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Kultura je narodova vest, trdnost in moč

Spoštovane sokrajanke in sokrajani,
tokratna številka Sitarja je posvečena
kulturnemu prazniku, ki je pred nami.
Smo ena redkih krajevnih skupnosti,
ki pred slovenskim kulturnim praznikom, 8. februarjem, organiziramo
kulturno prireditev. Tokrat bomo že
tretje leto zapored pripravili gledališki dogodek. »Babičina dediščina« je
naslov nove predstave Gledališča
Stražišče pod režijskim vodstvom
Maje Ahačič. Predstava v čast kulturnemu prazniku bo v četrtek, 6.
Jure Šprajc, predsednik februarja.
Sveta KS Stražišče
Res sem ponosen in vesel, da smo
po dolgih letih v Stražišču ponovno
pridobili igralski ansambel, ki vsako leto premierno uprizori
svojo avtorsko predstavo. Zavedati se moramo, da je zgodovinsko gledano Stražišče zibelka mnogih dramskih ustvarjalcev, ki
so s svojimi igralskimi, dramaturškimi in režiserskimi opusi dopolnjevali mozaik slovenskega gledališča. Velika zahvala za že
tretjo premiero po vrsti gre Maji Ahačič in vsem sodelujočim, ki
v svojem prostem času sodelujejo pri gledališkemu ustvarjanju.
Ker pa seveda kultura ni samo gledališče, bomo v okviru tržnice, 14. februarja, ob 18. uri, na Valentinovo, organizirali predavanje o kozolcih, ki ga bosta vodila prof. dr. Borut Juvanec in Bernarda Jesenko Filipič. Namen predavanja je, da se dotaknemo
tudi kulturne dediščine v našem kraju, saj so kozolci po večini v
zelo slabem stanju. Seveda se zavedamo, da so obnove le-teh ﬁnančno kar velik zalogaj, zato so na predavanje vabljeni kmetje
in tudi predstavniki Mestne občine Kranj, ki bi lahko v bodoče s
subvencijami pomagala pri obnovi kozolcev. Zavedati se moramo, da kozolec izvira iz Slovenije in da tej naši prekrasni naravi,
daje dodaten simbol in pomen, s katerim se lahko predstavljamo
v svetu.

Spoštovani, lepo pozdravljeni!
Radi bi vam povedali, da SITAR, glasilo krajevne skupnosti
Stražišče, prihaja nekajkrat med letom v vsa gospodinjstva v
krajevni skupnosti Stražišče že več kot poltretje desetletje. Že
od vsega začetka izhajanja krajane KS Stražišče v glasilu seznanjamo z dogajanji in zanimivostmi v krajevni skupnosti.
To bi radi počeli tudi še naprej; ne samo v Sitarju, ampak vaše
objave, ponudbe in predstavitve tudi na spletni strani KS
Stražišče. Ker pa je izid vsake številke SITAR pogojen s
stroški, zagotavljamo izide tudi z objavo oglasov-reklam. Zato
se obračamo na vas - skupaj s predsednikom oz. Svetom krajevne skupnosti - da podprete izhajanje Sitarja z objavo oglasa
oziroma s predstavitvijo vaše ﬁrme in njene ponudbe v Sitarju
in na spletni strani KS Stražišče.
Vašo odločitev za informacije o morebitni objavi v Sitarju
sporočite na: andrej.zalar@siol.net (telefon 031-638-699) ali
na ks.strazisce@siol.net
Uredništvo Sitarja v KS Stražišče

Mislim, da imamo v Stražišču mnogo lepih stvari, ki bi jih z
malo znanja in volje lahko predstavili slehernemu turistu, ki se
pelje mimo našega kraja. Vsa ta narava na Sorškem polju na eni
strani in panorama Šmarjetne gore in Jošta na drugi strani bosta
lahko v bodoče pravi kraj za turista, ki bo želel uživati naravo in
spoznati avtohtonost pokrajine in ljudi. V kombinaciji s ponudbami kmečkih turizmov in trajnostnim ter ekološkim razvojem
bomo lahko nudili ravno tisto, kar bodo v bodoče mnogi v turizmu iskali.
Iskrene čestitke ob slovenskem kulturnem prazniku.
Predsednik KS Stražišče
Jure Šprajc, uni.dipl.org.

V dvorani Kulturnega doma je od jeseni do pomladi tudi vrsta
kulturnih prireditev. Zadnja takšna je bila lep simboličen uvod v
kulturni praznik igra Visoška kronika, ki si jo je ogledalo rekordnih
blizu 270 obiskovalcev.

Prvo tekmovanje
v »štrikanju«

Obujanje pozabljenih spretnosti ročnih del –
kvačkanje, pletenje, vezenje, šivanje, klekljanje. Izmenjevanje dragocenih izkušenj,
ustvarjalna zabava ob nastajanju izdelkov,
lepota in toplina izdelkov pridnih, čutečih
rok in druženje, vse to povezuje članice KUD
Bitnje, ki se že petnajst let srečujemo v GD Bitnje.
Da bi spodbudile razvoj ročnih spretnosti, smo se domislile,
da bi se predstavile na februarski tržnici v Stražišču. Tokrat
malo drugače.
14. februarja ob 17. uri pripravljamo prvo tekmovanje
v »štrikanju«.
Na tekmovanje se lahko prijavijo vse ljubiteljice pletenja, ki
obvladajo pletenje desne in leve. Vse udeleženke bodo pletle
eno uro iz enake debeline volne in z enako debelino pletilk.
Strokovna komisija bo ocenila izdelke in seveda nagradila
najboljše z bogatimi, vse udeleženke pa s tolažilnimi
nagradami.
Ob tekmovanju nam bo ga. Mija Murovec z Jezerskega
predstavila predelavo in pridelavo volne jezersko-solčavske
ovce.
Na prireditvi bo na voljo tudi volna.
Vljudno vabljene ljubiteljice ročnih del in ljubitelji zdrave
in lokalno pridelane hrane, da se nam pridružite.
KUD Bitnje, KS Stražišče, Društvo Sorško polje

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: Praznik
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Savčani gremo naprej
Neverjetno kako živi so še spomini priprav na veliko praznovanje. To ni bilo navadno, običajno praznovanje. Imeli smo namreč
tudi številne, potrebne in skrbno načrtovane redne in izredne
vaje. Pa tudi dela s pripravami narodnih noš, tiskovin scenskih
vsebin ter oblik ni manjkalo.
Vse je bilo pripravljeno in zgodilo se je veliko praznovanje –
praznovanje 70. obletnice delovanja Savskih folklornikov. Bilo
je slavnostno, slovesno, ganljivo, prešerno... In bilo je tudi obvezujoče. Sedanja generacija ne sme pozabiti in si ne more dovoliti,
da bi ljubiteljsko delo številnih mladih generacijah odšlo v zaton
ali v pozabo.
Prestop v Novo leto v leto 2020 je pred Savske folklornike že
postavil številne projekte, ki kličejo po čim boljši izvedbi nastopov, za katere že prejemamo vabila. Vse to zahteva, da se folklornega delovanja in nadaljevanja lotevamo redno in brez počivanja
na doseženih lovorikah.
Že skoraj vsakoletno vabilo na Ponovoletni koncert smo vzeli
resno in odziv publike je pokazal, da je bil nastop zelo soliden.
Opozorilo na redne vaje je bilo sprejeto zelo resno, saj nas že v
začetku marca čaka Maroltovo srečanje, za katerega se je potrebno odgovorno pripraviti in doseči čim boljšo strokovno oceno.

Med pripravami za to srečanje pa moramo opraviti še nastop na
Prešernovem semnju, se s celotno skupino povzpeti na Krvavec
za tamkajšnji nastop. Za konec marca imamo vabilo za nastop v
Prleški vasici Mali Nedelji. In če že bomo v Mali Nedelji, bomo
nastopili še v njihovih Bio termah. Pripravljali se bomo tudi za že
sedmo gostovanje v Čučerju na njihovi mednarodni folklorni
smotri. Vabilo hrvaškega mesta, mesta kulture, Rijeke je staro že
pol leta in odločeni smo, da bomo to tridnevno gostovanje izvedli
v obdobju s prehoda pomladi v poletje.
Seveda ne bomo pustili vnemar tudi nastopov za turiste, s katerimi nekako zaslužimo nekaj denarja. Vrsto nastopov nas čaka
v starem mestu Kranju.. Nimamo še vabila, a prisrčno se bomo
odzvali, če nas povabi na dom tudi kdo starejših občanov, da jim
polepšamo dan. Vsako leto tako nastopamo tudi na domačih
praznovanjih.
Prišlo bo poletje, čas za naše mednarodno gostovanje na
večdnevnem folklornem festivalu. Skratka, dovolj načrtov, da
delo folklornikov SAVA ne sme zamreti. Pozabiti pa ne smemo
tudi na obnovo iztrošenih noš; če bo le denar za njihovo
obnovo.
Dela za Savčane res ne manjka in trudili se bomo. Vabimo pa
med nas tudi nove plesalce. Radi jih bomo sprejeli medse.
Zvone Gantar

Babičina dediščina

Domača gledališka skupina DPD Svoboda – Gledališče Stražišče bo letos predstavila komedijo z naslovom Babičina
dediščina, avtorice Bojane Mišič, v priredbi in režiji Maje Ahačič.

Predstave bodo v Šmartinskem domu, v četrtek, 6. 2. 2020,
ob 19. uri, v nedeljo, 9. februarja 2020, ob 17 uri, v soboto,
15. februarja 2020, ob 19. uri in v nedeljo, 16. februarja 2020,
ob 17.uri.
Zgodba temelji na pohlepu po premoženju babice Zofke, s katerim bi se rad okoristil tako njen vnuk Boris s svojim dekletom
Mišo kot tudi stanovalci bloka, v katerem je Zofka živela.
Vse osebe v komediji imajo posebne karakterje. Ves čas presenečajo, zato je v igri polno preobratov, nesporazumov in komičnih

situacij. V igri ni nič tako kot se zdi na prvi
pogled, zato jo velja pozorno spremljati in
se prepustiti dogajanjem.
Da nam bo zgodba bolj blizu, smo jo postavili kar v Stražišče, vendar je vsaka podobnost z našimi krajani zgolj naključna.
Verjamemo, da se bodo gledalci zabavali.
Maja Ahačič
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Zeleno okolje in prostori društev
Na zadnji, šesti seji Sveta krajevne skupnosti Stražišče 22. januarja
so bili člani precej kritični zaradi decembrskega požara lani v firmi
Ekol na Lazah.
Predsednik civilne iniciative Marko Špolad je odločno poudaril, da
so napovedane in predvidene neekološke prestavitve z Laz, žal, le
predvolilne obljube. Napoved, da se bo industrijska cona Laze morala
preseliti iz krajevne skupnosti, namreč vse bolj kaže na zgolj predvolilno obljubo in zavajanje, rešitev oziroma uresničitev pa bo še naprej,
in še kar nekaj časa, le bolj dolgoletna želja in zahteva, da jo je potrebno čim prej (takoj) uresničiti in preseliti.
Požar pa je na srečo zaradi hitre intervencije gasilcev, ki jim gre
vsa zahvala, vseeno potrdil, da imajo krajani s civilno iniciativo še
kako prav, da cona ogroža bivanje in življenje. Žal pa je bila kritika
in rešitev bolj podobna ugotovitvi o luči na koncu predora, ki bo bolj
zasvetila takrat, ko bo problem rešen po znani Zgodbi o jari kači in
steklenem polžu: Ekološko reševanje bo dolgo, kdor pa bi rad slišal
bolj natančno, pa velja, da bo zelo in nadvse vzorno uspešno.
Nekaj podobnega se dogaja tudi s prostori, da nekdanjega Samskega doma podrobneje ne omenjamo. Folkloristom Save, ki so lani
praznovali 70-letnico evropsko-svetovne prepoznavnosti in uspešnosti, med drugim so bili prvi, ki so že naslednji dan po objavljeni
samostojnosti pred tremi desetletji predstavili Slovence in njihove
plese (namesto načrtovanih jugoslovanskih) na gostovanju v Kanadi,
ne bo treba omar z narodnimi nošami in opremo znositi na cesto pred
blok. Tako rekoč nekaj sekund pred izgonom iz prostorov so izvedeli
za rešitev, da s prizadevanjem KS, in ob podpori občine, lahko
ostanejo v prostorih, kjer so že vsa leta. Vidno zadovoljen z rešitvijo

Ekološka investicija decembra 2019 v KS Stražišče - Drevored v
Bantalah z dvajset rdečimi gabri.

in novico je predsednik krajevne skupnosti Jure Šprajc na seji pojasnil to svežo novico. Rešitev pa bi lahko bila ugodna tudi za društvene dejavnosti nasploh v krajevni skupnosti, je povedal.
Da pa v predprazničnem razpoloženju ne bi črni dnovi preveč
ugasnili svetlo luč, povejmo, da v krajevni skupnosti Stražišče ne
manjka volje, reševanj in tudi rešitev za prijazno razpoloženje. Po
32. Stražiškem, kulturnem tednu se že razmišlja o dveh trojkah; o
33. Bogatijo se že daleč na okrog po Gorenjskem poznane stražiške
Tržnice. In da nam ni vseeno, kakšno zeleno okolje imamo, je krajevna skupnost lani na koncu leta poskrbela v Bantalah za drevored
dvajsetih rdečih gabrov. In, no: Praznovali bomo z domačimi igralci
Babičino dediščino...
Tistim pa, ki ne vedo, Al' prav se piše kasha ali kaša, velja povedano na uho, da je izšla že 153. številka Sitarja.
-až

Holokavst - spomin in opomin na barbarstvo
Letos, 27. januarja, ob 75-letnici konca druge svetovne vojne in
holokavsta, se je spominske slovesnosti v Auschwitzu z uradno
delegacijo, v katero je povabil nekdanje slovenske interniranke
Sonjo Vrščaj, Elizabeto Kumar Maurič, Marijo Frlan in Lidijo
Rijavec Simčič, ukradene otroke pa je zastopal Janez Deželak,
udeležil in položil venec tudi slovenski predsednik Borut Pahor.
Na pobudo preživelih zapornic in zapornikov, Zveze združenj
borcev za vrednote NOB Slovenije je lani Agencija Zvezdica zaspanka organizirala izobraževalno študijski izlet v Nemčijo, kjer so
med drugo svetovno vojno trpeli in umirali izseljeni v nacističnih
taboriščih. Aprila so bile med 52 nadpovprečno starimi, a še vedno
kljub preživelim grozotam v taboriščih mladi po srcu, tudi tri družine
(Guna, Šubic in Renko) iz Stražišča.
Edo Renko z ženo Cvetko iz Bantal se spominja, da je bil to najlepši izlet za njegovo osemdesetletnico. »Zelo sem srečen in ponosen, da sem se ga udeležil. Hvala vsem sopotnikom. Naša naloga je
sedaj, da vtise prenesemo na svoje otroke in mlade.
Ravensbrück - V njem je
bilo eno prvih koncentracijskih
taborišč trpljenja in smrti v
Nemčiji, kjer so delali in umirali vsi narodi sveta, bili poniževani, razčlovečeni in sežgani
v krematorijih. Sedaj je tu lepo
urejen muzej s tremi krematoriji; veličastni spomenik vsem
žrtvam - tudi Jugoslovanom.
Dana Valič se še po več kot
sedemdesetih letih spominja pošastnih nemških ovčarjev, kričanja,
Občni zbor Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije
Stražišče bo v petek, 19. marca 2020, ob 16. uri v dvorani Kulturnega doma v Stražišču. Na začetku bodo nastopili učenci Osnovne
šole Lucijana Seljaka Stražišče ob jubilejni 60-letnici šole.
KO ZZB Stražišče
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pretepanj... Moreče sanje. Ne morete si misliti, kako moreče!
Wannsee pri Berlinu - Danes lep turistični kraj. Vojna ga ni prizadela. 20.1. 1942 je bila tu konferenca Hitlerjevih načrtovalcev in
izvajalcev morij, pobojev in genocida nad nasprotniki nacistov ter
Židi. Danes je v prostorih obsežen arhiv in Muzej groze.
Potsdam dvorec Cecilienhof - Čudovit gradič bogatih in lepo
urejen Muzej medvojnih dogodkov. Tu so se sestajali Stalin, Roosevelt, Churchill z delegacijami in odločali o poteku vojne, povojnih
ukrepih in delitvah sveta, ki veljajo in vplivajo še danes na naše
življenje.
Berlin - Mesto muzejev, znamenitosti iz druge svetovne vojne in
povojnega razvoja. Berlinski zid, Brandenburška vrata, Parlament in
priče dogodkov.
Spomeniki holokavsta in koncentracijskih taborišč tisočem. Znamenita cerkev. Kaiser Wilhelm ...To so največje znamenitosti našega
ogleda, ki puščajo trajen spomin in opomin.«
R.E.
Holokavst - Generalna skupščina Združenih narodov je na zasedanju 1. novembra 2005 sprejela resolucijo številka 60/7 in proglasila 27. januar za Svetovni dan spomina na žrtve holokavsta.
Tega dne 1945. leta je ruska rdeča armada osvobodila največje
nacistično taborišče smrti Auschwitz-Birkenau na Poljskem, v
katerem je umrlo več kot milijon ljudi in med njimi tudi več kot
tisoč Slovencev. Med vojno je bilo sicer na milijone nedolžnih
Židov ter drugih ponižanih in barbarsko umorjenih.
»Nikoli ne smemo pozabiti teh mož, žena in otrok, ki so najbolj trpeli,« je 27. januarja 2006 v nagovoru poudaril generalni
sekretar Združenih narodov Kofi Annan.
Žal pa doma (RTV, časopisi) premalo strokovno obveščamo o
tem. Pozabili smo na preživete zapornike, prisilne delavce, ki so
pravi pričevalci, ne pa izdajalci in pobegli pomagači okupatorjev.
Živimo v času, ko v šolah ne poučujemo o holokavstu, o ljubezni
do domovine, zgodovine. Bolj smo priče rehabilitaciji sodelavcev
okupatorja in opravičevanju sodelovanja z njim.
ZZB za vrednote NOB Slovenije Stražišče

Trinajst projektov, 100 prostovoljcev in več kot 800 ur prostovoljnega dela
V Goodyearu so tudi lani nadaljevali z
padkov na Gori Sv. Miklavž in pomapa
izvajanjem družbeno odgovorne kamgali pri sonaravnem urejanju kanjona
ga
panje Goodyear Boljša prihodnost.
reke Kokre. Poleg tega so v krajinskem
re
Skoraj 100 zaposlenih, ki so se poveparku Udin Boršt uredili tudi priljubljepa
zali s številnimi organizacijami, je na
no pohodniško pot Pod Krivo jelko in
Gorenjskem izvedlo kar 13 prostovoljzgradili leseni hiški za prostoživeče
zg
skih akcij. Usmerili so se na področja
mačke v Kranju.
m
okoljske trajnosti, varne mobilnosti
Z namestitvijo zaščitne ograje na
ter spodbujanja otrok in odraslih, da
taborniškem prostoru medvoškega
ta
dosežejo svoj polni potencial.
Roda dveh rek, postavitvijo vrtnih lop
R
Kranjski Goodyear se skozi svojo
in ureditvijo zunanjih igrišč v vrtcih
zgodovino nenehno osredotoča na pona Trsteniku in v Stražišču ter izvedbo
vezovanje in pozitivno sodelovanje Goodyearovci po zaključku projekta v vrtcu Živ Žav v Stražišču de
delavnice varne mobilnosti v vrtcu
z okoljem, v katerem deluje. To se že
Lom pod Storžičem so se usmerili na
Lo
nekaj let zaporedoma najbolje izrazi
področje varnosti.
po
prav z globalnim programom družbene
S kampanjo pa so Goodyearovci člaodgovornosti Goodyear Boljša prihonom skupnosti pomagali tudi pri doseno
dnost, v sklopu katerega se zaposleni
ganju svojega polnega potenciala. Pred
ga
aktivno vključujejo v lokalne skupnokošarkarskim igriščem OŠ Matije Vako
sti. Glavni cilj je, da prostovoljci v soljavca v Preddvoru so namreč postavili
lja
delovanju z zunanjimi organizacijami
klančino za gibalno ovirane športnikl
pomagajo ustvariti boljši prostor za
ke, v Stražišču nove klopi za medgeke
življenje in delo.
neracijsko sodelovanje, organizirali
ne
Pri izvajanju projektov se posvečajo
košarkarski turnir za kranjske osnovko
predvsem trem področjem, ki so nelo- Goodyearovci po zaključku projekta postavljanja dveh klopi
nošolce, Gorenjskemu lokostrelskemu
no
čljivo povezana z vrednotami podjetja. v Stražišču
klubu pa so izdelali nove tarče.
Tako so v skrbi za naravo in okoljsko trajnost letos pogozS številnimi projekti so tako Goodyearovi prostovoljci v lodovali območja ob Blejskem jezeru, uredili recikliranje od- kalni skupnosti tudi lani pustili trajen pečat.

Postavljanje klopi za medgeneracijsko sodelovanje v Stražišču
O Goodyear Dunlop Sava Tires
Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o. je eden vodilnih proizvajalcev pnevmatik v
jugovzhodni Evropi in je že od leta 1998 del mednarodne korporacije Goodyear. V
družbi Goodyear Dunlop Sava Tires, ki je v letu 2019 že šestič pridobila neodvisni
certiﬁkat Top Employer, je zaposlenih okoli 1.600 sodelavcev.
Goodyear Dunlop Sava Tires proizvaja oziroma trži pnevmatike za osebna,
poltovorna in tovorna vozila, pnevmatike za industrijske in gradbene stroje,
motopnevmatike in avtozračnice. Prodajni splet sestavljajo pnevmatike petih
blagovnih znamk: Goodyear, Dunlop, Sava, Fulda in Debica. Te pnevmatike
prinašajo varnost in udobje voznikom na cestah po vsem svetu, saj približno 80
odstotkov pnevmatik družba proda v evropske in druge države prek prodajne

Postavljanje vrtne lope v vrtcu Živ Žav v Stražišču
mreže koncerna Goodyear. Za več informacij o pnevmatikah obiščite spletne
strani www.goodyear.si, www.dunlop.si, www.fulda.si, www.sava-tires.com
in www.goodyear-slovenija.si.
O korporaciji Goodyear
Goodyear je eden izmed največjih proizvajalcev pnevmatik na svetu. Zaposluje približno 64 tisoč ljudi. Izdelke proizvaja v 47 obratih v 21 državah po svetu. V njegovih dveh centrih za inovacije v Akronu v ZDA in v Colmar-Bergu v Luksemburgu si
prizadevajo za razvoj najnaprednejših izdelkov in storitev, ki postavljajo standarde
glede tehnologij in zmogljivosti v industriji. Za več informacij o korporaciji Goodyear in njenih izdelkih obiščite spletno stran www.goodyear.com.

Novo koledarsko leto tudi za PGD Stražišče
December je mimo in gasilski koledarji so razdeljeni. Krajanom
in podjetjem se najlepše zahvaljujemo za vse prostovoljne prispevke. Zaradi velikosti našega požarnega okoliša pa se žal nismo

Operativna skupina gasilcev PGD Stražišče med vajami v gasilskem domu.

mogli z vsemi srečati osebno, tako da upamo, da se srečamo ob
kakšni drugi prijetni priložnosti.
Sicer pa se je novo leto začelo mirno. Pripravljamo se na letni
občni zbor našega društva, kjer bomo med drugim predstavili
opravljeno delo v preteklem letu, plan dela za naprej in podelili
priznanja ter napredovanja. Letos bomo prvič imeli tudi mladinski občni zbor, ki je, kot že ime pove, namenjen našim najmlajšim
gasilcem.
V naslednjih mesecih naše člane čakajo razne vaje in izobraževanja, mladina pa začenja sezono tekmovanj. Aprila bo na področju
Stražišča najbrž tudi tekmovanje iz gasilske orientacije za mladino.
Poleg tega pa bomo aprila ponovili zbiralno akcijo papirja, ki bo
pred našim gasilskim domom. Če boste papir imeli doma in ga ne
boste mogli pripeljati sami, bomo mi prišli ponj. Točnejše podatke
o uri in datumu ter prevzemu na domu boste naslednje mesece
lahko dobili na našem Facbeook proﬁlu, na oglasni deski gasilskega doma in še na kakšnem plakatu v Stražišču.
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ

KUŽA: PRIJATELJ,
VESELJE, SKRB
delavnica za otroke
nedelja, 9. februar, 10.00–11.30
ali
sobota, 15. februar, 10.00–11.30

Na pasje dobrem druženju otrok in kužkov bodo otroci spoznali
osem mladičkov, starih pet (šest) tednov, njihovo mamico Angy,
očka Dalija in morda še kakšno pasjo lepotičko.
Pogovarjali se bomo o pravilnem odnosu do psa, mamico in
očka počesali, jima očistili ušesa, nadeli ovratnici, mladičke
pokrtačili, jim dali pentlje in rutke, za njimi počistili, ko se
bodo polulali in pokakali in se pogovarjali o njihovem jeziku.
Seveda se bomo z njimi tudi fotograﬁrali.
Delavnica je namenjena otrokom, cena je 10€. Otrok + starš:
15€. Obvezne prijave, število mest je omejeno.
oman.irena@siol.net, 031 344 193
www.facebook.com/FITVIZIJAIRENA
www.facebook.com/ﬁt.vizija
www.facebook.com/Fitlux-PASJI-HOTEL
http://zlati-prinasalci.webs.com
SUNNY SIDE OF ALPS
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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.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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.

