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BESEDA
UREDNIŠTVA  

Drage bralke, spoštovani bralci našega 
glasila Informator!

Pomlad je tu in z njo tudi novi Informa-
tor. Spet smo bili delovni in ustvarili novo 
številko našega glasila, osemnajstega 
po vrsti. Zgotovo ste ga bili veseli in že 
takoj, ko ste ga vzeli v roke, presenečeni, 
kajti obseg je še enkrat večji. Člankov se 
je nabralo pa tudi piscev je nekaj novih, 
Informator Team pa je vse članke zbral in 
sedaj so vam tukaj ponujeni v branje. Ker 
smo finančno omejeni, ne obljubljamo, 
da bo glasilo tudi v prihodnje tako 
obsežno. Pa naj vas kar tukaj povabimo 
k sodelovanju tudi po tej strani. Informa-
tor Team se trudi po najboljših močeh 
in verjamemo, da smo na pravi poti, 
vendar pa je težko speljati vse začrtano, 
če se zaskoči pri takih stvareh, kot je 
denar. Pozivamo vas, če je v vaši moči, da 
priskočite na pomoč in za dobrobit kraja 
ter kar najboljšega obveščanja postanete 
sponzor našega glasila. 
Pa še eno vabilo – postanite naš pisec. 
Vabimo vas, da nas obveščate o dogod-
kih, sporočate vaše pripombe, podajate 
predloge. Pišite tudi, o čem bi radi brali. 
Pišite v naše rubrike. Pridružite se nam in 
našim piscem in postanite član Informa-
tor Teama. Vse, kar želite povedati, lahko 
sporočite na:

- KS Bitnje, Zg. Bitnje 33,
- elektronski naslov: 
   ks.bitnje@abakus.si,
- tel. št. 041/759 104 (KS Bitnje).

Vabimo vas tudi, da se podate na naše 
spletne strani KS Bitnje (www.bitnje.si) 
ter s svojimi mnenji, predlogi in sporočili 
sodelujete na forumu.

Zdaj pa pojdite ven, čaka vas lep sončen 
dan, pa Informatorja vzemite s seboj. Ob 
prebiranju našega glasila vas bo božalo 
toplo pomladansko sonce. Imejte se lepo, 
v 19. številki pa se spet beremo!

Vaš Informator Team
 
 
uredništvo: Mateja Arhar, Mirjana 
Jurjevec, Maruša Zupanc
tisk: Tiskarna Peg
oblikovanje: Danaja Oblak  



vsi vljudno vabljeni, da na sejah prisost-
vujete ali celo sodelujete s pobudami, 
pohvalami ali kritikami. V kolikor želite na 
seji sodelovati vas naprošamo, da točko 
vnaprej prijavite na forum pod temo Seje, 
na elektronski naslov ks.bitnje@abakus.
si, na telefon 041/759 104 ali po pošti na 
naslov Krajevna skupnost Bitnje, Zgornje 
Bitnje 33, 4209 Žabnica.
Svet KS za transparentnost svojega dela 
ne skrbi le s pomočjo načela odprtosti 
sej, pač pa tudi s pomočjo rednih objav 
dnevnih redov sej in njihovih zapisnikov, 
ki so na ogled na forumu KS Bitnje. Svet 
KS svoje seje načrtuje vnaprej, kljub 
temu pa plan sej ni dokončen, saj se 
spreminja glede na spremembe datumov 
sej Sveta MO Kranj. Za potrditev datuma 
sej prosimo pokličite na telefon 041/759 
104. Okvirni datumi sej so: 19. 4. 2007, 
17. 5. 2007, 14. 6. 2007, 13. 9. 2007, 
11. 10. 2007, 8. 11. 2007, 6. 12. 2007.

USTANOVITeV KOMISIJ
V svetu KS smo do 9. seje zbirali in evi-
dentirali naloge, ki jih bo potrebno prej 
ali slej v Krajevni skupnosti opraviti. Zbi-
rali smo vse naloge, ki smo jih dobili kot 
nedokončane iz prejšnjega sveta, kot tudi 
nove naloge, ki še niso bile evidentirane. 
Poleg tega se je pojavilo tudi nekaj nalog, 
ki smo jih že opravili in so veljale za KS 
kot zaključene, pa jih je Mestna občina 
Kranj odstranila iz proračuna in jih je 
potrebno ponovno opraviti. Naj naštejem 
samo najpomembnejše tri: regulacija 
potoka Žabnica, postavitev osvetljenih 
prehodov za pešce, POŠ Žabnica.
Naloge smo ocenili in ugotovili, da jih je 
preveč, da bi jih izvršili samo člani Sveta 
KS. V svetu namreč KS deluje 7 članov. 
Če bomo naloge opravljali samo člani 
sveta KS, potem bo potrebno postaviti 
prioritete in naloge reševati zaporedno. 
Kar pa pomeni, da se bo delo na nekaterih 
nalogah začelo kasneje ali pa jih 
v našem mandatu sploh še ne bomo 
mogli reševati. Vsi mi pa si želimo, da 
bi se naloge izvajale vzporedno in da bi 
bile opravljene čim prej. Da bomo želene 
cilje dosegli, bomo za posamezne naloge 
ustanavili komisije, ki bodo sestavljene 
iz tudi ostalih krajanov KS Bitnje. Tako 
boste krajani KS Bitnje lahko aktivno 
sodelovali pri nalogah, ki se vam zdijo 
najpomembnejše oziroma za katere si 
želite, da bi bile kar najhitreje opravljene. 
S tem boste pripomogli k učinkovitejšemu 
reševanju pereče krajevne problematike, 
k še bolj uspešnemu delu Sveta KS in 
k soustvarjanju krajevne lokalne politike. 
Moč rešitve določenega vprašanja bo 

tako tudi v vaših rokah, saj boste lahko s 
svojim izjemno cenjenim časovnim prisev-
kom pripomogli k izboljšanju kakovosti 
svojega življenja, življenja vaše družine, 
pa tudi življenja vseh ostalih krajanov.
Zato vljudno vabimo vse krajane KS 
Bitnje, da se nam pridružijo pri naših 
prizadevanjih za skupno dobro in se 
prijavijo za pomoč v komisijah. Skupaj 
namreč zmoremo več!
Za delo v komisijah se prijavite na naslove 
KS Bitnje.

Trenutno so ustanovljene naslednje 
komisije:
1. Komisija za regulacijo potoka 
Žabnica,
2. Komisija za izgradnjo športno-
kulturnega centra,
3. Komisija za stike z javnostmi,
4. Komisija za tiskanje glasila Informa-
tor znana kot Informator Team.

Krajane pozivamo, da se prijavijo za delo 
v naslednjih komisijah:
5. Komisija za Internetne povezave 
v Bitnjah:
- komisija zbere potrebe po internetnih 
povezavah,
- pripravi predloge,
6. Komisija za urejanje cest:
- preverja stanje na cestah in po potrebi 
o tem obvešča svet KS,
- izvajalcem poroča, kje in kdaj je 
potrebno urediti bankine,
- če ugotovi, da se pluženje ni izvedlo 
v celoti oziroma če jo na to opozorijo 
krajani, po lastni presoji izvajalcem 
posreduje informacije, na podlagi katerih 
bodo izvajalci opravili potrebno delo,
- ugotavlja potrebe po asfaltiranju cest in 
jih posreduje Svetu KS, da jih bo uvrstil 
v razpis na Mestni občini Kranj,
- ugotavlja, kje v Bitnjah je potrebno 
postaviti ležeče policaje in pripraviti 
dopise za MOK,
- ugotavlja, kje v Bitnjah bi bilo potrebno 
postaviti dodatne prometne znake,
7. Komisija za javno razsvetljavo:
- na podlagi obstoječega zemljevida JR 
pripravi dolgoročni načrt postavitve JR 
po conah in ga posreduje svetu KS, ki ga 
bo uvrstil na razpis MOK,
- dolgoročni načrt predstavi krajanom 
v prostorih KS,
- prijave v zvezi z okvarami JR (luči, ki ne 
gorijo) posreduje izvajalcu in preveri, če 
so napake odpravljene,
8. Komisija za kanalizacijo,
9. Komisija za čiščenje greznic:
- na podlagi predloga o čiščenju greznic 
(glej nadaljevanje) pripravi predlog za 
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SVET KS 
OBVEŠČA

Rubrika Svet KS obvešča je rezervirana za 
članke, ki ji za Informator posredujejo 
člani Sveta KS Bitnje. Vsekakor so članki 
pomembni za vse krajane Bitenj, saj nas 
seznanjajo z delom KS Bitnje.

KONTAKTNI PODATKI SVeTA 
KRAJeVNe SKUPNOSTI
Svet krajevne skupnosti Bitnje deluje 
na mnogih področjih življenja lokal-
ne skupnosti Bitnje. Smo skupina 
navdušencev, ki pa brez vaše pomoči ne 
more učinkovito opravljati svojega dela. 
Krajani ste naša ušesa in naše oči. Brez 
vaših povratnih informacij ne vemo, ali 
ste zadovoljni z našim delom, kje bi ga 
lahko še za kakšno stopničko izboljšali 
ali kakšne nove možnosti za krajane ali 
kraj smo spregledali. Vaše mnenje nam 
je pomembno, na vaše pobude pa bomo 
zagotovo odgovorili ter ukrepali, kakor 
hitro bo mogoče.
V primeru, da želite kontaktirati Svet KS 
Bitnje v zvezi s pripombami, pohvalami, 
kritikami, predlogi, ponujeno pomočjo ali 
v zvezi s čimer koli drugim, vas vljudno 
vabimo, da se obrnete na sledeče kon-
taktne podatke:
- elektronski naslov: ks.bitnje@abakus.
si,
- telefonska številka: 041/759 104,
- poštni naslov: Krajevna skupnost Bitnje, 
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica.
Naše delo, zapisnike sej in ostale doku-
mente lahko spremljate tudi prek spletne 
strani www.bitnje.si. Tu lahko prav tako 
izveste kaj o dogajanju v Bitnjah, saj 
lahko na spletni strani najdete zanimive 
novičke z najrazličnejših področij, vabila 
in poročila o delovanju lokalnih društev, 
postavljate vprašanja Svetu KS, si ogle-
date kakšno lepo fotografijo ali preberete 
šalo dneva. Prav tako lahko sodelujete v 
različnih debatah na forumu, ki je dosto-
pen na naslovu forum.bitnje.si. Vabljeni!

VABILO NA SeJe SVeTA KS
Spoštovani krajani!
Svet Krajevne skupnosti Bitnje si priza-
deva delati za vaše dobro in s tem 
opravičiti zaupanje, ki ste ga namenili 
članom Sveta na volitvah. Svoje delo 
člani Sveta opravljajo dnevno, svoje de-
lovanje pa koordinirajo mesečno na sejah 
Sveta KS. Na sejah prav tako obravnavajo 
tekočo problematiko in načrtujejo delo 
v prihodnje. Radi bi poudarili, da so seje 
odprte narave, kar pomeni, da ste prav 



MOK. Predlog: MOK naj bi financiral 1x na 
tri leta čiščenje greznic, dokler ne bo 
izgrajena kanalizacija. Predlog preda 
Svetu KS, ki ga pošlje na MOK in Ko-
munalo,
10. Komisija za izdelavo kolesarske 
steze po Loški poti: 
Na stari Loški poti med Silvom Hafnarjem 
(Sivc) in Zajcem bi postavili kolesarsko in 
sprehajalno stezo. Komisija pripravi do-
kumentacijo in poda predloge svetu KS,
11. Komisija za kmetijstvo:
- pripravi predloge in pobude za svet KS,
- poveže se s KUD-om pri organizaciji 
prireditve Direndaj, da se ji doda sejemski 
del, kjer bodo kmetje lahko predstav-
ljali svoje pridelke (proizvode) in iz tega 
naredi kakšno družabno prireditev,
12. Komisija za prireditve,
13. Komisija za ulični sistem v Bitnjah,
14. Komisija za izvedbo očiščevalnih 
akcij.
KS Bitnje lahko po potrebi ustanavlja še 
dodatne komisije.

KOMISIJA ZA ŠPORTNO-
KULTURNI PARK
Še posebej pomembna pridobitev za 
naš kraj v zadnjem času je Komisija za 
športno-kulturni park Bitnje, ki jo je 
ustanovila Krajevna skupnost Bitnje 1. 2. 
2007. Najpomembnejše naloge komisije 
so izdelava idejne projektne dokumen-
tacije (potreb po prostoru), izdelava pro-
jekta za športno-kulturni park, legalizaci-
ja obstoječih objektov in odkup zemljišča 
za športno-kulturni park. Komisija se je 
do sedaj sestala že na dveh sejah. Orga-
nizirali so tudi sestanek s podžupanom 
in sestanek z županom. Dosegli so, da je 
Mestna občina Kranj v osnutek proračuna 
namenila sredstva, ki so potrebna za 
izdelavo projekta za športno-kulturni 
park Bitnje. Zapisnike sej si lahko prebe-
rete na internetu (http://forum.bitnje.
si/viewforum.php?f=14) ali pa na oglasni 
deski Nogometnega kluba Bitnje.
Predsednik komisije je Janez Stanonik 
(član KS), njeno trenutno zasedbo pa 
dopolnjujejo član: Mateja Arhar (članica 
KUD), Brane Mesec (član KS), Boris Oblak 
(član KS), Zmago Cof (član NK) in Alojz 
Pavlič (član NK). Vabimo vse zaintere-
sirane za to problematiko, da se nam 
pridružite in postanete aktivni člani 
Komisije za športno-kulturni park Bitnje. 
S tem boste prispevali k hitrejši pridobitvi 
novega in za Bitnje izjemno pomembnega 
prostora, kjer se bomo lahko družili mladi 
in stari ter v okviru katerega bodo lažje 
delovala lokalna športna in kulturna 
društva.

UReDITeV ŽIVIH MeJA IN 
OGRAJ OB OBČINSKIH CeSTAH
Neurejena živa meja ali previsoka ograja 
predstavljata veliko oviro za varno od-
vijanje prometa v naselju in neposredno 
ogrožata vašo lastno varnost. Zato 
spoštovane krajane prosimo, da žive 
meje in ograje, ki mejijo na občinske 
ceste, uredite, kot je navedeno v Odloku 
o občinskih cestah v Mestni občini Kranj 
(Ur. list RS 20/2000, 20/2006). 
V primeru, da naših opozoril ne boste 
upoštevali, bomo prisiljeni morebitne 
pritožbe sokrajanov posredovati na 
Oddelek mestne inšpekcije Mestne občine 
Kranj.
Povezava do omenjenega odloka:
http://www.lex-localis.info/Kata-
logInformacij/VsebinaDokumenta.
aspx?SectionID=75fd0412-f0c8-436c-
a958-926552b59547

PLUŽeNJe
Pomlad je že tu pa naj vseeno omenimo 
sledečo prošnjo. Naj velja za prihodnjo 
zimo ali za primer presenečenja v obliki 
poznega snega.
Svet Krajevne skupnosti se na vso moč 
trudi, da bi tudi ob sneženih dneh promet 
v Bitnjah potekal čim bolj nemoteno in da 
bi bile ceste čim prej očiščene. Kljub temu 
pa lahko včasih pride do neljubih zamud, 
saj pluženje cest opravlja podizvaja-
lec, ki cestnega omrežja ne pozna tako 
dobro kot mi, krajani. Zato vse krajane 
vljudno naprošamo, da pripombe v zvezi 
s pluženjem posredujejo na elektronski 
naslov ks.bitnje@abakus.si, v urgent-
nih primerih pa na telefonsko številko 
041/759 104 in ne na zasebne telefonske 
številke članov Sveta Krajevne skupnosti 
Bitnje. Za razumevanje in strpnost med 
sneženimi dnevi se že vnaprej zahvalju-
jemo.

 
 

NOV, NOVeJŠI, NAJNOVeJŠI
Najnovejši Informator je nov, ste opazili? 
Z novim letom se Informator Teamu ni 
pridružilo le nekaj svežih moči, pač pa so 
se med nas naselili tudi še večja zag-
nanost, še več novih idej in še močnejša 
želja, da vas Informator še dolgo raz-
veseljuje.
Ne le, da je osemnajsti Informator svež in 
poln novih člankov, je tudi njegova zas-

nova v celoti prenovljena. Zaradi količine 
prekipevajočih idej smo ga malo povečali, 
tako da boste lahko uživali ob kar še 
enkrat večjem obsegu kot doslej. Prav 
tako smo vsebino popredalčkali in naše 
glasilo razdelili v rubrike, ki vas bodo 
bolj ali manj redno spremljale iz številke 
v številko. Tako bo vsak član gospodinj-
stva v novem Informatorju lahko našel 
nekaj zase. Še vedno vas bomo kot doslej 
obveščali o delovanju Sveta KS Bitnje 
in lokalnih društev, o dogajanju v naših 
krajih ter o zanimivih krajanih, dodali pa 
bomo še kakšno rubriko z nasveti, pisma 
bralcev, članke zabavne vsebine, pa tudi 
za kaj poučnega bomo našli prostor. 
Z največjim veseljem vas zato vabimo, 
da si najnovejši Informator temeljito 
ogledate in od prve do zadnje strani 
preberete. Naj vas spremlja do naslednje 
številke, preberite ga in potem še enkrat, 
saj je v njem veliko koristnih informacij. 
Na hrbtni strani boste našli Napovednik 
– naj vam služi kot opomnik, kaj vse se 
dogaja v Bitnjah in katere dejavnosti ali 
dogodka ne smete izpustiti. Upamo, da 
bo naša svežina v vaše gospodinjstvo 
prinesla novo bralno zadovoljstvo!

Sveži Informator Team

INfORMATOR V ROKe 
POŠTARJU
Drage zveste bralke in bralce ter tiste, 
ki boste to še postali, obveščamo, da je 
Informator v našo vas prinesel še eno 
novost. Ne le, da smo temeljito prenovili 
njegovo vsebinsko in oblikovno zasnovo, 
ga bo odslej na vaš dom prinašal poštar. 
Upamo, da ga bo tako dobilo vsako gos-
podinjstvo, saj si želimo, da bi naši bralci 
postali vsi – mali in veliki Bitenjčani. Če 
pa boste kljub vsemu imeli pripombe na 
raznos, nas lahko kot doslej obvestite 
na telefon 041/759 104 ali na že znane 
naslove.

STe ZRAVeN?
Kot ste lahko prebrali, se Informator širi. 
Po našem mnenju smo pokrili kar široko 
paleto interesov, kljub temu pa potrebu-
jemo vas, da nam pomagate. Svetujte 
nam, katere teme bi se še lahko lotili. 
Obveščajte nas, kaj se dogaja v Bitnjah 
in o čem moramo pisati. Pohvalite nas za 
dobro oblikovano rubriko ali predlagajte 
novo. Pišite nam, kateri del Informatorja 
vam je najbolj pri srcu ali kaj bi morali 
spremeniti. Vse to in še več si želimo od 
vas in z veseljem pričakujemo na naših že 
znanih kontaktnih podatkih.
Si želite iti še korak dlje? Imate ideje, ki 
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jih želite tu in tam preliti v besede? Imate 
konjiček, iz katerega bi lahko naredili 
rubriko? Si želite pisati in svoje delo pred-
staviti sokrajanom, pa ne veste o čem? 
Pišete? Pesnite? Ustvarjate? fotografi-
rate? Se radi šalite? Sestavljate križanke 
ali uganke? Pridružite se nam! Smo 
energična ekipa, a vsak zase svoj unikat 
– iz različnih okolij, z različnimi znanji ter 
različnih interesov in starosti. Z veseljem 
vas bomo sprejeli medse, saj smo novih 
pisočih prstov nadvse potrebni. Nikar se 
ne obotavljajte, kontaktirajte nas in se na 
lastne oči prepričajte, kako zanimivo in 
zabavno je ustvarjati Informator.
Želimo si, da bi skupaj oblikovali Informa-
tor, da nam bo vsem v še večje veselje, 
kajti skupaj zmoremo več! Ste zraven? 

Informator Team, ki vas potrebuje

ZADNJA NOVICA
Zadnja in najbolj pomembna novica za 
nas krajane je verjetno sporočilo našega 
sovaščana, poslanca v državnem zboru, 
g. Bojana Homana, da je projekt »Regu-
lacija Žabnice« predal ministru za okolje 
in prostor Janezu Podobniku. Z omenjeno 
problematiko pa je seznanjen tudi Obor za 
okolje in prostor.
Torej se zadeva odvija in upanje ostaja.

Tatjana Muraja Oblak

NAPReDOVANJe GASILK PGD 
BITNJe

Na občnem zboru Gasilske zveze MO Kranj 
v soboto 16. marca je prejelo odločbo 
o napredovanju v čin gasilskega častnika 
sedemnajst članov različnih gasilskih 
društev in sedem članic, med slednjimi 
tudi Manca Ahačič in Barbara Guzelj 
iz PGD Bitnje. Manca je bila tudi javno 
pohvaljena za izpeljavo tekmovanj ekip 
civilne zaščite.

Stanislav Jesenovec

 

V rubriki Mi smo Bitnje se nam bodo 
predstavila društva, organjizacije, skupine 
ljudi, ki delujejo v našem kraju. Tokrat se 
podrobneje predstavlja Društvo upokojen-
cev Žabnica – Bitnje.

DRUŠTVO UPOKOJeNCeV 
ŽABNICA – BITNJe V LeTU 
2006
Naše društvo je v preteklem letu 2006 
nadaljevalo z že tradicionalno vrsto 
aktivnosti v cilju, da se našim članom 
nudi možnost udejstvovanja in druženja 
na različnih področjih. Vse organizirane 
aktivnosti v okviru društva naše člane 
povezujejo in prispevajo k ohranjanju 
fizičnih in umskih sposobnosti, kar  je 
tudi v skladu s splošno sprejetim deklari-
ranim konceptom aktivnega staranja.
Ugotovimo lahko, da smo v letu realizirali 
praktično vse načrtovane aktivnosti in 
da je zanimanje zanje v porastu. To se 
poleg povečanega števila udeležencev 
odraža pri posamezni aktivnosti ter tudi 
v porastu števila članov. Tako je bilo 
31. 12. 2005 846 članov, 31. 12. 2006 
pa nas je že bilo 885. Na novo se je v 
letu 2006 vpisalo 60 članov, umrlo je 16 
članov, 5 članov pa je iz društva izstopilo. 
Končno povečanje članstva v letu 2006 
je 39 članov. Novi člani prihajajo tako iz 
ožjega, kjer živi večina naših članov, ki 
se razteza od Stražišča do Svetega Duha, 
kot tudi iz širšega območja, od Kranja do 
Škofje Loke pa tudi od drugod. Na dan 8. 
2. 2007 smo imeli za leto 2007 že plačane 
članarine 912 članov.
Konkretno so se aktivnosti v društvu 
odvijale po sekcijah:

Sekcija za avtobusne izlete, srečanja in 
prireditve
Sekcija obsega zelo široko področje, 
saj se je vseh aktivnosti udeležilo v letu 
2006 skupno kar 1811 članov. Osrednji 
dogodek v društvu, ki je pritegnil največ 
naših članov, je bil že tradicionalni 
piknik na strelišču v Crngrobu, ki se ga je 
udeležilo 197 članov. Naših tradicionalnih 
družabnih srečanj, pustovanja na Zgornji 
Beli, Martinovanja v Slovenskih Konjicah 
in prenovoletnega srečanja v Gornjih 
Ložinah pri Kočevju se je udeležilo 318 
članov. Udeležili smo se srečanja upoko-

jencev v Mozirju in srečanja upokojencev 
Gorenjske na Pokljuki, skupaj 158 članov. 
Izvedli smo 6 turističnih izletov, in sicer 
2 v tujino (Italijanski Dolomiti in Orlovo 
gnezdo) in štiri po Sloveniji, katerih 
skupaj se je udeležilo 277 naših članov. 
Imeli smo tudi tri nakupovalne izlete: dva 
z obiskom Trsta in Gorice in enega 
v Lenti. Slednjega smo izvedli skupaj z DU 
Naklo. V juliju in avgustu smo organizirali 
štiri kopalne izlete v Izolo, kjer smo imeli 
možnost kopanja in kosila v hotelu Zveze 
društev upokojencev Slovenije Delfin. Od 
16. 3. do 19. 3. smo organizirali letovanje 
v hotelu Delfin v Izoli, organizirali smo 
tudi prevoz. Letovanja se je udeležilo 46 
naših članov. 

Sekcija za planinske izlete oz. pohode
Izvedenih je 9 planinskih izletov oz. 
pohodov. Ti izleti namenjenih obiskom 
vrhov slovenskih gora, kar je običajno 
povezano s štirimi ali petimi urami hoje, 
kar pa tudi pomeni, da se teh izletov lah-
ko udeležijo le kondicijsko usposobljeni 
člani. Za strokovno vodstvo planinskih 
izletov je skrbel preizkušeni planinski 
vodič franc Benedik iz Stražišča. Vseh de-
vetih izletov se je lani udeležilo 393 naših 
članov. Vodenje te sekcije je uspešno 
prevzela Lojzka Dolenc iz Zg. Bitenj, sicer 
že večletna udeleženka naših planinskih 
izletov.

Sekcija za balinanje
Balinanje se izvaja na prostoru za 
balinanje ob nogometnem igrišču v Sp. 
Bitnjah. Balinamo dvakrat tedensko od 
začetka maja do konca novembra. Lani 
je balinalo 19 naših članov, in sicer 10 
moških in 9 žensk. Balinanje se je med 
našimi člani dobro prijelo, saj člani 
navdušeno hodijo na to rekreacijo. Za 
uspešen potek dela te sekcije skrbi Meta 
Pečnik iz Sp. Bitenj. 

Sekcija za žensko telovadbo
Telovadba se izvaja enkrat tedensko, in 
sicer od oktobra pa do konca marca. Rek-
reacija je na dveh lokacijah, in sicer na 
hodniku v šoli v Žabnici in v kletnih pro-
storih Gasilskega doma Bitnje. V Žabnici 
je telovadila ena skupina s 26 članicami 
pod strokovnim vodstvom Petre Nartnik 
iz Šutne, v Bitnjah pa sta zaradi majh-
nega prostora telovadili dve skupini s po 
10 članicami pod strokovnim vodstvom 
Ane Šuštaršič iz Bitenj. Za organizacijo 
nemotenega poteka telovadbe sta skrbeli 
Anka Hafner iz Šutne za skupino v Žabnici 
in Vera Pintar iz Sr. Bitenj za skupino 
v Bitnjah.
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Sekcija za kolesarske izlete
Kolesarjenje se izvaja od začetka maja pa 
do konca septembra, in sicer ob pone-
deljkih. Po letnem programu sekcije naj bi 
v tem času izvedli 21 kolesarskih izletov, 
vendar pa je razumljivo, da se kolesari le 
v lepem vremenu in tako je bilo v lanskem 
letu realiziranih 16 izletov. Na vsakem 
izletu smo prevozili od 20 do 30 km. Za 
uspešno delo te sekcije skrbi Anka Hafner 
iz Šutne.

Šahovska sekcija
Proti koncu lan-
skega leta smo 
v društvu na 
pobudo našega 
aktivnega člana 
Jožeta Resnika iz 
form sprejeli sklep, 
da se uredi vse 
potrebno za začetek 
delovanja šahovske 
sekcije. Tako je 
bilo prvo srečanje 
ljubiteljev šaha 
14. 12. 2006. Naši 
šahisti se odslej srečujejo vsak petek v 
prostorih bifeja ob nogometnem igrišču v 
Sp. Bitnjah. Igranje šaha je zelo primerna 
aktivnost za naše člane.

Obiski naših članov, starejših od 80 let 
in mlajših, ki so bolni in nepokretni
V društvu smo nadaljevali s tradicijo in 
tudi lani konec junija so predstavniki 
našega društva obiskali vse naše člane, 
starejše od 80 let, pa tudi mlajše, za ka-
tere smo vedeli, da so bolni in nepokret-
ni. Članom smo izročili skromna darila in 
se z njimi pogovorili o njihovih težavah in 
raznih drugih zanimivostih. Obiskani so 
bili naše pozornosti zelo veseli.

Vseh teh aktivnosti si ni moč predstav-
ljati brez široke pripravljenosti za delo 
v društvu. Poleg že imenovanih vodij sek-
cij so tu še vsi člani upravnega in nadzor-
nega odbora, ki so tudi poverjeniki, pa 

tudi na vsi drugi člani, 
ki nam pomagajo pri 
večjih zadevah. Ko 
že omenjam tiste, ki 
delajo pri pripravi 
naših aktivnosti, je 
prav, da omenim tudi 
vse tiste naše člane, 
ki se z dobro voljo 
in veseljem naših 
aktivnosti udeležujejo 
in se jim sedaj iskreno 
zahvaljujem za sode-
lovanje. 

Naše društvo svojih prostorov nima, 
tako da člani vodstva društva uradu-
jemo kar doma. Naši člani vedo, da jih 
o posameznih aktivnostih obveščamo z 
obvestili, ki jih poverjeniki dostavijo na 
dom. Sestanke upravnega odbora in nad-
zornega odbora imamo v prostorih PGD 
Žabnica, občni zbor pa imamo 
v Zadružnem domu. Klopi in mize za občni 
zbor in piknik nam da na razpolago PGD 
Žabnica. Potem je tu še OŠ Žabnica in PGD 

Bitnje, balinišče ob nogometnem igrišču 
in bife ob igrišču v Sp. Bitnjah. Vsem 
upravljavcem teh prostorov in inventarja 
se tukaj zahvaljujem, za brezplačno upo-
rabo in za razumevanje naših aktivnosti.
V imenu društva bi rad izrazil vso podporo 
dolgoletnim in glede na interes tudi 
širše zastavljenim prizadevanjem za 
adaptacijo POŠ Žabnica in izgradnjo nove 
telovadnice oz. večnamenske dvorane. 
Glede na naše številno članstvo in opre-
deljene potrebe, ki smo jih posredovali 
KS Žabnica po koriščenju prostorov in 
možnostjo, da tudi naše društvo dobi 
svoj prostor, podpiramo izgradnjo v že 
načrtovanem obsegu.

Jože Ambrožič,
Predsednik Društva upokojencev
 

 

 

Domači nasveti je nova rubrika v našem 
glasilu. V njej vam bomo ponujali različne 
nasvete iz različnih področij – iz kuhinje, 
vrta, pralnice, šivalnice … 

MeŠANCA
Pomlad je tu, vendar nam malo močnejše 
jedi še vedno ugajajo. V shrambi nam je 
morda ostalo še nekaj kisle repe ali zelja, 
v hladilniku pa je še nekaj ocvirkov, ki 
jih je nujno treba porabiti. Tale recept 
za »mešanco« bo ravno pravi za čiščenje 
zalog in naših želodčkov.
Potrebujemo: 1 kg kisle repe ali zelja, 
skodelico ješprenja, skodelico fižola 
v zrnju, lovor, žlico ocvirkov, sol, jušno 
kocko.
Ješprenj in fižol čez noč namočimo. Repo 
ali zelje po potrebi splaknemo. Ješprenj, 
fižol, repo ali zelje, lovor in jušno kocko 
damo v lonec, zalijemo z vodo in ku-
hamo na majhnem ognju približno 1 uro. 
Zelje je kuhano nekoliko prej kot repa. 
Po potrebi jed še dosolimo. Proti koncu 
kuhanja dodamo ocvirke - najboljši so 
domači, narezani »na roko«.

A. B.

POMLADANSKO ČIŠČeNJe
Letošnja pomlad se nam je že zelo zgodaj 
pokazala. Topli dnevi so že v mesecu 
februarju kar vabili ven iz naših stanovanj 
na travnik, v gozd, na polje … Vsak dan 
daljši dnevi pa nam kljub službenim in 
šolskim obveznostim dajejo energijo, da 
postorimo kaj koristnega za našo okolico. 
Konec mesec marca so v Kranju orga-
nizirali in uspešno speljali očiščevalno 
akcijo. Kakšni »packi« smo ljudje, smo 
lahko videli po končani akciji, po kupih 
smeti, ki so jih zbrali prostovoljci. 
Verjamem, da bi se vsi strinjali z menoj, 
da je lepo videti očiščene travnike, ceste, 
urejene vrtove, gozdove, hiše …. 
Da bo naše okolje, oziroma vas, 
ozaljšana, lahko veliko naredimo tudi 
sami. Zato ne odlašajmo! Poprimimo 
metle in pomedimo dvorišče, cesto ob 
hiši, poskrbimo za smeti, odvržene po 
vasi. Pograbimo travo! Obrežimo živo 
mejo in grmičevje! Uredimo naša drevesa, 
ki so prerasla naše vrtove, kot pika na i pa 
bomo lahko kmalu naše hiše polepšali še 
z balkonskim cvetjem. 
Na koncu naj opomnim, da dela, kot so 
pospravljanje, čiščenje in  urejanje naših 
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kvačkamo naslednje vrstice. 
10. vrstica: Kvačkamo same šibične p., 
in sicer nad vsako šibično p. v 9. v., 
verižnih p. ne kvačkamo.
11. vrstica: Kvačkamo šibične p., in sicer 
nad vsako drugo p. 10. vrstice.
12. vrstica: Skvačkamo 4 šibične p., 
zatikamo v vsako 3. p. iz 11. vrstice. Te 4 
p. spojimo.
Izdelamo vrvico za obešanje. Skvačkamo 
15 cm verižnih petelj. Vrvico spojimo, 
zazankamo in nitko odrežemo. To nitko 
in tisto, ki nam je ostala na začetku, 
nevidno všijemo.
Če smo bolj vešči kvačkanja, se lahko 
lotimo tudi zahtevnejših vzorcev.

Mateja Arhar

 

V novi rubriki se nam bodo s svojimi spisi in 
risbami predstavili naši najmlajši. Tokrat 
si lahko preberete, kako jim je všeč v naši 
vasi.

MOJA VAS BITNJe
Moja vas je Bitnje. Nahaja se ob glavni 
cesti Kranj – Škofja Loka. Na levi strani 
so polja, desno pa naselja. Imamo vrtec, 
trgovino, nogometno igrišče, gostilne 
in gasilski dom. Občasno se s kolesom 
peljem na igrala poleg nogometnega 
igrišča. Zelo mi je všeč, ker imam blizu 
doma gozd in potok, kamor grem večkrat 
na sprehod.
Skratka, ta vas mi je zelo všeč.

Karmen Porenta, 
4. r. POŠ Žabnica

Bitnje je zelo lepa vas. V vasi so hiše in 
kmetije. Tudi ljudje so prijazni. Če bi se 
z družino morali preseliti v kakšno mesto, 
bi se zelo težko poslovil. Moram priznati, 
da mi je ta vas zelo všeč.

Primož Vilfan
4. r. POŠ Žabnica

Živim v vasi Srednje Bitnje. Ta vas stoji na 
robu Sorškega polja, med mestom Kranj 
in Škofjo Loko.
freisinški škofje so pred davnimi časi pri-
peljali iz friesinga kmete, ki so jih tukaj 
naselili. Začeli so obdelovati zemljo, zato 

so bile Sr. Bitnje sprva samo kmečka vas. 
Kmeti so bili razporejeni ob cesti. Tudi 
moj dedek je potomec teh prednikov. Od 
svojega očeta je dobil kos zemlje in jo po-
daril svojemu sinu in vnuku. Tako je tudi 
moj ati tukaj zgradil hišo. Danes vas Sr. 
Bitnje ni več kmečko naselje ampak veliko 
več. V vasi imamo veliko igrišče, kjer se 
s prijatelji igramo in preživljamo prosti 
čas. Za vasjo se razprostira gozd, kjer 
poleti nabiramo gobe in gozdne sadeže.
V vasi Sr. Bitnje se zelo dobro počutim in 
je ne bi nikoli zamenjala za življenje 
v mestu.

Katarina Langerholc,
4.r. POŠ Žabnica

Moja vas Bitnje obsega Zgornje, Sred-
nje in Spodnje Bitnje. Stara je že vsaj 
1000 let, prvi naseljenci so bili pretežno 
Bavarci. Naselili so jih freisinški škofje. 
Stoletja se je govorilo nemško, pozneje se 
je začela nemščina mešati s slovenščino. 
Vas je bila kmečka, zadnjih 100 let so 
se začeli pojavljati vplivi obrti in in-
dustrije. Tako je v zadnjih desetletjih 
postala kmečko-delavska vas, v zad-
njem času pa že pretežno nekmečka vas. 
Vas se nezadržno razvija. Prebivalci se 
preživljajo z delom v tovarni, trgovini in 
drugih službah. Kmetje se danes poleg 
kmetovanja ukvarjajo tudi z obrtjo (mi-
zarstvo, steklarstvo).

Eva Ziherl, 
4. r. POŠ Žabnica

 
 
 

hiš, vrtov, zelenic, gozdov ter pomoč pri 
očiščevalnih akcijah, ne nazadnje pris-
pevajo k boljšemu zdravstvenemu počutju 
človeka, hkrati pa z dejanjem naredimo 
tudi nekaj lepega za našo dušo in korist-
nega za naše okolje.
Tatjana Muraja Oblak

 
 

V naši rubriki Kreativni kotiček, se bomo 
lotili najrazličnejših področij ustvarjanja, 
od ročnih del pa do najrazličnejšega 
oblikovanja. 

KVAČKANA JAJČKA
Polepšajmo si velikonočne praznike in 
obkvačkajmo jajčka. Lahko jih obesimo 
na cvetočo vejo in popestrimo pomladni 
šopek ali pa jih položimo poleg pirhov. 
Kvačkana jajčka pa so lahko tudi prisrčno 
darilce.

Potrebujemo: 
plastična jajčka 
(bela ali bar
vasta), bombažni 
kvačkanec, kvačko 
št. 1,5.

Nasnujemo 3 verižne petlje in jih spojimo. 
1. vrstica: Skvačkamo 14 šibičnih petelj.
2. vrstica: V vsako šibično petljo iz prve 
vrstice skvačkamo po eno šibično petljo. 
Med šibičnimi p. kvačkamo po eno 
verižno p.
3. vrstica: Nad šibične p. v 2. v. kvačkamo 
šibične p., nad verižne kvačkamo po eno 
verižno p.
4. vrstica: Nad šibične p. v 3. v. kvačkamo 
po 2 šibični p., nad verižne kvačkamo po 
eno verižno p.
5. do 9. vrstica: Ponavljamo navodilo iz 
4. vrstice.
10. vrstica je ožja od prejšnji, zato 
plastično jajce »oblečemo« in na njem 

KREATIVNI
KOTIČEK
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pri Kamnarju se je reklo, in ko sem ga 
vprašal, koliko sem mu dolžan zanjo, 
mi je dejal: »Če boš prinesel to domov 
na Šmarjetno goro, ni nič, če pa ti ne 
bo uspelo, naj pa oče pride poračunat.« 
Uspelo mi je in še tisto leto smo imeli dve 
družini, naslednje leto pa smo že točili 
med. Oče je naredil čebelnjak in tak stoji 
še danes. V njem je prostora za 21 družin 
v AŽ panjih. Čebelaril sem z navodili g. 
Gostinčarja, g. Kodrana, g. Bernika in g. 
Hafnerja, in prav z njimi sem takrat moji 
dve družini imel priliko peljati na pašo 
na Jelovico. Med služenjem vojaškega 
roka sta čebelarila oče in brat Stane, tudi 
takrat, ko sem si v Bitnjah ustvarjal dom 
in družino sta mi bila v pomoč.
I.: Zdaj ste izkušeni čebelar. Delujete 
v društvu čebelarjev Britof - Predoslje, 
kjer ste tudi od lanskega leta tudi tajnik. 
Verjetno je to kar odgovorno delo in vam 
jemlje tudi kar nekaj časa. Dobili pa ste 
tudi odlikovanje A. Janše 2. stopnje.
T. T.: Zelo sem ponosen, ker sem dobil to 
priznanje, kajti tudi to me žene naprej. 
Sodelujem pa tudi na raznih predavanjih, 
ki jih organizirata društvo in čebelarska 
zveza, predstavitvah in prireditvah, 
trenutno pa organiziramo strokovno 
ekskurzijo za čebelarje v Prekmurje 
v Rogaševce, kjer si bomo ogledali dvoje 
čebelarstev, šolski primer vzgoje čebel, 
ekološko čebelarjenje, vzrejo matic in 
še kaj. Izlet bo 19. maja in ob tej priliki 
vabim tudi krajane, da se nam pridružijo.
I.: Pa tudi z našo krajevno skupnostjo 
sodelujete.
T. T.: Seveda. Lansko leto sem na Diren-

daju predstavil panj, ki ga imam pri
p-ravljenega prav posebej za pred-
stavitve, in nekaj gradiva ter panjskih 
končnic. Uspešno pa tudi že 13 let sode-
lujem z vrtcem Biba. Otrokom pokažem 
panje, čebele v njih, povem jim nekaj o 
medu, cvetnem prahu, vosku, o točenju 
medu. Točenje jim tudi pokažem, takrat 
otroci med tudi poskusijo, nekateri prvič.
I.: Zdaj imate čebele kar na Šmarjetni 
gori. Kako pa jih zaščitite za zimo?
T. T.: Pozimi priprem in zatesnim panj, 
da ni prepiha. Sploh pa čebele same 
poskrbijo in same s propolisom zatesnijo 
vse špranje.
I.: Zdaj pa so verjetno že zunaj in veselo 
nabirajo med. 
T.T.: Zdaj se že odvija prva paša – to je 
cvetlična in traja od cvetenja leske, vrbe, 
regrata pa vse do košnje sena. Potem 
bo na vrsti druga paša – to je lipa, tretja 
paša je kostanj. Je pa še četrta – to je 
hoja ali smreka, vendar je ta precej 
ogrožena zaradi plinov, pri tej paši izgu-
bimo največ čebel.
I.: Čebele pa tudi ogroža zajedalec, 
imenovan varoa. Kako pa tega pregan-
jate?
T.T.: Varoa je čebelji zajedalec, ki je 
v Sloveniji prisoten že 30 let. Matica 
varoe v čebeljo celico zanese 5 do 6 jajc, 
kjer se razvijajo ličinke varoe. Prisesajo 
se na ličinke čebele ali trota in živijo od 
njihove krvi. Hkrati ko se izleže čebela, 
je tudi zametek varoe zrel za življenje, ki 
zopet išče obstanek. Taka čebela je po-
habljena, ni sposobna leteti in opravljati 
nalog, zato odmre. Varoo so k nam zanesli 
iz Azije. Tega zajedalca preganjamo tudi z 
naravnimi sredstvi, homeopatskimi – 
z oksalno, mravljično kislino in mlečno 
kislino.
I.: Pa tudi paša včasih ni prav zdrava.
T. T.: Ja, sadjarji in kmetje škropijo 
z raznimi pripravki, ki pomorijo čebele. 
Na tem mestu pozivam, naj škropijo 
zvečer, ko so čebele v panju. Predvsem 
pozivam vrtičkarje in kmete naj se 
držijo tega pravila, kajti brez čebel ne 
bo zadostnega opraševanja. Človek bo 
preživel čebele samo 4 leta.
I.: Vendar pa so prenekateri trenutki 
v vašem delu lepi. In kdaj je čebelarju 
najlepše?
T. T.: Najlepše je, kadar med dobro teče 
od točila. Lepo je, ko pridejo otroci na 
obisk. Pa če so čebele zdrave … Potem so 
tudi produkti kakovostni in jih je dovolj.
I.: Ravnate se po načelih ekološkega 
čebelarjenja. 
T.T.: Od leta 1995 se trudim čebelariti na 
ta način. To pomeni, da zdravim čebele 
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V rubriki boste bralci Informatorja lahko 
prebrali intervjuje z domačini. Pozivamo 
pa tudi vas, dragi bralci, da nam pomagate 
s svojimi predlogi. Verjamemo, da je 
v naših treh vaseh veliko ljudi, ki so 
ustvarjalni, ki morda pišejo, slikajo, so 
strastni gobarji ali vrtičkarji. Spoznajte nas 
z njimi in jih bomo obiskali. Vsak izmed 
nas je individum, zato je o vsakem vredno 
kaj napisati in z veseljem prebrati.

INTeRVJU S ČeBeLARJeM G. 
TONeTOM TIRINGeRJeM
Gospod Tone Tiringer je čebelar že 50 let. 
Svoj čebelnjak ima od samega začetka 
postavljen na Šmarjetni gori, od koder je 
tudi doma. Zdaj že več kot 40 let živi
 v Bitnjah, kjer sta si z ženo Marijo ust-
varila dom in družino.

Informator: Kdaj in kako ste začeli 
s čebelarjenjem?
Tone Tiringer: Začetek čebelarjenja 
sega v leto 1955, ko sem kot mlad fant 
večkrat na skrivaj ušel do mojega učitelja 
v Stražišču čebelarja g. Gostinčarja, ki me 
je navdušil za delo s čebelami. To je prišlo 
na uho očetu, ki se je posvetoval 
s čebelarji in mi potem dovolil prvo 
družino čebel prinesti domov. Tako sem 
spomladi l. 1957 iz Strmice pod Mo-
horjem dobil prvo družino z AŽ panjem 
vred. Odstopil mi jo je brkati čebelar, 

LEGENDARNE

BITNJE



z naravnimi sredstvi – čaji iz zelišč (pre-
slica, kopriva, rman …) Orientiram se po 
koledarji Marije Tun, v katerem so napotki 
za čebelarje. Če se držiš dni, ki so predla-
gani v koledarju, čebele takrat ne pikajo. 
Negovanje čebel ob dnevih zemlja-kore-
nina je ugodno, če naj bi družina gradila 
več satovja. Ob dnevih svetloba-cvet 
se spodbuja skrb za zalego – zarod. Ob 
dnevih toplota-plod pa spodbuja čebele 
k nabiranju medu. Vodni dnevi za list so 
za čebelarjenje neprimerni. Čebele čutijo 
slabo voljo, zato takrat ko nisi dobro 
razpoložen, nikar ne pojdi k čebelam.
I.: A vendar vas kdaj tudi opikajo, kajne?
T. T.: Seveda čebelarja čebele večkrat opi-
kajo, temu se ni moč upreti. Vendar meni 
k sreči čebelji piki ne škodujejo. Čebele 
ne prenesejo dišav, kot so kolonjske vode, 
alkohol.
I.: Verjetno tudi sami pojeste veliko 
medu. Med seboj se okusi medu tudi razli-
kujejo. Kateri pa je najboljši?
T. T.: Med je pri nas vedno na jedilniku, 
jemo vse vrste medu. Po vrednosti in 
vsebnosti, o tem pa govori tudi cena, je 
najboljši zagotovo smrekov in hojev med. 
Drugi je kostanjev, tega je tudi največ. 
Cvetlični med pa je odvisen od tega, kaj 
zraven cvetja v času nabiranja tudi medi.
I.: Čebelarstvo vas precej zaposluje, ven-
dar pa najdete čas še za kaj drugega. 
T. T.: V moji domeni je okolica hiše, zelo 
rad pa se spravim tudi v svojo delavnico, 
kjer izdelujem panjske končnice. Nanje 
vžigam razne prizore iz mojega okolja, 
pa tudi stare motive panjskih končnic. 
Prijatelju sem vžgal motive na več panjev.
I.: Prijetno je bilo poklepetati z vami. 
Hvala vam in še naprej veliko veselja pri 
čebelarjenju in ustvarjanju. Pa hvala za 
sladko darilo (med).

Pri čebelarju Tonetu in njegovi ženi Mariji 
je res prijetno. Z njima bo KUD Bitnje 
spomladi pripravil delavnico Dražgoški 
kruhek. Že sedaj vas prav lepo vabimo, da 
se nam pridružite. Datum bomo sporočili 
naknadno.

Za Informator se je pogovarjala 
Mateja Arhar

ČeBeLARSKO DRUŠTVO BRITOf 
- PReDOSLJe
Čebelarjenje na širšem območju Kranja 
ima zelo bogato zgodovinsko tradicijo. 
Iz pripovedovanja starejših čebelarjev 
in starejših oseb je razvidno, da so naši 
predniki s čebeljimi pridelki tudi 
v preteklosti uspešno dopolnjevali  boljše 
življenje. 

Težko je govoriti, kdaj se je na tem 
območju pričelo organizirano čebelariti. 
Iz originalnih dokumentov je razvidno, 
da je bilo čebelarstvo na tem področju 
prvič omenjeno že leta 1902 in je bilo 
povezano v Čebelarsko podružnico Kranj, 
ki je spadala pod Čebelarsko društvo Lju-
bljana. Ustanovitev podružnice v Kranju 
je dovolilo Okrajno glavarstvo v Kranju. 
Sledila so pogosta čebelarska srečanja 
v ožjem in širšem področju delovanja.
Čebelarsko društvo Britof – Predoslje je 
od leta 1996 po določilih Zakona 
o društvih registrirano kot samostojno 
društvo in je vključeno v ČZS Slovenije 
in v MZČD Kranj (Medobčinsko zvezo ČD 
Kranj).  Število članov je bilo v preteklosti 
od dvajset do trideset. V zadnjem ob-
dobju se je število povečalo na petintride-
set članov s 584 panji čebel. Dejansko 
vključuje čebelarje iz različnih krajevnih 
skupnosti Mestne občine Kranj. 
V okviru MO Kranj so skupaj 4 čebelarska 
društva: Kranj, Britof – Predoslje, Besnica 
in Goriče. 

Glavne dejavnosti društva v zadnjem 
obdobju:
1. Praznovanje 100-letnice orga-
niziranega čebelarstva na Kranjskem.
V letu 2006 je bilo v našem društvu veliko 
aktivnosti v zvezi s praznovanjem 100-
letnice organiziranega čebelarstva na 
Kranjskem. Aktivnosti so potekale 
v okviru Medobčinske zveze ČD Kranj. 
Izpeljali smo izdajo skupnega Zbornika 
ob visokem jubileju, kar predstavlja velik 
uspeh.
V Zborniku je poleg ostalega tudi nasled-
nja vsebina: pomembni jubileji od leta 
1902 dalje, kopije originalnih dokumen-
tov iz zgodovinskega arhiva, povzetek 
zgodovine, predstavitev sedanjih društev 
od Medobčinske zveze ČD Kranj s pred-
stavitvijo posameznih članov, čebelji 
pridelki, itd.
Zaključna slovesnost v počastitev 100-
letnice organiziranega čebelarstva na 
Kranjskem je bila 16. 9. 2006 v Srednji 
biotehnični šoli v Strahinju. Na slovesni 
prireditvi sta dva člana našega ČD Britof 
– Predoslje dobila pomembno čebelarsko 
odličje Antona Janše II. stopnje ter dva 
naša člana priznanje od Medobčinske 
zveze ČD Kranj za uspešno delo na širšem 
področju čebelarstva.
Ob tej priliki je bila organizirana tudi 
Razstava čebeljih pridelkov in izdelkov 
z naslovom »Med je lahko hrana, darilo in 
zdravilo«. 
2. Izobraževanje, oziroma usposabljan-
je čebelarjev.
Veliko število naših čebelarjev  se redno 

udeležuje različnih izobraževanj in semi-
narjev ter s tem dopolnjujejo svoje znanje 
na področju čebelarjenja. 
Izobraževanje in strokovno usposa-
bljanje, ki je potekalo pri našem članu, 
čebelarju Jožetu Hribarju v Srakovljah, 
je izvajal g. Ivan Jurkovič, ki je priznan 
inovator na področju zatiranja varoze. 
Čebelarji smo dobili novo teoretično in 
praktično znanje za zatiranje varoze 
z uporabo oksalne kisline in eteričnih olj.

Jakob Šink
Predsednik ČD Britof – Predoslje 

 
 

Zakon o medijih (Zmed) nas po eni strani 
obvezuje, da smo dolžni objaviti prispevke, 
ki jih bralci želite objaviti v Informatorju, 
po drugi strani pa smo resnično veseli 
vsakega prispevka, ki nam ga pošljete in ga 
tako lahko delimo z vsemi bralci Informa-
torja. S tem se naš krog ustvarjalcev širi in 
vsebina postane pestrejša. Rubrika Pisma 
bralcev je tako namenjena vašim mnenjem, 
pismom, pozivom, vtisom. 

KOMUNALNA PROBLeMATIKA 
V KS BITNJe
K pisanju me je spodbudilo pisanje 
v Informatorju št. 17, ki smo ga krajani 
prejeli konec decembra 2006. V njem sem 
zasledil poleg predstavitve novih članov 
sveta KS Bitnje tudi program dela, ki se 
nanaša na komunalo (kanalizacija, mete-
orne vode) in navodilo, da se vztraja pri 
doseganju sporazuma glede priključka na 
čistilno napravo z občino Škofja Loka. 
V KS Bitnje živim več kot 26 let in v tem 
času je bila in je kanalizacija ves čas 
najbolj pereč problem v naselju. Posebej 
pride ta problem do izraza ob dolgotraj-
nem deževju in posledično obsežnih 
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poplavah na celotnem območju.
V preteklem obdobju je bilo zgrajenih 
veliko novih stanovanjskih in drugih 
objektov, kar vsako leto bolj obremenjuje 
okolje. Po prostorskem planu občine 
Kranj so prav na območju Bitenj pred-
videne nove večje površine za stano-
vanjsko gradnjo, kar pomeni, da bo 
sedanje reševanje komunalne problema-
tike povsem neprimerno.
Če pogledamo sedanje stanje, vidimo, 
da praktično skoraj noben objekt nima 
urejene kanalizacije v skladu s predpisi. 
Po sanitarnih predpisih, ki veljajo za ce-
lotno območje občine Kranj, morajo biti 
ob objetkih zagrajene vodonepropustne 
greznice na čiščenje. Čistiti jih sme samo 
pooblaščeno komunalno podjetje, ki 
odvaža odpadne vode na za to določeno 
odlagališče.
In kakšno je dejansko stanje? Z veliko 
verjetnostjo lahko trdim, da je tovrstnih 
greznic na čiščenje zelo malo. Velika 
večina objektov ima pretočne greznice, 
tako da se fekalne in odpadne vode 
stekajo v potok Žabnico, Štajno, ponikajo 
v podtalnico itd. Tako je potok Žabnica 
postal odprta greznica in isto velja za 
Štajno, da ne govorimo o onesnaževanju 
podtalnice.
Če pogledamo v zgodovino reševanja 
tega problema, vidimo, da je Projektivno 
podjetje Kranj že pred več kot petnajstimi 
leti izdelalo projekt kanalizacije za Bitnje, 
ki je predvidelo priključek na čistilno 
napravo v Škofji Loki. Zakaj do realizacije 
ni prišlo, ne vem, vendar dvomim, da je 
krivda samo s strani Občine Kranj.
Pred leti je Občina Kranj sklenila pogodbo 
o izdelavi novega načrta kananlizacije 
v Bitnjah in to z birojem Protim Ržišnik 
in Perc d. o. o. To pomeni, da sedaj ni več 
aktualna prejšna ureditev kanalizacije, 
ampak se predvideva nova. Dolžnost 
predstavnikov KS Bitnje je, da se seznani-
jo s tem načrtom, nadalje v kateri fazi 
izdelave je, na katero čistilno napravo se 
bo kanalizacijo priklopila in o približnem 
roku realizacije.
V Informatorju ste zagotovili sprotno 
obveščanje o projektih in sredstvih za 
izgradnjo komunalne infrastrukture, zato 
upam, da bomo krajani v bodoče deležni 
pravilnih in sprotnih informacij.

Alojz Premrov, u dia

ODGOVOR NA PRISPeVeK GOS-
PODA ALOJZA PReMROVA
Prizadevanja krajanov Bitenj in Žabnice 
za izgradnjo fekalne kanalizacije na 
območju vseh treh Bitenj, Žabnice in 

Šutne trajajo res že več kot 15 let, kot 
navaja gospod Premrov. Gradbeni odbor 
za kanalizacijo, ki je bil tedaj imenovan 
s strani KS Bitnje in Žabnica, je uspel 
izposlovati od Občine Kranj finančna 
sredstva za izdelavo projektov fekalne 
kanalizacije. Projekti so bili izgotovljeni 
v mesecu marcu 1994. Po projektih je bila 
predvidena priključitev kanalizacije na 
čistilno napravo v Šk. Loki. Za soglasje 
oz. za pogoje priključitve na škofjeloško 
ČN pa se ni mogel dogovarjati gradbeni 
odbor, ampak le investitor – Občina Kranj. 
Občina Kranj se je leta 1994 pričela dogo-
varjati z Občino Šk. loka za priključitev, 
ki ji je postavila take finančne pogoje za 
priključitev, da za Občino Kranj niso bili 
sprejemljivi, zato do dogovora z Občino 
Škofja Loka do današnjega dne ni prišlo.
V letu 2003 je MO Kranj naročila izdelavo 
novih projektov za izgradnjo fekalne in 
meteorne kanalizacije. V novih projektih 
bo spremenjena trasa primarnih vodov, 
ki naj bi potekali po pretežno občinskih 
zemljiščih (v starih projektih je bila trasa 
vodov predvidena pretežno po privatnih 
zemljiščih, kar bi terjalo, da bi moral 
investitor skleniti nad tisoč služnostnih 
pogodb z lastniki zemljišč). Dne 17. 
7. 2006 je bila sklicana 1. prostorska 
konferenca v okviru Programa priprav 
občinskega lokacijskega načrta za izgrad-
njo komunalne infrastrukure (fekalna in 
meteorna kanalizacija, vodovod, javna 
razsvetljava) v naseljih Žabnica, Šutna, 
Sp., Sr. in Zg. Bitnje. V marcu 2007 bo 
sklicana 2. prostorska konferenca, kateri 
bo sledila enomesečna javna razgrnitev in 
obravnava načrtov po KS, reševanje pri-
pomb krajanov ter potrditev lokacijskega 
načrta. Na sestanku z novim županom 
MOK dne 13. 2. 2007 v Žabnici je vodja 
oddelka za gospodarske javne službe 
pri MOK, g. Marko Hočevar izjavil, da je 
sprejeta rešitev za prečrpavanje fekalnih 
voda na ČN v Kranju, in to zato, ker bi 
bil strošek priključitve na ČN v Šk. Loko 
prevelik za MO Kranj. Nadalje je zagoto-
vil, da bo v letošnjem letu  pridobljeno 
gradbeno dovoljenje, s samo izgradnjo 
pa naj bi pričeli v roku enega leta, šteto 
od dne izdaje gradbenega dovoljenja, 
kar pomeni v letu 2009. Za financiranje 
izgradnje bo MOK poleg državnih sredstev 
skušala pridobiti tudi sredstva iz evrop-
skih skladov za te namene.
V tem odgovoru vam, gospod Premrov, 
hkrati pa tudi vsem krajanom Bitenj, 
posredujem vse v tem trenutku meni, 
predsedniku gradbenega odbora, 
dosegljive podatke v zvezi z izgradnjo 
kanalizacije oz. predvidene komunalne 
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infrastrukture v Bitnjah. S samimi izved-
benimi načrti in tehničnimi rešitvami pa 
se bomo imeli krajani priložnost seznaniti 
v času javne razgrnitve načrtov in  nanje 
dati svoje  pripombe.

Branko Mesec,
član Sveta KS

 

 

Zgodovina Bitenj je naša stalnica v našem 
krajevnem glasilu. Članke ves čas piše in 
prispeva naš sokrajan in sodelavec Infor-
mator Teama gospod Lojze Zavrl. 

KOZINOV OČA

Bitnje v preteklosti ni imelo veliko 
pomembnih ljudi. Nekaj jih je pa le 
bilo. eden izmed njih je bil franc Šifrer 
– Kozinov oča. Tako so mu takrat rekli 
vaščani. Rojen je bil 30. avgusta 1839 na 
Kozinovem gruntu v Srednjih Bitnjah 30. 
Bil je potomec znanega puntarja Jerneja 
Šifrerja iz Žabnice. (Zapis o Jerneju 
Šifrerju je bil objavljen v 12. št. Informa-
torja, 1. maja 2005.)
francetov oče Janez Šifrer je bil doma 
z Gregorčeve kmetije v Žabnici. Okoli 
leta 1835 sta mu starša kupila omenjeni 
Kozinov grunt. Poročil se je z elizabeto 
Hafner, Projevo iz Dorfarjev. Imela sta pet 
otrok. Najstarejši Janez je še mlad umrl, 
zato je grunt prevzel drugorojeni france. 
Hiša, v kateri je živel in v njej tudi umrl, 
stoji še sedaj. To je ena redkih kmečkih 
hiš, ki se je ohranila in je obnovljena 
ostala nespremenjena do današnjih dni.
france se je poročil 22. novembra 1876 
z Mico Šinkar z Javornika po Sv. Joštom. 
Imela sta osem otrok – pet sinov in tri 
hčerke. Dve hčerki in en sin so umrli še 
mladi. Od sinov je Janez šel k orožnikom, 

ZGODOVINA

BITENJ



Anton je bil duhovnik, Matevž se je 
poročil v Srednje Bitnje, Martin in Micka 
pa sta ostala doma na kmetiji.
Med ljudmi je imel france velik ugled. 
Bil je poštenjak, umirjenega in dobro-
voljnega značaja. Ko je bil star že 50 
let, so ga na volitvah leta 1890 izvolili 
za župana občine Stražišče. Občina je 
takrat obsegala vasi Stražišče, Srednje 
in Zgornje Bitnje ter Gorenjo Savo in 
Šmarjetno goro. Imela je okoli 360 hiš 
in 2300 prebivalcev. Stražiški župan 
je bil celih 30 let. Šele leta 1920, ko je 
imel že preko 80 let, je odložil župansko 
dolžnost. Županoval je tudi vso prvo 
svetovno vojno. Takrat je moral skrbeti za 
preskrbo prebivalcev, za obvezne oddaje, 
popise kmetijskih pridelkov po kmetih in 
še za svojo kmetijo. 
Med ljudmi se je o njem ohranila nasled-
nja pripoved:
Takoj po koncu prve svetovne vojne so 
takratne oblasti izdale predpis glede 
avstrijskih kronskih bankovcev. Ti so 
lahko obdržali svojo vrednost, če so bili 
žigosani s kakim uradnim žigom. Župan 
Šifrer je imel navado, da je nosil občinski 
žig kar v zadnjem hlačnem žepu. Ko je 
prišel v kako gostilno, je gostom kar tam 
žigosal stare avstrijske bankovce in jim 
tako podaljšal veljavnost.
Bil pa je tudi prava gorenjska korenina. 
Ko je bil star že 90 let, se je kar peš 
odpravil v Ljubljano in nazaj. O tem 
njegovem podvigu je takrat pisal celo 
časopis Slovenec, ki je v ilustrirani prilogi 
objavil tudi njegovo sliko. Leto kasneje 
pa se je peš odpravil k Mariji Pomagaj na 
Brezje. Umrl je 16. novembra 1931, star 
92 let in tri mesece.

Lojze Zavrl

Viri: Arhiv Antonije Šifrer, Žabnica, Zbornik 
Stražišče pa Strašan, 2002, Ilustrirani 
Slovenec, 1930

 

 

V Bitnjah se dogaja! Dogajalo se je in se 
bo. Preberite se o tistem, ki se je zgodilo,in 
se seznanite o novem, kar se bo pripetilo. 

PReDSTAVITeV POLICIJSKeGA 
OKOLIŠA
Partnersko sodelovanje policije 
z državljani se najaktivneje odvija znotraj 
policijskih okolišev. Policijski okoliši 
so deli območja policijske postaje za 
neposredno opravljanje določenih del 

policije in za sodelovanje policistov 
z državljani, organi samoupravnih lokal-
nih skupnosti in drugimi organi 
s ciljem zagotavljanja varnosti. Območje 
Policijske postaje Kranj je zaradi lažjega 
in učinkovitejšega dela razdeljeno na 
policijske okoliše, ki praviloma obsegajo 
območje ene ali več krajevnih skupnosti.
Na policijski postaji Kranj je za območje 
KS Bitnje, KS Žabnica, KS Orehek – Drulo-
vka  in KS Mavčiče zadolžen vodja policij-
skega okoliša policist Robert Ternik. 
Po upokojitvi Miroslava Božiča, ki je 
v vašem okolju užival dober ugled, je 
Robert Ternik v lanskem letu prevzel delo 
vodje policijskega okoliša. Ternik je 
v vrstah policije zaposlen od leta 1993. 
Z delom na Policijski postaji Kranj je 
pričel leta 1996, kjer je praktično oprav-
ljal vse policijske naloge, od reševanja 
prometnih nesreč, interventnih do-
godkov, do nalog na mejnem prehodu 
Jezersko. Na ta način si je pridobil širok 
spekter znanja, katerega bo s pridom 
uporabljal pri delu in nalogah vodje 
policijskega okoliša.  
Naloga vodje policijskega okoliša je 
spremljanje dogodkov, ki kakor koli var-
nostno ogrožajo državljane, te dogodke 
analizira in poskuša ugotoviti vzroke, ki 
privedejo do njih. Zato ljudi obiskuje, 
sprašuje po podrobnostih, vse z na-
menom narediti čim več, da se vzroki, ki 
vodijo do takšnih dogodkov, odpravijo. 
S tem poskuša zagotoviti varnejši jutri, ki 
si ga vsi tako želimo. Pri tem je njegovo 
glavno orožje komuniciranje, poslušanje 
in svetovanje.
To je policist, ki ga najpogosteje 
srečujemo na ulici, v vrtcu, šoli,  to je 
policist, ki v začetku septembra varuje 
vaše otroke, ki vam svetuje, kako se 
zavarujete pred vlomilci, tatovi, skratka 
je policist, ki opravlja drugačno delo, ima 
drugačno vlogo.
V primeru da boste potrebovali pomoč ali 
nasvet vodje policijskega okoliša Roberta 
Ternika, se lahko osebno obrnete nanj 
v prostorih Policijske postaje Kranj ali 
pa se z njim predhodno dogovorite na 
telefonski številki (04) 233 64 00. 

Robert Ternik,
vodja policijskega okoliša 

Ne PONUJAJTe PRILOŽNOSTI 
NePRIDIPRAVOM!
Policisti policijske postaje Kranj smo 
v zadnjem obdobju na območju Bitenj 
obravnavali večje število kaznivih dejanj, 
od katerih izstopajo predvsem vlomi 
v osebne avtomobile pred pokopališčem 

v Bitnjah in vlomi v stanovanjske hiše. 
Naj povem, da je zagotavljanje varnosti 
ljudi in premoženja temeljno poslanstvo 
policijskega dela, ki se lahko uresničuje 
samo skupaj z ljudmi, med katerimi in za 
katere policija deluje. 
Za varnost svoje lastnine največ lahko 
storite sami, in da bi preprečili vlome 
in tatvine iz osebnih avtomobilov, vam 
svetujemo:
- ne ponujajte priložnosti nepridipravom, 
saj vlom v vaš avtomobil lahko storilec 
izvrši v manj kot 30 sekundah,
- torbic, kovčkov in drugih predmetov 
ne puščajte na policah, sedežih ali na 
drugih vidnih mestih. Ti predmeti so 
vaba za tatove. Varneje bodo shranjeni 
v prtljažniku. Zlatnina, denar, kreditne 
kartice, čeki in dokumenti ne sodijo 
v predale vozila,
- ne puščajte prtljage na strehi avtomo-
bila, 
- če je le mogoče, ne puščajte ključev 
v avtomobilu brez nadzora (avtopralnice, 
servisi ...). Preprečili boste ponareditev 
ključev in tatvino vozila. Ko zapuščate 
vozilo, zaprite vsa okna in vrata ter 
obvezno zaklenite vozilo, prtljažnik in 
pokrov posode za gorivo,
- nikoli ne puščajte ključa v kontaktni 
ključavnici, tudi če zapustite vozilo le 
za hip. Tudi če skočite samo v vrtec po 
otroka, vozilo zaklenite in vzemite tor-
bico z vrednimi predmeti s seboj.
V zvezi z vlomi v stanovanjske hiše bi rad 
povedal, da imajo tatovi in vlomilci radi 
lahko delo, zato naj omenim še nekaj nas-
vetov, kako kriminalcem preprečiti ali vsaj 
otežiti vlom v vašo stanovanjsko hišo:
- pred vhodnimi vrati naj bo vedno ustrez-
na razsvetljava, da lahko vidite, kdo je 
pred vrati. Zelo priporočljiva je senzorska 
luč, ki naj bo nameščena na vseh straneh 
hiše,
- stranska, balkonska, kletna vrata in 
vrata teras naj bodo zaklenjena, ne 
puščajte jih priprtih ali celo odprtih, tudi 
ko ste le kratek čas zdoma,
- ključev ne puščajte v poštnih nabi-
ralnikih, pod predpražniki, v cvetličnih 
lončkih, na okenskih policah ali drugih 
“skrivališčih”,
- k varnosti prispevajo tudi rolete in kako-
vostna okenska zapirala, saj otežujejo in 
zadržujejo dostop vlomilca v vaš dom,
- alarmne naprave so pomemben element 
varnosti pred vlomilci, zato vgradite ka-
kovostno alarmno napravo, vezano na lo-
kalno signalizacijo (luč, sireno, mobitel, 
pozivnik ipd.) in, če je le mogoče, tudi 
na varnostno podjetje, ki bo posredovalo 
v primeru javljanja vloma ali poskusa 
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vloma,
- če v bližini svojega doma opazite 
neznane osebe, jih vprašajte, koga 
iščejo oziroma jim dajte vedeti, da ste jih 
opazili.
Z upoštevanjem naših priporočil boste 
tudi sami veliko storili za lastno varnost!
Vedno in povsod vam bomo stali ob 
strani, ker ŽeLIMO, DA ŽIVITe VARNO!

Robert Ternik,
vodja policijskega okoliša

KRAJe V BITNJAH
Kraje so v zadnjih mesecih neprijetno za-
znamovale naš kraj. Večinoma govorimo 
o krajah, kjer je vrednost ukradenih pred-
metov razmeroma nizka. Prav ta nizka 
vrednost ukradenega blaga (stari škornji, 
lonček z rožami...) spravi oškodovanca 
v dilemo: prijaviti ali ne prijaviti kraje. 
Policisti (in kasneje sodniki) lahko 
ukrepajo samo na podlagi prijavljenih 
kraj oziroma prijavljenih ukradenih 
predmetov. Dalj časa zbirajo prijave, in 
ko potem enkrat dobijo možnost narediti 
hišno preiskavo, primerjajo najdene pred-
mete s spiskom ukradenih predmetov. Če 
se vsaj nekaj predmetov ujema, obstaja 
realna možnost, da domnevnega storilca 
prijavijo k sodniku za prekrške.
Kraje predmetov, ki imajo razmeroma niz-
ko vrednost, se redko prijavljajo (menda 
manj kot v 20%), zato je tudi učinkovitost 
policistov manjša. Tatovom pa seveda 
to priliva olja na ogenj in postajajo iz 
dneva v dan bolj predrzni. Če se bo tako 
stanje nadaljevalo, potem bodo čez pet 
let naši vrtovi in dvorišča prazni, na oknih 
in dvoriščih ne bo več rož, saj bomo vse 
predmete hranili pod ključem. Ali pa 
drobnarij, ki sedaj krasijo naše domove, 
sploh ne bomo več kupovali. Lahko si 
zamislite, kako pusto bo potem postalo 
naselje. Le kdo bo potem z veseljem 
stanoval v taki pusti soseski.
Mi vsi pa si želimo mirne in urejene oko-
lice. Prav vsakdo si želi, da bi lahko pustil 
korito z rožami na dvorišču brez strahu, 
da bo zjutraj ostal brez.
Da pa bi to dosegli, moramo pomagati 
policistom, da bodo lažje opravili svojo 
nalogo. NUJNO moramo prijaviti VSe kraje 
in VSe ukradene predmete. Samo tako 
bomo povečali možnost, da se storilcem 
stopi na prste in da se v naše domove 
povrne mir.
Vse vabim, da sodelujete tudi v debati o 
krajah na forumu (http://forum.bitnje.si)

Boris Oblak

ZBIRANJe KOSOVNIH ODPAD-
KOV LeTOS MALO DRUGAČe 
Odvoz kosovnih odpadkov boste lahko 
naročili preko dopisnic.
Že skoraj dvajset let smo enkrat letno 
organizirali akcijo zbiranja kosovnih 
odpadkov iz gospodinjstev. Iz leta v leto 
smo se pri izvedbi akcije srečevali z vedno 
večji problemi. Čeprav so bile akcije 
vedno z razporedom časovno in lokacijsko 
omejene, so bili odpadki odloženi več kot 
mesec dni pred določenim terminom in so 
se odlagali tudi mesec dni po koncu ak-
cije. Dosledno se niso upoštevala zbirna 
mesta, tako, da so bili odpadki odloženi 
tudi na mestih, ki niso bila predvidena za 
oddajo kosovnih odpadkov. Akcije so bile 
namenjene izključno odpadkom iz gospo-
dinjstev, odpadke iz poslovne dejavnosti 
je prepovedano odlagati, pa vendar se 
tega ni upoštevalo. Na zbirnih mestih so 
se znašle velike količine odpadnih gum, 
deli vozil, sodovi, napolnjeni z različnimi 
odpadnimi olji, ter gradbeni odpadki. 
Žal je bilo vsako leto med odloženimi 
odpadki veliko odpadkov, ki sodijo med 
nevarne odpadke, s katerimi je potrebno 
ravnati previdno in preprečiti njihov 
škodljiv vpliv na okolje. Mnoge zelenice 
so postajale prava divja odlagališča.
Omenjenim problemom se želimo izogni-
ti, želimo se približati potrebam in željam 
občanov in možnost oddaje kosovnih 
odpadkov narediti prijaznejšo. Zato smo 
se odločili, da uvedemo spremenjen način 
odvoza kosovnih odpadkov, ki bo v zado-
voljstvo tako uporabnikom kot izvajalcu 
javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki. 
V letošnjem letu bomo tako na območju 
Mestne občine Kranj uvedli kosovni odvoz 
odpadkov iz gospodinjstev na podlagi 
poslanih dopisnic, s pomočjo katerih se 
bomo skupaj z vami dogovorili za datum 
odvoza. Odpadke boste na dogovorjeni 
dan pripravili na dostopno mesto, poleg 
zabojnika za odpadke.
V mesecu marcu bo vsako gospodinjstvo 
prejelo na dom posebno pošto, v kateri 
bosta dve dopisnici in navodila glede 
oddaje kosovnih odpadkov. Vsakemu gos-
podinjstvu pripadata dve dopisnici, vsaka 
za brezplačen odvoz odpadkov do količine 
enega kubičnega metra. Dopisnice boste 
lahko izkoristili posebej, dvakrat v letu, 
za odvoz enega kubika odpadkov, lahko 
pa tudi skupaj, enkrat na leto, za odvoz 
dveh kubikov odpadkov. 
Ko boste imeli kosovne odpadke, boste iz-
polnili dopisnico, jo vrnili po pošti oz. na 
sedež podjetja. Tako se bomo, na osnovi 
dopisnic, s posamezniki lahko dogovorili 

o točnem datumu odvoza odpadkov.
V kolikor boste pripravili več kot kubik 
odpadkov za eno dopisnico, bomo vsak 
nadaljnji kubik odpadkov zaračunali po 
veljavnem ceniku.
S tovrstnim načinom zbiranja kosovnih 
odpadkov se vam želimo še bolj približati, 
saj bomo odvoz kosovnih odpadkov 
izvedli v dogovoru z vami. Pomembno je, 
da Kranj ne bo imel izgleda neurejenega 
mesta, kot ga je imel v času, ko je po-
tekala akcija zbiranja kosovnih odpadkov. 
Še vedno pa imate možnost brezplačno 
oddati kosovne odpadke tudi v zbirnih 
centrih za ločeno zbiranje odpadkov. 
Zbirni center Zarica (v Savski loki pri 
Centralni čistilni napravi Kranj) sprejema 
odpadke od  ponedeljka do petka: od 12. 
do 19. ure, ob sobotah od 8. do 13. ure. 
Zbirni center pri odlagališču odpadkov 
Tenetiše pa od ponedeljka do sobote od 7. 
do 18. ure.

Komunala Kranj

ZGODBA, KI JO Je ZAPISALO 
ŽIVLJeNJe, ALI LOPOVI IN 
GeNIJALCI
Ponedeljek 5. 3. 2007. Ura  je tam nekje 
7 in 30 minut. Kar nekam zgodnja za ta 
letni čas in za človeka, kot sem jaz, ki sem 
svoje delovne dolžnosti že opravil in sem 
šele začel uživati in se soočati z dejstvom, 
da pravzaprav lahko počnem, kar, no ja, 
sam hočem.
Telefon se oglasi z posebnim zvonjenjem. 
Aha, si rečem, ponedeljek je in banka 
mi pošilja sms, se pravi stanje mojega 
osebnega računa. Prav, bom že pogledal, 
čeprav seveda vem, s kolikimi sredstvi 
operiram. Pa vendar, kontrola je kon-
trola. Tako se mi mimogrede oglašajo 
misli, ko zajtrkujem in lenobno pre-
listavam časopis. Nekaj v meni pa vseeno 
ne da miru in roka kar sama poseže 
po telefončku.  Imate en sms, piše na 
zaslonu. Ja, ja saj vem. Banka in njeno 
sporočilo. Misli mi spet preskočijo in vmes 
je vprašanje – pa kaj sploh še potrebuješ 
te sms-e, ki jih moraš vsak mesec 
plačevati. Ni veliko pa vendar, saj imaš 
lastno evidenco pa vsakomesečne izpise 
banke pa še elektronsko banko …
Odprem oknu na zaslonu telefončka. 
Kaj piše? Kot vedno. Stanje na vašem 
računu z dnem tem in tem je … ?!? Čakaj, 
čakaj, ali sem res še zaspan, saj se vedno 
hvalim, da spadam med ljudi, ki, takoj ko 
odprejo oči, pravijo, da so tisti trenutek 
budni. Nekaj ni v redu s tem malim 
ekrančkom, nekaj v sporočilu ni tako, 
kot bi moralo biti! O hudiča, pa saj je moj 
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osebni račun kar krepko (kakor za koga) 
zmanjšan, saj manjka polnih
500 evrov. V glavi se oglasi alarm: Kam si 
teh 500 evrov vtaknil, kje si jih zapravil, 
kaj si kupoval? Normalna reakcija. Človek, 
za kakršnega se imam, najprej išče mogoč 
vzrok ali napako pri sebi. Ne ugotovim 
ničesar. Pa saj me »roza« (tako sam 
pravim pozabljivosti) še ni popolnoma 
osvojila.
Do zajtrka mi ni več, še tisto, kar naj 
bi šlo v želodec, se je v grlu zataknilo. 
Novice v časopisu me ne zanimajo 
več. Stečem v delovno sobo, prižgem 
računalnik, odprem internet, banko. Ni 
me zajela panika pa vendar se roke rahlo 
tresejo, ko s prsti iščem ustrezne tipke na 
tipkovnici.
Kaj mi piše o mojem prometu v zadnjih 
dneh? Vse v redu. Ne, ni v redu, saj 2. 3. 
in 3. 3. nisem dvigal gotovine nikjer, še 
najmanj pa dvakrat po 250 evrov.
V trenutku sem z mislimi v Mecatorju. Za-
kaj? Znanka na blagajni me je pred dne-
vi vprašala, če sem v dneh od 13. 2. do 
19. 2. kaj kupoval v Merkurju. Menda so 
takrat namestili neko visokotehnološko 
napravo in preko nje posneli pin kode 
bančnih kartic, ponaredili kartice in sedaj 
dvigujejo denar z računov komitentov 
raznih bank, ki so kupovali v Merkurju.
Denar dvigujejo na bankomatih, pravijo, 
da v tujini, točneje na Nizozemskem, 
običajno v znesku dnevnega limita, je 
hitela razpredati uslužbenka, znanka 
v Mercatorju. Ja, sem ji odgovoril, sem 
kupoval, vendar ne v tem obdobju. 
Oh ta moja »roza«. Pa sem, prav takrat 
sem si nabavil strojček, zaradi katerega 
sem bil kar nekaj dni v moji, recimo ji 
hišni delavnici in me je moja »najdražja« 
kar nekajkrat malo za šalo malo zares 
vprašala, če hočem tam še posteljo.
Kaj pa zdaj? Pokličem banko. Že vedo. Moj 
denar so dvignili – kje, sto hudičev – 
v Španiji. Tam še nisem nikoli bil, čeprav 
sem priliko sicer imel že kar nekajkrat. Pa 
to sedaj ni pomembno. Lopovski genijalec 
v Španiji se okorišča z mojim poštenim 
denarjem. Barabe lopovske, saj mi je ta-
koj jasno, da za tako stvarjo ne more biti 
en sam. To je mreža inteligentnih barab, 
ki pa imajo v svojih možganskih vozlih 
veliko napako: gnilost!
Streznim se, nič mi ne koristi preklinjan-
je, stiskanje pesti in oh kaj bi storil 
z lopovom, z barabo …
Napišem izjavo, kot so mi svetovali 
v banki, da nisem dvigoval gotovine
 v omenjenih dnevih in da, seveda, vseka-
kor nisem bil v takrat v Španiji. Nasmeh, 
vendar precej grenak.

Izjava – ena za banko in ena za policijo. 
Kaj, tudi na policijo moram! Hudiča, kaj 
neki naj jaz počnem na policiji, nikoli, 
pa čeprav nisem več rosno mlad, tam še 
nisem bil.
Počasi mi leze v zavest, da pač tako mora 
biti in da so tam ljudje, ki take stvari 
rešujejo ali pa jih poskušajo rešiti, pa naj 
si mislimo in govorimo o njih kar koli 
v stilu rekla, kazala.
Moram pa povedati, da tako na banki kot 
na policiji korektnejšega odnosa, kot je 
bil, ne bi mogel doživeti.
Ne bom več razpredal, saj to ni samo moja 
zgodba. Bilo jih je menda tisoč in več 
(rekla, kazala).
Zakaj pravzaprav to pišem. Bilo je kar 
nekaj takšnih in drugačnih znancev, 
katerih reakcija je bila bitka, po kateri 
je vsak »kaplar« lahko »general«! Kaj pa 
plačuješ s kartico, s to plastiko, tisto, kar 
je v žepu, je zakon … in še je bilo takih in 
podobnih modrosti.
Človeka resnično začne najedati mali 
strahec. Računalništvo je danes pogled 
v svet … ampak tu so barabe, ki izrabljajo 
to tehnologijo za lopovščino, kar je bilo 
tudi v tej, da tako rečem, zgodbi. Ali naj 
se preselim za nekaj let, da ne rečem de-
setletij nazaj, naj nosim denar v žepu, naj 
ne zaupam več moji ali kateri koli banki!
Misli pa se vseeno počasi bistrijo, stvari 
se postavljajo na pravo mesto. Kje, kaj 
pa je stoodstotna varnost? Človek za pol 
ure zapusti hišo, stanovanje, se vrne pa 
ugotovi, da se mu je v tem času zgodil 
vlom, rop … saj vsi vemo za take do-
godke. Ali pa: dvigujem gotovino. Nekdo 
me opazuje, saj ni težko, sam pa tega ne 
vem in za vogalom jo dobim s količkom po 
… ali pa kaj podobnega. Možnosti, ki se 
rojevajo v lopovskih glavah, jih je kolikor 
hočete.
No pa sem zašel že v kar malce v filo-
zofske vode. Nehaj, da ne boš preveč 
pameten, si pravim, ali pa da boš svojo 
pisarijo še komu nehote poklonil kakšno 
nebodijetreba idejo.
Kaj sem sploh hotel s to svojo zgodbo. 
Prepričevati drugače misleče, vlivati 
zaupanje v banke, rojevati še več skep-
tikov, utrjevati rek – bolje vrabec v roki, 
kot golob na strehi itd. itd.! Nič od tega. 
Nikomur ne mislim vsiljevati svojih 
prepričanj, svojega pogleda na svet,
v katerem živimo. Vsak bo pač tako kot 
vedno ukrepal po svoji pamet, jaz temu 
večkrat rečem po svojem »podstrešju«, 
kakršno je pač komu dano.
Ponedeljek, 12 . 3. Spet mi zazvoni 
telefonček s svojim značilnim zvokom, 
s katerim mi sporoča moj sms. Pa 

ponovno moje misli – saj vem. Vklop, 
pogled in tudi tokrat v mojem drobovju 
malo zatrepeta, toda tokrat so ti tresljaji 
pozitivni, veseli, prešerni, saj mi banka 
vrača v Španiji ukradenih 500 evrov in to 
z dnevom valutacije.
V trenutku hiti skozi mene preblisk 
– bravo moj sms in bravo moja Gorenj-
ska banka d.d. Kranj, ki se je vsaj meni 
potrdila kot banka vredna zaupanja pa 
čeprav mogoče niste vsi enakega mnenja 
… mislite si, kar hočete.
Na koncu še ena kratka misel, ki je bolj 
kot ne meni ali sama sebi namen – ali 
pa tudi ne – nobena lopovščina se ne 
izplača, vsaj na daljši rok ne.
Inteligentni lopovi, mogoče v nekem 
smislu celo geniji pa bi lahko svoje 
znanje, svoje kvalitete lahko uporabili 
za dobrobit ljudi, če ne sveta, ne pa da 
se z njimi okoriščajo in počnejo … kaj že 
počenejo. O marsikaj. Pa to prepustimo 
policiji.

Optimus

 

 

Kaj in kje se je dogajalo? Kako smo se in 
kako ste se imeli? In kaj smo in ste za-
mudili?! Predvsem pa: Katere prireditve in 
dogodki so pred nami? Kam je vredno iti in 
kaj si je vredno ogledati? Vse to vam bomo 
skušali nanizati v novi rubriki Dogaja. 
Obveščajte tudi vi in nas seznanjajte 
z dogodki v našem kraju. Pomagajte 
informirati bralce Informatorja o zanimi-
vih pripetljajih, tekmah, prireditvah ... In 
predvsem: Pridite tudi vi! Se vidimo!

OBDARITeV KRAJANOV, 
STARIH NAD 80 LeT
KS Bitnje me je tudi v letu 2006 določila, 
da obiščem vse člane v starosti nad 80 
let ter bolne in nepokretne. V pomoč sta 
mi bili tudi tokrat gospa Ana Režonja 
iz Zg. Bitenj ter gospa Tončka frelih iz 
Sr. Bitenj, za kar se jima tukaj še enkrat 
zahvaljujem.
Obiskani krajani so bili pozornosti in 
skromnega darila zelo veseli in se lepo 
zahvaljujejo ter novemu odboru želijo 
veliko uspehov.
Obiskalli smo naše člane:
- Sp. Bitnje – 8 članov (od tega 2 člana 
nad 90 let),
- Sr. Bitnje – 12 članov (od tega 2 člana 
nad 90 let),
- Zg. Bitnje – 46 članov (od tega 7 članov 
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nad 90 let).
Od teh članov jih je 8 v Domu upokojencev 
v Kranju, Preddvoru, Zbiljah in v Idriji.
Prevladujejo ženske, saj jih je od 66 kar 
49, moških pa le 17. Med drugimi smo 
obiskali tudi 4 člane, ki še ne dosegajo 
80 let.
Upam, da se bo ta tradicija nadaljevala 
tudi v naslednjih letih. Novemu odboru 
KS želim veliko sreče, dobre volje, pred-
vsem pa zdravja, da bodo lahko izpeljali 
vse zadane in začrtane naloge.

Mara Pečnik

NATeČAJ ZA KOLeDAR BITNJe 
2008 
No, pa se spet nekaj dogaja. Krajevna 
skupnost Bitnje objavlja natečaj za 
najboljše fotografije našega kraja za 
namen izdelave koledarja Bitnje 2008. 
Vabimo vse nadobudne, amaterske ali 
malo bolj izkušene, digitalne ali analogne 
fotografe, da se ga udeležite. fotografi-
rajte svojo okolico, gozdove, vrtove, hiše 
ali sokrajane in nam svoje vtise pošljite. 
Pri izbiri motiva iz Bitenj naj vas omejuje 
le vaša domišljija. Pridobite si možnost 
sodelovanja na razstavi ali celo v izboru 
fotografij, ki bodo sestavljale koledar 
Bitenj 2008, ki ga bo Krajevna skupnost 
uporabila za svojo promocijo in pre-
poznavnost. O pogojih sodelovanja in 
načinih oddaje fotografij si več preberite 
v razpisu, obljevljenemu na spletni strani
www.bitnje.si.
Sodelujete pa lahko tudi tisti, ki na 
natečaj ne želite prijaviti svojih del. Vse 
fotografije bodo namreč objavljene na 
spletni strani www.bitnje.si, pobrskajte 
po rubriki foto natečaj, kjer si lahko 
fotografije ogledate in glasujete za tisto 
po vašem okusu. Objavljenih je že kar 
nekaj del in vsa so vredna ogleda. Vljudno 
vabljeni!

Maruša Zupanc

SLOVeSNOST NA PLANICI
Organizacijski odbor za spominsko 
slovesnost na Planici MO Kranj in krajevne 
skupnosti Bitnje, Jošt in Žabnica so v 
soboto, 31. marca 2007, priredili spomin-
sko slovesnost na Planici pri spomeniku 
NOB. Posvečena je bila 65-letnici preboja 
selške čete iz sovražnikovega obroča (27. 
3. 1942) in spominu na petnajst takrat 
padlih partizanov, prvih upornikov.
V kulturnem programu so sodelovali 
Pihalni orkester MO Kranj, učenci POŠ 
Žabnica, OŠ Staneta Žagarja, mešani 
pevski zbor Svoboda iz Stražišča in vojaki 

vojašnice Kranj.
Spominski govor je imel župan MO Kranj 
g. Damijan Perne. 

Janez Košir,
 predsednik ZB NOV Bitnje

RAZSTAVA IN PReDSTAVITeV 
KROŽKOV KUD BITNJe
9. in 10. marca 2007 je Kulturno 
umetniško društvo Bitnje, v gostilni Stra-
hinc pripravilo razstavo. Na razstavi smo 
predstavili izdelke, ki so nastajali v prid-
nih rokah ustvarjalk in ustvarjalcev, in 
krožke, ki delujejo pod njegovim okriljem. 
Na ogled smo postavili pet krožkov in 
krajevno glasilo Informator, pri katerem 
društvo aktivno sodeluje. 
S prekrasnimi čipkami so se predstavile 
klekljarice. Ustvarjalke ženskega ust-
varjalnega krožka Uršula so v svojem 
kotičku predstavile pletenine, kvačkane 
prtičke, nakit, mozaike, vezenine … 
Otroške ustvarjalne delavnice so prikazale 
izdelke otrok, sicer le nekaj, kajti otroci 
so večji del izdelkov odnesli domov. Bralci 
bralnega krožka Sorško polje so pos-
tavili na ogled knjige, ki so jih prebrali 
v minulih sezonah. Najmlajši in njihovi 
starši so si lahko ogledali knjige, katere 
so spoznali otroci na pravljičnih uricah. 
Organizatorji smo bili z razstavo iz-
redno zadovoljni, saj smo zabeležili 
velik obisk domačinov, obiskali pa so nas 
tudi otroci skupine Sonček in Želva ter 
članice klekljarskega društva iz Polhovega 
Gradca. Razstava  in vsak obisk na njej 
nam pomeni vzpodbudo za naše nadaljnje 
delo in potrditev, da smo na pravi poti.
Ob tej priliki bi se radi zahvalili gostilni 
Strahinc, ki nam je odstopila v uporabo 
prijeten, zračen in svetel prostor, ki je 
naredil razstavo še bolj prijetno. Hkrati 
hvala tudi vsem obiskovalcem, ki so 
nas počastili s svojim obiskom, in vsem 
ustvarjalkam. 

Mateja Arhar
in Tatjana Muraja Oblak

VeZeNJe NA GOReNJSKeM 
22. marca ob 18. uri so v avli mestne hiše 
Kranj muzealci Gorenjskega muzeja Kranj 
odprli novo vitrino meseca, imenovano 
PReJA. V njej so na ogled postavili pre-
slice, ki so potrebne pri preji s kolovra-
tom, kolovrate in vezene izdelke, ki so 
nastali na študijskem krožku Vezenje pod 
mentorstvom gospe Tatjane Dolžan eržen 
in strokovnim vodstvom gospe Brede 
Jamar.
Štirinajst izbrank iz različnih krožkov 
(ročnih, ustvarjalnih ...) po Gorenj-
skem se nas je v zimskih mesecih skoraj 
vsako sredo zbiralo v beli dvorani gradu 
Kishelstein. Izmenjavale smo si svoje 
znanje, izkušnje, si ogledale tekstilne 
depoje muzeja Kranj, obiskale muzej
v Ljubljani, se zapeljale do Bleda in obis-
kale izkušeno veziljo go. Pavluša ter se 
z druženjem tudi povezale in se »okužile« 
z narodno oz. slovensko vezenino.
Posledice delovanja študijskega krožka 
vezenje se že kažejo. V KUD Bitnje smo že 
začele na novo ustvarjati. Iz kranjskega 
krožka smo pridobile precej vzorcev in že 
vezemo. Kar petindvajset uka in umet-
nosti željnih žensk se zbira vsak torek 
v GD Bitnje in ustvarja vezene umetnine.
Ob tem naj se zahvaliva za povabilo na 
ŠK in zaupanje, katerega sva bili deležni 
s strani Gorenjskega muzeja. V veliko 
veselje nama je bilo sodelovati s tako pri-
jetno ekipo ljudi, ki še znajo ceniti naše 
zgodovinsko izročilo in tradicijo. 
Kot zanimivost in malček pohvale 
naj napiševa, da bosta najina izdelka 
(izvezena odejica in blazina) služila kot 
kopija posteljnine za zibko v Prešernovi 
hiši v Vrbi.

Tatjana Muraja Oblak 
in Mateja Arhar
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ŠTUDIJSKI KROŽeK VeZeNJe
Drage krajanke!
KUD Bitnje v okviru Ženskega ustvarjal-
nega krožka vabi na ŠK Vezenje. Krožek 
bo potekal vsak torek od 18. do 20. ure, 
v marcu, aprilu in maju. Naučile se bomo 
izdelati prtičke in prte od narisa do 
končne izdelave.
Vabimo vas, da se nam pridružite! 
Izkušene vezilje in tiste, ki to želite 
postati, pridite. Zbirale bomo stare in 
moderne vzorce, izvezle narodne motive 
ali pa morda prtiček za praznik. Vesele 
bomo vaših idej, vašega znanja … ali pa 
vas bomo poučile. Ljudje imamo različna 
znanja in naša težnja je, da si jih delimo 
med seboj, se družimo.
Za vsa morebitna vprašanja smo vam na 
voljo na tel št. 041/624 351 (Mateja) in 
040/351 342 (Tatjana) ter na e-naslovu: 
kud_bitnje@abakus.si.
Prisrčno vabljene!

VABILO NA POMLADNO 
PRIReDITeV 2007
Na svetu si, da gledaš sonce.
Na svetu si, da greš za soncem.
Na svetu si, da sam si sonce
in da s sveta odganjaš sence.
(Tone Pavček)

Dragi krajani!
Tudi v našo vas je prišla pomlad in sonce 
nas že prijetno greje, da marsikdo 
postane lenoben. Nas pa pomladanska 
utrujenost ni ujela. V KUD Bitnje ne 
mirujemo. Za vas, krajane, pripravljamo 
pomladno prireditev ob prihodu pomladi 
2007, tokrat že tretjo po vrsti. 
Vabimo vas, da se nam pridružite v petek, 
13. aprila 2007, ob 17. uri v dvorani gasil-
skega doma Bitnje. 

TROJNI fILTeR
Preden ste razočarani ali slabe volje nad 
govoricami, ki jih slišite o svojih bližnjih, 
znancih in sodelavcih, raje uporabite 
tole:
V stari Grčiji je bil Sokrat znan po tem, da 
je zelo visoko cenil znanje. Nekega dne je 
srečal veliki filozof znanca, ki mu je rekel:
“Ali veš, kaj sem pravkar slišal o tvojem 
prijatelju?”
“Samo trenutek”, ga je ustavil Sokrat. 
“Preden mi kar koli poveš, bi rad, da 
narediš kratek test. Imenuje se Preizkus 
trojnega filtra.”
“Test trojnega filtra?”
“Tako je,” je nadaljeval Sokrat. “Preden 
mi poveš o mojem prijatelju, bi bilo 
mogoče dobro, da bi si vzel čas in presodil 
o tem, kar mi hočeš povedati. Zato se 
tudi imenuje Preizkus trojnega filtra. 
Prvi filter je filter Resnice. Ali si povsem 
prepričan, da je tisto, kar mi hočeš pove-
dati, resnično?”
“Ne,” reče mož, “v bistvu sem pravkar 
slišal in ...”
“V redu,” je rekel Sokrat. “Torej ne veš 
zagotovo, ali je res ali ne. Poskusiva 
z drugim filtrom. filtrom Dobrega. Ali 
bi mi rad povedal, kaj dobrega o mojem 
prijatelju?”
“Ne, nasprotno ...”
“A tako,” je nadaljeval Sokrat, “Hočeš 
povedati nekaj slabega o njem, ne veš pa, 
ali je to res. No, še vedno lahko narediš 
preizkus, kajti na voljo imaš še en filter. 
filter Uporabnosti. Ali mi bo koristilo, kar 
bi mi rad povedal o prijatelju?”
“V bistvu ne ...”
“Torej,” je zaključil Sokrat, “če bi mi rad 
povedal nekaj, kar ne veš ali je resnično, 
ne dobro, niti koristno, zakaj bi mi sploh 
kaj govoril?”

Zapisal Boris Oblak
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Na odru se bodo zavrteli naši najmlajši 
iz folklorne skupine vrtca Biba, mladi 
glasbeniki bodo zaigrali nekaj skladb, 
z latinsko ameriškimi plesi se bodo 
predstavili otroci iz plesnega kluba Studio 
Ritem, otroški dramski krožek pa bo 
zaigral igrico.
Dobro voljo nam bodo pričarali 
nastopajoči, za pogostitev pa bodo 
poskrbele ustvarjalke klekljarskega 
krožka in ženskega ustvarjalnega krožka 
Uršula. 
Prisrčno vabljeni!

VABILO NA IZLeT KUD BITNJe
KUD Bitnje za svoje člane in krajane 
prireja tradicionalni izlet ob zaključku 
sezone 2006/2007. 
Tokrat se bomo odpeljali na Štajersko. 
Spet bomo podrobneje spoznali en 
kotiček naše prelepe Slovenije, si ogledali 
del kulturne dediščine pokrajine, se 
naučili kaj koristnega za naše krožke, se 
poveselili in se polni vtisov vrnili domov. 
Vabimo člane in krajane Bitenj, da se 
nam pridružite. Prijavite se lahko na naš 
e-naslov: kud_bitnje@abakus.si ali pa po 
telefonu na številki 041/624 351 (Mateja) 
in 040/351 342 (Tatjana). Prednost pri 
prijavah imajo člani KUD Bitnje. Prijave 
zbiramo do zasedenosti avtobusa.

 

 

Nova rubrika, posebna rubrika, ki nas bo 
zabavala s svojim domislicami. Tu se bodo 
našli rebusi, zanke in uganke pa zgodbice, 
šale. Prispevajte tudi svoj prispevek!

ZABAVNO

STROJNO IN STAVBNO KLJUČAVNIČARSTVO




