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24. december 2019
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Vse dobro v letu 2020!

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

Spoštovani!
Uvodoma tokrat ne morem k prav veselim novicam, saj smo imeli v zadnjem
mesecu v Stražišču kar dva požara. Pri
prvemu požaru je družini na Ješetovi
pogorelo mansardno stanovanje in
praktično so čez noč ostali brez strehe
nad glavo. Seveda gre velika zahvala
gasilcem, da so v nočnem času pravočasno požar pogasili oziroma omejili,
da se ni razširil na sosednje objekte.
Hkrati gre tudi zahvala Uradu za civilno zaščito na MO Kranj in njenemu
Jure Šprajc, predsednik vodji, gospodu Sašu Govekarju, saj so
Sveta KS Stražišče
s pomočjo Gasilske brigade Kranj nekaj dni po požaru sanirali pogorelo
ostrešje. Ker se v KS Stražišče zavedamo, kako tanka je črta med
tem, da imamo streho nad glavo in med nekaj minutami, ko nam
pred nami pogori objekt, smo se odločili za pomoč oškodovani
družini. K sodelovanju smo povabili Območni odbor Rdečega križa, kjer člani že ves mesec zbirajo sredstva za obnovo pogorelega
doma. Tudi v tokratni izdaji Sitarja navajamo številko transakcijskega računa, na katerega lahko darujete sredstva po svoji moči.
Drugi požar pa se je zgodil na nam že zelo dobro znani lokaciji,
in sicer v podjetju Ekol. Tudi tukaj gre predvsem zahvala Gasilski
brigadi Kranj in ostalim Prostovoljnim gasilskim društvom, da
so s svojo odzivnostjo požar omejili do te meje, da ponovni samovžig ni napredoval v večjo ekološko katastrofo. Morda je odzivnosti botrovala tudi naša pobuda o gasilski vaji na tem območju, ki se je odvijala v mesecu maju 2019 in postavitvi avtomatskih
javljalnikov, ki so jih postavili šele pred dvema letoma. V KS
Stražišče že več let opozarjamo na nevzdržne razmere. Vsi ukrepi, ki smo oziroma so jih izvedli do zdaj, niso bili dovolj, zato
smo že pozvali župana g. Matjaža Rakovca, da se začnejo izvajati
rešitve na področju Laz.
Če pa gremo na bolj vesele novice, lahko rečem, da smo ponovno uspešno zaključili 32. Stražiški kulturni teden, kjer je nastopilo
več kot 150 nastopajočih v šestih dneh. Zahvala gre organizacijskemu odboru, nastopajočim in predvsem tudi vam obiskovalcem,
ki s svojim obiskom prireditev izkazujete zaupanje našemu delu.
Sicer smo v tem mesecu izvedli tudi skromno investicijo drevoreda v Bantalah, kjer smo posadili dvajset rdečih gabrov. S
takimi projekti sporočamo, da smo v KS Stražišče trajnostno in

Januarska stražiška tržnica
Baragov trg, Stražišče pri Kranju, 10. januarja

ekološko naravnani in da bomo v prihodnosti vedno več poudarka
dajali na naše zeleno okolje, kjer živimo. Ohranjanje naše pokrajinske kulturne dediščine in odnos do ohranjanja okolja je kapital,
ki ga bomo v bodoče še bogato tržili kot butična turistična destinacija. Naloga nas, ki tukaj živimo, je, da spremenimo miselnost
in se začnemo zavedati vseh lepot svojega kraja.
Pred nami so prazniki, ko se obdarujemo in smo polni novih
pričakovanj. Naj vam s kratkim verzom zaželim, da bi doživeli
vse radosti praznikov:
Leta in korake puščamo za seboj,
le spomini ne tonejo v pozabo.
A že na obzorju žarijo zvezdice nove dobe.
Naj prinesejo nam zdravja, sreče, ljubezni in svetlobe!
(neznani avtor)
Prijetne božične praznike in vse dobro v novem letu 2020!
Predsednik Sveta KS Stražišče
Jure Šprajc, uni.dipl.org.

Javni odziv Civilne iniciative
za zeleno Stražišče (CI)

1. Že leta opozarjamo, da se položaj v Lazah poslabšuje; zadnji
požar še utrjuje prepričanje o tem.
2. Kakšne razsežnosti bo imela katastrofa, ki se je v Lazah
zgodila pred dnevi, bomo šele videli. Spomnite se na Kemis.
Nobena intervencija ne more preseči slabosti požarno nevarnega objekta, v katerem delujeta Ekol in Ekorel.
3. MOK je »razgrnil« projekt kanalizacije v Lazah šele po
tem, ko so zanj že pridobili gradbeno dovoljenje(!?). CI NIKOLI ni nasprotovala celostno urejeni kanalizaciji od centralne čistilne naprave do Laz, kar bi bila najmanj tvegana rešitev. Na zboru krajanov smo rešitev za pretežni del zastarele
kanalizacije v Stražišču krajani soglasno podprli. A je njeno
realizacijo (kot vse ostale ključne sklepe) MOK zavrnil zaradi
pomanjkanja denarja. Podjetje iz Laz lahko predela 73 ton
nevarnih odpadkov dnevno. Kar 300 različnih vrst odpadkov
lahko povzroči onesnaženje večjega obsega. Koliko delno
očiščenih industrijskih voda to pomeni? Kaj to pomeni za
ljudi na Ješetovi, ki živijo nad enocevno, že zdaj premajhno
kanalizacijo, na katero želi MOK priključiti vod iz Laz?
4. Poleg osnovnih prostorskih pogojev sodijo h komunalni
ureditvi cone vsaj še solidna dovozna cesta, primerna obračališča in standardna zaščita prebivalcev ter lokalnih habitatov.
Zahtevali smo PERIODIČNO merjenje stanja vodotokov,
zraka in tal  vse to je občina odklonila z argumentom pomanjkanja denarja.
5. Lokalno velika okoljska škoda je z izginotjem zaščitenih
habitatov v območju Natura 2000 že sodno dokazana. Zahtevamo odgovornost za opustošenje narave in takojšnjo sanacijo.
6. V CI smo zaznali in upočasnili postopke, ki peljejo v smer
širitve livarne Blisk in Ekola. Slednjemu je bilo zavrnjeno
gradbeno dovoljenje za nadstrešek dva meseca pred požarom.
So zaveze MOK o ustavitvi širitve zgolj papirnati tiger?
7. Delujemo za ljudi in naravo in ne proti njim. Le od čistega
zraka in vode ne moremo živeti – brez njiju pa sploh ne.
Marko Špolad, predstavnik CI za zeleno Stražišče

SITAR – Krajevna skupnost Stražišče, Škofjeloška 18, 4000 Kranj; Uradne ure vsak torek in četrtek od 11. do 12. ure in vsako sredo
od 17. do 18. ure. 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: Srečno in vse dobro v 2020!
2

V nesreči spoznaš prijatelja

Iskrena velika hvala!

V noči iz 22. na 23. november 2019 je našo družino doletela nesreča. Požar nam je uničil prvo nadstropje, mansardo in ostrešje.
Škoda je velika. V reševanje so se vključili gasilci GRS Kranj,
PGD Stražišče, Žabnica, Breg ob Savi, Kokrica, Bitnje. Pomoč
so nam nudili tudi Civilna zaščita, Krajevna skupnost Stražišče,
reševalci Zdravstvenega doma Kranj in še mnogi drugi.
Zavedanje, da v nesreči nismo bili sami, nam je dalo veliko
moralno podporo, ker smo jo v prvih dneh po nesreči še kako
potrebovali. S pomočjo sosedov, prijateljev, znancev smo pogorišče v zelo kratkem času očistili in na naše veselje že poteka

obnova. Na tem mestu bi se skupaj s sinom vsi radi zahvalili
vsem, ki so nam kakor koli pomagali; tako materialno, kot z delom in tudi moralno.
Hvala Elektro Gorenjske, policistom Policijske postaje Kranj,
Komunali Kranj, vsem znanim in neznanim darovalcem. Zelo
nehvaležno bi bilo, da bi jih izpostavljala poimensko, ker jih je
bilo zares ogromno in nočem izpustiti nikogar.
Še enkrat pa velika hvala sosedom in prijateljem, ki so ogromno pomagali pri odstranjevanju in čiščenju pogorišča.
Rek, da v sreči in nesreči spoznaš prijatelja, se je tudi tokrat
zares izkazal za resničnega. In ravno to nam daje moč, da bomo
tudi z vašo pomočjo naš dom spet obnovili.
Še enkrat najlepša hvala.
Ivo in Saša s sinom!

Sreča je srečati PRAVE ljudi, ki v tebi pustijo DOBRE
sledi.
(T. Pavček)
Naj bo med nami veliko dobrih, uspešnih,
poštenih in iskrenih ljudi.
Ko boste v novem letu 2020
srečevali majhne SREČE, jih prepoznajte,
ujemite in dobro obdržite!
SREČNO - ZDRAVO leto 2020 vsem krajanom!.
KO ZB za vrednote NOB STRAŽIŠČE
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32. Stražiški kulturni teden

Slavnosti govornik na letošnjem Stražiškem kulturnem tednu je bil ob 70-letnici Folklorne skupine Sava njen vodja Zvonko
Gantar. Celotedensko, več desetletij poudarjano svetinjo kulture, jezika, petja, plesa naroda in slovenstva so tudi tokrat z
umetniškim vodjem Tomažem Gantarjem zadnji dan celotedenskega programa sklenili mladi in starejši plesalci s
plesalkami, glasbeniki, pevke, tamburaši - članice in člani FS Sava.

Prašnikarja v preddverju doma ob nastopu njegovega vnuka in s
predstavitvijo razstave slikarke Biserke Komac.

Ponedeljek, 2. decembra
S pozdravnima nagovoroma predsednika Sveta krajevne skupnosti Jureta Šprajca in podžupana Mestne občine Kranj Roberta
Nograška, z nastopom Otroške folklorne skupine šole Stražišče,
s slovesnim govornikom Zvonkom Gantarjem, poezijo Brede
Konjar in nastopajočimi mladimi glasbeniki, pevci in pevkami
(Nadja Arhar, Rok Šenk, Pika Vučko, Johan Špendal) smo začeli
prvi večer 32. Stražiškega kulturnega tedna v polni dvorani
Šmartinskega doma.
Sklenili pa smo ga z
odprtjem tradicionalne likovne razstave
tokrat dr. Metoda

Donatorji 32. Stražiškega kulturnega tedna
Računovodski servis Digi računovodja d.o.o., Laser
Čepin d.o.o., Gitas Kranj d.o.o., Precisium d.o.o.,
Komunala Kranj d.o.o, Yasmin d.o.o., Spenter d.o.o.,
Vrtnarija Krnc, Mestna občina Kranj
»V naši lepi, slovenski domovini, bi
verjetno težko našli kraje, kjer bi
lahko ponosno rekli: »Ja, že 31-let po
cel teden častimo ime narodove blaginje, narodove prvobitnosti, kulture
in slovenskega jezika – pod imenom:
Stražiški kulturni teden.«
***
Vesel in zadovoljen sem, da sem tudi
danes z vami na slovesnem odprtju že
32. Stražiškega kulturnega tedna.
Verjemite, to ni mala številka! V njej
so zajeti številni kulturni dogodki, ki
Zvonko Gantar
nam vsako leto dokazujejo, kako pomemben sestavni del našega življenja je kultura. Biti udeleženec
Stražiškega kulturnega tedna tudi ni nekaj kar tako. To enotedensko dogajanje potrjuje in dokazuje, da Stražišče in Strašani kulturo potrebujemo in verjamem, da si jo tudi zaslužimo, kot vsakdanjo spremljevalko našega življenja in da jo kot tako želimo
ohraniti tudi za naše zanamce. To nam bo zagotovilo, da nam
noben popačen »full, cool, d'best« ne more vzeti našega lepega
slovenskega jezika. Smo samosvoj narod s svojim bogatim jezi4

Torek, 3.
decembra
Prešernov dan so
zvečer v dvorani
Šmartinskega doma
obeležili dijaki razredov
Osnovne
šole Stražišče s
predstavami Butalci, junakoma iz grške bajke Orfej in
Evridika in predstavitvijo slovenskega
literarnega junaka
Martina Krpana.
Sreda, 4.
december
S Partljičevo komedijo Čaj za dve je
že tradicionalni kulturni večer tedna napolnila dvorano Dramska skupina Društva
upokojencev Komenda. V igralski skupini
in režiji Alojza Zvera sta še posebej izstopali v vlogi starejše kmetice Marija
Kern ob upokojeni

kom, s svojimi običaji in navadami. Imamo svojo lastno kulturo
in s tem tudi identiteto, ki je samo naša - slovenska.
***
S to našo bogato in pestro kulturo se lahko postavimo ob bok drugim,
tudi večjim narodom – tudi tistim, ki se radi postavljajo ob bok z
nami ... In le dokler bomo imeli svojo lastno kulturo, se bomo lahko
ponosno postavljali ob bok drugim in to še vedno, kot Slovenci!
***
Lepo in spodbudno se je zavedati, da v Stražišču ljudje veliko
svojega prostega časa preko celega leta posvečajo kulturi. Dovolite, da najprej omenim Mešani pševski zbor (MPZ) Svoboda in
jim s tega mesta čestitam za 67-letno neprekinjeno delovanje.

igralki pa Bernarda
Prezelj.

buraši iz Reteč. Bila
je to res lepa in bogata ponovitev jubilejnega nastopa ob
70-letnici FS Sava
dober teden prej v
Prešernovem gledališču v Kranju.

Četrtek, 5.
december
Za lep Miklavžev
predvečer je z igrico
tudi tokrat poskrbela
Maja Ahačič, pozdravil pa je starše tudi
župnik Bojan Likar.
Miklavž skupaj z angeli je nazadnje razveselil številne najmlajše
obiskovalce v krajevni skupnosti Stražišče.

Srečno
Stražiški kulturni
teden tudi
v letu 2020.

Petek, 6.
december
Tudi tokrat so bili
gostje 32. Stražiškega
kulturnega tedna iz
Glasbene šole Kranj.
Za lep koncertni večer v polni dvorani se
je nastopajočim mladim glasbenikom z
ravnateljico šole še
posebej zahvalil vodja Folklorne skupine Sava in glavni uvodničar tokratnega 32.
Stražiškega kulturnega tedna Zvonko Gantar.
Sobota, 7.
december
S tradicionalnim nastopom prikazanih
plesov, ki jih že 70
let predstavljajo doma nekdaj in danes
in po domala celem
svetu, je tudi tokrat
sklenila 32. teden FS
Sava s plesalkami, plesalci, z glasbeniki, pevkami, pevci in tam-

Tudi v letošnjem letu so bili zelo pridni: veliko nastopov so imeli
v Kranju in njegovi okolici, zapeli pa so tudi sredi velikega mesta
v Trstu, bili so na festivalu na Ohridu v Severni Makedoniji.
Zelo pohvalno je, da se v Stražišče vrača tudi gledališka dejavnost – naša kulturniška dolžnost je, da jih bodrimo in podpiramo!
Iskrene čestitke naj izrečem tudi Osnovni šoli Stražišče, ki
praznuje 60-letnico delovanja – in učenci z mentorji te šole so z
nami na vsakem kulturnem tednu. Menim, da smo lahko zelo
ponosni nanje!

Andrej Žalar

Organizacijski odbor
32. Stražiškega
kulturnega tedna -

Tadeja Česen Šink,
Jure Šprajc, Irena Hočevar, Janko Bajt,
Darja Eterovič, Jože
Benedik, Marija Pogačnik, Simona Špolad, Zvonko Gantar, Maja Ahačič (ni na sliki), Andrej Žalar
***
Ponosni pa smo lahko tudi na Folklorno skupino SAVA, ki je vse
bolj Stražiška. Prvih 60 let pa smo bili le Savčani, saj je bila bivša
Sava razumevajoči donator. Danes pa sogovornika nimamo, saj
so s prihodom tujcev vrata zaprta. Nerazumljivo je, da moramo
kulturno delovanje danes finančno pokrivati tudi člani sami. S
prihodom tujih lastnikov v podjetje so se za nas folkloriste SAVA
zaprla vsa vrata. Zato je danes skupina ob skromnih dotacijah
Mestne občine Kranj (MOK) prepuščena sama sebi oziroma trgu,
kot je moderno reči. Koliko časa bomo lahko še tako vztrajali, je
vprašanje, ki že nekaj let ostaja zavito v tančico. Kljub temu je
skupina še vedno uvrščena med tiste folklorne skupine Slovenije,
katere so uvrščene v sam vrh slovenske folklore. Čestitati je vredno vsem folklornikom SAVE, ki so pripravljeni veliko delati ter
žrtvovati veliko prostega časa. Nehote pa si iz dneva v dan naši
člani zastavljamo vprašanje, kako naprej?
***
Velike zgodbe se pišejo ob naši kulturni identiteti. Upam in želim
si, da bo še dolgo tako. Dolžnost nas vseh pa je, da vse te ustvarjalce podpiramo – vsak po svojih močeh.
»Danes praznično odpiramo že 32. Stražiški kulturni teden.«
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Društvo upokojencev Bitnje-Stražišče

Ker se bliža Novo leto je pred vami zopet preglednica programa
Društva upokojencev Bitnje-Stražišče, točne datume in čase pa
boste prejeli v mesečnih obvestilih. V prihodnjem letu pa pričakujemo od članov tudi več predlogov za aktivnosti in sodelovanja v njih.

V imenu Upravnega odbora Društva upokojencev Bitnje-Stražišče
želim vsem krajanom vesel Božič, zdravja, sreče in polno medsebojnega razumevanja ter zdravega in čistega okolja v letu 2020.
Predsednik Društva upokojencev Bitnje –Stražišče
Borut Pičulin

Prostovoljno gasilsko društvo Stražišče

Srečno in varno novo
leto
čeni. Požar v podjetju Ekol

Dragi krajani in krajanke! Člani in članice Prostovoljnega
gasilskega društva Stražišče vam želimo lepe praznike in
uspešno, zdravo ter varno leto 2020!
Da si boste lažje organizirali prve dni prihodnjega leta, pa se
bomo ponovno sprehodili po Stražišču in razdelili naše nove
koledarje. Nam so všeč, upamo, da bodo tudi vam.
Na prvem mestu pa je za nas vedno vaša varnost. V preteklem
mesecu smo imeli v Stražišču dve večji intervenciji - požar v
stanovanjski hiši na Ješetovi ulici in požar v podjetju Ekol d.o.o.
Obe intervenciji sta bili ob dobrem sodelovanju prostovoljnih
gasilskih društev in kranjskih poklicnih gasilcev uspešno zaklju-

d.o.o. pa je dvignil kar nekaj
prahu tako po socialnih
omrežjih kot tudi v medijih.
Krajani in krajanke, prosimo vas, da ste pri izbiri vira
informacij previdni. Za naslednjič vam v primeru podobnega dogodka svetujemo,
da zaprete okna in počakate na informacije, na katere se lahko
zanesete - to so informacije gasilcev in policije.

Jaslice Marije Bizjak

Na zadnji letošnji Stražiški Tržnici v Šmartinskem domu so med
skoraj dvajsetimi stojnicami bile tudi Jaslice od že marsikje po
Sloveniji poznane Marije Bizjak iz Kranja. Povedala je, da jih je
vzljubila že v mladih letih, potem pa jih je začela delati. Sedaj jih
že lep čas dela iz gline. Pri predstavitvah in pripravi materiala, sploh pa
tudi pri idejah, je že od nekdaj njena
desna roka mož Jože.
»Imam zares dobrega moža,« pove.
»Zato pa tako mladostno izgledate,« pripomnim.
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Sta pa oba iz spodnjega
konca Gorenjske. Marija je iz
Hraš pri Smledniku, Jože pa iz
Mavčič. Pred tremi leti sta bila
zlatoporočenca. Zaželim jima
veliko smeha in dobre volje za
zdravje in da bi dočaka tudi
Hrastovo poroko.
»Katera pa je to? vprašata.
»75 let (in več) skupaj.«
Andrej Žalar

Oznanilo Božične noči
Rad bi bil angel, ki bi vam oznanil veselje,
ki je za vse ljudstvo:
RODIL SE NAM JE ODREŠENIK!
SLAVA BOGU! MIR LJUDEM!
Veselimo se, radujmo se, prepevajmo!
Radi bi, da bi se predali nežnosti, čustvom, poeziji, radosti nad otrokom. Toda
božič ima še drugo resničnost: Bog, ki je
postal človek, je naletel na slab sprejem!
Ne samo, da mu Betlehem ni dal dostojnega
kraja, kjer bi se rodil na svet; tudi sodobna
mesta mu tega ne nudijo, ker je človek zaprt

Bojan Likar, župnik

v trdoto svojega srca.

Prijatelji, vzljubimo Luč, hodimo k Luči, odložimo dela teme,
radujmo se – z nami je Kristus, naš Bog!
On je največja radost za vsakega človeka. On je največje sporočilo vsakemu človeku. Ljudje, ki to radost doživimo in to sporočilo sprejmemo, postanemo kot pastirji – oni so hvalili in slavili
Boga za vse, kar so videli in slišali.
Dragi prijatelji, postanimo znamenje za vse ljudi, da bodo ob
našem pričevanju sklenili: »Pojdimo še mi v Betlehem in poglejmo, kaj se je zgodilo!«
Ob letošnjem božičnem praznovanju vam želim predvsem
obilo Božjega miru. Sprejmimo ga, podarimo si ga med seboj in
ponesimo ga v svet. Postanimo glasniki miru!
Bojan Likar, župnik

Nigerijske ali loterijske prevare
V zadnjih dveh tednih je Policija na območju
policijskih uprav Ljubljana in Kranj obravnavala več spletnih goljuﬁj tipa Nigerijska in
Loterijska prevara. Prepričani smo, da ste že
kdaj bili žrtev poskusa nigerijske ali loterijske prevare. Če ste, upamo, da ste ukrepali
pravilno in takšno e-pošto zbrisali izbrisali.
Damjan Nartnik

Nigerijska prevara
Nigerijska prevara poteka največkrat po naslednjih korakih: Pošiljatelj se v svojem sporočilu lažno predstavlja kot premožnež.
Za tem opiše svojo težavo in vljudno prosi za pomoč. Če se prejemnik odzove na sporočilo in pošiljatelju ponudi pomoč, dobi
razlago, da je potrebno vnaprej plačati določene stroške (na primer odprtje bančnega računa za prenos denarja iz svoje države v
tujino), a te naj bi bili zanemarljivi v primerjavi s ponujeno nagrado. Po prejetem nakazilu napadalec lahko prekine komunikacijo z žrtvijo ali pa pošlje novo sporočilo z izgovorom o zapletu
(na primer plačilo davka, stroškov vodenja računa itd.) in novim
zneskom, ki ga je potrebno nakazati. Če je napadalec vztrajen,
lahko pošlje še vrsto sporočil, vse dokler žrtev ne opazi, da gre za
prevaro.

(lep primer sta MoneyGram in Western Union), potem je to le
še »pika na i«, da gre za prevaro.
• Sporočilo ima več prejemnikov: Tudi če bi v nagradi res sodelovali in bi bili res samo mi izžrebani, potem obvestilo ne bi
bilo poslano še 100 drugim prejemnikom. Čim opazimo, da
ima sporočilo več prejemnikov, tu nekaj smrdi!
• Prevod s spletnim prevajalnikom: Spletni prevajalniki nekaterih jezikov še ne prevajajo najboljše. V slovenščini se to kaže z
nepravilno izbiro besed, napačno rabo besednih zvez in sklonov, nekatere besede so celo neprevedene itd.
• Brezplačni e-poštni predal: Sporočilo je pogosto poslano iz epoštnega predala, ki ga lahko vsakdo brezplačno odpre. Mar ni
logično, da bi agencija za obveščanje izžrebanca nagradne igre
uporabila lastno domeno?
Tako nigerijske kot loterijske prevare se pojavljajo v številnih
različicah, a bistvo vedno ostaja isto. Najbolj se lahko zaščitimo
sami, in sicer tako, da smo ozaveščeni o nevarnostih in znamo v
sporočilu prepoznati prevaro. V tovrstnih primerih kriminalistična preiskava poteka v smeri preiskovanja sumov storitve kaznivega dejanja goljuﬁje in zlorabe osebnih podatkov.
Damjan Nartnik,
vodja policijskega okoliša PP Kranj

Loterijska prevara
Zelo pogosta je tudi loterijska prevara. V sporočilu lahko beremo,
da je bil naš elektronski naslov izžreban v nagradni igri. Ko se
komunikacija vzpostavi, smo v naslednjem sporočilu obveščeni,
da je agencija (običajno gre za kakšna znana imena) za nas odprla
bančni račun, kjer bomo prejeli svojo nagrado. Sledi razlaga, da
je potrebno plačati stroške odprtja računa, kar moramo poravnati
pred prejemom nagrade. Nakazilo denarja je vedno izvedeno tako, da sledenje transakcijam ni možno – dober primer je Western
Union, ki je med goljuﬁ izjemno priljubljen. V vsakem nadaljnjem sporočilu smo pozvani k plačilu drugih dodatnih stroškov.
Kako prepoznamo prevare?
Nigerijske in loterijske prevare vzbudijo željo po hitrem in lahkem zaslužku. Prevaro lahko hitro odkrijemo, če preverimo
naslednje:
• Obljubljena denarna nagrada: Pošiljatelj, ki nas niti ne pozna,
nam verjetno ne bi kar tako ponujal visoke nagrade?! Tudi v
nagradni igri nagrade ne bomo zadeli, če v njej sploh nismo
sodelovali. To je najočitnejši znak, da gre za prevaro.
• Transakcijam ne moremo slediti: V mailu vedno piše, kako naj
se izvede nakazilo. Lahko se pozanimamo, kako sistem deluje
in ali omogoča sledenje transakcijam. Če sledenje ni možno

Za vas pripravljamo čudovit večer.
Elvis Presley. Frank Sinatra. Ray Charles. Louis Armstrong.
Dean Martin… Vse nesmrtne glasbene legende v interpretaciji
treh virtuoznih slovenskih glasbenikov in pevcev: Oto Pestner,
Uroš Perić, Omar Naber. Vsi skupaj z zabavno, hudomušno in
vsestransko Tino Gorenjak.
Ustanova Petra Pavla Glavarja in »Trip To Las Vegas« Pridite v Komendo.
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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.

