člani obveščeni v rednih mesečnih 
obvestilih. 

Pripravljamo tudi že program za leto 2020, zato prosim 
člane in članice društva, da s predlogi še bolj izboljšajo aktiv-
nosti. Zato želje zaupajte vodjem sekcij, z udeležbo pa ohra-
njamo vitalnost, znanje, druženje, pogovor in zabavne 
trenutke.

Predsednik Društva upokojencev Bitnje-Stražišče Borut Pičulin
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Učenci 4. razredov OŠ Stražišče smo letos v okviru učnega 
načrta predelovali učno snov DOMAČI KRAJ. V pomoč so 
nam bile številne zgodovinske znamenitosti v Stražišču, ki 
smo jih obudili. 

Posebno pozornost smo namenili sitarski hiški, ki je zrasla pod 
Šempetrsko graščino. Del hiške je šoli v uporabo prijazno odsto-
pil g. Aleš Vest.

Zbor deluje že 67 let. Najprej so začeli prepevati moški, nato pa 
so se na povabilo odzvale še pevke in vse do danes zbor prepeva 
kot MePZ DPD SVOBODA STRAŽIŠČE.

V vseh teh letih je zbor s pridnostjo in srčnostjo pevk in pevcev 
bil deležen številnih priznanj in visokih strokovnih ocen doma in 
v tujini. V juniju je bil zbor deležen na štiridnevnem festivalu 
SLOVENIJA NA OHRIDU 2019 in ponesel slovensko pesem 
tudi v Makedonijo. S številnimi aplavzi in pohval publike in orga-
nizatorjev je dosegel svoj namen, kajti pod vodstvom zborovodje 
Andreja Zupana je ponovno dokazal zavzetost in odnos do petja. 

21.9.2019 gostuje v Proseku pri Kontovelu (ITA), kjer 
imajo vsakoletno srečanje štirih zborov (dva iz zamejstva, 
dva iz Slovenije) in to že 47 let.

Najstarejša sta zakonca Slavica in 
Lojze Štirn. Skupaj sta ustvarila več 
kot 5200 likovnih del. Lojze je dobi-
tnik velike Prešernove plakete. Eden 
od ustanoviteljev sekcije je Branko 
Škofi c od leta 1978. Potem so se pri-
družili še Zdravko Purgar, Jože Va-
lenčič, Stane Kristan in Izidor Vr-
hovnik. Zadnji se je pred 15. leti 

Likovna sekcija Kulturno društvo Sava Kranj

Z veseljem slikamo in širimo kulturo
Likovna sekcija KD Sava Kranj je lani slavila 40 let delovanja. 

pridružil Marjan Burja. Slikajo predvsem krajino in tihožitja. V 
tem obdobju so imeli samostojne in skupinske razstave doma in 
v tujini. So dobitniki male Prešernove plakete. 

Najdete nas na naslovu E: likovnasava@ gmail.com in tele-
fon: 040 256 016. 

Zgornji telefon je prvi teden šolskega leta v septembru tudi 
informacija za vpis novih članov. Vabimo tudi na slovesno od-
prtje razstave vseh članov v ponedeljek, 30. septembra 2019, 
ob 19. uri v Pavlinovi galeriji v Naklem.

Domači kraj
Učenci so bili presenečeni nad notranjostjo. Takoj so se kresale 

ideje, kaj bi v hiški lahko bilo (lahko bi prespali v hiški, imeli 
učne ure, imeli piknik …). Na koncu smo hiško počistili, postavili 
razstavo likovnih izdelkov naših otrok, jo opremili z nekaj stari-
nami in povabili ljudi iz šole in okolice.

V hiški smo organizirali roditeljske sestanke. Vsi obiskovalci 
so pohvalili začetke obujanja kraja.

Seveda pa sama hiša ponuja številne možnosti za naravoslovne 
in ustvarjalne dneve.

Letošnja generacija četrtošolcev je zaradi svojih številnih spo-
sobnosti pripravila zaključni nastop v Šmartinskem domu. Na-
stopili so vsi učenci in poželi velik aplavz.

Vse dejavnosti pa so s krajani pripravile: Simona Vučko, Irena 
Galjot, Alenka Liebhart in Urška Napokoj. 

Me PZ DPD SVOBODA STRAŽIŠČE

Že 67 let
Pevci zbora pod vodstvom Andreja Zupana delujejo uspešno in 

so kos vsem izzivom.
ZK
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Prvega julija se nas je 200 mladih tradicionalno zbralo pred 
župnijsko cerkvijo v Stražišču, kjer smo začeli z enoteden-
skim oratorijem v družbi naših sošolcev, prijateljev in znan-
cev. Tekom iger, petja, dramske igre in bansov smo letos 
spoznavali življenje Petra Klepca, ki nas je s svojim zgledom 
učil skromnosti in prijaznosti do bližnjih. 

Vsako jutro smo se zbrali pri jutranji molitvi, kjer smo dvignili 
zastavo, ki simbolizira začetek oratorijskega dne. Urnik je potekal 
po ustaljenem ritmu; po molitvi je sledila dramska igra v kulturnem 
domu Stražišče, ki so jo pripravili naši animatorji. Letošnja vodja 
igrice sta bila režiser Žiga Gorjanc in scenaristka Ela Oblak. Po 
igrici smo se odpravili na kateheze, ki predstavljajo duhovni del 
oratorija. Otroci so se razdelili v skupine do 15 otrok ter ob sprem-
stvu dveh ali treh animatorjev razmišljali o življenju Petra Klepca 
in kako njegove navade prenesti v svoja življenja. Po katehezah se 
začnejo atraktivnejši deli oratorija - delavnice, kosilo in velike 
igre. Letos je bilo na voljo 12 delavnic, poskrbeli pa smo, da je vsaj 
otrok našel nekaj zase. Na izbiro so bile tako umetniške kot tudi 
športne delavnice, najbolj priljubljena pa je bila skavtska delavnica 
v organizaciji naših skavtov, Jere in Neže Kržišnik, Neže Bešter in 
Vide Pogačnik. Na kosilo smo odhajali v treh skupinah, hrano pa 
so nam priskrbeli kmetija Anžon, mesarija Kalan in stražiška Ka-
ritas. Prostor in kuharje nam je posodila Osnovna šola Stražišče, za 
kar smo jim zares hvaležni, saj nas je zaprti prostor tekom let že 
večkrat rešil pred ekstremnimi vremenskimi razmerami, od moč-
nih nalivov do vročine, ki je letos dosegla tudi 37°C. Dežnim ka-

Iščeš nova doživetja in dogodivščine? Si želiš spoznati nove pri-
jatelje in se skupaj zabavati, delati »kul« stvari, se naučiti zanimi-
vih in koristnih veščin? Si naveličan posedanja za računalnikom 
cele dneve in bi rad svojo mladost preživel z vrstniki v naravi? 

Ti je že kdaj kak tabornik pripovedoval, kako je taborništvo 
zanimivo? Od taborjenj, bivakiranj, večerov ob tabornem ognju, 
petja ob kitari, nočnih straž, pečenja na ognju, do zmag na orien-
tacijskih tekmovanjih in mnogobojih. V taborništvu se za vsako-
gar nekaj najde, saj je taborništvo zabava in doživetje, ki ga boš 
vse življenje ohranil v lepem spominu. 

Na območju Stražišča in Orehka ter njune okolice deluje Rod 
Zelenega Jošta (RZJ), ki vodi tedenska srečanja v svojih pro-
storih v Stražišču, na Gasilski ulici 17 (nasproti bara Trenča) in 
na OŠ Orehek. 

Tedenska srečanja imamo v Stražišču ob naslednjih dnevih:
Za otroke od 1. – 3. razreda ob ponedeljkih od 17.00 do 18.00, 

od 18.00 do 19.00 in od 19.00 do 20.00 ob zadostnem vpisu
Za otroke od 4. – 5. razreda ob sredah od 18.00 do 19.00 in 

od 19.00 do 20.00, ob zadostnem vpisu
Za otroke od 6. – 7. razreda ob četrtkih od 18.00 do 19.00 in 

od 19.00 do 20.00, ob zadostnem vpisu
Za otroke od 8. – 9. razreda ob četrtkih od 20.00 do 21.00

S Petrom Klepcem ob strani
pljam smo se letos večkrat za las izognili, kot omenjeno pa smo 
bili ravno v času Robinzonskih iger, t. j. pohoda po Stražišču v 
sklopu velikih iger, deležni vroče pošiljke vremena, ki smo jo bolj 
ali manj uspešno hladili s sladolednimi lučkami. Poleg omenjene 
igre smo se v sklopu velikih iger igrali še igro Beli in črni angeli, 
kjer smo animatorji lovili otroke, ki so zbirali žetone, ki so jih 
prejeli, v kolikor so se nam uspeli izogniti pri lovljenju. Naj ome-
nim, da je ta igra za animatorje velik izziv, saj 2-uri teka po travniku 
brez sence pri temperaturi krepko nad 30°C sicer ni del našega 
vsakdanjika. Pa vendar otroški nasmeh, sreča ob zmagi in veselje 
ob pripovedovanju dogodivščin pretehtajo vsak trenutek napora in 
nas znova napolnijo z energijo, potrebno za nadaljnjo izvedbo 
oratorija. Tretji dan so potekale vsem najljubše vodne igre, kjer so 
nam letos pomagali stražiški gasilci, del opreme za izvedbo iger pa 
so nam posodili tudi gasilci iz Bitenj. Obema društvoma se iskreno 
zahvaljujem za čas in izposojeno opremo. Letošnje vodne igre so 
bile nekoliko drugačne od običajnih, po odzivih sodeč pa lahko 
rečem, da so bile med boljšimi do sedaj. V četrtek so potekale 
kmečke igre v telovadnici osnovne šole, v petek pa smo se po 
slovesni sveti maši ob zaključku oratorija zbrali še na zaključni 
prireditvi, kjer so otroci staršem prikazali nekaj utrinkov preteklega 
tedna. Sklepno dejanje prireditve in letošnjega oratorija je bilo 
predaja vodstva oratorija. Po dveh, po mojem mnenju, uspešnih 
letih, sem letos vodenje predala mlajšima kolegoma in dolgoletni-
ma animatorjema, gasilcema in športnikoma. Veselim se, da bo 
oratorij dobil novo energijo, nove ideje in cilje in komaj čakam, da 
se prične nova sezona. Žiga Gorjanc in Matic Rozman, želim vama 
vsega lepega na vajini novi poti in da bo le-ta postlana z veliko 
lepimi besedami, nasmejanimi obrazi, zanimivimi odločitvami in 
predvsem, da bosta v svojem delu neizmerno uživala. 

Ob koncu pa bi se rada zahvalila še ostalim sponzorjem: go-
spodinjam za vso pomoč pri hranjenju naše mladine, g. Pavletu 
Perdanu za vse dogovore s kmetijo, šolo in Karitasom, da udele-
ženci oratorija nismo bili lačni, cvetličarni Pr' Krnc za cvetje ob 
zaključku oratorija in družini Kozjek za izposojo opreme za iz-
vedbo velikih iger. Brez vaše pomoči oratorij nebi bil izpeljan, 
tako kot smo si želeli. Hvala za vas čas in trud!             Ajda Šifrer

Pridruži se tabornikom!

Na OŠ Orehek ob torkih od 17.00 do 18.00.
Včlanite se lahko kadarkoli, za ostale informacije pa pokličite 

041 628 469 (Devs, starešina RZJ) ali pa na 070 868 640. Na 
voljo smo vam tudi na rod.rzj@gmail.com, na Facebooku pod @
TabornikiRodZelenegaJosta, na instagramu pod @rodzelenega-
josta in na spletni strani rodzelenegajosta.si. Taborništvo je po-
polnoma prostovoljno, zato je edini strošek letna članarina 30 € 
in pa stroški rodovih akcij in taborjenj. 

Taborništvo ni le šport ali hobi, je način življenja.
Z naravo k boljšemu človeku.





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.


