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BESEDNAIŠT VA
URED
KAZALO
Drage krajanke, spoštovani krajani!
Poštar vam je danes dostavil naše
krajevno glasilo Informator, tokrat že devetnajsto številko. S tem, da se v Bitnjah
vse prebuja in veliko dogaja, ste nekateri
že dobro seznanjeni, na straneh našega
glasila pa boste o tem lahko še podrobneje prebrali. Morda vas bodo članki
spomnili na stvari, ki bi jih radi sporočili
krajanom. Morda vas bo kaj premotilo
in boste želeli še podrobneje izvedeti o
tistem. Za vse, kar vam pade na pamet,
smo vam na voljo na že znanih naslovih,
na katere nam lahko pišete; in sicer:
nabiralnik KS Bitnje pri vhodu v GD
Bitnje,
naslov: KS Bitnje, Zg.Bitnje 33, 4209
Žabnica,
e-mail: ks.bitnje@abakus.si,
telefon 041/759 104.
Vabimo vas, da obiščete spletno stan
KS Bitnje (www.bitnje.si) in sodelujete
na forumu ter spremljate obvestila na
oglasnih deskah KS Bitnje.
Pred nami je brezskrben čas v letu – čas
počitnic in dopustov. Uživajte s svojimi
najbližjimi, spočijte se, kolesarite, plavajte, berite, klepetajte ... Pa, pišite nam.
Nasvidenje spet v jeseni, ko boste v vaš
nabiralnik prijeli jubilejno številko Informatorja, dvajseto po vrsti.
Brezskrbne počitnice vam želi
Vaš Informator Team

uredništvo: Mateja Arhar, Mirjana
Jurjevec, Tatjana Muraja Oblak,
Nataša Hafnar
tehnična urednica: Danaja Oblak
tisk: Tiskarna Peg
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SVET KŠSČA
OBVE
Plinifikacija, kanalizacija, zemljiško
knjižna ureditev zemljišč - nekaj perečih
problemov, s katerimi se spopada Svet KS.
Ste morda vedeli, da imamo v Bitnjah izvir
sladke vode? Tudi o tem si lahko preberete v rubriki Svet KS obvešča.

Divja odlagališča odpadkov na področju KS Bitnje

sledica nepravilnega črpanja in iztekanja
okuženih in strupenih vsebin cistern v
samo vodo je bil onesnaženje izvira. Stanje izvira je bilo v precej slabem stanju.
Izvir smo očistili ter s pomočjo gasilcev
sprali ter vodo prečrpali. Odstranili smo
živali, ki so prav tako onesnaževale vodo.
Obnovljen izvir smo pokrili z betonskim
pokrovom ter do njega obnovili in utrdili
pot.
Vodo bomo poslali v analizo. Rezultati nam bodo povedali, kaj je potrebno
ukreniti. Sedaj voda vsekakor ni pitna.
Izvir je trenutno zaklenjen, ključa pa se
nahajata pri gasilcih in KS Bitnje. Na željo
kmetov iz Bitenj je mogoče namestiti še
eno do dve cevi.

V svetu KS Bitnje smo se po nasvet za
ukrepanje v primeru divjih odlagališč
odpadkov obrnili na Mestno občino Kranj.
V nadaljevanju posredujemo napotilo
Oddelka mestne inšpekcije.
Krajane prosimo, da nam na naslov KS
Bitnje sporočite vsa divja odlagališča
odpadkov, ki jih opazite. V Svetu KS Bitnje
bomo prijave zbrali, klasificirali in jih
posredovali odgovornim za ukrepanje.
V kolikor gre za komunalne odpadke,
manjše količine gradbenega materiala
in zapuščena vozila, ki so na zemljiščih
v lasti MOK ali javnem dobru, ima pristojnost reševanja problemov divjih
odlagališč odpadkov Oddelek mestne
inšpekcije Mestne občine Kranj
(tel. 04/23 73 197, mestna.inspekcija@
kranj.si).

Izgradnja kanalizacije
v Bitnjah
Končno se je nekaj premaknilo v pripravah na gradnjo kanalizacije. V torek,
dne 5. 6. 2007, je bila v Gasilskem domu
v Bitnjah sklicana Javna razgrnitev
Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za izgradnjo komunalne infrastrukture (kratica OPPN) v naseljih
Žabnica, Šutna, Spodnje, Srednje in
Zgornje Bitnje, o čemer ste bili obveščeni
z obvestilom na domu. Javne razgrnitve
se je udeležilo 50 krajank in krajanov
Bitenj in Žabnice. Razgrnitev so vodili
projektanti podjetja Protim Ržišnik Perc
d.o.o. iz Šenčurja in predstavnica MO
Kranj, vodja oddelka za prostor, gospa
Daniela Bida Šprajc.

Za večje količine gradbenih odpadkov,
zapuščena nevozna vozila na zasebnih
zemljiščih ter vse ostale odpadke (gume,
salonitne plošče, kemikalije) je pristojen
Inšpektorat RS za okolje in prostor, OE
Kranj, Slovenski trg, 4000 Kranj, vodja OE
ga. Ana Kelbl (tel. 04/231 95 84).

Omprle, izvir sladke vode
v Bitnjah
V Srednjih Bitnjah blizu Jezerc,
natančneje levo od poti preko Gabrovce
proti Mlinarju, se nahaja izvir sladke vode
Omprle, ki nikoli ne presahne. Voda iz
tega izvira je bila v preteklosti pregledana
in označena za neoporečno, torej za pitno
vodo. Izvir je bil pred leti zaščiten in
pokrit z lesenim pokrovom. Leta so dala
svoje in pokrov je razpadel.
Iz izvira se je črpala voda s cisternami,
katerih črpalke so puščale olje. Pred
izvirom se je pojavil velik in globok oljni
madež, ki kvaliteti vode ni koristil. Po-

Čiščenje izvira Omprle
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Predmet Javne razgrnitve so bili načrti
izgradnje fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda ter javne razsvetljave. Na
obravnavanem območju Bitenj, Žabnice
in Šutne je namreč načrtovana izgradnja
tako potrebne komunalne infrastrukture
v naslednjem obsegu:
- Fekalna kanalizacija
Predvidena je gradnja ločenega kanalizacijskega sistema za odvajanje fekalnih odpadnih voda, ki bo omogočal
priključevanje vseh obstoječih in bodočih
novih objektov na celotnem ureditvenem
območju.
Kanalizacijski sistem sestavljajo pretežno
gravitacijski vodi, ki bodo položeni
v globini 2,5 do največ 4 m. Na območjih
depresij, to je nižje ležečih območij, so
predvidena črpališča. Celotni kanalizacijski sistem bo priključen na čistilno
napravo v Kranju in ne na čistilno
napravo v Šk. Loki, kot je bila tudi ena od
variant, ker je zahtevana cena čiščenja
odpadnih voda na loški čistilni napravi
previsoka. Priključitev kanalizacije na
kranjsko ČN bo izveden s prečrpavanjem
s črpališči in tlačnimi kanali. Črpališča
bodo locirana v tako imenovanih črpalnih
jaških tik ob trasi fekalne kanalizacije.
Tlačni vod bo priključen na zbirni jašek,
na vzhodnem delu Zgornjih Bitenj, od
koder bodo fekalne vode odtekale po
obstoječem kanalu v centralno čistilno
napravo Kranj.
Fekalna kanalizacija bo potekala pretežno
po obstoječih cestah, ki bodo seveda
po zaključku gradnje obnovljene, in le
deloma po drugih površinah.
- Meteorna kanalizacija
Predvidena je izgradnja metorne kanalizacije za odvajanje padavinskih voda
s cest in javnih površin, po katerih bo
potekala izgradnja fekalne kanalizacije in
vodovodnega omrežja, ne bo pa zajemala odvodnjavanja padavinskih voda iz
dvorišč in s streh objektov.
Padvinske vode bodo na severnem in
južnem delu obravnavanega območja
speljane v meteorno kanalizacijo
z odtokom v potok Žabnica, v predelu,
kjer potok še ni reguliran, pa v ponikovalna polja, ki so predvidena na levi strani
ceste Kranj - Šk. Loka.
Trasa meteorne kanalizacija bo potekala
praviloma vzporedno s fekalnim kanalom.
- Vodovod
Predvidena je obnova primarnega in
sekundarnega vodovodnega omrežja na
območju Zgornjih Bitenj do Žabnice in
gradnja vodovoda od Ješetove ulice
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v Stražišču do Puškarne v Zgornjih
Bitnjah. Obnova bo zajemala zamenjavo
obstoječih, zdravju škodljivih salonitnih
vodovodnih cevi z ekološko neoporečnimi
cevmi iz nodularne litine (podobne
litoželeznim cevem).
- Javna razsvetljava
Hkrati z gradnjo fekalne kanalizacije
ter vodovoda je predvidena položitev
primarne cevne kanalizacije za javno
razsvetljavo.
Javna razgrnitev načrtov bo trajala
do 26. 6. 2007. Krajani ste na domove
dobili vabila, da se udeležite razgrnitve.
V času razgrnitve si lahko ogledate
načrte in dajete nanje pripombe. Ogled
načrtov in zbiranje pripomb KS Bitnje
organizira v prostorih KS Bitnje (v gasilskem domu Bitnje) še v petek, 22., od
17. do 19. ure ter v soboto, 23. 6. 2007,
od 9. do 12. ure.
Nadaljnji postopki priprave lokacijskega načrta, ki bodo sledili, so:
- obravnava odloka na občinskem svetu,
- obdelava stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve načrtov,
- izdelava predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN),
- pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora,
- izdelava končnega občinskega podrobnega prostorskega načrta in
- sprejem odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu na občinskem svetu
ter objava v Ur. l. RS.
Roki pričetka gradnje še niso znani,
določeni bodo po sprejetju odloka na
občinskem svetu, predvidoma v mesecu
septembru letos.
In kako lahko pripomoremo pri pripravah
na gradnjo mi krajani? Najprej tako, da
sodelujemo v javni obravnavi s svojimi
pripombami, ki jih bodo izdelovalci
načrtov skušali upoštevati in bodo izdelali take projekte, ki bodo sprejemljivi za
nas vse, kasnejše spreminjanje projektov
po sprejetju ne bo več možno. In tako, da
bomo podpisali služnostne pogodbe,
s čimer bomo izkazali svoje strinjanje
s posegom v svoje zemljišče, tako v času
same gradnje, kot kasneje za vzdrževanje
zgrajenih komunalnih naprav. Sklenitev
vseh služnostnih pogodb z investitorjem
bo pogoj za izdajo lokacijskega dovoljenja
za gradnjo in sam pričetek gradnje.

Obvestilo o gradnji plinovoda za široko potrošnjo
na območju Zgornjih
Bitenj pri Kranju
Spoštovani!
Podjetje Domplan d.d., Kranj kot distributer zemeljskega plina na območju MO
Kranj, bo v juniju 2007 pričelo z gradnjo
plinovoda za široko potrošnjo na območju
Zgornjih Bitenj pri Kranju. S tem obvestilom vas želimo seznaniti o poteku gradnje
in vam podati osnovne informacije
o priključitvi na plinovodno omrežje
v vašem kraju.
Gradnja plinovoda bo potekala na
severnem delu Zgornjih Bitenj v mesecu
juniju, juliju in avgustu 2007. Na osnovi
projektne dokumentacije in veljavnega
gradbenega dovoljenja ter ostalih potreb
smo potek gradnje terminsko in lokacijsko uskladili s predstavnikom Krajevne
skupnosti. Želeli bi poudariti, da bo
priključitev plinovoda možna samo ob
trasi graditve plinovoda, na ostalih
območjih pa vzporedno z gradnjo kanalizacije.
Vse nejasnosti in potrebne informacije
vam bo podal predstavnik Domplan d.d.,
Kranj g. Milanko Trkulja na tel. 041/647
423 vsak delovnik od 7. do 15. ure.
V primeru, da želite plinski priključek za
vaš objekt, se dogovorite s predstavnikom
za datum in uro sestanka na vašem
objektu.
V primeru, da se odločite za izgradnjo hišnega plinskega priključka za vaš
objekt in potrebujete izvajalca za izkop
kanala po vaši parceli, se lahko obrnete
na izvajalca gradbenih del na območju
Zgornjih Bitenj, in sicer Eurokop d.o.o.,
g. Ibrahim Tabakovič, tel. 031/374 250.
Priporočamo, da zaradi lažje uskladitve
del izkop po svoji parceli izvedete sočasno
z gradnjo uličnega plinovoda.
Ko imate izveden izkop po vašem
zemljišču, se obrnite na izvajalca strojnih
instalacij IMP Promont montaža d.o.o.,
g. Janez Prvinšek, tel. 041/624 356, ki
bo izvedel priključni plinovod od uličnega
plinovoda do vašega objekta, vključno
z montažo glavne plinske požarne pipe na
fasadi vašega objekta.
V želji, da omogočimo vsem stanovalcem Zgornih Bitenj pri Kranju možnost
priklopa na plinovodno omrežje, vas lepo
pozdravljamo.
Kranj, 29.5.2007
Domplan d.d., Kranj
Direktorica Vera Zevnik l.r.

Rekonstrukcija Pe
Žabnica in gradnja
telovadnice v Žabnici
Iz KS Žabnica so nam posredovali informacijo, ki so jo pridobili od Mestne občine
Kranj v zvezi s projektom rekunstrukcije
osnovne šole in prizidkom telovadnice
v Žabnici. Po terminskem planu izvedbe
projekta MO Kranj, bo vsa potrebna dokumentacija pridobljena oziroma postopki
za izvedbo del zaključeni do konca leta
2007, tako da se bo z delom pričelo v
februarju 2008. Zaključek projekta
s pridobitvijo uporabnega dovoljenja je
predviden do 15. 12. 2008.

Zemljiško knjižna
ureditev zemljišč na
področju KS Bitnje
KS Bitnje je 10. 5. 2007 ustanovila
Komisijo za vzdrževanje cest na področju
KS Bitnje v sestavi: Marjan Hafnar predsednik, Boris Oblak - podpredsednik
ter člani: Branko Mesec, Alojz Hafnar,
Iztok Belec in Damjan Blagovič.
Prva in najpomembnejša trenutna naloga
komisije je zemljiško knjižna ureditev
cest in ostalih zemljišč v naši KS. V KS
namreč obstaja nekaj cest, ki so v javni
uporabi, niso pa v lasti MO Kranj oziroma
KS. Za ta zemljišča lastniki še vedno
plačujejo davke. Zemljišča niso prepisana
iz različnih vzrokov. Namen te komisije ni
iskati vzroke in ugotavljati, kdo je kriv za
nastalo stanje. Namen komisije je stanje
razjasniti in pomagati pri pravilni ureditvi
tega stanja.
Največji problem cest, ki niso v lasti Mestne občine Kranj, je njihovo vzdrževanje.
Mestna občina Kranj namreč namenja
sredstva samo vzdrževanje cest, ki so
v njeni lasti. Z vzdrževanjem cest je
mišljeno tudi pluženje in lahko se zgodi,
da bodo v prihodnjih zimah take ceste
ostale nesplužene.
Komisija poziva vse lastnike zemljišč, kjer
zemljiško knjižna ureditev ni pravilna, da
izpolnite soglasje, ki je priloženo Informatorju (za dodatne obrazce nas kontaktirajte na elektronski naslov: ks.bitnje@
abakus.si ali telefon: 041 759-104).
Podpisano soglasje oddajte v nabiralnik
KS Bitnje (pri vhodu v GD Bitnje) ali pa ga
pošljite po pošti na naslov KS Bitnje (KS
Bitnje, Zg. Bitnje 33, 4209 Žabnica). Tako
bomo lahko začeli s postopkom urejanja.

Bitnje in Stražišče imata
društvo upokojencev

Podžupan iz naše KS
Naš krajan, član
mestnega sveta
in poslanec v
državnem zboru,
Bojan Homan je
postal podžupan
Mestne občine
Kranj. Ob nastopu nove funkcije mu iskreno
čestitamo.

Natečaj za koledar 2008
Na spletni strani krajevne skupnost Bitnje
http://www.bitnje.si/ poteka natečaj
za najboljše fotografije našega kraja
za namen izdelave koledarja 2008. Vsa
digitalna natečajna dela se zbirajo preko
elektronske pošte ks.bitnje@abakus.si.
Elektronsko sporočilo naj ima pod zadevo
napisano “Koledar Bitnje 2008”. Do
današnjega dne smo prejeli 90 fotografij
trinajstih avtorjev.
Glasovanje se izvaja izključno preko
spletne strani http://www.bitnje.si/.
Glasovanje bo potekalo od 25. 11. 2006
do 31. 10. 2007.

Nekatera nesoglasja in število upokojencev so dali povod za referendum
o odcepitvi od sedanjega društva Žabnica
– Bitnje. Iniciativni odbor je dobil kar 98odstotno podporo vseh vprašanih, zato
je nadaljeval s pripravo statuta in aktov,
potrebnih za nastanek in registracijo pri
upravni enota Kranj.
Ustanovni občni zbor je bil 24. maja
v Stražišču. Zakaj je bilo to izvedeno
v krogu iniciativnega odbora? Zaradi
tega, ker mora vsako eventuelno spremembo potrditi občni zbor. V ožjem krogu
je to enostavno in hitro. Poleg ustanovitve so bili sprejeti še sledeči sklepi:
- v jeseni bodo vsem upokojencem poslane pristopne izjave,
- izdela se program dela in aktivnosti za
leto 2008,
- v decembru bo sklican prvi redno občni
zbor,
- pripravi se predlog za članarino, ki je
sestavljena iz zavarovanja na ime člana
pri Vzajemni in dela, ki pripada društvu,
- pripravijo se predlogi za člane organov
društva,
- društvo bo imelo uradne ure v pisarni,
ko bomo imeli denar za najemnino. Ker
je bilo v sedanjem društvu prihranjenega
nekaj denarja, ki pripada vsem članom,
je potrebno za delitev ugotoviti, koliko
članov prestopa v novo društvo,
vse aktivnosti in bonitete članov se prenesejo v novo društvo.
Za iniciativni odbor Tone Kaštivnik

Ponovno odprtje
otroškega igrišča
Direndaj
Otroško igrišče Direndaj je bilo v zimskih
mesecih (od novembra do marca) zaprto.
V aprilu pa smo igrišče spet odprli. Za
čiščenje in urejanje igrišča po novem
skrbi Želva - podjetje za usposabljanje
in zaposlovanje invalidov d.o.o. Ljubljana. Kljub temu pa naprošamo vse
obiskovalce, da skrbijo za red in čistočo
na otroškem igrišču. Vse morebitne
pripombe in predloge glede otroškega
igrišča lahko posredujete na enega od
naslovov KS Bitnje.
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Ponovno odprto otroške igrišče je
bogatejše za eno igralo. Za poklonjeno
igralo se zahvaljujemo Gabrieli Belčič iz
gostilne Strahinc.

Prvi nogometni koraki?
Za nogomet me je navdušil oče, začel sem
pri pionirjih NK Triglav. Obiskoval sem
OŠ Simona Jenka in igrišče je bilo zelo
blizu. Pri 11 letih (1962) so začeli graditi
štadion v Kranju in kot mlad fantič sem
bil prvič registriran kot član NK Triglav.
Naj povem, da sem že kot 17 letnik začel
igrati tudi za člansko ekipo, kaj več pa mi
je preprečila “malce čudna” kadrovska
politika kluba, ki je preferirala predvsem
sodelovanje z bivšo JNA in njenimi predstavniki. Za nas domače igralce tako ni
bilo več mesta v klubu.
Tvoja nadaljna nogometna pot?
Odšel sem v NK Šenčur kjer sem dve sezoni uspešno igral v 1. gorenjski nogometni
ligi, po hudi poškodbi (zlom gležnja) pa
sem se za 10 let nogometno upokojil.

Crveno zvezdo. Tako sem prvič in zadnjič
izkusil, kaj je igrati pred 20.000 glavo
množico nogometnih navdušencev.
Noro!!!
3. Tekma za člansko ekipo NK Bitnje proti
večnemu rivalu v tistih časih NK Zarica.
Bilo je leta 1984, soigralci v tistih časih
pa so bili: Frluk, Stevo Pastva, Cofa,
Mrak, Košir, Kokalj. Derbi je odločil naš
legendarni golgeter Košir – Buco s pravim
evrogolom v zgornji kot gola Zarice. Žogo
je dobesedno zabil v “rašlje”, tako da je
ostala zagozdena v mreži.
O tebi in čaju kroži v nogometnih krogih
zanimiva anekdota. Nam jo zaupaš?
O … kje ste pa to dobili (smeh)?
No pa naj vam bo. V Bitnjah bi se morala
igrati nogometna tekma. Nasprotnika
se ne spomnim več. Spomnim se, da je

V tokratni številki glasila se nam predstavlja Nogometni klub Bitnje. Na
skupščini, ki je bila v petek, 8.6.2007,
so izvolili novo vodstvo. Intervjuja sta
nastala pred skupščino.

Intervju z bivšim tajnikom
NK Bitnje, enem izmed
ustanoviteljev NK Bitnje
Slavkom Pavličem
Pavlič Slavko
je, to lahko
rečemo, “alfa in
omega” NK Bitnje,
predvsem kar se
tiče pisarniškega
in tajniškega
dela. Kot aktivni
nogometaš je igral
v mlajših selekcijah pri NK Triglav, kasneje v Šenčurju,
končal pa je nogometno pot kot aktivni
nogometaš v Bitnjah.
Prvi nogometni klub: NK Triglav
Prvi nogometni trener: Bogdan Majce
Klubi, v katerih je igral: NK Triglav, NK
Šenčur, NK Bitnje
Trenerji, ki so ga trenirali: Koban, Marjan
Brezar, Milan Krašovec, Pongrac
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Družina in družinsko življenje mi je bilo
pomembnejše. Na zelene terene sem se
zopet vrnil ko smo v Bitnjah ustanovili
nogometni klub.
Začetki nogometa v Bitnjah?
Odgovor sil lahko preberete na
www.nk.bitnje.si.
Najboljša tekma v nogometni karieri?
Omenil bom tri:
1. Finalna pokalna tekma pionirjev leta
1964 med NK Triglav in NK Olimpijo.
Olimpija z legendami kot so bili: Rožič,
Hacler, Hadler, Zavrl, Dekič ... Sicer smo
izgubili z 0:1, vendar nismo razočarali.
2. Mladinska finalna pokalna tekma leta
1966 med NK Trigalv in NK Olimpijo.
Olimpija zopet z isto kvaliteto, kar je bilo
za nas kar malce preveč, saj smo gladko
izgubili z rezultatom 1:6. Bila pa je to
predtekma članski tekmi med Olimpijo in

bilo izredno slabo vreme. Kadar je bilo
deževno, je bilo igrišče v Bitnjah prava
mlakuža, bolj primerna za “žabe in rake”
kot nogometaše. Kot predstavnik kluba
sem kuhal čaj v kotlu. Trudil sem se po
najboljših močeh, saj je bilo vreme res
nemogoče. Bil sem moker do kože, vendar
sem po velikih mukah čaj le skuhal.
Med tem časom pa sta se ekipi skupaj
s sodnikom dogovorili, da tekme ne bo.
Ko to izvem, po vseh naporih s kuhanjem
čaja, zavpijem vsem prisotnim: “Ni tekme,
ni čaja!” in zviz kotel s čajem zvrnem
v potok (smeh).
Bil si tudi nogometni trener?
Tako je. Treniral sem pionirje NK Bitnje.
Moram reči, da smo imeli kar kvalitetno
ekipo.
Pa naj na tem mestu vsem bralcem tega
intervjuja postavim nagradno vprašanje:
Naštejte mi tri igralce s fotografije, ki so

sedaj stebri članske ekipe!
Tistega ki bo pravilno odgovoril, čaka
priložnostna nagrada na domači tekmi
članske ekipe.
Dotakniva se še malce današnjih časov.
Vizija NK Bitnje, razvojni plani, prihodnost
NK Bitnje?
Odgovor na strani www.nk.bitnje.si.
Skupščina NK Bitnje bo 8. junija 2007. Vaš
komentar?
Skupščina kluba je javno objavljena, na
tem mestu pa bi rad še enkrat povabil
k udeležbi vse aktivne člane kluba, kot
vse bivše igralce in pristaše NK Bitnje,
ki jim ni vseeno, kaj se bo s klubom v
bodočnosti dogajalo.
Zakaj je pred kratkim prišlo do dopisovanja
med SKS Bitenje in UO NK Bitnje glede
zadeve, ki smo jo prebirali na forumu?
O tem je bilo na forumu res dosti dopisovanja, zadeva je bila z naše strani morda
res postavljena preveč na trdo, za kar
se lahko ob tej priložnosti tudi osebno
opravičim.
Mislim da je stvar za nas zaključena.
Odprto pismo predsednika KS Bitnje smo
vzeli na znanje in nam popolnoma zadostuje. O zadevi ne bomo več razpravljali ,
upamo pa, da bomo pri bodočih skupnih
nalogah vsi igrali z odprtimi kartami. Pri
tem mislim na skupen projekt legalizacije
in izgraditve športnega parka Bitnje.
Tomaž Doljak

Intervju
s Tomažem Doljakom
Doljak Tomaž je
v svoji nogometni
karieri dosegel
kar lepe uspehe.
Kot igralec NK
Save, NK Triglava,
NK Mengeš in na
koncu kariere NK
Bitnje je bil prvak
skoraj v vseh
nogometnih kategorijah v Slovenji.
V Kranju se ga z veseljem spomnijo kot
člana ekipe pokalnih prvakov SLO NK
Triglav in po legendarni tekmi 1/16 finala
pokala Jugoslavije proti NK Partizan
– Beograd, ko se je na štadionu v Kranju
zbralo kar 5000 gledalcev.
V NK Bitnje je igral pet sezon od leta 1997
do 2003. Trenutno je trener ekipe U–8 NK
Bitnje. Poznan je tudi kot ustanovitelj
in duhovni vodja veteranske nogometne

ekipe ND Kranj veterani 2005, kjer igrajo
najboljši igralci največjih gorenjskih
klubov. Člana te ekipe sta tudi bivša
reprezentanta Slovenije Miran Pavlin in
Matjaž Florjančič.
Prvi nogometni klub: NK Sava
Prvi nogometni trener : Rajko Kožar in
Bogdan Andrijaševič
Nogometni klubi, v katerih je igral : NK
Sava , NK Triglav , NK Mengeš , NK Bitnje
Trenerji ki so ga trenirali : Kožar ,
Andrijaševič , Ibrašimovič , Zupančič,
Gros .
Prvi nogometni koraki?
Z nogometom sem začel že v Ljubljani, po
preselitvi v Kranj pa na OŠ Stane Žagar.
Prvič sem organizirano začel
z nogometom pri NK Sava iz Stražišča.
V pionirskih časih je bil moj soigralec tudi
današnji trener NK Bitnje Anderj Jerina.
Pri 17 letih sem se preselil k NK Triglav in
že začel igrati za člansko ekipo v tedanji
1.SNL.

Največji uspehi?
Kar nekaj jih je bilo:
prvak 3. in 4. lige SLO z NK Mengeš leta
1993 in 1994,
pokalni viceprvak 1983 in pokalni prvak
Slovenije leta 1984 v članski kategoriji
z NK Triglav,
veteranski nogometni prvak ljubljanske
nogometne lige leta 2006,
igranje znamenite nogometne tekme
1/16 finala pokala Jugoslavije proti NK
Partizan-Beograd leta 1984 pred 5000
glavo množico na štadionu v Kranju.
Kako si pristal v Bitnjah?
Kot član NK Mengeš sem se leta 1995
uvrstil v 2. nogometno ligo Slovenije,
kjer pa nisem imel več motivov za garaške
treninge pri več kot 30 letih in sem za
kratko prenehal z aktivnim igranjem nogometa. Po nagovoru tedanjega trenerja
v Mengšu g. Grosa, ki mi je priporočil NK
Bitnje, pa sem se odločil za Bitnje.
V Bitnje sem prišel leta 1997 in ostal
do današnjih dni, saj sem si z družino
v Zg.Bitnjah kupil starejšo hišo, kjer
preživljamo proste trenutke.

Zadnja generacija nogometašev NK Bitnje, ki je igrala bolj vidno vlogo na Gorenjskem
NK Bitnje leta 1998. Zgornja vrsta: Eling (predsednik), Plestenjak, Kern, Kos, Cimerman, Kovačević,
Delič, Šilar, Krstić (trener). Spodnja vrsta: golman n..p., Ažman, Doljak, Repič, Velov, Zupan, Hartman. Manjka Stanonik.
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Pa pojdiva na današnje čase. Kandidirate
za mesto predsednika NK Bitnje. Razlogi za
to odločitev?
Za kanditaturo sem se odločil po nagovoru večine igralcev članske nogometne
ekipe NK Bitnje ter po dejstvu, da se je
NK Bitnje v zadnjem času znašel v “slepi
ulici”. Po zaprtju lokala na igrišču je
stanje postalo še šlabše, saj so izpuhtela še tista skromna finančna sredstva
za tekoče delovanje kluba. Mislim, da
z svojo ekipo in sponzorji lahko NK
Bitnje dvignemo na višji nivo predvsem
v organizacijskem pa tudi tekmovalnem
smislu. Moja ekipa si bo kot prvo nalogo
zadala predvsem izboljšanje pogojev za
delo nogometašev in trenerjev. Tu mislim
predvsem na obnovo glavnega igrišča in
izgradnjo malonogometnega-pomožnega
igrišča. Čudežev “al’a Abramovič” pa
seveda ni. Za vse cilje in želje je potrebna
planska zasnova na realnih in oprijemljivih temeljih. Program in moj predlog za
UO NK Bitnje si lahko ogledate na spletni
strani NK Bitnje.
Športni park Bitnje?
Spremljam delo komisije za izgradnjo
športnega parka v Bitnjah, predvsem po
zapisnikih in javnih objavah v Informatorju. Mislim, da si Bitnje kot naselje s kar
lepim številom prebivalcev zasluži urejen
športni park, v katerem bodo svoje mesto
našli nogometaši, rekreativci, kulturniki,
mlaši in starejši, beli in črni. Potrebno je
samo strniti vrste … več nas je, močnejši
in glasnejši smo, glas dveh – treh ni isto
kot petje jurišne brigade na pohodu.
Dušan Delič

poročilo s skupščine
nk bitnje
V petek, 8. 6. 2007, je imel Nogometni
klub Bitnje skupščino, na kateri so izvolili
novo vodstvo.
Novo vodstvo je v sestavi:
Upravni odbor:
Tomaž Doljak, predsednik NK Bitnje,
Janez Stanonik, tajnik NK Bitnje,
Rok Guzelj, blagajnik NK Bitnje,
Marjan Kne, član,
Janez Kern, član,
Rok Plestenjak, član (predstavnik članske
ekipe),
Aleš Oštir, član (predstavnik mladinske
ekipe).
Predstavnik staršev bo določen v mesecu
septembru, po konsolidaciji in reorganizaciji ekip U8 in U10.
Predstavnik sponzorjev/donatorjev bo
določen po zaključku že začetih dogovo6 informator19 rožnik 2007

rov.
V delo kluba in pomoč bosta vključeni
tudi dve skupini prijateljev kluba, in sicer:
1. pravna pomoč: dva pravnika, ki bosta
delala na tekočih problemih (odprtje
lokala, dovoljenja),
2. projektna skupina, ki bo delala na
projektih objavljenih v programu.
Disciplinska komisija:
1. Zvone Hribar
2. Dušan Delič
3. Herman Oštir
Nadzorni odbor:
1. Goran Bambič
2. Robert Kos
3. Slavc Pavlič

I
DOMAEČTI
NASV
Šparglji z makaroni
Sezona špargljev je na višku, pa dajmo še
mi skuhati kakšno bolj preprosto in hitro
jed iz te okusne in zdrave zelenjave. Meni
so najbolj všeč z makaroni, pa še dan prej
jih lahko pripraviš.
Potrebujemo: šopek špargljev, makarone,
žlico sesekljane čebule, 15 dag zamrznjenih morskih sadežev, nekaj drobno
narezane pancete ali podobne slanine,
česen, sol, smetano za kuhanje, 15 dag
naribanega sira.
Makarone skuhamo »al dente«. Špargljem
odstranimo trde dele, jih narežemo ter
damo v kozico z vodo, ki ji dodamo malo
soli, sladkorja in masla. Kuhamo 10 do
15 min (vršičkov ni potrebno kuhati). Na
olivnem olju spražimo sesekljano čebulo,
dodamo na kockice narezano panceto,
morske sadeže, česen, malo smetane za
kuhanje in vse skupaj dušimo toliko časa,
da so morski sadeži kuhani.
Makarone odcedimo, stresemo v skledo,
dodamo morske sadeže, šparglje, nariban
sir. Vse sestavine dobro premešamo,
stresemo v namaščen pekač in pečemo pri
180 C 30 do 45 minut.
Zraven postrežemo skledo zelene solate
s paradižnikom, rukolo, čebulo in
mozorello.
Dober tek!
A. B.

Nekaj prijaznih
počitniških nasvetov za
starše
Bliža se čas počitnic in težko pričakovanih
dopustov. To je čas, ko smo starši več
doma, nekoliko umirimo hitri tempo vsakdana, odpotujemo, se družimo s prijatelji
in imamo končno več časa tudi za otroke.
Odrasli imamo seveda v svojih glavah
čisto drugačno predstavo o počitnicah,
kot pa jo imajo naši otroci. Nam veliko
pomeni druženje s prijatelji, rekreacija, poležavanje, oddih … Otroci pa si
nemalokrat želijo drugačnih aktivnosti.
Zelo lahko se zgodi, da se nam počitnice
spremenijo v pravo počitniško moro,
če bo potrebno ves čas tekati za otroki,
jih kontrolirati, se z njimi ukvarjati na
različne načine. Na koncu počitnic bomo
vsi skupaj utrujeni, naveličani drug drugega in komaj bomo čakali, da se vrnemo
v službo, otroci pa v šolo.
Verjemite, da v svoji dolgoletni učiteljski
praksi srečujem vse več otrok, ki se
z velikim veseljem in naveličani
starševskih »torpediranj« vračajo septembra v šolo, o počitnicah pa nimajo
povedati kaj dosti. Najbolj se mi zasmilijo
tisti otroci, ki jim starši za varuške dodelijo računalnik in televizijo.
Poletni čas je namenjen predvsem
gibanju na svežem zraku. Izkoristite svoje
rekreativne dejavnosti tako, da jih prilagodite starosti svojih otrok. Kolesarite
z njimi, rolajte, hodite v hribe, tecite,
plavajte z njimi. Nobeni aktivnosti se vam
zaradi otrok ni treba odpovedati, le intenzivnost je potrebno nekoliko prilagoditi.
Presenečeni boste, kako znajo malčki
uživati v športu, če se z njim ukvarjate
tudi sami. Opazujte jih in verjetno vas bo
marsikdo presenetil s svojim napredkom
glede na lansko leto.
Tudi trening socialnih veščin lahko starši
»podtaknemo« otroku, pa se ne bo niti
zavedal, da se pridno uči upoštevati
navodila, dogovarjati, popuščati, sklepati
kompromise in podobno. Poskušajte ga
vključiti v načrtovanje dogodkov in pri
tem opazujte, kakšne ideje ima otrok.
Seveda ni treba vseh njegovih zamisli
upoštevati, lahko pa uporabite zelo
efektno teorijo izbire. To pomeni, da vi

predlagate npr. tri smeri kolesarkega
izleta (ki so vam pri srcu), otrok pa naj za
nagrado, ker je dobro opravil neko delo,
izbere smer. Tako boste zadovoljni vsi.
Otrok se bo čutil pomembnega in odgovornega, ko mu boste prepustili načrt
izleta, vi si pa te smeri že dolgo želite.
Na morju lahko poleg vodnih dejavnosti
počnete še marsikaj. Če boste otroke
samo odganjali stran, ker vam ustreza
mir, jih boste kmalu lahko zalotili pri
nevarnih ali neprimernih dejavnostih, ki
si jih bodo izbrali sami. Z majhnimi otroki
si privoščite igro v peskovniku (saj še
niste pozabili na tiste packarije z mivko in
vodo, ko lahko človek neizmerno uživa!),
prepustite se domišljiji in uživajte kot
majhni otroci. To odrasli počnemo
premalokrat, kar nekako nas je sram,
počutimo se preveč resne in odrasle. Toda
v nas so še vedno majhni otroci, ki kličejo
k igri. Večeri, ki jih družine preživljajo
skupaj, naj bodo namenjeni prijetnim
razgovorom. Preberite otrokom pravljico,
tudi če že znajo sami brati. Spodbujajte
jih k tudi k tihemu branju, vendar ne pozabite, da le zgledi vlečejo in da ne smete
pričakovati, da bo otrok kar sam od sebe
začel vestno prebirati literaturo, če pa vas
nikoli ne vidi s knjigo v roki.
Naučite malčke iger, ki ste se jih vi
znali igrati, pa jih ne poznajo več (zemljo
krast, »tanc šolo«, »koza klamf« …).
Otroci se radi igrajo vse igre z žogo.
Pridružite se jim, saj bo potem postala
igra še bolj zanimiva. Tudi vi se boste
gotovo naučili kaj novega. Človek se pa
tako uči celo življenje, kajne?
Svetujem vam tudi, da si skupaj z vašimi
»mladički« ogledate kakšno gledališko
predstavo, glasbeno prireditev ali odidete
na koncert.
Verjetno vam bo zmanjkalo časa za vse te
dejavnosti, zato lahko izbirate med njimi,
jih prilagodite vašemu načinu življenja,
vašim interesom.
Verjemite, da vam bodo otroci hvaležni za
čas, ki ga boste preživeli v njihovi družbi,
ob skupni igri. Predvsem pa poskušajte
uživati tudi sami, podarite si veliko lepih
besed, nasmehov, objemov … Vse to je za
otroke in odrasle duševna hrana.
Želim vam veliko toplih, sončnih dni,
veliko prijetnih trenutkov s tistimi,
ki jih imate najraje. Jeseni pa se spet
»slišimo«.
Lep poletni, počitniški pozdrav.
Tatjana Štular, profesorica razrednega
pouka

legendarne
bitnje

Ples ni le ritmično gibanje ob bučni
glasbi. Je oblika sprostitve, druženja,
ne nazadnje pa je lahko tudi izredno
učinkovita oblika telesne vadbe. Blagodejno vpliva tako na fizično kot
psihično počutje. Če se ozremo po naši
okolici, lahko zaznamo, da je tudi nas
»okužil« ples. Da je res tako, potrjujejo
različne organizacije tečajev, prireditev,
tekmovanj.
Eni takih prireditev – Državnemu prvenstvu v latinsko ameriških plesih 2007
– smo bili priča v mesecu marcu. Potekalo
je v Kranju pod okriljem plesnega kluba
Studio Ritem. Na omenjenem tekmovanju
sta si dve naši mladi krajanki priplesali
državno lovoriko.
Ja, drage bralke in bralci, pravilno ste
prebrali. V naši vasi Bitnje premoremo kar
dve državni prvakinji: Katjo Gorzetti in
Nadjo Arhar.
Dekleti sta se izkazali na tekmovanju,
vsaka v svoji kategoriji, v latinsko
ameriških plesih.
In kdo sta Katja in Nadja?
Obe sta še rosno mladi osnovošolki in
polni energije.
Izmenjali smo si kar nekaj telefonskih
pogovorov, da sem Katjo ujela v domačem

Intervju z
državnima prvakinjama
Katjo in Nadjo

okolju. Šola in treningi v Kranju in Ljubljani zapolnjujejo velik del njenega in
časa njenih staršev. Kljub vsemu smo se
srečali in pričeli pogovor na vrtu.
Desetletna Katja Gorzetti je doma
v Srednjih Bitnjah. Njen soplesalec je
v Ljubljani živeč Ukrajinec Andriy
Ronskyy Hurwood in skupaj sta postala
prvaka med sedemnajstimi pari iz vse
Slovenije v kategoriji pionirjev.
I.: Kdo te je navdihnil za ples?
Katja: Trener Anže je naredil noro dobro
predstavitev plesnega kluba na naši šoli
v Stražišču, pritegnilo pa me je sigurno
tudi navdušenje sestre Alme, ki tudi pleše
v klubu.
I.: Kdaj si sploh začela plesati?
Katja: Pred štirimi leti, pri šestih letih.
Sprva sem začela plesati v skupini. Kasneje sem si za kratek čas premislila, toda
latino glasba in gibi so me že zasvojili.
Ko sem v tem vmesnem obdobju enkrat
spremljala sestro Almo na nastop, me je
kar razganjalo. Enostavno sem se morala
vrniti. Istočasno sem tudi plavala.
Ko sem začela plesati v paru, sem na
začetku imela soplesalca Jana. Skupaj
sva plesala 3 leta. V letošnjem letu pa
sem dobila ponudbo s plesne šole Urška
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Ljubljana, da imajo zame novega plesalca, Andriya. Že po prvem srečanju in
skupnem treningu sva tako midva kot
trenerji ugotovili, da imava skupni ritem
in da se tudi karakterno zelo ujameva, kar
je pri plesu zelo pomembno. Začela sva
skupaj trenirati. Tako uspehi na različnih
tekmovanjih kot zlat pokal na državnem
prvenstvu so potrditev, da je bila težka
odločitev glede menjave soplesalca,
pravilna.
I.: Kaj te je najbolj privlači pri plesu in kaj
takrat občutiš?
Katja: Sprva mi je bilo lepo samo gibanje
v ritmih latino glasbe, pa seveda čudovite
oblekce, v plesnih čeveljčkih sem se
počutila kot princeska. Sedaj pa me
najbolj privlačijo različne koreografije.
Več novih koreografij se naučim, bolj
zanimivi so treningi. Komaj čakam, da jih
bova z Andriyem lahko tudi sama ustvarjala.
I.: Kako tvoji prijatelji gledajo na ples in
kako starši?
Katja: Najprej sošolci niso bili pozorni na
moje učenje plesa. Kasneje, ko sem začela
plesati v paru, s fantom, se jim je zdelo
zelo čudno. Sedaj pa so samo navdušeni
in veseli, ko dosežem nov uspeh. Starši
me pri moji dejavnosti v celoti podpirajo.
Vozijo me na treninge v Kranj in Ljubljano, pa na tekme in vedno me spremljajo
in spodbujajo.
I.: Treningi – kje, kdaj, koliko časa? Ti
sploh ostane še kaj časa za „punčkaste“
stvari?
Katja: Tedenski treningi so dvakrat
v Kranju in dvakrat v Ljubljani, vmes pa
še individualne ure. V Ljubljani zato, ker
je moj plesalec iz ljubljanske plesne šole
Urška, tekmujeva pa pod imenom Studia
Ritem. Med vikendom so velikokrat tekme
oz. turnirji, katerih se udeležujemo po
celi Sloveniji. Seveda mi ostane tudi čas
za prijateljice. Veliko se igramo, družimo
in igramo na prostem.
I.: Kaj pa vzorniki?
Katja: Kar nekaj plesnih parov mi je všeč.
Nina in Andraž sta super, pa Priteklja,
v zadnjem času pa sta mi najbolj pri srcu
Urša in Miha s plesne šole Devžej Slovenj
Gradec.
I.: Kje se vidiš v prihodnosti? Boš še nadaljevala s plesom?
Katja (odločno): Trudila se bom in veliko
trenirala. Ples mi je v veselje in užitek,
zato so moje sanje, da postanem svetovna prvakinja kot na primer Katarina
Venturini in Andrej Škufca.
Kot zanimivost lahko zapišemo, da je
mlada plesalka v štirih sezonah zamenjala
že tri pare plesnih čevljev.
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Pot me je peljala nazaj proti Kranju in
v Zg. Bitnjah sem ujela še drugo prvakinjo.
Intervju je potekal zelo aktivno, kajti
Nadja mi je poleg besed več pokazala.
Vsak ples je nazorno prikazala in mi
razložila, kaj in kako.
In kdo je Nadja Arhar?
Sedem let stara prvošolka iz osnovne šole
Orehek in že državna prvaka med mlajšimi
pionirji v latinsko ameriških plesih za leto
2007, seveda skupaj s soplesalcem Lanom
Danom Kerštanjem.
I.: Kdo te je navdušil za ples in kje si
srečala soplesalca?
Nadja: Ja, plesala sem že v vrtcu pri folklori. Vzgojiteljica Marjana nas je učila in
mi smo plesali v vrtcu in nastopali

v narodnih nošah. Koliko sem bila stara?
Se mi zdi, da tri leta.
Lani pa sem sem šla v Studio Ritem in
tam srečala Lana, ki je doma iz Bleda, in
sva začela plesati. Meni je ples zelo všeč.
(Opomba: Nadja je med odgovorom pokazala tudi nov korak pri sambi.)
I.: Kaj te najbolj privlači pri plesu? Kaj
občutiš takrat? Ali česa pri plesu ne
maraš?
Nadja: Ja, ko plešem, mi je lepo. Dobila
sem tudi plesno obleko in čeveljčke.
Najbolj mi je všeč ples samba, ker je
zelo hiter in ga spremlja lepa glasba. Ko
plešem sambo, mi je zelo lepo in fino. Ne
maram pa toliko plesa jive. Ne gre mi tako
zelo dobro in eni koraki so tako čudni.
(Opomba: Nadja že kaže plesne korake, ki
je delajo težave.)

I.: Kako tvoji prijatelji gledajo na ples in
kako sorodniki?
Nadja: Vsi v šoli so bili veseli in so hoteli
prijeti pokal, ki sem ga prinesla v šolo.
Tudi učiteljica je bila vesela. Na tekmovanju so me spremljali tudi mami, oči,
sestra Daša, mama Duša, ata Marjan in vsi
so bili zelo veseli, ko sva zmagala.
I.: Treningi – kje, kdaj, koliko časa. Ti
sploh še ostane kaj časa za „punčkaste“
stvari?
Nadja: Na treninge me vozi mami trikrat
na teden. Včasih imava z Lanom tudi
individualne ure, takrat Primož (opomba:
plesni učitelj) uči samo naju. Veliko se
tudi igram. Zbiram nalepke. Rada imam
tudi konje, zato grem velikokrat do
našega konja Flyja. Aja, pa rada se igram
na računalniku igrice s konji. Hodim pa
tudi v glasbeno šolo, kjer se učim igrati
na flavto.
I.: Kaj pa vzorniki? Kdo ti je pri plesu
všeč?
Nadja: Ja, en par mi je zelo všeč, ki pleše
pri nas. To sta Nina in Andraž.
I.: Kje se vidiš v prihodnosti (šola, poklic
in ples)?
Nadja: Ja, jaz rada plešem in bom še
naprej plesala in se učila in v šolo bom
hodila.
Nadja je bila med intervjujem malček bolj
redkobesedna, pa toliko bolj živahna in
gibčna, saj je ves čas pogovora plesala.
Deklici sta na začetku svoje poti in že
tako uspešni, kajti pot iz Slovenije se
v prihodnosti nadaljuje v Evropo in v svet.
Predani plesu, kljub napornim treningom
in obilici stroškov, ki bremenijo proračun
družin, so vsi, plesalci in starši, odločeni,
da bodo nadaljevali po plesni poti.
Naj na koncu pridam še piko na i, kot je
rad dejal slavni pisatelj Boccacio.
Koliko truda, časa, volje je potrebno,
da se pride do državnega prvaka, vedo
tekmovalci in njihovi starši, ki podpirajo
svoje otroke.
Ob vsem zapisanem pa se mi poraja
vprašanje: ali se klubih, v katerih otroci
trenirajo, lokalne skupnosti in seveda
širše sama država, zavedajo, kako
pomembni so ravno ti otroci, ki zmagujejo na različnih tekmovanjih in s tem
promovirajo omenjene akterje?!
Za Informator se je pogovarjala
Tatjana Muraja Oblak

INA
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Andrej Šifrer

Mini motorji so v cestnem
prometu prepovedani

Andrej je bil mlajši brat Franca Šifrerja
– Kozinovega oča (glej Informator št. 18,
april 2007). Rojen je bil 30. novembra
1845 na Kozinovi kmetiji, Srednje Bitnje
30. Starša sta mu omogočila, da je kot
eden redkih otrok v tistem času obiskoval
gimnazijo in jo tudi uspešno dokončal.
V sebi pa je imel tudi nekoliko pustolovske žilice. Zato je po končanem študiju
navdušil skupino mladih fantov, da so
se odločili za potovanje preko luže. Tako
se je 1867 leta zbralo v Ljubljani osem
dogodivščin željnih mladeničev. Njihov
cilj je bil ameriški divji zahod. Temu primerno so bili tudi oboroženi. Vsi so imeli
revolverje in puške, nekateri pa celo dve.
Vkrcali so se na prekooceansko jadrnico in
odpluli dogodivščinam naproti. Poldrugi
mesec so se zibali na Atlantiku in končno
prispeli v obljubljeno deželo Združene
države Amerike. Povsod, kjer so se pojavili, so vzbujali splošno pozornost zaradi
svoje oborožitve pa tudi oprave. Prav vsi
so bili v gorenjskih narodnih nošah.
Andrej je nameraval nekaj časa preživeti
v Severni Ameriki, potem pa odpotovati
še na jug v Argentino, Brazilijo in Čile.
Najprej pa je obiskal rojaka in misijonarja, poznejšega škofa, Jakoba Trobca. Ta
je živel v benediktinskem samostanu
v St. Paulu v Minnesoti. Imela sta dolge in
poglobljene pogovore. Nazadnje je Trobec
navdušil Andreja za delo v misijonih.
Tako je postal redovnik. Dobil je ime pater
Vincenc. V duhovnika je bil posvečen
1872. leta. Potem je vse življenje deloval
v Ameriki kot misijonar. Za njim sta prišli
še dve njegovi sestri, Marija in Katarina.
Tudi oni dve sta vstopili v benediktinski
samostan in postali misijonarki.
Zgled patra Vincenca je vzpodbudil še
nekatere njegove sovaščane, da so prišli
za njim v ZDA. To so bili: Franc Ločnikar,
poznejši opat benediktinskega samostana, Franc Rajgelj in dve njegovi sestri. Vsi
omenjeni so vstopili v benediktinski red.
Peter Vincenc – Andrej Šifrer je umrl 19.
oktobra 1929 v opatiji Sv. Janeza Krsnika
v Collegevillu v ZDA v 84 letu starosti.

Obveščam vas, da policisti ugotavljamo, da se v cestnem prometu pojavlja
vedno več mini motorjev. Mini motorji so
podobni pomanjšanim kolesom z motorji
in motornim kolesom. Ta vozila so zelo
majhna, okretna, uporabljajo pa jih mladi
in tudi starejši. Vozijo se po pločnikih,
kolesarskih stezah in manj prometnih ulicah. Omenjena vozila niso homologirana,
vozniki pa so prepričani, da registracija
teh vozil ni potrebna, ter, da za vožnjo leteh ne potrebujejo vozniškega dovoljenja.
Mini motorji ne izpolnjujejo tehničnih
pogojev, ki jih morajo izpolnjevati vozila
za vožnjo v cestnem prometu. Omenjena
vozila ne moremo šteti kot posebno prevozno sredstvo v cestnem prometu, ker
jih poganja motor in presegajo hitrosti
gibanja pešcev (5 km/h). Iz napisanega
sledi, da vožnja v cestnem prometu s temi
vozili pod nobenimi pogoji ni dovoljena, dovoljena pa je na neprometnih
površinah (hišno dvorišče, poligon ipd).
Na podlagi Zakona o varnosti cestnega prometa, člen 96., odstavek 5, za
uporabo mini motorja policist kršitelju
izreče globo, prepove nadaljnjo vožnjo in
vozilo izloči iz prometa. V istem zakonu
je tudi določeno, da v primerih, ko je
prekršek otroka ali mladoletnika posledica opustitve dolžne skrbi ali nadzora
staršev, policist le te po 94. členu istega
zakona prav tako kaznuje
z globo. Opustitev dolžne skrbi ali
nadzora nastopi zlasti tedaj, ko starši
omogočijo, dovolijo ali dopustijo vožnjo
v nasprotju s prometnimi predpisi.
Zaradi nizke cene (od 100 EUR naprej)
in te tako-imenovane modne muhe je
izdelek izredno priljubljen pri mladih
(otroci in mladoletniki). Tako starši
velikokrat razmišljajo o nakupu mini
motorjev svojim otrokom (kot nagrade
za šolski uspeh). Ta njihova odločitev
je še močnejša ob trditvah prodajalcev,
da za uporabo teh motorjev ne potrebujejo vozniškega dovoljenja in varnostne
čelade.

Zapisal Lojze Zavrl
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Starši, ki nagrajujete svoje otroke za
uspehe v šoli, zavedajte se, da je varnost
in zdravje otrok velikokrat v vaših rokah!
Vodja policijskega okoliša
Robert Ternik

Nasveti za dopust
Poletni meseci so čas izletov in dopustov,
ko večina prebivalcev vsaj za nekaj dni
odide od doma na zaslužen oddih ter
obišče razne turistične kraje. Na žalost pa
na našo odsotnost računajo tudi nepridipravi, ki bodo poskušali izkoristiti naše
proste dni in tudi našo neprevidnost na
poti.
Policisti svetujemo, da pred odhodom
dobro zavarujete dom in ob odsotnosti v stanovanjih in hišah ne puščate
vrednejših predmetov ter denarja. Svetujemo vam, da:
- o svoji odsotnosti ne puščate sporočil na
telefonskih tajnicah,
- ključev ne puščate na skritih mestih ,
- sosede prosite, da povečajo pozornost
na vaš dom in vam praznijo poštni nabiralnik,
- vgradite si tudi avtomatska stikala za
luči, ki se od mraka do zore prižigajo in
ugašajo v naključnih intervalih, saj »opazovalcem« hiše dajejo videz, da je nekdo
prisoten v hiši.
V primeru tatvin in drugih kaznivih
dejanjih ter ostalih primerih, ki zahtevajo
takojšnje ukrepanje policije, nas pokličite
na interventno številko 113. Lahko nas
obvestite tudi direktno na PP Kranj na
tel. št. 2336400. Tisti, ki bi radi ostali
anonimni, za prijavo v zvezi s kaznivimi
dejanji lahko pokličete tudi na na telefonsko številko 080-1200, ki vam zagotavlja
anonimnost.
Seveda pa se tatovi ne veselijo samo
naše prazne hiše oz. stanovanja, temveč
nas spremljajo tudi na poti. Ob tem se
nam pojavlja vprašanje, kako se na poti
zaščititi. Tisti, ki o tem razmišljate, pa do
odgovora še niste prišli, naj vam povem,
da 100-odstotne zaščite ni, saj so tatovi
vedno bolj vešči. Lahko pa tatovom in
vlomilcem z nekaterimi preventivnimi
ukrepi precej otežimo delo:
1. Vedno zaklenimo vozilo, tudi, če ga
želimo zapustiti za samo za kratek čas.
2. Nikoli ne puščamo na vidnem mestu
vrednih predmetov. Zakrijemo ali jih
varno spravimo v zaklenjen prtljažnik.
3. Dokumente in denar, če je le možno,
nosimo v posebni denarnici, ki si jo obesimo okrog vratu ali pripnemo okrog pasu.
Nikoli ne puščajmo torbic, denarnic ali
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listnic na zadnjih sedežih. Zelo zanimivi
za kriminalce so tudi naši potni listi.
• Vsako izgubo, tatvino ali pogrešitev
osebnih dokumentov v tujini takoj
sporočimo na diplomatsko–konzularno
predstavništvo naše države v tujini. Kadar
to ni mogoče, pa najkasneje v osmih dneh
po prihodu v Slovenijo o tem obvestimo
upravno enoto.
4. Če smo na poti z avtodomom ali
počitniško prikolico, si pravočasno predvidimo prenočevanje, ki naj bo le
v kampih.
5. Ne parkirajmo na neosvetljenih
parkiriščih.
6. Če nas nekdo med vožnjo opozarja
na napako na našem vozilu ali nas želi
zaustaviti, nadaljujmo z vožnjo do prvega
počivališča. Če pa se že moramo ustaviti,
zaklenimo vozilo. Sopotniki naj nadzirajo
situacijo okrog vozila.
Vodja policijskega okoliša
Robert Ternik

varčujmo z Vodo
Voda je naravni vir, ki si ga delimo vsi.
Ljudje uporabljamo vodo za številna
opravila, za pitje, pranje, čiščenje in umivanje. Z naraščanjem prebivalstva v naši
vasi potrebujemo tudi vedno več vode.
Zato včasih vode v nekaterih predelih že
primanjkuje.
Glede na navedeno, je zelo pomembno,
da se naučimo preudarno ravnati z vodo.
Nekaj nasvetov za varčnejšo porabo vode:
- Medtem ko si čistite zobe, zaprite vodo
(privarčujete 5 litrov vode).
- Za mrzle napitke ne spuščajle vode, da
bo pritekla mrzla. Namesto tega uporabite ledene kocke ali pa postavite vrč
z vodo v hladilnik.
- Z vodo, s katero čistite zelenjavo in
sadje, zalijte rože.
- Za umivanje uporabljajte prho in ne
kopanja. Ko se milite, vodo zaprite.
- Pomivalni stroj vklopite, ko je polno
naložen s posodo.
- Iz pipe, iz katere kaplja, izteče do 90
litrov vode na dan! Namestite varčevalno
prho.
- Trato ali vrt zalivajte zgodaj zjutraj ali
pozno zvečer. S tem preprečite izhlapevanje.
- Ko perete avto, uporabite vedro vode,
na koncu pa avto samo na hitro sperite
z vodo iz cevi.
Vedno, ko puščamo odprto pipo, pomislimo na to, kako na drugem koncu
našega planeta nimajo pitne vode niti za

uživanje, kaj šele za umivanje.
Zato pazimo na naše naravno bogastvo,
katerega »za enkrat« še imamo na voljo,
kot na punčico očesa.
Tatjana Muraja Oblak

DOGAJA
Beremo z Manco Košir
Bralni krožek Sorško polje je zaključil
tretjo sezono branja in skupnega
druženja. Prav posebni pečat je pritisnila
naša ambasadorka gospa Manca Košir,
ki nas je zadnjo majsko sredo obiskala in
nam podarila svoj dragoceni čas. Pogovor
o naši zadnji knjigi Tek za zmajem, avtorja
Khaleda Hosseinija, je vodila kar ona.
Potem nam je nasula kup naslovov knjig,
ki so se je dotaknili. Prav primerno za ta
poletni čas, kajti lažje si bomo utrgali
trenutke časa zase in za našo skupno
strast – branje.
Počaščeni smo, da je bila z nami naša
Manca Košir. Večer je bil tako popoln.
Čeprav se dobivamo že tri leta, in ko pride
jesen, komaj čakamo, da nadaljujemo
z našim skupnim branjem, je prav njen
obisk tisto, kar je potrdilo, da smo na
pravi poti. Ne samo, da nas druži branje
in veselje do lepe besede, postali smo
tudi pravi prijatelji. Ponosni smo na to,
da imamo v Bitnjah bralni krožek, in
ponosni, da med ljudi širimo bralni virus.
Hvaležni smo naši ARSovki (Ambasadorki
Radostnega Staranja), da se je odločila za
nas in bila pri nas.
Mateja Arhar, mentorica BMK

Odločitev za sedanjost
Dušan Sorđan – modni kreator in izdelovalec umetelnih pletenin svetovnega
slovesa po tridesetih letih z modno revijo
spet v Ljubljani, je pisalo na vabilu, ki
mi ga je poslala prijateljica, prepričana,
da bom tam tudi jaz. In sicer v osrednji
vlogi voditeljice modne revije v Celici
(zagotovo je ta hotelček največkrat fotografiran slovenski primerek odličnosti
svoje vrste v tujem tisku!), kot me je
navdušeno prepričevala po telefonu:
»Oblečena boš v božansko Dušanovo
obleko, imela boš frizerja in šminkerja…
Za vse bo poskrbljeno, da boš lepa …
Vsi, ki smo nosili Dušanove obleke na
njegovi prvi modni reviji v Sloveniji

pred tremi desetletji v hotelu Lev, bomo
tam. A se spomniš, da je bila to tvoja
zadnja modna revija, nikoli več se nisi
pojavila na pisti, se spominjaš?« me je
spodbujala, ko je zaslišala moj NE. Bila
sem neomajna. Ta dan je moj sveti dan
– dopoldne sem kot prostovoljka hospica
pri ljubem bolnem človeku, popoldne do
poznega večera z vnuki. Čeprav Dušana
spoštujem in bi ga rada objela, čeprav bi
z veseljem poklepetala z manekenkami iz
svoje mladosti, je zmagala sedanjost nad
preteklostjo.

tri desetletja trajajoča akademska preteklost je zgrmela na tla. Razprostrla se je
pred mojimi nogami bohotno in bogato in
bila sem zadovoljna. Pravzaprav sem veliko napisala, že pred časom to, kar drugi
pišejo danes. Sedla sem za računalnik in
odgovorila prijaznemu uredniku, da ne
bom napisala članka za zbornik o cenzuri,
bom pa vesela, če ponatisnejo tistega iz
leta 1991. Ki je moja preteklost, a večna
družbena sedanjost.

Kratek čas za tem je prišlo povabilo, naj
napišem članek o medijski situaciji na
Slovenskem za zbornik, ki se bo posvetil
predvsem cenzuri in političnim pritiskom
na urednike in novinarje. Globoko sem
vzdihnila, se spomnila, da sem napisala
desetine člankov na to temo, in segla na
vrhnjo polico knjižne omare, kjer imam
zložene knjige in revije, v katerih sem
objavila svoje prispevke o novinarstvu in
medijih. Da bi našla članek, ki je bil objavljen leta 1991, a bi danes hotela povedati isto: Ni avtonomije novinarjev (ne
zdravnikov ne pravnikov ne šivilj in modnih kreatorjev, če hočete) brez znanja in
ni svobode brez odgovornosti. Prijela sem
knjigo, v kateri je natisnjen ta članek, jo
potegnila s police in zakričala od groze:
Strašansko je zabobnelo, revije in knjige
s police so se usule na tla, po celi sobi
so letele in jaz sem stala med njimi z
izbuljenimi očmi in odprtimi usti. Prvo,
kar me je spreletelo, je bilo: Še sreča, da
sem se sklonila in so mi padale po hrbtu,
če bi mi tole letelo na glavo, ne vem, kako
bi se končalo … V hipu sem se zavedala
– preteklost je padala s polic, moja skoraj

Ker so vse dobre reči tri, mi je preteklost
še tretjič v tistih dneh potrkala na rame.
Hej, jaz sem še tu, jaz še trajam, mi je
šepetala preteklost z vabila na akademijo ob 25-letnici obstoja Nove revije.
»Ob izidu 300. številke Nove revije naj
spomnimo na nekaj ključnih dejanj, ki
zarisujejo duhovni, kulturni, družbeni in
politični pomen revije v vsem tem dogajanju,« je zapisal na slavnostno vabilo
ON, zaradi katerega bi rada prišla – glavni
urednik Nove revije, velik pesnik in erotik.
Predvsem zaradi njega je naše podjetje
sploh nastalo, ko smo se dobivali pri njem
v pisarni v založbi Mladinske knjige, kjer
je v začetku osemdesetih letih prejšnjega
stoletja to naše veliko srce službovalo.
Njegov erotizem nas je povezoval, zaradi
njegovega strastnega utripanja v obnebju
duha in pesništva je Nova revija še danes
najbolj vznemirljivo mesečno čtivo za
mišljenje na Slovenskem. Zaradi njega
sem v uredništvu že od začetka. Zaradi
– Nika Grafenauerja.
Ampak! Prav ta dan ob isti uri sem imela v
koledarju zapisano že dolgo, že dva ali tri

mesece je pisalo, da imam srečanje
s študijskim krožkom Beremo z Manco
Košir v Bitnjah na Gorenjskem. Njihova
mentorica Mateja je veliko srce za svoje
kraje, je kot Grafenauerjev odvod za
vzdrževanje ustvarjalnosti in duhovne
radosti na Gorenjskem. Dve leti so me
vabili, naj jih pridem obiskat, moje
krožkarice, dve leti! Ko smo končno uspeli
uskladiti termin, da pridem na zadnje
srečanje v tej sezoni, sem si datum v koledarju obkrožila z rdečo barvo. Dala sem
na tehtnico: Ali naj telefoniram Mateji
in se ji opravičim, da ne morem priti, ker
imamo prav takrat slavnostno akademijo
Nove revije? Oj, kako dobro, kako dobro
je, da imam svojo mero za odločanje.
Mera se imenuje – človek. Koliko ljudi
bom razočarala, ljudi, ki me čakajo že dve
leti, če me ne bo na srečanje gorečih
bralk v Bitnje? In mojega dragega
prijatelja Janija Urbanca, recitatorja, ki
je osvojil širno Slovenijo z deklamacijo
pesmi Ferija Lainščka Ne bodi kot drugi po
televiziji, ko je bil gost pri popularnem
Ladu Bizovičarju v imenitni oddaji TLP,
njega, ki s predanostjo recitira na izust
pesmi Gregorja Strniše, Daneta Zajca,
Murna, Kosovela … ah, kaj bi naštevala,
mnogih, mnogih slovenskih poetov tako
moškega kot ženskega spola … na literarnih večerih v velikih in majhnih slovenskih krajih. Z njim sem bila dogovorjena
za prmejduš, da gre z menoj v Bitnje
in tam recitira Lainščka krožkaricam
BMK kot moje zahvalno darilo. Naj zdaj
zamenjam te ljudi s predsednikom vlade
Janezom Janšo, ki bo imel govor na akademiji? On prav zagotovo ne bo opazil,
da me ni! Tudi drugi obiskovalci spominjanja na veličastne dosežke Nove revije
za slovenski narod in državo me ne bodo
pogrešali. Opravičila sem se torej Niku
Grafenauerju in odšla v Bitnje. Sedanjost
je pretehtala preteklost.
Ni bilo lahko. Ker sprejemanje odločitev
ni lahko početje. Ah, kako bi mi prijalo
biti razkošna prva dama Duškove modne
revije, v njegovi nedvomno čarobni
obleki, morda bi jo lahko potem še
kupila po dostopni ceni … Tako sem se
oblačila v svojih manekenskih časih.
Najboljše, najlepše in hkrati poceni, saj
smo dobivale obleke skoraj zastonj. Kdo
pa bi jih nosil za nami, takrat so bile
šivane še po naših merah. Z lahkoto bi
napisala članek o novinarski svobodi
in (samo)cenzuri, saj v računalniškem
programu obstaja za razumnike najbolj
imenitno geslo vseh časov: vstavi. Vstaviš
en odstavek iz tega članka, pa iz onega,
vmes napišeš nekaj povezovalnih svežih
besed … In seveda sem bila radovedna,
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kaj bo Janša povedal na slavnostni akademiji, seveda sem bila. Mož z mnogimi
obrazi je JJ – enega, morda najbolj globokega in občutenega sem spoznala, ko
sva si pisala. Jaz njemu v zapor, on meni
iz zapora. Poslal mi je šop prelepih pesmi,
ki so me osupnile s svojo presežnostjo.
Odnesla sem jih v Novo revijo in objavili
smo blok pesmi Janeza Janše. Takrat,
v preteklosti.

izlet kud bitnje
Kudovci so se ob zaključku sezone 2006/07 odpravili na Štajersko, kjer so si ogledali
Slovenske Konjice in okolico. Izlet je bil nepozaben.

Najpomembnejša ura je vedno sedanjost,
pravijo menihi in je zapisal eden največjih
novinarjev našega časa, Avstrijec Heinz
Nußbaumer v preprosti, a globoki knjižici
o izkušnjah romarja na goro Atos za naše
življenje z naslovom Menih v meni. Branje
te knjige sem si podarila kot nagrado
za pravilno odločitev. Za odločitev za
sedanjost.
Manca Košir, Obrazi, 15. junij 2007
Utrinek iz izleta

PRIREDITEV PRIHOD POMLADI
Petek 13. si je v ljudskem izročilu po
krivici prislužil slabo slavo, saj je bil prav
petek, 13. april, za krajane KS Bitnje prav
poseben dan. Kudovci smo v sodelovanju
s KS Bitnje pripravili tradicionalno
prireditev Prihod pomladi, s katero smo
zaokrožili proslavljanje ob prazniku krajevne skupnosti Bitnje.
Prireditev je bila namenjena vsem krajanom, osebno pa smo povabili 78 krajanov, ki so v letošnjem letu prestopili prag
80 let.
Predsednica KUD Bitnje Mateja Arhar je
pretrgala tremo nastopajočih in predala
besedo predsedniku KS Borisu Oblaku.
Poučno igrico o ekologiji so pod mentorstvom Barbare Štular zaigrali otroci
dramskega krožka POŠ Žabnica. Ljubko

pesmico je zapela Žana Kepic, Daša Arhar
pa zaigrala na kljunasto flavto. Plesna
para, Tia Pavlovič in Lovro Hafnar ter
državna prvaka Nadja Arhar in Lan Dan
Kerštanj, sta v dvorano prinesla pridih
latino vzdušja. Umirila nas je deklamacije Rebeke Dolinar. Sledila je podelitev
plaket za delovanje v KUD Bitnje. Letošnji
plaketi sta prejeli Marjana Jekovec in
Duša Jeršin. Poskočni ritmi izpod prstov
harmonikarja Vinka Ušeničnika in folklorna skupina iz vrtca Biba pod vodstvom
Marjane Jekovec so dvorano dobro ogreli,
za piko na i pa je poskrbela Brigita Ziherl,
ki je dokazala, da je harmonika naš
inštrument, saj smo ob njeni spremljavo
vsi prisotni zapeli.

Prireditev smo “posladkali” z dobrotami,
ki so jih spekle članice krožkov KUD Bitnje, za kar se jim zahvaljujemo.
Zahvaljujemo se tudi vrtnarijama Flora
in Krnc, ki sta poskrbeli za cvetlične
dekoracije, in ge. Marjanci, ki je
pripravila klekljana darilca za vse
nastopajoče plesalce. Hvala tudi gasilcem, ki so poskrbeli za varnost, in sosedom GD za potrpežljivost pri parkiranju
avtomobilov.
Nasmejani obrazi obiskovalcev in
nastopajočih so tisto, kar nas bo spremljalo do naslednje pomladi, ko se spet
srečamo.
Tatjana Muraja Oblak
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KS Bitnje prireja tradicionalno otroško
veselico Direndaj, in sicer v soboto, 1.
septembra 2007, s pričetkom ob 10. uri.
Podroben program bo objavljen na znanih
mestih.
Otroci in starši, krajani Bitenj vabljeni na
prireditev!
Hkrati vas vabimo tudi, da se pridružite
organizatorjem. Vsakršna ideja in pomoč
bo dobrodošla!

Gasilci plešemo
V aprilu smo gasilci PGD Bitnje organizirali plesni tečaj, na katerem smo
se učili predvsem družabnih plesov.
Tečaj je potekal ob vikendih, v prostorih
gasilskega društva. Ob zvokih glasbe in
budnem očesu učiteljice plesa smo našli
tudi čas za smeh in zabavo. Po končanih
učnih urah smo nadaljevali z družabnim
srečanjem. Ko smo zaključili s tečajem,
smo se odločili, da pridobljeno znanje
izpopolnimo in nadgradimo še v jesensko-zimskem času.

zgoraj brez!
V Bitnjah smo družabni, pa tudi predani
športniki. Pomerili smo se predstavniki
Sveta KS s prijatelji proti NK Bitnje.
Zmagali smo boljši!

gorenjski muzej
Gorenjski muzej 5. julija 2007 odpira
vrata razstavi o sitih iz konjske žime.
rabljeni avtomobili na spletu

O

ZABAVN

Zdrav način življenja
V tovrstni kolumni bo govor predvsem
o zdravem načinu življenja, kjer bom bolj
nazorno osvetlil pomembnost gibanja ter
pomena zdrave prehrane.
Pa začnimo kar pri besedi rekreacija.
Terminološko bi jo lahko opredelili kot
dejavnost, kjer se človek telesno in
duševno sprosti ter okrepi. V razvitejšem
zahodnem svetu jo dandanes pogosto
nadomešča pogovorna beseda fitnes, ki
ima v svojem smislu popolnoma enak pomen. Tako pojem »fitnesirati« ne pomeni
samo vadbe za moč, kjer se »pumpa«
mišice, ampak predstavlja raznovrstnost
gibanja, ki se izvaja tako v naravi kot
v zaprtih prostorih (telovadnice, fitnesi,
dvorane ...).
In zakaj je rekreiranje oziroma »fitnesiranje« tako zelo pomembno?
Pri bolj poglobljenem filozofskem razpravljanju bi prišli do ugotovitve, da je
gibanje ena od osnovnih bioloških potreb

človeka. Če to ignoriramo, se moramo slej
kot prej soočiti z dejstvom, da ima vsak
vzrok svojo posledico oziroma drugače,
sprijazniti se moramo s posledicami, ki
jih taka ignoranca prinaša. Posledice pa
so dokaj očitne, saj nam o njih govorijo
(pričajo) vsakodnevne multimedijske
novice. Da, govorim o boleznih srčnožilnega sistema ter okvarah lokomotornega aparata oziroma mišično-skeletnega
sistema. Naj omenim le najpogostejše:
povišan krvni tlak, povišan slabi holesterol, diabetes in na drugi strani bolečine
ter poškodbe sklepov, mišic (bolečine v
križu, mišični krči, zvini gležnja,
kolena ...). Vse to pa seveda vpliva tudi
na našo kvaliteto življenja. No, seveda
so tu še drugi dejavniki, ki bolj ali manj
vplivajo na samo kvaliteto (zdrava
prehrana, način življenja, psihični stres,
nekateri klimatski dejavniki ...), vendar
bo gibanje prevzelo levji delež. Z gibanjem bomo vplivali tudi na večjo porabo
kalorij, kar zmanjša možnost kopičenja
maščobnih volančkov ter posledično
prekomerne debelosti.
O tem, kakšno gibanje je najprimernejše,
pa prihodnjič.
Grega Jenko
prof. športne vzgoje, osebni in kondicijski
trener

napovednik
NAPOVEDNIK DOGODKOV
JULIJ - SEPTEMBER 2007
Knjižnica Bitnje - vsak četrtek od 17. do
19. ure
Otroška veselica Direndaj na otroškem
igrišču v Sp. Bitnjah – 1. september
2007*
Seja sveta KS Bitnje – 13. september
2007*
Tekme in treningi NK Bitnje – razporedi
bodo predvidoma od sredine avgusta
dalje na spletni strani NK Bitnje (http://
nk.bitnje.si/) in na igrišču v Sp. Bitnjah.
Termini so okvirni, za natančen termin
spremljajte našo spletno stran (www.
bitnje.si), spletno stran NK Bitnje
(http://nk.bitnje.si), forum KS Bitnje (
http://forum.bitnje.si/) ali pokličite na
telefon KS Bitnje: 041 /759 104.
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CEMENTARSTVO
STANONIK
Jože Stanonik s.p.
Matjaž Stanonik
vodja delavnice in montaže

Sr. Bitnje 47
4209 Žabnica

êiê¡£§±ê¤¢ª©ê% 

tel 02 231 68 10
fax 04 231 68 11
gsm 041 654 371

Nov lokal v prostorih bivše Tinkare.
pon-čet: 7.00 - 23.00
pet-sob: 7.00 - 24.00
ned: 9.00 - 23.00
Poleg ostale ponudbe nudimo tudi:
frapeje, sorbete, cocktaile, sladoled

S T R O J N O I N S T A V B N O K L J U Č A V N I ČARSTVO

Laze 18 a
4000 KRANJ

KO JE CISTERNA PRAZNA,
JE PRAVI ČAS ZA KONTROLO
CISTERNE IN ČIŠČENJE!
S tem preprečimo okvare črpalke,
mašenje šob in filtra, motnje v
delovanju med sezono in pridobimo
lažje nastavitve gorilnika, boljše
izgorevanje in manjšo porabo in
zanesljivo delovanje v kurilni sezoni.

tel.: 04 251 99 22
fax: 04 251 99 25
e-mail: komerciala@ekol.si
PRODAJA KURILNEGA
OLJA PO KONKURENČNIH
CENAH.
pokličite brezplačni telefon

080 21 50

Vsi prejemniki lahko s tem bonom uveljavite popust v višini 15 EUR,
če boste do 31.12.2007 naročili čiščenje cisterne ali njenega razreza!

