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BESEDNAIŠT VA
URED
Drage krajanke, spoštovani krajani!
Počitnice in dopusti so za nami. Od
poletja smo se veselo poslovili z našim
Direndajem. Sedaj pa so pred nami novi
izzivi, novo šolsko leto in novi dogodki.
Pred nami pa se odpira tudi nova številka
krajevnega glasila. Jubilejna, 20.
številka. Verjetno ste takoj, ko ste Informator vzeli v roke, opazili, da se je spet
zredil. V Bitnjah se ves čas dogaja, o tem
pa piše naš Informator. V že poznanih
rubrikah boste prebirali o delu Sveta KS,
o raznih dogodkih, ki so že bili ali pa še
bodo pa še o marsičem. V uredništvo pa je
prispelo tudi pismo naše bralke, pozivamo vas, da nanj odgovorite in napišete
svoje mnenje.
Bodite pozorni na napovednik dogajanj,
ki se v tokratni številki nahaja na sredini.
Lahko ga iztrgate in si ga obesite na
vidno mesto. Tako boste lahko vsak čas
vedeli, kaj se v Bitnjah dogaja in kam ste
lepo vabljeni.
Kot vselej vas tudi tokrat vabimo, da
nam pošljete vaše prispevke, predloge,
pripombe, pohvale na že znane naslove:
nabiralnik KS Bitnje pri vhodu v GD
Bitnje,
naslov: KS Bitnje, Zg.Bitnje 33, 4209
Žabnica,
e-mail: ks.bitnje@abakus.si.
Vabljeni tudi na našo spletno stran
www.bitnje.si in debate v forumu.
Pa ne pozabite na naše vitrine, ki so
nameščene po vsej vasi. Obvestila, ki so
nameščena v njih vas sprotno obveščajo
o dogodkih, ki jih za krajane pripravljajo
društva, organizacije in KS.
Zdaj pa vas vabim med domače vrstice.
Želim vam veliko užitkov v prebiranju 20.
številke Informatorja in …
se beremo spet v 21. številki, ki bo izšla
konec letošnjega leta.
Mateja Arhar, urednica
uredništvo: Mateja Arhar, Mirjana
Jurjevec, Tatjana Muraja Oblak,
Nataša Hafnar
tehnična urednica: Danaja Oblak
tisk: Tiskarna Peg
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RAZPIS MESTNE OBČINE
KRANJ ZA INVESTICIJE
V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH
Mestna občina Kranj je tudi letos izvedla
Interni razpis za zbiranje predlogov oz.
projektov krajevnih skupnostih Mestne
občine Kranj za investicije in investicijsko
vzdrževanje objektov v javni rabi in objektov gospodarske javne infrastrukture.
Krajevna skupnost Bitnje je na razpisu
prejela:
- Za postavitev javne razsvetljave 22.948
EUR. S pridobljenimi sredstvi smo postavili 12 novih svetlobnih teles.
- Za asfaltiranje in preplastitev cest
17.130 EUR. Dela še potekajo.

INTERNETNI PRIKLJUČKI
V zadnjem letu smo na naslov krajevne
skupnosti prejeli več vprašanj glede
internetnih priključkov. Vse več krajanov se namreč pritožuje, da internetnega priključka ne more dobiti, ker ni
več prostih povezav. O rešitvi te težave
smo povprašali Mestno občino Kranj z
dopisom že 20. 3. 2007. Od takrat redno
poizvedujemo o rešitvah problemov. 10.
6. 2007 smo govorili z vodjo Oddelka za
gospodarske javne službe, g. Markom
Hočevarjem (tel. 237-31-49), ki nam je
zagotovil, da se problem ureja. Do 14.
9. 2007 še nismo prejeli nobenih novih
informacij, zato smo na Mestno občino
Kranj ponovno poslali dopis. Vse informacije bomo sproti objavljali na naši
spletni strani www.bitnje.si.

KAJ JE »JAVNO DOBRO«?
Osnovna definicija javnega dobra je
določena v Stvarnopravnem zakoniku, ki v
19. členu določa:
(1) Javno dobro je stvar, ki jo v skladu
z njenim namenom ob enakih pogojih
lahko uporablja vsakdo (splošna raba).
(2) Zakon določa, katera stvar je javno
dobro in kakšni so pogoji za njegovo
uporabo.

(3) Na javnem dobru se lahko pridobi tudi
posebna pravica uporabe pod pogoji, ki
jih določa zakon.
Področni zakoni pa potem določajo, kaj
je javno dobro. Tako npr. Zakon o javnih
cestah v 2. členu določa:
(2) Javne ceste so javno dobro in so izven
pravnega prometa. Na njih ni mogoče
pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.

MERITVE HITROSTI V BITNJAH
V letu 2006 in 2007 je Mestna občina
Kranj na pobudo Krajevne skupnosti
Bitnje v Bitnjah izvajala meritve hitrosti
na petih točkah. Prejeli smo rezultate
meritev, ki jih podajamo v spodnji tabeli
oz. grafu. O nadaljnjih akcijah se moramo
še pogovoriti s predstavniki Mestne
občine Kranj. Informacije bodo objavljene na naši spletni strani www.bitnje.si
in v naslednji številki Informatorja.
Rezultati v tabeli so v odstotkih. Kolona
»V mejah« pomeni, da je vozilo peljalo 30
ali manj km/h. V koloni »Preko 30« pa je
objavljen odstotek vozil, ki je omejitev
prekoračil.
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Tudi za vse ostale pripombe, pohvale, kritike ali predloge vljudno vabimo krajane,
da se obračajo na zgornje kontakte ali na
naslov Krajevna skupnost Bitnje, Zgornje
Bitnje 33, 4209 Žabnica.

PRENOSNIK V PROSTORIH
KS BITNJE ZA UPORABO VSEH
KRAJANOV
Za potrebe delovanja KS Bitnje in
dostopnost dokumentov KS krajanom
je bil nabavljen in nameščen prenosni
računalnik v prostorih KS Bitnje. Urejena je bila ADSL povezava in brezžična
povezava v prostorih KS Bitnje. Naj se ob
tej priložnosti za pomoč pri vzpostavitvi
povezave zahvalimo g. Iztoku Kavčiču.
Na računalniku so na razpolago vsi elektronski dokumenti KS. Namenjen je tudi
pregledovanju internetne strani KS Bitnje
in sodelovanju na forumih. Še posebej
ste vabljeni, da si ogledate in ocenite
fotografije, ki so prispele na natečaj
Bitnje 2007.
Vabimo vas, da prenosnik uporabljate v
času krožkov. Prav tako je po predhodnem
dogovoru na voljo vsem društvom v kraju
tudi za uporabo na terenu.

TELEFONSKI ŠTEVILKI
KS BITNJE
Telefon KS Bitnje:
041/759-104, dosegljiv v delovnih dneh
med 16. in 19. uro.
Predsednik KS Bitnje:
Boris Oblak, tel. 051/368-721, dosegljiv
v delovnih dneh med 17. in 18. uro.

PRIPOMBE V ZVEZI
S PLUŽENJEM
Jesen je pred vrati in zima bo zdaj zdaj tu.
Zato vse krajane naprošamo, da PRIPOMBE V ZVEZI S PLUŽENJEM posredujejo
na elektronski naslov ks.bitnje@abakus.
si (Elektronski naslov je zavarovan pred
nezaželeno pošto, za predogled potrebujete podporo Javascript), v urgentnih
primerih pa na telefonsko številko 041
759-104 in ne na zasebne telefonske
številke članov Sveta Krajevne skupnosti
Bitnje.
kimavec 2007 informator20 1

VRAČANJE VLAGANJ V TELEKOMUNIKACIJSKA OMREŽJA

UREDITEV ŽIVIH MEJA IN
OGRAJ OB OBČINSKIH CESTAH

Na svet KS Bitnje se v zadnjih mesecih
vse več krajanov obrača z vprašanjem
kdaj lahko pričakujejo pričetek vračila
vlaganj v telekomunikacijska omrežje.
Vprašanje smo posredovali pristojnim na
Mestni občini Kranj, odgovor objavljamo
v nadaljevanju.
V zvezi z vračanjem vlaganj v telekomunikacijsko omrežje se pojavljajo številna
vprašanja, predvsem zaradi dejstva,
da so določeni upravičenci že prejeli
vračilo. Mestna občina je pristojnega za
reševanje zahtevka kranjske občine na
Državnem pravobranilstvu v Ljubljani
pisno zaprosila za pojasnilo, v kakšni fazi
postopka je reševanje tega zahtevka. Do
danes odgovora še ni, zato lahko podamo
le splošno informacijo, kot je bila posredovana v telefonskem pogovoru z gospo
Zalaznik, prav tako z Državnega pravobranilstva, ki je ponovno poudarila, da
so najprej pričeli z reševanjem zahtevkov
fizičnih oseb, ki so sklepale pogodbe
o vzpostavitvi telefonskega priključka
neposredno s pravnimi predhodniki
Telekoma, torej s podjetjem PTT. Tem so
bile tudi najprej ponujene v podpis poravnave in se bo tudi najprej izvršilo nakazilo. Glede reševanje zahtevkov občin
je bilo pojasnjeno, da je bilo do 6. marca
2007 občinam ponujeno 125 poravnav o
vračilu vlaganj, od tega je bilo sklenjenih
95 poravnav.
V skladu s spremembami Zakona o vračilu
vlaganj v telekomunikacijsko omrežje bo
Slovenska odškodninska družba zneske
izplačevala v roku dveh mesecev po
prejemu sklenjene poravnave ali odločbe
sodišča. V enakem roku morajo občine
objaviti seznam dejanskih upravičencev
in nato v roku enega meseca pričeti z
vračanjem oziroma izplačevanjem zneskov dejanskim upravičencem.
Mestni občini Kranj poravnava v podpis
še ni bila ponujena. O vseh aktivnostih v
zvezi z vračanjem vlaganj v telekomunikacijsko omrežje bodo krajevne skupnosti
pravočasno obveščene.

Neurejena živa meja ali previsoka ograja
predstavljata veliko oviro za varno odvijanje 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 vaših sokrajanov posredovati na
Oddelek mestne inšpekcije Mestne občine
Kranj.

Pripravila:
Sabina Metelko, univ. dipl. prav.
Tatjana Hudobivnik, univ. dipl. prav.
Vodja oddelka za gospodarske in
premoženjske zadeve MO Kranj

Svet KS Bitnje
povezava do omenjenega odloka:
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.
aspx?SectionID=75fd0412-f0c8-436ca958-926552b59547

Gospodar NK Bitnje
Da bi Nogometni klub Bitnje nemoteno
in uspešno deloval, se je novo vodstvo
odločilo za gospodarja. Delo gospodarja
obsega predvsem vzdrževanje objektov
in okolice igrišča pa tudi pranje dresov in
manjša popravila v sklopu hišniških del.
V mesecu avgustu se je predsednik uspel
dogovoriti s Zmagom Cofom, da prevzame
to funkcijo.
Za NK Bitnje Janez Stanonik

Nočna mokra vaja
V Četrtek, 20. 9. 2007, ob 20.30 uri je
bila na gospodarskem poslopju Petra
Hartmana, v Sp. Bitnjah št. 50, izvedena
nočna mokra vaja po točkovniku. Komisija
si je ogledala akcijo domačih gasilcev
in ocenila pripravljenost udeležencev v
primeru požara.
P. Koren

Plesalci spet uspešni na
državnem prvenstvu
V Slovenj Gradcu je bilo 15. septembra
državno prvenstvo v kombinaciji v standardnih in latinsko-ameriških plesih.
Nadja Arhar iz Zg. Bitenj in njen soplesalec Lan Dan Kerštanj, doma z Bleda, sta
po uspehu s pomladanskega državnega
prvenstva v latinsko-ameriških plesih
postala tudi v kombinaciji državna prvaka
v kategoriji mlajših pionirjev.
Katja Gorzetti iz Sr. Bitenj in njen soplesalec Andriy Ronskyy Hurwood, doma
iz Ljubljane, prav tako nosilca spomladanskega zlata, sta med pionirji tokrat
stopila na tretjo stopničko in dobila
bronasto odličje.
Čestitke!
Mateja A.
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VEČ KOT ODLIČNI
Z nastopi v Stražišču, Kranju, Komendi,
Strahinju, Ljubljani, Cerkljah, Naklem, na
Visokem … pa kaj bi našteval. Skratka - s
folklorno skupino Sava Kranj smo letos
izvedli 31 nastopov doma in v tujini, 6
povork, študijski nastop ter štiri strokovne delavnice. Pa naj povem tudi, da
smo gostovali v Furlaniji, na avstrijskem
Koroškem, v Bosni in Hercegovini in na
Kanarskih otokih. Nadvse prijetna ugotovitev z vseh nastopov je, da so nam ploskali tisoči in tisoči gledalcev, ki so imeli
priložnost videti naš pester in raznolik
spored bogate slovenske kulturne
dediščine. Da pa smo bili sposobni izvesti
vse našteto, smo v tem času opravili
tudi 65 vaj s plesalci, godci, pevkami
skupine Dečve in tamburaši Bisernica
iz Reteč, s katerimi sodelujemo že vrsto
let. Ob združitvi vsega naštetega lahko
povzamem, da folkloristi vsak tretji večer
preživimo v prijetni družbi in svoje delo
poklanjamo ohranitvi ljudskega plesnega
in glasbenega izročila.
Lep in prijeten občutek pograbi
nastopajočega, ko organizator ali
gledalec reče: »Vi Savčani ste pa res
špica. Ob spremljanju vašega nastopa
mi je igralo srce – vašega nastopa še
dolgo ne bom pozabil.« Ali pa: »Bravo
Slovenci, super Slovenci.« Pa še besede,
ki smo jih slišali po nastopu na Kriški
gori: »Savčani ste pa res 1A.« Vse to daje
tisti pravi, iskreni navdih, ki nam, vsem

Nadja in Lan

nastopajočim, daje korajžo za veliko
mero odrekanja prostega časa. Pri vsem
tem vsak član skupine z vsakim nastopom pridobiva potrditev, da je njegovo
delo vredno pozornosti, saj le s takšnim
delom zagotavljamo ohranitev kulturne
dediščine našega naroda in jasno tudi
prepoznavnost naše domovine v svetu.
Le nekaj dni je preteklo od vrnitve savskih
folkloristov z gostovanja na Kanarskih
otokih pa smo že nastopali v Bohinju
pred 800 motoristi iz cele Evrope. Lahko
rečemo, da smo s tem zelo uspešno
zaključili 58. sezono delovanja. Na otoku
Gran Canaria smo bili udeleženci že XII.
mednarodnega festivala, kjer smo bili
zelo lepo sprejeti (da je temu res tako,
naj povem, da so nam vsake dva dni
zaradi velike vročine oprali posteljno

perilo). S ponosom smo nastopali v
družbi folkloristov iz Nepala, Argentine,
Burundije, Portugalske, Nemčije in
številnih domačih skupin. Že prvi dan smo
se izkazali tudi v kulinariki, kjer smo za
njihovo TV pripravili pravo govejo juho,
narastek iz ajdove kaše in jim predstavili
kraški pršut. S svojimi nastopi smo bili
pravo presenečenje, saj smo se iz nastopa
v nastop pojavljali z drugačnim sporedom
v belokranjskih, gorenjskih, štajerskih,
prekmurskih in rezijanskih nošah ter
hkrati z različnimi glasbenimi zasedbami
(tamburaši, rezijanskima godcema in
seveda gorenjskim in štajerskim kvartetom). Zaključni večer je prenašala TV
za celotno EU – tudi v Sloveniji je bilo
mogoče videti ta nastop. In ne boste
verjeli.- Savčani smo na tem otoku plesali

Katja in Andriy
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že leta 1981, le da smo bili tam meseca
decembra.
Prijaznost in pozornost organizatorja
se je odražala tudi v tem, da so nam z
ogledi prikazali tamkajšnje življenje ter
nas popeljali po najbolj občudovanih
turističnih destinacijah. Res lepo je vse to
doživeti in se kasneje v svojem življenju
še velikokrat spominjati teh lepih trenutkov, ki jih folkloristi doživljamo na svojih
nastopih in turnejah.
Tukaj moram omeniti tudi to, da pri
folklorni skupini Sava Kranj že nekaj let
aktivno sodelujejo tudi naši krajani: Saša,
Tanja in Maja Kozjek, Tina Arnež, Franci
Draksler, Andrej Eling in Branko Budna,
na katere smo zelo ponosni in se jim ob
tej priložnosti lepo zahvaljujemo z željo,
da bi bili še dolgo med nami.
Da pa ne bo vse ostalo samo pri
prekaljenih plesalcih, vas vabimo, da se
nam meseca septembra pridružite vsi,
ki si želite plesati ali igrati na kakšen
instrument (informacije o tem najdete
na spletni strani www.fssava.net ). Prav
sedaj v sezoni pred velikim praznovanjem
60. obletnice folklorne skupine SavaKranj
želimo vključiti čimveč mladih. Pridite,
ne bo vam žal, saj tisti, ki nas imajo
priložnost spoznati, pravijo, da smo
prijetna druščina.
Andrej Eling
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Intervju z Robertom in
Igorjem
V pomladnem času mi je na ušesa prišla
novica, da sta se dva naša sovaščana
udeležila naporne tekme »12 ur Kališča«
in, da sta bila oba uspešna, saj sta osvojila prvo oz. drugo mesto v svoji kategoriji.
Ekipno sta še s sotekmovalcem Kerkezom,
pod imenom LOG Steinel, osvojila drugo
mesto.
In kaj se skriva pod imenom »12 ur
Kališča«?
Tradicionalna tekma, v letošnjem letu
osma po vrsti, ki so jo izvedli aprila. Tekmovalci štatajo ob 6 uri zjutraj. Poženejo
se v hrib vse do vrha Kališča, kar pomeni
830 metrov višine. Na vrhu se obrnejo,
vrnejo v dolino in ponavljajo »vajo« do 18
ure popoldan.
Nekateri tekmovalci dosežejo tudi devet
(9) vzponov in spustov. Se vam sliši noro!
Mogoče res, a taka norost zahteva tudi
pripravljenega človeka tako fizično kot
psihično.
Kot sem omenila, sta bila med zmagovalci
tudi Robert Eling, ki je kočo na Kališču
videl devetkrat, in Igor Bitenc, ki je vrh
obiskal, enkrat manj.
Igor in Robert sta krajana Zg. Bitenj,
različnih starosti, ki pa ju povezuje ista
ljubezen, ljubezen do športa in adrenalinskih užitkov. Potrebno je bilo kar
nekaj »telovadbe«, da sem fanta ujela na
domačem naslovu. Poletje je že samo po
sebi vabljivo in kar vleče iz stanovanjskih
okovov. Če pa človek še uživa na kolesu in
v naravi, je toliko bolj verjetno, da ga bo
težko dobiti na fotelju pred TV.
Informator: Kako lahko človek zdrži take
napore, kakršne zahteva »12 ur Kališča«?
Robert: Predvsem trening. Skoraj vsak
dan od novembra dalje sem hodil na
Kališče. Med tednom sem se vsaj trikrat
povzpel do vrha Kališča, med vikendom,
pa sem Kališče obiskal tudi večkrat na
dan.
Igor: Težko je zdržati take napore
(smeh). Treniral sem šest mesecev. Tudi
po dvakrat oz. trikrat na dan sem bil na
Kališču.
I.: Se udeležujeta še kakšnih drugih tekmovanj?
Robert: Poleg hoje oz. gorskega teka
mi je pri srcu tudi kolesarjenje. Večkrat
v tednu s kolesom naredim 50-70 km.
Konec tedna, ko imam več časa, si
izberem daljše ture. Do sedaj je bila moja
najdaljša relacija Kranj - Pula.
Igor: Da, dvakrat letno, kolesarske dirke.
I.:Kako in na kakšen način vzdržujeta
kondicijo?

Robert: S kolesarjenjem, hojo po gorah,
tekom.
Igor: Poleti kolesarim, pozimi hodim v
hribe.
I.: Imata kakšne skrite cilje glede tekmovanj?
Igor: Seveda. Izboljšati svoj rezultat (1
ura 35 min) pri tekmovanju »gor, dol,
gor«. To je tekmovanje, ki poteka vzporedno s »12 ur Kališča«, kjer moraš čim
hitreje na Kališče, dol s Kališča in zopet
gor na vrh.
Robert: Izziv mi je, da bi v bližnji prihodnosti 10x obiskal vrh Kališča na tekmi »12
ur Kališča«. Po pripovedovanju izkušenih
tekmovalcev imam še čas, saj je do sedaj
kaj takega uspelo starejšim tekmovalcem.
I.: Človek bi mislil, da imate mlajši več
možnosti za zmago, torej pri vzdržljivosti
prevladuje poleg kondicije tudi kaj drugega?
Robert: Ja, seveda. Ni pomembna samo
fizična pripravljenost, pač pa tudi
psihična pa tudi pravilna razporeditev
moči preko celega dneva. Potrebna je
tudi pravilna prehrana. Z ato je treba
poskrbeti že nekaj dni pred tekmo in
seveda med tekmo, da ne govorim o
tekočini – vodi, ki je izrednega pomena,
saj je dehidracija telesa pri takem naporu
velika. Ne nazadnje je potrebno izbrati
ugodno pot. Včasih nam vreme nagaja in
je pot mokra, potem so možni zdrsi, ko
človek teče navzdol. Zato so spusti veliko
težji kot hoja v breg. Obvezna je uporaba
palic, tako pri spustu kot tudi pri vzponu
so dobrodošle in v veliko pomoč. Najbolj
ugodno je zasneženo pobočje, saj je ob
debeli snežni odeji možen tek navzdol.
Sneg ti ublaži korake in zaustavi noge.
Najslabše so poti polne listja. Kar se tiče
kolesarjenja, bi se rad udeležil profesionalne kolesarske dirke v Puli, kjer dajo
možnost tudi amaterjem rekreativcem.
Bomo videli (smeh).
I.: Glede na to, da sta tako »fit« (beri:
dobre postave), ali morata paziti na
prehrano?
Igor: Ne, sploh ne pazim. Če bi, bi bili
rezultati mogoče boljši (smeh).
Robert: Prav nič. Jem vse po vrsti. Včasih
mi kdo pravi, da bi moral med tekmo vzeti
kakšen poseben »dodatek« k hrani. Ampak to ni tisto. Razni dodatki, spodbujevalci, ti dajo moč na kratek rok, tekma pa
je čez ves dan. Zato sem jaz pristaš zdrave
hrane in predvsem pravilne porazdelitve
moči in pazitm, da med tekmo zaužijem
izgubljeno tekočino, ki jo nadomestim z
vodo.
I.: Še standardno vprašanje, kako oz. kdaj
in s kakšnim športom sta začela?
Igor: Že v osnovni šoli sem treniral kole-

sarjenje in se tudi udeleževal različnih
dirk: državno prvenstvo takratne države
Jugoslavije, kjer sem osvojil 2. in 5.
mesto v točkovanju.
Robert: Šport mi je že od malega blizu.
Predvsem nogomet. Ljubezen do nogometa mi je dal oče, ki je bil dolgo
nogometaš, kasneje sodnik in delegat.
Tudi starejši brat je bil nogometaš, sedaj
pa nadaljuje sodniško kariero. Jaz sem
začel igrati nogomet pri šestih letih. Prve
nogometne korake sem opravil pri NK Triglav. Pri enajstih letih sem prestopil v NK
Bitnje, kjer sem še sedaj. Žal bom moral z
igranjem prekiniti, saj me čaka šolanje v
Mariboru.
Seveda pa bom s seboj vzel kolo, s
katerim s bom krajšal poti po Štajerski.
Veselim se tudi bližine Pohorja, ki ponuja
nove tekaške izzive.
I.: Kakšen nasvet vsem, ki želijo svoj
telešček malo oblikovati in ob tem zdravo
zaživeti?
Igor: Predvsem več gibanja in seveda
zdrava prehrana.
Robert: Se strinjam, pravilna prehrana in
gibanje.
Po intervjuju so mi misli večkrat potovale
nazaj na klepet in na besede, ki sta jih
izrekla Igor in Robert. Resnično je malo
potrebno, da nekaj naredimo za svoje
zdravje. Majica, hlače, športne copate,
plastenka vode in pot pod noge. Tako
blizu, dobesedno »pred nosom« imamo
čudovito naravo in griči, hribi in gore se
nam kar same ponujajo, da stopimo v
njihova nedra. Lahko pa se zavihtimo na
kolo in se popeljemo po vasi, prečkamo
loško cesto in se zapeljemo po tako
opevanem Sorškem polju, prav od Labor
pa do Trate.
Ni potrebno, da naredimo take »ture«,
kot jih naredita Igor in Robert, za začetek
bo dovolj nekaj prevoženih kilometrov oz.
prehojenih poti v bližnji okolici.
Za Informator se je pogovarjala Tatjana
Oblak
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Voslly
Prej so se vsak posebej vozili s Ponyji in
vsak zase in bili so preprosto - optimisti.
Leta 2001 so se bolje spoznali, spravili
so se na gorska kolesa, odpeljali so se na
otok Vir pri Zadru in bili so »ekstremisti«.
Ker so bili vsi zelo podobnih nazorov,
ukvarjali so se s pretežno istimi ‘športi’,
vsi so stremeli k večji svobodi od žena
in punc, ki ti jo nudi kolo in še in še, so
se nekega zgodnje poletnega večera
ob nekaj popitih pivih začele pojavljati
ideje, da bi za hec ustanovili skupino,
katera bi bila že navzven prepoznavna po
svoji odločni usmerjenosti k zdravemu
načinu zapravljanja prostega časa,
bodisi kolesarjenju ali pa hoji v hribe.
Vsi so bili takoj za; pojavila pa se je ena
sama težava. Pri poplavi raznih imen
skupin rekreativnih kolesarjev si izmisliti
originalno ime! Obstajali so že Kamikaze
pa Čebele pa Felixi, ampak druščina je
potrebovala bolj izvirno ime. Pa so tuhtali
in tuhtali, padali so različni predlogi, prvi
ni bil posebej posrečen, drugi predolg,
tretji neizviren, četrti spet nekaj nezanimivega. Pa se je en spomnil na eno
izrazito ikono, ki jo je nekoč zasledil v
Nedeljskem dnevniku (zadnja stran, Tofov
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I
DOMAEČTI
NASV

Avokado na okenski polici

kotiček), jo izrezal in spravil, ker mu je
bila že na prvi pogled tako blazno všeč.
Simpatična živalica, ki pa takrat še ni
imela imena. Potem pa je tudi ime hitro
prišlo: VOSLLY (vosli), seveda z ‘y’, ker se
tako bere bolj internacionalno, se pravi,
bolj svetovno! Člani so bili, ime je bilo,
potrebno je bilo izbrati samo še »bojne«
barve kolesarskih dresov! V igri je bilo več
variant, končno pa se je prijela kombinacija modre in rumene, seveda z velikim
oslom na hrbtu (in nekaj sponzorskimi
logotipi)!
To so bili začeteki, dandanes pa
»druščina« šteje okoli 30 članov, starosti
od 0 pa do 99 let! Vsi so zelo aktivni.
Enkrat na leto se Voslly tradicionalno
odpeljejo s kolesi v Metajno na otoku
Pagu (boljše polovice in otroci z avtomobili). Vselej se udeležijo kolesarskega
maratona Kranj – Jezersko, kjer so lansko
leto celo osvojili pokal za najštevilčnejšo
ekipo, letos pa se jim je izmuznil za vsega

2 kolesarja. Neštetokrat osvajajo bližnje
in daljne hribe (Planica, Jošt, Križna
gora, Lubnik (Nace), Gonte, Rmanovec
nad Žirmi, Katarina …), družinsko pa
so se v začetku avgusta podali iz Gorij
skozi dolino Radovne do Kovinarske koče
v Krmi. Kako je izgledalo, ko se je 27
Vosllov zakadilo v tiste klance, si lahko
samo predstavljate!
Če je v poletni vročini najboljša osvežitev
kolo, pa v hladnejših dnevih Vosllom
največkrat pomaga sprehod na Planico v
kmetijo odprtih vrat pr’Brčnk ali pa kam
drugam v hribe.
Med športnimi aktivnostmi si z veseljem
vzamejo tudi čas in priskočijo na pomoč
g. Lojzetu Zavrlu, ki s svojo družino zadnjih pet let skrbno ureja spomenik padlim
borcem v Rovtu.
Več njihovih fotografij si lahko ogledate
na forumu KS Bitnje!
Boštjan Ljubič

Še posebej v dneh, ko je sonca vsak dan
manj in je okolica naših domov objeta v
jesenske barve, se nam misli nemalokrat
vrnejo v tople počitniške dni. Za srečneže,
ki so se dopustniške eksotike naužili v
poletnih mesecih in tiste, ki radi eksperimentirate z mogočimi in nemogočimi
vrtnarskimi podvigi, bo dobrodošel
naslednji nasvet, kako na domači okenski
polici vzgojiti rastlino avokado.
Seveda si najprej v kateri od bližnjih
trgovin priskrbite ta južnoameriški sadež
in uživajte v njegovem okusu. Peške nikar
ne zavrzite! Priskrbite si tri zobotrebce
in kozarec napolnjen z vodo. Zobotrebce
narahlo zabodite v peško ter položite
vse skupaj na kozarec, napolnjen z vodo.
Spodnji del peške naj bo vedno v vodi, kot
vidite na sliki.
Čez približno tri mesece požene iz peške
nežna rastlinica. Ko ima nekaj listov,
jo presadite v lonček s prstjo za sobne
rastline.
Če torej pohitite, se boste za novo leto že
veselili ob svoji sadiki avokada.
Pa dodajmo še definicijo iz leksikona:
avokadovec (Persea gratissima), subtropsko-tropsko drevo iz družine lovorovk; plodove (avokado) uporabljajo za
zelenjavo, iz njih pa pridobivajo mastno
olje (avokadovo olje) za živilsko in
kozmetično industrijo in za izdelovanje
mila.
Nataša Hafnar
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kreativni
kotiček

poskakujoči uhani
Potrebujemo : perle katerekoli barve,
klešče, svinčnik srednje debeline, žico
(debelina 0,8 mm), 2 kljukici za uhane.

1

Najprej na koncu približno 5 cm dolge
žičnate palčke naredimo zaključek. Nato
pa damo na palčko toliko perl, da nam
na vrhu ostane prostora vsaj še za eno
– tukaj spet naredimo zaključek.

2

Okoli srednje debelega svinčnika navijemo žico, tako da dobimo nekakšno
vzmet.

Potka iz kamnov
Pravijo, da je hiša »prazna« brez rožic
in tudi kakšno zelenjavo je lepo imeti
doma, saj najbolj tekne sveža, naravnost
iz vrta. Vse lepo in prav, vendar, kdo
bo potem urejal vse te gredice in čistil
plevel? Najbolj me je motila široka potka
ob živi meji, kjer se tako rad zaseje regrat
in tudi mahu je vedno več. Vso zimo sem
razmišljala, kako bi si vsaj malo olajšala
to zoprno stvar.
Najprej sem poskusila z lubjem. Lepo,
vendar kaj storiti potem, ko je treba zemljo okoli rož zrahljati, izkopati čebulice,
posaditi kakšno novo rožico. Kako bomo
pa pograbili listje in
vejice ob obrezovanju žive meje? Ne, to že
ne bo dobro.
Kaj pa betonske plošče ali pa tlakovci?
HALO – sredi vrta avtocesta!!! NI ŠANS!
V reviji sem prebrala članek o novi modi
– potke, posute s prodniki. Zelo lepo na
sliki, vendar končni rezultat isti kot pri
lubju. Čez nekaj časa so prodniki povsod
drugje, le tam ne, kamor si jih natrosil.
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Ko sem šla s hčerko k potoku metat
kamenčke, so mi bili všeč tisti malo večji,
ploščati. Odpeljali smo se do Sore proti
Železnikom in začeli na rečnem bregu
nabirati kamenje. Celo pomlad smo vozili
domov »gradbeni material«, kmalu bi
uničili amortizerje (hecam se).
Najprej sem poskusila na manjšem delu
vrta tlakovati potko med šparglji. Delo je
šlo počasi, saj so kamni različnih debelin
in sem morala sproti, za vsakega posebej,
pripravljati teren. Vendar pa je potka uspela in nadaljevala sem s celim cvetličnim
vrtom. Nato sem za eno leto zaključila z
deli, da bi videla, kako se »obnese« v vseh
letnih časih. Bila sem prav presenečena,
da je moja potka tako dobro prenesla
vse nevihte in tudi zimo. Plevela je še
vedno nekaj, vendar je to sedaj »mala
malca«. Letos sem nadaljevala z delom
še v zelenjavnem vrtu. Bomo videli, kako
bo spomladi, ko bo treba vrt prelopatati,
saj moja potka nima robnikov. Vam bom
poročala drugo leto.
Alenka B.

3

Tako imamo sedaj eno palčko s perlami in
eno »vzmet«.

4

Sedaj ju samo še združimo in na koncu na
vrh dodamo še kljukico za uhane.

Brigita Ziherl

5

Direndaj 2007
Zaključek poletja je bil v Bitnjah prisrčen,
saj so mu otroci pomahali z igrišča, kjer
je bila prvo septembrsko soboto otroška
veselica Direndaj.
Veselico je organizirala krajevna skupnost
Bitnje, sodelovala pa so tudi vsa društva
in organizacije, ki delujejo v našem kraju.
KUD je pripravilo ustvarjalne delavnice,
gasilci mokro vajo, NK športne igre, DU
balinanje in sladke dobrote, vrtec Biba
skupaj s čebelarjem Tonetom medeni
kotiček, Gorenjski muzej muzejsko
delavnico. V živalskem kotičku so otroci
lahko pobožali telička, zajčke in morske
prašičke, opazovali pa ameriške polže
in paličnjake. Za odrasle so poskrbeli
športni navdušenci, ki so organizirali
odbojko.
Prireditev je še kako odmevala, saj jo je
povezovala ga. Branka Smole, ki se je
pripeljala z Bleda. Branki se za vodenje
iskreno zahvaljujemo.
K uspešni veselici pa so prispevali tudi
sponzorji, ki se jim na tem mestu zahvaljujemo. Letošnji sponzorji so bili: KS
Bitnje, KUD Bitnje, Abakus plus, Tiskarna
Pintar, Marjan Hafnar, Peg, Aleš Arhar
Hladilni sistemi, Ars, Brane Oman Mesarija, trgovina, delikatesa, Log, Mizarstvo
Stare, Plut in Polus.
Se vidimo na jubilejnem 5. Direndaju!
Direndaj bil je živ

M. Arhar

Prijateljstvo in mir

A jih malo pobožamo?
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Hi, konjiček!

Babičine dobrote

Moja, moja kravica!
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Izdelava svitkov

Do prihodnjič nasvidenje!
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Turnir v odbojki na mivki
“Direndaj 2007”
Da se je na letošnjem Direndaju lahko
zbralo staro in mlado, je bil kot vsako leto
tudi tokrat organiziran turnir v odbojki
na mivki. Prijavilo se je kar osem ekip, ki
so si želele športnega merjenja moči in
nenazadnje zmage na turnirju.
Po žrebu vrstnega reda igranja ekip se je
tekmovanje pričelo kmalu po deseti uri
in ob podpori zvestih navijačev trajalo
do 18:00 ure. Še v zadnjih sončnih žarkih
pred popoldansko nevihto so odbojkarji
prejeli čestitke in zaslužene nagrade za
prva štiri mesta.
Boštjan Gorzetti je popeljal svojo ekipo
“Vossly2” tik pod stopničke, torej na
četrto mesto.
Na tretje mesto so se po celodnevnem
garanju povzpeli”Garači” pod vodstvom
našega predsednika krajevne skupnosti
Borisa Oblaka.
Tik pod vrhom so bile na drugem mestu
eksotične “Kubanke” (sami mladci, da
ne bo pomote). Janez Stanonik je očitno
začel za Nogometni klub najprej novačiti
odbojkarje – in to zelo uspešno!
In prvo mesto so si zasluženo prisvojili
pod vodstvom Francija Porenta člani
ekipe “Vossly1”. Poleg Francija čestitke za
zmago tudi Boštjanu, Zvonetu in Robertu.

Zmagovalna ekipa v akciji

Se vidimo na Turnirju v odbojki na mivki
“Direndaj 2008” 30.08.2008!
Nataša Hafnar
Garači
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legendarne
bitnje
INTERVJU

Lojze Zavrl, osemdesetletnik
Odkrivam in pišem, da ne bi utonilo v
pozabo
Lojze Zavrl, doma v Srednjem Bitnju, je
človek, ki bo marsikaj zapustil zanamcem.
Zelo rad raziskuje zgodovino, zlasti o
domačem kraju bi rad odkril kar največ.
Še do pred nekaj let je vestno pisal
dnevnik, hrani ogromno dokumentov,
časopisnih izrezkov, podatkov, ki bodo
morda koristili prihodnjim rodovom, ko
bodo brskali po preteklosti. Računalniku
se, pravi, ni privadil. Vse še dela ročno in
njegov »internet« je nekaj posebnega.
Gre za podatke, ki jih ima po geslih
shranjene v ovojnicah. Z leti se je nabralo
že čez 1200 gesel. Lojze Zavrl je letos
zaokrožil osemdeset let in mu v življenju
ni prav nikoli dolgčas. Najin pomenek sva
začela z organizacijo zveze borcev, kjer
opravlja tajniške posle.
Zveza borcev se je sedaj preimenovala.
Zakaj?
Naša generacija se poslavlja in če smo
želeli, da bi ideja živela naprej, smo
morali začeti sprejemati nove člane. Bil
je pa problem, ker so mlajši menili, češ mi
ne sodimo tja, saj nismo bili udeleženci
NOB. Pritiskali smo na glavni odbor v
Ljubljani, naj spremeni ime tako, da bo
današnjemu času primerno. Pred kratkim se je zgodilo, da se je ime borčevske
organizacije spremenilo in se sedaj
imenuje Zveza borcev za vrednote NOB.
V borčevski organizaciji v Bitnju nas je
bilo do nedavnega 33. Od leta 1948, ko
nas je bilo 88, je članstvo počasi usihalo
in čez nekaj let bi izumrli, če ne bi začeli
sprejemati mlajših. Sedaj smo jih na novo
sprejeli 24 in nas je sedaj 45 članov.
Kaj vam to pove? Bodo te vrednote še
živele?
Presenečen sem, koliko ljudi se še strinja
z idejo, da smo se partizani borili proti
okupatorju, čeprav je bilo po vojni veliko
hudih stvari, za katere je naša borčevska
organizacija v Ljubljani že večkrat izrazila
obžalovanje, vendar se to ne upošteva.
Ravno sedaj se spet odkrivajo nova
grobišča povojnih pobojev. Kako to sprejemate?

Odkrito povedano, z nelagodjem. Prav je,
da se te stvari raziščejo in odkrijejo. Toda
to tako podarjati in delati reklamo pa je
vendarle nekoliko neokusno. Prav bi bilo,
da se tem žrtvam postavi spomenik, da se
razišče, kaj se je dogajalo. Vendar je to
stvar zgodovinarjev in ne politikov, ki si
na ta način nabirajo točke.
Kaj delate v borčevski organizaciji?
Predvsem gre za obeleževanje praznikov,
ki jih je v Sloveniji zelo veliko. Na
vsaki dve leti priredimo srečanje skupaj
z žabniško zvezo borcev. Združujemo se,
ker je nas samih premalo, tako imamo
skupne sestanke in tudi občne zbore z
druženjem.
Kakšna pa so bila vaša partizanska leta?
O tem nerad govorim, saj sem bil čisto
navaden borec in še to ne dolgo časa,
ker sem bil razmeroma kmalu ranjen. Bil
sem v Prešernovi brigadi, doživeli smo
marsikaj, naše področje delovanja je bilo
od Bohinja (zlasti Jelovica) do primorske
(Idrija, Cerkno), ranjen sem bil v Idriji.
Ste pravi Bitenjčan, rojen v tej vasi?
Da, pravi. V tej hiši sem rojen, tu živim
in ko pride čas, bom tu gotovo tudi
umrl. Sem čistokrven Bitenjčan. Naj še
povem, da me zelo moti, ker so novodobni strokovnjaki za izrazoslovje
začeli uvajati izraz, da pravijo v Bitnjah.
Starejši strokovnjaki (denimo doktorja
Blaznik in Planina) sta v svojih članskih
vselej pisala o Bitnju, Zgornje, Srednjem,
Spodnjem Bitnju. Tega se jaz držim, tako
so moji predniki stoletja nazaj govorili in
se mi zdi skoraj greh napisati v Bitnjah.
Mika me, da bi to pojasnil v eni od številk
krajevnega glasila, za katerega pišem
članke, skromne odlomke iz zgodovine
Bitnja. Ne da bi bil starokopiten, toda

izročilo prednikov mora tudi nekaj veljati.
Strokovnjaki za jezike in imenoslovje tudi
nimajo vedno prav. Tudi potok Suha, ki
teče za vasjo, poimenujejo Sušica, kakor
jo imenujejo zlasti v Škofji Loki, vendar
pri nas velja, da je Suha.
Kakšni sta bili vaše otroštvo in mladost?
V Stražišče sem hodil v šolo, potem pa je
me je mama spodbudila , da sem se vpisal
na gimnazijo v Kranj. Potem sem izvedel,
da je v nekdanji Jugočeški, ki se je potem
preimenovala v LGW, sprejemajo mlade
fante za izučitev poklica. Prijavil sem se,
naredil sprejemni izpit in oktobra 1941 bil
sprejet v šolo, kjer se nas je nabralo okoli
dvesto vajencev. Vojna je prekinila moje
šolanje, tako da sem se do konca izučil
šele po njej in leta 1946 naredil izpit.
Nato sem se zaposlil v Iskri, vmes pa sem
šel za pol leta še v vojsko. 17 mesecev
so mi namreč priznali partizanske dobe,
en mesec pa mi je zmanjkal, tako da sem
odslužil v Kraljevici. Tam so gradili ladjedelnico, delal sem v pisarni tamkajšnjega
gradbenega podjetja in nisem okusil
veliko vojaškega življenja. Preden sem se
zaposlil v Iskri, sem dve leti delal na krajevnem ljudskem odboru Bitnje. Bil sem
evidentičar. Takrat so bili precej hudi časi,
zlasti za kmete, ki so imeli težke davke in
bil je čas obvezne oddaje. Ko je bil odbor
ukinjen, sem šel nazaj v Iskro, kjer sem
ostal do leta 1960.
Potem ste postali direktor kovinarskega
podjetja.
Takratni župan, predsednik kranjske
občine in moj nekdanji sošolec iz gimnazije Aci Puhar me je nagovarjal, da
moram po sklepu občinskega komiteja
sprejeti dolžnost podpredsednika občine.
Tega nisem hotel, imel sem poklic in želel
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sem delati v njem. Imel sem tudi družino,
ob tej funkciji pa najbrž ne bi bil nikoli
prost zanje. Nikoli nisem želel visoko
lesti in uporabljati komolcev. To sem
odklonil, potem pa mi je dejal: »Če ne boš
šel za podžupana, boš pa šel za direktorja
v Kovinarja.« To sem sprejel, ker sem
poznal kovinsko stroko. To je bilo leta
1960, nato smo se čez desetletje združili
s tovarno obutvenih strojev in nastalo je
novo imel Ikos. Do tedaj sem bil direktor,
sicer pa sem vsega skupaj v tem podjetju
ostal 24 let.
Kako ste doživljali njegov propad?
Leta 1984 sem šel v pokoj in agonija tega
podjetja, ki se je začela v devetdesetih
letih, mi je bila prihranjena. Bil sem kljub
temu prizadet, da je podjetje propadlo,
saj smo se v mojih časih na žive in mrtve
trudili, da smo ga oživeli, spravili do neke
višine, zgradili več delavnic, nabavili
moderne stroje nabavili, potem pa je to
vse šlo. Majhna firma z manj kot dvesto
zaposlenih bi v Kranju lahko nekaj pomenila, tako pa je ni več.
Po upokojitvi se ukvarjate z marsičem,
najbolj pa vas mika zgodovina.
Predvsem me je vselej zanimala zgodovina. Vse sem hranil, denimo Gorenjski
glas. Imel sem vse številke od prve do
zadnje do lanskega leta. Nato pa se je
tega toliko nabralo in ker sem se postaral
in vedel, da tega za menoj ne bo nihče
obdržal, sem začel sistematično čistiti.
Vsako številko sem pregledal in kar je
bilo zanimivih člankov ali kar se jih je
nanašalo na Bitnje, sem vse izrezal.
Hranim denimo vse od Črtomirja Zorca.
Sedaj pa sem shranil od vsakega letnika
eno številko.
Zbirate in urejate vse, kar je povezano z
Bitnjem. S čim se ukvarjate trenutno?
S sosedom sva več kot leto dni hodila v
Ljubljano v nadškofijski arhiv in prepisovala podatke iz matičnih knjig. V knjigah
status animarum, knjige duš, kot pravijo,
so župniki za vsako vas vodili podatke o
posameznih hišah, o gospodarjih, njihovih ženah, otrocih, naslednjih rodovih.
To so vodili še v stari Jugoslaviji. Novejši
podatki žal niso več dostopni, ker je
medtem začel veljati zakon o varovanju
osebnih podatkov in do tega, kar je bilo
v 20. stoletju, ne moremo več priti. Za
Zgornje in Srednje Bitnje imam popisane vse hiše in ljudi, ki so živeli v 19.
stoletju. Zahvaliti se moram gospe Pavli
Oman in Žabnice, da mi je vse to shranila
v računalnik in sistematično uredila po
hišnih številkah.
To pomeni, da bi se pri vas lahko vsakdo
pozanimal o svojih prednikih, o svojem
rodovnem drevesu?
16 informator20 kimavec 2007

Za 19. stoletje lahko vsakomur postrežem
s podatki, če le kdo to želi. Vendar
ugotavljam, da ljudi to ne zanima preveč,
zlasti ne mlajših.
Kaj ste odkrili o svoji družini?
Ne veliko, ker se ji nisem zelo posvetil,
zanimala me je vas kot celota. Ugotovil
sem, da je bil moj praded brat dvojček,
doma v Zgornjem Bitnju, nisem pa še odkril, v kateri hiši. Toliko časa sem dobival
informacije od starejših ljudi do desetih
let nazaj, kdo je bil moj praded, pa ni
nobena stvar držala. Zaenkrat to še čaka,
da nekdo razišče. Od srede 18. stoletja
naprej se da zelo natančno ugotoviti,
za nazaj pa obstajajo urbarji in ti ne
vsebujejo matičnih podatkov, zgolj hišna
imena, in stvari niso več zanesljive.«
Kako da ste se lotili brskanja za podatki o
svoji vasi? Kaj ste želeli izvedeti?
Vzor mi je bila Antonija Šifrer iz Žabnice,
ki je umrla leta 1985, kmečka gospodinja, izredno razgledana in prizadevna,
zgodovina jo je zelo zanimala. Skupaj
s še nekaj ženskami so mesece in mesece hodile po arhivih in župnijah pri
nas in na tujem in prepisovale podatke.
Zbrale so neverjetno količino podatkov,
ki so danes dokumentirani in shranjeni
pri Janezu Šifrerju v Žabnici, in sicer o
Žabnici, Dorfarjih, Crngrobu, Formah,
Šutni, Spodnjem Bitnju … Jaz sem želel
dodati še Zgornje in Srednje Bitnje. Vesel
sem, da sem sedaj še sam zbral podatke,
za katere sem prebrskal 20 knjig in 400
straneh rokopisa. Ves ta neurejen rokopis
je gospa Omanova uredila, domačije v Bitnju pa razvrstila po hišnih številkah, tako
da je sedaj lepo urejeno in pregledno.
neurejeno.
V preteklosti ste kot prostovoljec delali tudi
v muzeju.
Res je, šest let sem hodil delat v kranjski
muzej. Sedaj ne gre več, so le leta, ni več
prožnosti in volje. Pač pa še kaj napišem

za glasilo krajevne skupnosti. Začel sem
z izvorom imena Bitnje, o arheoloških
najdiščih v Bitnjah, o loškem gospostvu,
poselitvi Sorškega polja, o ujmah, Turkih,
kugi, lakoti … Sedaj so na vrsti nekateri
pomembni Bitenjčani, redki, a zanimivi.
Začel sem s Kozinovim očem, Francem
Šifrerjem, ki je bil 30 let župan tržiške
občine. Njegov brat je bil duhovnik in je
šel v Ameriko, oprl sem se na nek članek
iz časopisa, kako so fantje iz Trsta v
narodnih nošah in opremljeni z orožjem iz
Ljubljane potovali v Trst, se tam vkrcali na
ladjo, potovali več tednov. V Ameriki pa je
Šifrer obiskal nekega znanca duhovnika
in ta ga je prepričal, da je vstopil v samostan. Postal je celo opat. Odkril sem tudi
podatke o nekem Ločnikarju Francu, ki je
šel v Ameriko že kako desetletje prej. Tudi
o tem bom še pisal, le da imam še premalo podatkov. Živel je v moji neposredni
soseščini, potem pa se je cela družina
izselila v Ameriko. Je znamenit človek,
umrl konec 19. stoletja. Ko nekaj najdeš
tu, nekaj tam, se štrena kar odvija. Zame
je to neznansko zanimivo. Vse to odkrivam in zapisujem zato, da ne bi utonilo v
pozabo. Pišem tudi o Oražmovem Mihu,
posebnem človeku, zelo pobožnem, ki je
vstopil v »tretji red« menihov. V Bitnju
blizu gasilskega doma je ob cesti kapela. Ta človek je šel v Rim, da je dobil
dovoljenje za postavitev kapele. 1909
je bila zgrajena, naredili so jo italijanski
zidarji. Ko je umrl, je v oporoki napisal,
da bo vsak, ki se bo udeležil njegovega pogreba, dobil en goldinar. Koliko
goldinarjev je bilo tedaj izdanih, pa se ne
ve. Za tega človeka vem pet let, začel sem
brskati in poizvedovati po njem, vendar
so medtem moji viri pomrli. Škoda, ker
nisem zanj izvedel prej, ko so še živeli
ljudje, ki so ga poznali.
Danica Zavrl Žlebir

pismacev
bral

SPREHODI
Danes sem dobre volje. Za pisanje takega
članka pa človek mora biti dobre volje,
sicer lahko koga prizadeneš ali pa užališ.
Pa vendar sem se danes namenila pisati o
precej (za nekatere!) delikatnih stvareh.
O pasjih sprehodih! Pardon, o sprehodih
pasjih gospodarjev in njihovih ljubljencev.
Pa razčistimo takoj na začetku: Psi niso
nič krivi!
Pravkar sem se tudi jaz vrnila s sprehoda
in spet brišem kolesa Janezovega vozička,
ker sem povozila pasji dr… Umikala sem
se noro vozečemu avtomobilistu (o njih
pa morda kdaj drugič) in pri tem zapeljala na ne tako majhno rjavo stvarco, še
skoraj svežo. Ob cesti od naše hiše pa do
trgovine jih z lahkoto naštejete kakšnih
dvajset.
Različnih barv, velikosti, starosti …
Še lažje pa preštejete tiste lastnike (in
lastnice), ki nosijo s seboj na sprehode
tudi vrečke. Lahko vam povem, da so to le
trije (vsa čast jim!!!), sprehajalcev pa je
več kot petnajst. In vsak gre s kužkom na
sprehod vsaj dvakrat dnevno. Vsi obvladamo to preprosto matematiko, tudi otroci
v drugem razredu.
Naša hiša stoji na meji med dvema krajevnima skupnostma, zato lahko opazu-

jem, kako prebivalci iz sosednje skupnosti
vozijo na sprehode svoje psičke na polja
in travnike k nam. Da se ne bi narobe
razumeli – sem za sožitje vseh ljudi in če
mene vprašate, bi vsi živeli v eni skupnosti. Toda včasih se mi zazdi, da na severu
nimajo primernih »stranišč« za hišne
ljubljenčke in da narava ni poskrbela za
toliko potk in zelenih površin, da bi lahko
tja odlagali organske odpadke iz pasjih
ritk. Zato vsi veselo in brez slabe vesti
prihajajo v »južne kraje«, kjer pa brez
trohice slabe vesti puščajo svoje sledi.
Pred nedavnim sem v časopisu severnih
sosedov prebrala članek (če se ne motim,
ga je napisal sam predsednik krajevne
skupnosti) o nekulturnem pasjem »kakanju« in o potrebi po postavitvi košev
za pasje iztrebke, pa tudi na vest pasjih
gospodarjev je potrkal. A glej ga zlomka!
Tudi njihov kuža kaka pri nas in nihče ne
pospravi za njim.
Pred kratkim sem naletela na kar obilen
kakec pred svojo garažo, elegantno sem
zapeljala nanj, potem nekajkrat kar
precej glasno izrekla nekaj krepkih besed
(v šoli učim učence, da se takih besed ne
smeš izgovarjati, ker imaš potem umazana usta!), potem pa očistila kolesa in
ploščice. Kaj pa mi je ostalo drugega?
Verjemite pa, da sem bila tako jezna
na tistega (človeka, seveda), da bi mu
kupček z veseljem odnesla pred kuhinjska
vrata, če bi vedela, kdo se je brezskrbno
sprehodil in ustavil pred garažo nedavno
nazaj.
Živali ne obožujem do nezavesti, imam pa
jih ravno toliko rada, da jih ne bi pustila
trpeti ali pa stradati. Zato tudi nimam
nobene, ker nimam časa zanjo. Tisti pa, ki
hodijo mimo naše hiše, imajo veliko časa

zanje in tako je tudi prav. Samo še za tisto
malenkost, ki se ji reče vrečka, bi morali
poskrbeti. Ne razumem, da ljudi ne moti,
če se njihov kuže podela na robu ceste,
doma na travi in na vrtu pa tega ne trpijo.
Mislim, da predpisa o postavitvi smetnjakov za živalske odpadke še ni, bojim pa se, da ga nekateri tudi ne bodo
upoštevali. Ali pa se motim?
Ne vem, če bo kdo od »omenjenih« prebral ta članek. Tvegam. Prosim pa tudi za
mnenje tiste, ki se z mano ne strinjajo.
Mar ne bi bili sprehodi ljudi, ki živimo
blizu skupaj, bolj prijetni, če nam ne bi
bilo treba gledati pod noge in skrbeti,
kaj bomo pohodili ali povozili? Bi bilo res
tako težko vzeti vrečko s seboj na sprehod, ko vaš kuža potrebuje »stranišče«?
Drug drugemu moramo biti vzor, drug
drugega moramo spoštovati, če želimo,
da nam bo sobivanje prijetno. Zato upam,
da mi tega pisanja ne bo nihče zameril
in da se bomo še naprej prijazno pozdravljali. Upam pa tudi, da se bo na tem
področju kmalu kaj spremenilo. Če ne
bomo svojega mišljenja spremenili ljudje,
nam ga bo poskušal spremeniti predpis
ali pa kakšen odlok. Za te pa vemo, da
so nam bolj v breme kot pa v veselje in
da (če se le da) jih ljudje tudi bolj slabo
upoštevamo. Ali nimam prav?
Želim vam veliko prijetnih sprehodov po
našem lepem kraju (s kužkom ali brez), pa
pobožajte vašega ljubljenčka še namesto
mene. Vrečko pa le vzemite s seboj!
Hov hov!
Tatjana Štular,
profesorica razrednega pouka
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Oražmov Miha
Oražmov Miha – Miha Stare je bil človek
posebne vrste. Zato je prav, da se
nekateri dogodki iz njegovega življenja
zapišejo in rešijo pozabe. Rojen je bil
7. oktobra 1852 na Oražmovem gruntu,
Srednje Bitnje 12. V družini je bilo pet
otrok. Tretjerojeni je bil Miha. O njegovem
odraščanju ne vemo veliko. Znano je, da
je bil zelo veren človek, zato je postal član
tretjega reda. To je poseben red, katerega
so v 13. stoletju ustanovili frančiškani. Za
ta red sta značilna pobožnost in uboštvo.
Verjetno je prav zaradi tega vse življenje
ostal samski. Nenavadno pa je to, da je
vedno hodil v cerkev v Škofjo Loko. H
kapucinom, nikoli pa v Šmartin, čeprav je
bila to njegova farna cerkev, v kateri je bil
tudi krščen. Prijateljeval je tudi z znanim
triglavskim župnikom Jakobom Aljažem.
Mihova teta je bila poročena na Bende-

O

TIM
OZAVES

Hitrost na regionalni
cesti v Bitnjah
Najpogostejši vzrok prometnih nesreč je
neprilagojena hitrost voznikov. Tukaj ne
gre za prekoračeno hitrost v naselju ali
izven naselja, temveč za neprilagojeno
hitrost. Neprilagojena hitrost je vsaka
hitrost, zaradi katere ne obvladujemo več
vožnje vozila (izgubimo oblast), kar se lahko zgodi zaradi različnih dejavnikov, kot
so prekoračena hitrost, spolzka, mokra
ali poledenela cesta, pesek na vozišču,
poškodovano vozišče itd.
Na območju Bitenj po hitrosti izstopa
regionalna cesta št. 210 Kranj – Škofja
Loka, ki poteka skozi Zgornje, Srednje in
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tovi kmetiji, Srednje Bitnje 6. Ker ni imela
otrok, je posestvo zapustila nečaku Mihu.
Ta je kmetijo prevzel, skrb za kmetovanje
pa je prepustil gostačem, ki so stanovali
v njegovi hiši. Od živine je redil samo
vola. Ko je bil v najlepših moških letih,
se je namenil, da bo na svoji zemlji
postavil kapelo. Toda vse skupaj se je
zapletlo. Dovoljenja zanjo ni dobil niti od
šmartinskega župnika Razborška niti od
ljubljanske škofije. Zato se je po nasvetu

Spodnje Bitnje. Omejitev hitrosti skozi
naselja Bitnje je s prometnimi znaki urejena na 60 km/h. Mnogi vozniki omejeno
hitrost prekoračijo, česar se zavedamo
tudi policisti, zato na tem odseku opravljamo tudi meritve hitrosti z laserskim
merilnikom hitrosti in z radarjem, ki
meri hitrost iz civilnega vozila policije,
občasno pa tudi z vozilom, ki ima vgrajen
videonadzorni sistem Provida.
Hitrosti največkrat merimo na avtobusnem postajališču v Spodnjih in Zgornjih
Bitnjah. Tako smo v mesecu juniju na tem
odseku opravili 10 efektivnih ur meritev z
laserskim merilnikom hitrosti, ter pri tem
ugotovili 13 prekoračitev hitrosti, za katere smo ustrezno ukrepali. V mesecu juliju
je bilo opravljenih 9 ur meritev, v avgustu
pa 15 ur. V obeh mesecih smo ugotovili
po štiri prekoračitve hitrosti. Ob tem je
bilo pri policijskih kontrolah ugotovljeno
tudi več drugih kršitev cestno prometnih
predpisov: od neuporabe varnostnih
pasov, vožnje pod vplivom alkohola in
neregistriranih vozil. Za vse kršitve smo
izdali plačilne naloge.
Seveda ugotovljene kršitve niso odraz

župnika Aljaža kar peš odpravil na dolgo
pot po Italiji in končno v Vatikanu dobil
težko pričakovano dovoljenje.
Kmalu po prihodu domov ali pa že med
potjo po Italiji je najel italijanske zidarje.
Ti so mi potem leta 1909 kapelo zgradili.
Ta stoji še sedaj in je edina kapela v
naši krajevni skupnosti. Čez dve leti bo
stara 100 let. Nahaja se ob glavni cesti
sto metrov južneje od gasilskega doma
Bitnje. Kapela je posvečena devici Mariji.
Na oltarju stojita poleg Marijinega kipa
še kipa sv. Antona in sv. Frančiška. Je pa
v precej slabem stanju. Potrebno bi jo
bilo obnoviti, toda za to ni prave volje niti
denarja.
Miha je umrl med prvo svetovno vojno
leta 1917 v 65. letu starosti. Svoje posestvo je zapustil nečakinji Mariji. Ta se je
poročila z Janezom Omanom – Finkovim
iz Žabnice.
Naj bo omenjena še ena zanimivost iz
Mihove oporoke. V njej je zapisal, da bo
vsak, kdor bo prišel na njegov pogreb,
v zahvalo prejel en goldinar. Koliko
goldinarjev je bilo v ta namen izplačanih
iz njegove zapuščine, pa ni znano.
Ustni viri: Janez Oman, Marija Rozman,
Pavla Oman
Zapisal: Lojze Zavrl

dejanskega stanja na cesti, saj takrat, ko
policistov ni prisotnih, premnogi vozniki
divjajo, kar lahko opazimo tudi policisti sami takrat, ko se vozimo s svojimi
vozili izven delovnega časa. Opažamo
tudi da v času meritev hitrosti mnogi
vozniki izražajo solidarnost do drugih z
opozarjanjem - »blendanjem«. Najhujši
kršitelji takrat zmanjšajo hitrosti in se
skrijejo v povprečni vožnji, ko pa pridejo
mimo policijske kontrole z agresivno,
hitro in nevarno vožnjo nadaljujejo. Na
ta način vozniki, ki opozarjajo takšne
»divjake«, ščitijo te potencialno nevarne
voznike pred kaznijo. S tem pa bodo
takšni vozniki nadaljevali z nevarno
vožnjo. Naj povem da je takšno ravnanje
lahko tudi sankcionirano, saj je prepovedano prižiganje dolgih luči, kadar
nasproti vozi vozilo.
S kontrolami in meritvami hitrosti bomo
nadaljevali in skušali zagotoviti zadovoljivo prometno varnost.
Robert Ternik
Vodja policijskega okoliša

Pešci in kolesarji
v cestnem prometu –
nasveti za varnost
Prihaja jesenski in zimski čas, ko so dnevi
vse krajši in noči daljše. Kljub krajšim
dnevom nas prijazno jesensko vreme
vabi na sprehode v naravo, po mestu ali
v bližnji zaselek, morda na rekreacijo, saj
tek v zadnjih letih pridobiva na popularnosti. Pogosto prevozno sredstvo za vsakdanje opravke ali rekreacijo je tudi kolo.
Kolesarska oprema je postala izpopolnjena, tako da kolesarje srečujemo tudi že
v zimskem času in vsepovsod.
Žal pa policisti po cestah opazimo mnogo
pešcev in kolesarjev, ki sami ne poskrbijo
za svojo varnost, saj niso primerno osvetljeni, s tem pa se zavedno ali nezavedno postavljamo vlogo potencialne žrtve,
kar ob spletu okoliščin kaj hitro lahko
postanejo. Ea izmed specifičnih okoliščin
je tudi jutranja megla, ki še dodatno
poskrbi za slabši pregled voznikov.
Glede na opisano, v koliko že sami niste
izluščili opozoril, pešci poskrbite,da
boste vidni, nosite svetla oblačila in predmete, ki vidnost pešca izboljšajo, vozišče
prečkajte na prehodu za pešce, upora-

Slovenska narodna in
državna zastava
V KS Bitnje se srečujemo s prapori,
banderi in zastavami. Prvi so gasilski,
borčevski, lovski, drugi, cerkveni, slednje pa so državna, narodna, evropska,
občinska. Je pa še niz zastav, ki morajo
biti seveda primerno izdelane in urejene.
Navpični trakovi, na katerih so natisnjena
imena izdelkov ali znaki podjetij, ne sodijo med zastave, ampak med oglaševalska
oziroma predstavitvena gradiva.
Državna zastava je najpomembnejša.
Zastava Republike Slovenije ima osnovo
v belo-modro-rdeči slovenski narodni
zastavi, na katero je bil 25. junija 1991
dodan grb. Narodna zastava je bila s
temi barvami določena 23. 9. 1848. leta
in predstavlja Slovence po vsem svetu.
V Sloveniji je uradno ponovno v veljavi
od 11. 11. 1994. leta. Lahko se izobesi
skupaj z državno zastavo. Zastavo se
izobesi. To pomeni, da se jo priveže
ali pripne na drog ali jambor in se pod
kotom 45 do 90 stopinj namesti tako, da
si barve sledijo od vrha navzdol: bela,
modra, rdeča in pokončno postavljen grb
v zgornjem levem delu na državni zastavi.
Zakon ne pozna navpičnega obešanja teh
dveh zastav z balkonov, oken, odrov, itn.

bljajte površine, ki so namenjene pešcem
(pločnik, oziroma po levem robu cestišča,
gledano v smeri hoje), upoštevajte
prometne predpise, nosite kresničke ali
odsevne trakove, predvidevajte ravnanje
drugih udeležencev v prometu, saj boste
tako ob napaki drugega obvarovali svoje
zdravje.
Kolesarji preverite delovanje svojega
kolesa, da bo kolo brezhibno delovalo,
da bo primerno osvetljeno z mačjimi
očesi ali ustrezno osvetlitvijo. Pomemben
pripomoček je tudi čelada, saj je zaradi
neuporabe čelad prav pri kolesarjih
največ poškodb glave. Kolesarska zaščitna
čelada je zakonsko obvezna za kolesarje
do 14. leta starosti, za vse ostale pa jo
policisti priporočamo.
Policisti bomo čez celo leto opravljali po
šolah različne preventivne dejavnosti. V
začetku šolskega leta učence in učenke
nižjih razredov odpeljemo ven in jih
poučimo o varni poti v šolo, kako se
morajo pešci obnašati v cestnem prometu, kje preži nevarnost. Sodelujemo tudi
pri opravljanju kolesarskih izpitov. Prav
tako pred samim začetkom pregledamo
kolesa in njihovo brezhibnost. Organizirali bomo akcije, preko katerih bodo

vozniki opozorjeni na to, da niso v prometu zgolj samo motorna vozila, šibkejše
udeležence osveščali ter opozarjali na
nevarnosti, ki na njih v prometu prežijo.
Največ energije bomo v nadaljevanju
leta vložili v preventivno delo, ki obrodi
največ sadov. Ustrezen nadzor mora biti
podprt z drugimi aktivnostmi, na kar
ste občani že navajeni. Glavni akterji ste
kljub temu sami. Policisti smo le eden
od elementov, ki lahko pripomore k
večji stopnji varnosti, nikakor pa nismo
najpomembnejši. Cilji so nam skupni, ob
spoštovanju cestno prometnih predpisov, strpni in ustrezni kulturi voznikov in
drugih udeležencev, prispevati k čim večji
varnosti na cestah.

Mnogi se še prepričujejo ali je lahko tako
obešena, da so barve razporejene od leve
proti desni: bela, modra, rdeča ali obratno. Tako ni dovoljeno nameščati naše
narodne in državne zastave. Za navpično
obešanje bi morala biti državna zastava
drugače oblikovana. Morala bi tudi imeti
razmerje od 1:3 do 1:7. Zakon pa bi moral
to možnost tudi določiti. Drog, lesen ali
kovinski, mora imeti zaključek. Prav tako
na mestu pritrjen jambor. Seveda mora
biti drog ali jambor urejen, pobarvan, s
primernim mehanizmom za pripenjanje
oziroma dviganje zastave, ki ne sme viseti
na ročici ali prečki kot bandero. Narodna
in državna zastava imata razmerje 1:2. To
pomeni, da sta na primer en meter široki
in dva metra dolgi. Ko sta nameščeni
vodoravno, je bela barva nad modro
in modra nad rdečo. Grb pa na državni
zastavi stoji. Narodna ali državna zastava
ne sme biti obledela, strgana, popisana.
Državna zastava je lahko izobešena vse
leto. Ob njej tudi slovenska narodna
zastava. Če bi bili izobešeni obe, je s
pravilnim pogledom s ceste proti zastavam, državna na levi, narodna pa na
desni strani. O evropski, občinski, žalni
in še kakšni drugi zastavi pa kdaj drugič.
Pomembno je namreč, koliko zastav
uporabimo in, kako pomembne so. Dve

se razvrščata drugače kot tri in štiri ter
več drugače kot tri. Enakovredne pa tudi
drugače kot različno vredne.

Policisti Policijske postaje Kranj se
trudimo s številnimi preventivnimi in
represivnimi akcijami v cestnem prometu,
vendar to ni dovolj, zato se obračamo na
vas. Upoštevajte napisano, da obrnemo
naslednje liste letošnjega koledarja brez
črnih pik.
Robert Ternik
Vodja policijskega okoliša

Stanislav Jesenovec

Zastava mora biti
izobešena na
urejenem drogu
(foto: Stanislav
Jesenovec).

Zastava na jamboru
(foto: Stanislav
Jesenovec)

Tako se slovenske
narodne in državne
zastave ne obeša
nikjer
(foto: Stanislav
Jesenovec).
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NA VARNO Z NEVARNIMI
ODPADKI
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz
gospodinjstev
V mesecu oktobru bomo organizirali
letno akcijo zbiranja nevarnih odpadkov
iz gospodinjstev.
Tako boste ponovno imeli možnost, da
brezplačno oddate vse vrste nevarnih
odpadkov.
Letos bo zbirno mesto tudi v krajevni
skupnosti Bitnje, in sicer na parkirnem
prostoru, Srednje Bitnje 128.
Vsako gospodinjstvo uporablja čistila,
kozmetiko, barve, lake, lepila, zdravila, v
vsakem gospodinjstvu nastajajo odpadne
baterije, nastaja odpadno jedilno olje.
Če podrobneje pogledamo etiketo
kozmetičnih izdelkov, čistil, barv, lakov,
zdravil, baterij … bomo videli, da se na
mnogih od njih pojavljajo besede, kot
so: nevaren, strupen, jedek, škodljiv za
zdravje, vnetljiv, oksidativen, eksploziven, nevaren za okolje. V mnogih izdelkih,
ki jih vsakodnevno uporabljamo, se
nahajajo snovi, ki ob nepravilni uporabi,
shranjevanju in odstranjevanju, lahko
škodujejo našemu zdravju in našemu
okolju.
Svojih nevarnih lastnosti ne izgubijo niti
takrat, ko postanejo odpadek, zato moramo z njimi ravnati drugače kot z ostalimi
gospodinjskimi odpadki. Med nevarne
odpadke sodi tudi embalaža, v kateri se
je izdelek z nevarnimi snovmi nahajal. Ko
porabimo barvo, je embalaža v kateri je
bila barva, tudi nevaren odpadek.
Prav zato vsako leto organiziramo akcijo
zbiranja nevarnih odpadkov in vam tako
omogočimo, da nevarne odpadke odložite
ločeno od ostalih nenevarnih odpadkov.
Tako bomo v mesecu oktobru tudi v krajevno skupnost Bitnje pripeljali posebno
mobilno postajo, kamor boste krajani lahko pripeljali nevarne odpadke. Na mestu
bo prisoten delavec Komunale Kranj in
strokovna oseba iz podjetja Kemis d.o.o.,
pooblaščenega za zbiranje nevarnih
odpadkov, ki bosta nadzorovala prevzem
pripeljanih nevarnih odpadkov.
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Akcija ni namenjena nevarnim odpadkom
iz poslovnih dejavnosti, saj morate za
tovrstne odpadke poskrbeti sami in jih
oddati podjetjem, ki so pooblaščena za
zbiranje in nenevarno uničenje odpadkov.
Nevarne odpadke lahko do količine enega
kubičnega metra brezplačno oddate tudi
med letom, in sicer tako, da jih pripeljete v zbirni center za ločeno zbiranje
odpadkov Zarica ali v zbirni center pri
odlagališču odpadkov Tenetiše. V Zarici
odpadke sprejemamo od ponedeljka do
petka, od 13. do 20. ure (v zimskem času
od 12. do 19. ure) in ob sobotah od 8.
do 13. ure. V Tenetišah pa vsak delovni
dan, tudi ob sobotah, od 7. do 20. ure (v
zimskem času od 7. do 18. ure).
Se zavedamo nevarnosti nepravilno
odloženih odpadkov?
Če nevarne odpadke odložimo skupaj z
ostalimi nenevarnimi odpadki v običajne
zabojnike za odpadke, bomo s smetarskimi vozili zabojnik izpraznili in nevarne
odpadke, skupaj z ostalimi, odpeljali na
odlagališče odpadkov Tenetiše. Ker je
odlagališče namenjeno izključno odlaganju nenevarnih odpadkov, bi napačno
odloženi nevarni odpadki imeli škodljiv
vpliv na okolje.
Če odpadno jedilno in motorno olje ali
druge tekoče nevarne odpadke zlijemo v
straniščno školjko, odtok ali celo direktno
v kanalizacijo, bodo nevarne snovi uničile
mikroorganizme, ki pomagajo po naravni
poti razgrajevati ostale odpadke. Prav
tako lahko skozi razpoke v kanalizacijskih
ceveh prodrejo v podtalnico in zastrupijo
zajetja pitne vode ali vode namenjene
zalivanju kmetijskih površin in izdelkov.
Še posebej nevarno za okolje je, če
nevarne odpadke odložimo v naravi.
Nevarne snovi, ki jih vsebujejo nevarni
odpadki, lahko uničijo življenje v naravi.
Živali lahko poginejo, ko pridejo v stik
z nevarnimi snovmi. Veliko živali zboli
zaradi odpadkov, odloženih v naravi.
Ali izdelek, ki ga uporabljam, vsebuje
nevarne snovi?
Najbolj zanesljiv vir o nevarnih lastnostih
posameznega izdelka lahko preberemo

na izdelku samem, saj vsak poleg navodil
vsebuje tudi različna opozorila in navodila v obliki grafičnih simbolov in besedil
(vnetljivo, zdravju škodljivo, eksplozivno,
oksidativno, okolju škodljivo, strupeno,
jedko).

Bodimo pozorni
na naslednje znake:

vnetljivo

zdravju škodljivo

eksplozivno

okolju škodljivo

strupeno

oksidativno

eksplozivno

Kaj se zgodi z ločeno zbranimi nevarnimi
odpadki?
Tako kot pri vseh ostalih odpadkih, se tudi
pri ravnanju z nevarnimi odpadki poskuša
v kar največji meri izrabiti uporabne
sestavine in varno odložiti preostanek. Za
odstranjevanje nevarnih odpadkov se uporabljajo naslednji postopki: reciklaža (iz
odpadka se izločijo sestavine, ki se lahko
ponovno uporabijo, na primer: svinec iz
akumulatorjev, kovine iz baterij, organska topila iz razredčil), izraba energetske
vrednosti (odpadki se sežgejo, sproščena
toplota se koristno izrabi, na primer
ostanki barv, lakov, topil, lepil, olj,
onesnažena plastična embalaža in vpojna
sredstva), sežig (v tem primeru gre za
kemično spremembo, ko se pri visoki
temperaturi lastnosti izdelka spremenijo
iz nevarne v manj nevarne, ob tem se
zmanjša tudi volumen, na primer zdravila
in rastlinska zaščitna sredstva) ali
fizikalno-kemična obdelava (s fizikalnokemičnimi postopki se odpadke pretvori
iz nevarne v manj nevarno ali nenevarno
obliko, na primer nevtralizacija elektrolitov iz baterij).
Zmanjšajmo nastajanje nevarnih odpadkov
Premislimo, preden kupimo, in natančno
preberimo etiketo na izdelku ter se
tako seznanimo s snovmi, ki jih izdelek
vsebuje. Izogibajmo se izdelkom, ki
vsebujejo nevarne snovi, bodimo pozorni
na besede kot so opozorilo, nevarnost,
previdnost, saj so s temi besedami
označene nevarne snovi. Poiščimo
varnejše nadomestke, izberimo izdelek,
ki je okolju prijazen in ne vsebuje snovi,
ki bi bile lahko škodljive oziroma nevarne.
Izredno pomembno je, kako z nevarnimi
odpadki ravna vsak od nas. Na tisoče
vsakdanjih izdelkov vsebuje strupene
snovi. Ko izdelek kupimo, nase prevzamemo odgovornost, da ga porabimo in
odložimo na varen in okolju prijazen
način.
Zato vas prijazno vabimo, da nevarne
odpadke odložite v času akcije zbiranja
nevarnih odpadkov.
O točnem datumu, ko bomo v krajevni
skupnosti Bitnje postavili premično
zbiralnico za zbiranje nevarnih odpadkov,
vas bomo pravočasno obvestili.
Razpored akcije bomo objavili v
Kranjčanki.

REDNI ODVOZ ODPADKOV
BO PO NOVEM POTEKAL OB
ČETRTKIH
Od meseca oktobra dalje bomo odpadke
odvažali ob četrtkih
Izjema so gospodinjstva oziroma hiše,
kjer je zaradi bližine Stražišča smiselno,
da se odvoz odpadkov opravlja na isti
dan, se pravi ob torkih. Za sledeče
naslove torej velja, da se nadaljuje torkov
odvoz odpadkov:
Zgornje Bitnje 1, Zgornje Bitnje 2,
Zgornje Bitnje 149, Zgornje Bitnje 150,
Zgornje Bitnje 150 a, Zgornje Bitnje 151,
Zgornje Bitnje 152, Zgornje Bitnje 153,
Zgornje Bitnje 154, Zgornje Bitnje 155,
Zgornje Bitnje 156, Zgornje Bitnje 157,
Zgornje Bitnje 157 a, Zgornje Bitnje 158,
Zgornje Bitnje 159, Zgornje Bitnje 160,
Zgornje Bitnje 161, Zgornje Bitnje 161 a,
Zgornje Bitnje 162, Zgornje Bitnje 163,
Zgornje Bitnje 164, Zgornje Bitnje 184,
Zgornje Bitnje 185, Zgornje Bitnje 206,
Zgornje Bitnje 207, Zgornje Bitnje 208,
Zgornje Bitnje 209, Zgornje Bitnje 210,
Zgornje Bitnje 211.
Trenutno na območju krajevne skupnosti
Bitnje odvoz odpadkov opravljamo ob
različnih dnevih v tednu, zato smo se
zaradi racionalizacije opravljanja storitve
odločili, da bomo od meseca oktobra
dalje redni odvoz odpadkov opravljali
na en dan v tednu, vsak delovni četrtek.
Z odvozom pričnemo ob 6. uri zjutraj,
zato vas prijazno prosimo, da zabojnike
pravočasno pripravite na dostopno
odjemno mesto. V četrtek, 4. oktobra
2007, bomo opravili prvi odvoz po novem
urniku.

ZIMSKA SLUŽBA
Zimska služba se vsako leto vzpostavi 15.
novembra in deluje do 15. marca naslednjega leta. V kolikor vremenske razmere
brez izvajanja zimske službe ne dovoljujejo prevoznosti cest in javnih poti,
se seveda čas delovanja zimske službe
podaljša.
Na območju Mestne občine Kranj je izvajalcev zimske službe več. Za prevoznost
državnih glavnih cest ter regionalnih
cest skrbi Cestno podjetje Kranj d.d. Za
prevoznost lokalnih in mestnih cest ter
prehodnost ulic, javnih poti in pločnikov
na področju mestnih krajevnih skupnosti
pa je odgovorno naše podjetje, Komunala

Kranj. Za javne poti in pločnike v primestnih krajevnih skupnosti skrbijo krajevne
skupnosti same.
S posipanjem pričnemo ob vsaki poledici
ali pričetku sneženja, ko se sneg začne
oprijemati cestišča. Pravilnik o vrstah
vzdrževanja na javnih cestah in nivoju
delovnega vzdrževanja javnih cest
določa, da je s pluženjem potrebno pričeti
ob 10 cm snega na cestišču za glavne
prometnice, vse druge stranske ceste in
parkirišča pa po 15 cm snega. Kljub temu
pa s pluženjem glavnih lokalnih cest in
zbirnih mestnih cestah pričnemo prej.
Za učinkovito izvajanje zimske službe
imamo organizirano operativno vodenje
zimske službe, stalno dežurno službo in
stalno pripravljenost na domu. Dežurna
služba deluje v prostorih objekta podjetja
v Savski loki 33 v Kranju. Tako neprekinjeno spremljamo stanje in razmere
na voziščih in v primeru poledice ali
pričetka sneženja v najkrajšem možnem
času aktiviramo dežurne posipalce za
preprečevanje poledice. Organizirano
imamo tudi stalno pripravljenost delavcev
na domu.
Kljub našim naporom, da bi vremenske
razmere v zimskem času v čim manjši
meri obremenjevale občane in ovirale
cestni promet, nam brez sodelovanja
in razumevanja občanom to ne uspe.
Pomembno je, da so vsi udeleženci v
prometu primerno opremljeni. Svetujemo voznikom, da poskrbite za ustrezno
opremljenost vaših vozil. Pešcem pa v
izogib morebitnim poškodbam toplo
priporočamo primerno obutev.
Pri opravljanju zimske službe nam veliko
težav povzročajo parkirana vozila. Prav
zaradi njih je pluženje oziroma čiščenje
nemalokrat onemogočeno. Zato prosimo občane, da pravočasno umaknete
svoja vozila s parkirišč oziroma javnih
poti in nam tako omogočite, da lahko
hitro in učinkovito očistimo parkirišča,
zasnežene pločnike in pešpoti. Dobronamerno tudi opozarjamo občane, da so
skladno z občinskim odlokom o javnem
redu in miru, kot lastniki ali uporabniki
stanovanjskih in poslovnih objektov,
dolžni očistiti sneg in vzdrževati pločnike
pred svojimi objekti. Enako velja tudi v
primeru večstanovanjskega objekta.
Primož Bajželj, Komunala Kranj
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Malčki na obisku pri
gasilcih
Obisk vrtca Biba iz Zg. Bitenj je pri gasilcih že dolgoletna tradicija. Največji užitek
za otroke predstavlja že sam prevoz od
vrtca do doma, saj malčke pridemo iskat z
orodnim oziroma moštvenim vozilom.
Po ogledu gasilskega doma sledi predstavitev orodja in vozil, ki jih potrebujemo pri svojem delu, ter prikaz gašenja
ognja z gasilnim aparatom.
Letošnji obisk bo v petek, 3. 10. 2007 ob
9. uri. Na ogled ste vabljeni tudi ostali
otroci, ki niste v vrtcu, pa bi si vseeno
želeli ogledati in okusiti delček življenja
gasilcev.
Pridite, ne bo vam žal!
P. Koren

Redni preventivni pregled
gasilnih aparatov
V okviru meseca požarne varnosti bomo
v petek 5. 10. 2007 organizirali zbiranje
gasilnih aparatov. Zbiranje gasilnikov bo
potekalo v prostorih gasilskega doma
od 17. do 19. ure. Zbrani aparati se bodo
odpeljali na pregled v Gasilsko reševalno
službo Kranj.
Novost letošnjega leta je, da se pregledi
aparatov (delo in nalepka) zaračunajo
v celoti. Takšna je odločba GRS Kranj.
Gasilci tako delamo zgolj uslugo svojim
sokrajanom, da aparate sprejmemo in jih
peljemo na pregled v Kranj, ter jih nato
vrnemo nazaj uporabnikom. V primeru
dodatnega popravila aparata, se cena
zaračuna po ceniku GRS.
Vabljeni vsi, ki imate doma ali v avtu
gasilnike, da se oglasite in oddate svoje
aparate v redni preventivni pregled.
Hkrati ste vljudno vabljeni tudi vsi tisti,
katere zanima nakup novega gasilnega
aparata.
Za vse dodatne informacije v zvezi s
pregledom oz. nakupom gasilnika smo
vam na voljo v petek, 5. 10.2007 v gasilskem domu.
Cena pregleda aparata je odvisna od
velikosti oz teže gasilnika:
- aparati velikosti S1 do S3 (1-3 kg) 3 EUR
- aparati velikosti S6 do S9 (6-9 kg) 6 EUR

Kviz gasilske mladine
V mesecu septembru potekajo vaje in
priprave naših najmlajših gasilcev na
10. kviz gasilskem mladine, ki bo letos
potekal v OŠ Predoslje.
Kviz je sestavljen iz različnih tem, kot so:
požarna preventiva, gasilska abeceda,
splošno znanje, vezanje vozlov, sestavljanka, drži - ne drži ter poznavanje
gasilskega orodja.
Sodelujoči so razdeljeni v mlajšo, starejšo
in mladinsko skupino. Težavnost vprašanj
je prilagojena posamezni starostni
skupini. Najboljše ekipe so nagrajene s
simboličnimi nagradami, najboljši dve
ekipi z vsake skupine pa se udeležita
nadaljnjega regijskega kviza.
Držimo torej pesti za naše najmlajše v
soboto, 6. 10. 2007 ob 15. uri.
P. Koren
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Cenik novih gasilnih aparatov:
- RGA S1 21,00 EUR
- RGA S2 26,50 EUR
- RGA S3 27,36 EUR
- RGA S6 37,54 EUR
- RGA S9 42,00–48,00 EUR
(cena je odvisna od tipa aparata in njegovega proizvajalca)
- CO2 - 5 kg
- CO2 - 3 kg
- CO2 - 2 kg
P. Koren

102,41 EUR
112,54 EUR
77,39 EUR

Gasilski piknik
Bila je prva nedelja v juliju, ko smo na
Jurjevem travniku, tam za Mlinarjem v Sp.
Bitnjah, organizirali drugi gasilski piknik.
Piknik je bil namenjen druženju in
zabavi vsem članom domačega gasilskega
društva pa tudi njihovim družinskim
članom. Za hrano in pijačo je bilo dobro
poskrbljeno, tako da lačni in žejni nismo
bili. Tudi zaplesali smo lahko, saj sta nas
z dobrimi domačimi in tujimi vižami zabavala DJ-ja Jure in Luka. Gasilke smo bile
zadolžene za izvedbo in potek družabnih
iger, ob katerih smo se nasmejali do solz.
Najboljše tri ekipe so bile za svoj trud
nagrajene s simboličnimi nagradami. Za
kanček dobre volje in smeha je poskrbela
tudi plesno zabavna skupina “Zarjaveli”,
ki si je ob spomladanskih vikendih brusila
svoje pete v gasilskem domu ob zvokih
dunajskega valčka, fokstrota, polke ...
Tudi na srečelov nismo pozabili. Glavni
organizatorici tokratnega srečelova sta
bili Barbara in Manca, ki sta vložili veliko
truda in energije v zbiranje nagrad.
V veliko veselje in čast pa si štejemo
tudi obisk poslanca Državnega zbora in
podžupana MO Kranj Bojana Homana, ki
je hkrati tudi član našega društva.
Ob koncu bi se rada zahvalila vsem, ki so
na kakršen koli način pomagali pri organizaciji in izvedbi letošnjega piknika. Bilo
je enkratno! Se vidimo naslednje leto!
Petra Koren
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Krožki v sezoni 2007/2008
KUD Bitnje bo v sezoni 2007/2008 spet
organiziralo krožke za odrasle in otroke.

Natečaj za koledar
V času dopustov si človek vzame nekaj več
časa zase in za svoje hobije. Prav gotovo
je eden od priljubljenih fotografiranje, ki
je v današnjem času malodane dostopen
vsem. Mnogi izmed vas imate sigurno
kakšne dobre posnetke, pa naj so nova ali
stare. Ne odlašajte! Čimprej izberite nekaj
svojih najboljših posnetkov in jih pošljite
na naslov ks.bitnje@abakus.si. Elektronsko sporočilo naj ima pod zadevo napisano
“Koledar Bitnje 2008”. Veseli bomo vsake
prispele fotografije. Če nimate ideje glede
fotografij, si lahko najprej ogledate prispela dela na spletni strani http://www.
bitnje.si/ in ugotovili boste, da ste tega
zmožni tudi vi. Ne pozabite oceniti prispela dela! Glasovanje se izvaja izključno
preko spletne strani http://www.bitnje.
si/. Glasovanje bo potekalo od 25. 11.
2006 do 31. 10. 2007.
J. Stanonik

Študijski bralni krožek Sorško polje bo
v Bitnjah že četrto sezono potekal po
načelih ŠK
beremo z Manco Košir. Bralci se bomo
srečevali vsako drugo sredo od oktobra
2007 do maja 2008. Izbirali bomo knjige,
jih prebirali ter se o njih pogovarjali.
Marsikatere knjige s svojo večplastnostjo
iz bralcev izzovejo pogovore, mnenja in
spoznanja, iz katerih se nehote učimo,
spoznavamo drug drugega in bogatimo
sebe in svojo okolico. Prvo srečanje nove
bralne sezone bo v sredo, 24. oktobra
2007, ob 20. uri. Vabljeni novi bralci!
ŠK Kleklanje začenja svojo četrto sezono.
Klekljarice poučujeta ga. Metka Zupan
in ga. Duša Jeršin. Klekljarice smo zelo
ustvarjalne, željne novih znanj in vedno
pripravljene druga drugi pomagati. Smo
pa tudi zelo neučakane, zato smo se že
začele srečevati. Dobivamo se vsako sredo
in klekljamo od 17. do 19. ure. Vabimo pa
tudi novinke, prav tako pa tudi že vešče
klekljarice, ki to veščino razvijajo same,
naj se nam pridružijo.
V oktobru se bo nadaljeval tudi ŠK Vezenje in kvačkanje, ki je svojo uspešno pot
začel spomladi. Prvo srečanje v tej sezoni
bo v torek, 2. oktobra 2007, ob 18. uri.
Vezilje se bomo spoprijele z novimi izzivi.
Kljub temu, da nekatere vezilje že znamo
nekaj načinov vezenja, si bomo pripravile
vajenice in se naučile novih vbodov. Pri
tem nam bo pomagala izkušena vezilja
ga. Rodka Jelovčan. Vabljene novinke
in izkušene vezilje, kajti vsako znanje je
dobrodošlo.
KUD Bitnje v sezoni 2007/2008 pripravlja
različne ustvarjalne delavnice za odrasle,
in sicer enkrat mesečno. Za delavnice,
ki bodo posebej objavljene na znanih
oglasnih mestih v vseh treh Bitnjah,
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bomo zbirali prijave zaradi nakupa
potrebnih materialov. Za posamezno
delavnico se bomo tudi sproti domenili za
prispevek udeleženca.
12. oktobra bo že prva delavnica. Ob
17. uri se bomo zbrali v gostilni Strahinc. Izdelovali bomo medenjake, prave
dražgoške kruhke. Za med bo poskrbel g.
Tone Tiringer, pri oblikovanju medenjakov
pa nam bo pomagala ga. Marija Tiringer.
Naslednja delavnica bo 23. novembra v
GD Bitnje. Zbrali se bomo ob 17. uri in
ustvarjali adventne aranžmaje. Komur
bo zmanjkalo idej, mu bo na pomoč
priskočila prijazna cvetličarka Anita iz
cvetličarne Pr’Krnc.
V decembru se bomo lotili izdelovanja
daril, dobili se bomo 21. decembra ob 17.
uri v GD Bitnje. Za materiale in ideje bomo
poskrbele Nataša, Tatjana in Mateja.
Pravljičarka ga. Mojca Kepic bo vodila
pravljične urice za otroke, in sicer vsak
drugi četrtek ob 17. uri v knjižnici v
GD Bitnje. Prvo pravljico bodo otroci
poslušali 11. oktobra. Vabljeni otroci od
3. leta starosti dalje.
Otroške ustvarjalne delavnice bodo prav
tako kot ustvarjalne delavnice za odrasle
potekale enkrat mesečno. Prva delavnica
bo 19. oktobra ob 17. uri, druga 16.
novembra ter naslednja 14. decembra.
Na prvi delavnici se bomo tudi dogovorili
za prispevek za posamezno delavnico.
Delavnice bodo vodile srednješolki
Anja in Brigita, pomagali pa ji bosta
osnovnošolki Zala in Eva. Vabljeni otroci
od 4. leta starosti naprej.
Na vse krožke in delavnice se lahko prijavite na elektronsko pošto kud.bitnje@
abakus.si ali na telefona: Mateja 041/624
351 in Tatjana 040/351 342.
Prisrčno vabljene krajanke in krajani,
pridružite se bralkam, bralcem, ustvarjalkam, ustvarjalcem!
M. Arhar

JAVNI ANONIMNI NATEČAJ
ZA OBLIKOVANJE GRBA IN
ZASTAVE NOGOMETNEGA
KLUBA BITNJE

Spoštovane krajanke,
spoštovani krajani!
Drage članice in člani KUD
Bitnje!
Vabimo vas na redni občni zbor Kulturno
umetniškega društva Bitnje, ki bo v sredo,
3. oktobra 2007, ob 20. uri v GD Bitnje v
prostoru KS Bitnje.
Dnevni red:
1. poročilo o delu KUD za sezono
2006/2007,
2. finančno poročilo,
3. pregled članstva in določitev članarine,
4. določitev programa za naslednjo
sezono,
5. razno.
Vljudno vabljeni člani in članice kot tudi
drugi krajani, ki bi se želeli včlaniti v
društvo!

Starši in otroci POZOR!
Šport je ena najboljših oblik rekreacijske dejavnosti, pri kateri si otroci in
tudi odrasli zaposlijo tako um kot telo.
Športne dejavnosti so pomemben faktor v
obdobju otrokovega razvoja, saj pozitivno
vplivajo na socializacijo otrok in njihov
telesni razvoj v obdobju, ko so najbolj
občutljivi in dovzetni za negativne vplive
iz okolja.
V našem kraju možnosti za športne dejavnosti ni prav veliko, imamo pa nogometni klub, ki deluje že kar 25 let.
NK Bitnje naproša vse otroke od 7–10
let, ki imajo radi nogomet in želijo tudi
trenirati in tekmovati, naj se v spremstvu
staršev oglasijo na nogometnem igrišču
NK Bitnje v Sp. Bitnjah vsak dan v popoldanskih urah ( po 16 uri ) ali pa pokličejo
na telefonsko številko 040 736 892.
NK Bitnje bo ob primerni udeležbi organiziral treninge pod strokovnim vodstvom.
Naj bo otrokova žoga njegova najboljša
droga!

Nogometni klub Bitnje, Zgornje Bitnje 253, 4209 Žabnica razpisuje javni
anonimni natečaj za oblikovanje grba,
logotipa in zastave.
Vsebina natečajnega gradiva in razpisni pogoji:
1. Opredelitev nalog in ciljev
2. Splošni pogoji
3. Roki
4. Nagrade in odškodnine
5. Končne določbe
1. Opredelitev nalog in ciljev
- Namen javnega natečaja je izbrati grb,
logotip in zastavo, ki bosta predstavljala Nogometni klub Bitnje.
- Javni natečaj je namenjen zbiranju
idej za kasnejše oblikovanje simbolov
Nogometnega kluba Bitnje.
- Interesenti naj svoje predloge z
obrazložitvijo posredujejo na naslov:
- Nogometni klub Bitnje, s pripisom
JAVNI NATEČAJ
Zgornje Bitnje 253
4209 Žabnica
ali po elektronski pošti na naslov:
b) nk.bitnje@gmail.com, s pripisom
JAVNI NATEČAJ.
2. Splošni pogoji
- Vsak udeleženec lahko sodeluje na
natečaju z več rešitvami.
- Natečaja se lahko udeležijo tako
fizične kot pravne osebe.
- Natečaj je javen.
3. Roki
- Natečaj se prične 10. septembra 2007
in traja do 31. decembra 2007 do 12.
ure, če so dela oddana po pošti, velja
datum poštnega žiga.
- Rok za vprašanja v zvezi z natečajem je
odprt do 1. december 2007.
- O izbiri bodo avtorji obveščeni osebno,
javnost pa z objavo v lokalnem časopisu
in preko interneta.
4. Nagrade in odškodnine
- Prvi trije najboljši predlogi, ki jih bo
izbrala v ta namen sestavljena komisija,
bodo nagrajeni in sicer:
1. nagrada 100 €
2. nagrada 50 €
3. nagrada 25 €

- Ocenjevalna komisija si pridružuje
pravico, da v primeru, da noben projekt
ne bo zadovoljeval kriterijev za podelitev
nagrade, razdeli nagrado po svoji presoji
oziroma nagrade ne podeli.
- Vsi avtorji, ki sodelujejo na natečaju, se
za poslana dela odpovedujejo avtorskim
pravicam.
- Nagrada je v bruto znesku in vsebuje
odkup materialnih avtorskih pravic za
uporabo idejne rešitve. Avtorju ostanejo
moralne avtorske pravice in se ga navaja
kot avtorja logotipa/grba.
5. Končne določbe
- Sklepi ocenjevalne komisije so
dokončni.
- Iz ocenjevanja bodo izločena dela:
- če ne bodo vsebovala vseh zahtevanih
sestavnih delov,
- če ne bodo predana do časa, ki je
določen za oddajo del,
- če bodo vsebovala moralno in etično
sporne vsebine,
- če bodo vsebovala elemente, ki spodbujajo k nestrpnosti,
- če bodo smiselno in konceptualno odstopali od razpisne naloge.
- Nogometni klub Bitnje lahko izbere
projekt za realizacijo po lastni presoji.
- Nagrada in izbira simbolov se lahko
izključujeta.
- S sodelovanjem na natečaju pristaja
avtor na vse pogoje natečaja.
Nogometni klub Bitnje
Bitnje, 7. 09. 2007

Regijsko tekmovanje
z motorno brizgalno
V oktobru se bodo pričele tudi priprave
naših članov B skupine na regijsko tekmovanje z motorno brizgalno, ki bo 20.
10. 2007 v Bohinjski Beli.
Naj omenim, da so naši člani mesecu maja
letošnjega leta na občinskem tekmovanju
z motorno brizgalno, ki je bilo na Brdu
pri Kranju, zasedli odlično drugo mesto
v svoji starostni kategoriji in se s tem
neposredno uvrstili v nadaljnje tekmovanje.
Poleg vseh aktivnost, ki bodo potekale v
prihajajočih dneh, pa se bodo tekom oktobra izvajali še preventivni pregledi vseh
hidrantov našega gasilskega okrožja.
Petra Koren

UO NK Bitnje
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“Štrajfiks” v ženskih
rokah
Imate tudi vi tlakovano dvorišče? Res?
No, potem se tudi vi spomladi, poleti in
jeseni spopadate s travo, regratom in
raznimi drugimi listki, ki veselo poganjajo iz fug. Ali pa se jih rešite in jih
poškropite s strupom, ki povzroči, da se
bilke posušijo in so začasno iztrebljene.
A potem se vaši otroci na dvorišču ne
morejo žogati. Kaj pa sedaj? Otroci pač
morajo imeti svoje dvorišče. Tako pač
ne škropimo s strupom. Pustimo torej
otrokom njihovo dvorišče, vsiljiva vegetacija pa veselo poganja. A prav lepo
pa ni, kajne? Vsiljivcev se je treba lotiti
na drugačen način. Vsake toliko časa
vzamete v roke razne nožičke in druge
pripomočke, s katerimi porežete listne in
koreninice, kolikor globoko sežete. A ta
rešitev je le začasna, traja največ 14 dni,
pa je spet vse zaraščeno. Potem pa spet
prosite, naj vam kdo pomaga pri trebljenju »zelenjave«.
Vsaj pri nas je bilo tako – do nedavnega
poznega poletja. Potem pa je sodu izbilo
dno in me čisto razjezilo. Sposodila sem
možev »štrajfiks« in se sončnega dne
lotila dela. Sonce je sploh prvi pogoj
za tako delo, verjemite, pa ne le sonce,
potrebnih je tudi vsaj 30 0 v senci.
Obvezna oprema so tudi kratke hlače in
majica (bolj korajžni se lahko odenete v
kopalke), natikači, ki pa se jih, zagotavljam, kaj kmalu znebite. Najpomembnejši
del opreme pa so sončna očala. Tudi če
ste v senci. Zakaj, se zavedate takoj, ko
vklopite čudežni pripomoček.
Potem »štrajfiks« vklopite v električno
napeljavo, nanj priklopite cev za vodo,
trdno primete in sprožite. Presenečeni ste
že takoj v prvem trenutku, ko spoznate,
kolikokrat ste se pasli na tem dvorišču za
malodane prazen nič. Kajti – »štrajfiks«
je zakon! Vso nadlego iz fug v hipu
pospravi ven. Če se že zgodi, da se kakšna
bilka malo bolj upira, curek vode usmerite
neposredno vanjo – in že je pomedena.
In tako pospravite vse dvorišče. Seveda
morate imeti tudi metlo in smetišnico pa
kakšno vedro, da vanj odlagate pomet26 informator20 kimavec 2007

eno nesnago. Spotoma s »štrajfiksom«
očistite še vse tlakovce, ki so potem spet
take barve, kot pred leti.
Nato pa si oddahnete. Uh, delo je skorajda opravljeno. Skoraj, kajti fuge so sedaj
prazne. Tlakovci se morajo temeljito
posušiti, potem pa zbirate predloge,
s čim bi jih spet zapolnili. Izveste, da
obstaja neko polnilo, ki se tako strdi, da
nobena travica ne bo prodrla skozenj. In
verjamete. Stresete kakšnih šest žakljev
te skrivnostne »moke« na tlakovce, jo zamedete v fuge, narahlo porosite in potem
čakate. Naslednji dan ste presenečeni in
presrečni, kajti masa med fugami se je res
strdila in je trda kakor kamen. Tako bomo
pa »porihtali« še vse tlakovce okoli hiše,
se odločite. Potem pa napoči deževna
doba. Masa med fugami se zmehča in, ne
boste verjeli!, opazite čisto svetlo zelen

regratov listek, ki sramežljivo kuka iz ene
od fug. Presenečeni? Obrnete se malo
naokoli. Tam je pokukal še eden … in tam
je ena drobcena travica. Groza. Raste! Iz
teh do nedavno trdih fug spet raste! Kaj
pa sedaj? Nožiček ali so za prvo silo dovolj
nohti? Kaj pa če bi kar »štrajfiks« vzeli v
roke?
Mateja Arhar

Omejitve v Bitnjah
Da so bitenjske ceste razrite, tukaj ni
treba posebej govoriti. Je pa omembe
vreden podatek, da kadar nadobudni delavci, ki cestišče urejajo, pred
»gradbišče« postavijo znak, ki pomeni
omejitev hitrosti na 40 km/h. V Bitnjah je
splošna omejitev prometa 30 km/h. Ja,
verjetno imamo, kadar je delo na cesti,
dovoljeno višjo hitrost, da se čim prej
odpeljemo mimo

ZDRAJVEONJE
ŽIVL
O primernosti gibanja
Velikokrat me ljudje povprašujejo o vsebini in količini gibanja (rekreiranja), da bi
dosegli zastavljene rezultate.
Dejstvo je, da na tovrstna vprašanja zelo
težko najdem primeren odgovor. Zakaj?
Ker enostavnega in enotnega odgovora
na zastavljeno vprašanje ni!
Pri »izračunu« primernosti gibanja za
slehernega posameznika bo potrebno
pod drobnogled vzeti nekatere bolj ali
manj pomembne dejavnike. Torej bo
odgovor odvisen od našega trenutnega
zdravstvenega stanja (tako srčno-žilnega
kot mišično-skeletnega sistema), naše
trenutne telesne pripravljenosti oziroma
našega predhodnega rekreacijskega
staža, naše telesne teže, starosti, tudi
motivacije, ciljev itd. Torej so pomembni
tako biološki kot psihološki dejavniki.
Kaj bi iz tega lahko razbrali?
Kar bo za nekoga predstavljalo optimalni
stimulus za adaptacijo organizma (vrsta,

količina in intenzivnost gibanja), bo
za nekoga drugega nezadosten, bodisi
prekomeren stimulus.
Kaj pa bi lahko veljalo na splošno, po
čemer bi se uravnavali vsi?
- Gibanje je primerno za vsakogar (opomba: izjeme so posamezniki z nekaterimi
akutnimi bolečinami).
- Redno gibanje je (skupaj s pravilnim
prehranjevanjem) pravzaprav edina resna
in vsem dosegljiva preventiva v boju z
nekaterimi sodobnimi civilizacijskimi
boleznimi in nadlogami.
- Izberite si gibanje (šport oziroma
športno dejavnost), kjer uživate in se
sprostite. Temu pa naj bo podrejeno tudi
trajanje in intenzivnost (obremenitev ali
bolje napor).
- Proces gibanja (rekreiranja) naj bo
zabaven in postopen (torej postopoma dvigujemo tako intenzivnost, kot
količino; npr: če radi hribolazimo, si
postopoma izbiramo vedno zahtevnejše
in daljše ture).
Naslednjič: O pomenu vadbe za moč pri
uravnavanju močnih - trdnih kosti in
gibčnih - vzdržljivih mišicah.
Grega Jenko, prof. športne vzgoje, osebni
in kondicijski trener
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Bojan Homan
V 19. številki smo vam predstavili krajana
g. Bojana Homana, ki je zasedel poslansko mesto v državnem zboru, ob tem
opravlja dela in naloge podžupana MOK.
G. Homanu smo zastavili nekaj vprašanj,
ki najbolj tarejo Bitenjčane. Odzval se je
na naše povabilo, za kar se mu zahvaljujemo.
Najprej smo ga povprašali, kako se je
vklopil v našo sosesko in kako se počuti
med nami?
G. Homan: V Bitnjah živimo že osmo leto
in lahko rečem, da se med Bitenjčani
počutimo odlično. Takoj ko smo se
preselili, sem prestopil iz Prostovoljnega
gasilskega društva Stražišče v PGD Bitnje,
kjer so me takoj vključili v upravni odbor.
Prepričan sem, da sem s pomočjo gasilcev

IC A
PRAVLJ

PUNČKA IN KROKODILČEK
Punčka Maja je za tretji rojstni dan
dobila ljubko plišasto igračko – rdečega
krokodilčka. Podarila sta ji ga babica
in dedek. Bil je čudovito mehak, z
velikimi očmi in dolgim repom. Maja je
krokodilčka takoj vzljubila. Stisnila ga je k
sebi in z njim že prvi večer odšla spat.
»Moj moj krokodilček. Rada te imam,« mu
je govorila. Skupaj sta poslušala očkovo
pravljico za lahko noč, potem pa je Maja
objela novo igračko in z njim zaspala.
Odslej je svojega rdečega krokodilčka
povsod jemala s seboj. Z njo je moral oditi
v vrtec. Tam ga je pri zajtrku posedela
na stolček. Med igro je krokodilček sedel
na blazini in opazoval Majo in njene
prijatelje. Po kosilu, ko so otroci odšli
počivat, je Maja stisnila k sebi krokodilčka
in zaspala z njim.
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spoznal veliko novih krajanov. Sam se
imam za Bitenjčana in skušam največ narediti za svoj kraj. Odlično se dopolnjujeva s predsednikom KS g. Oblakom in sem
trdno prepričan, da bomo skupaj naredili
veliko dobrega za napredek našega kraja.
Seveda nas, krajane, najbolj zanima, kdaj
se bo ponovno začelo urejati nabrežje
potoka Žabnica?
G. Homan: Ureditev potoka Žabnica je
že star projekt, ki se ga zaradi visokih
stroškov investicije ni nihče do sedaj
resno lotil. Ko sem nastopil funkcijo
podžupana, mi je g. Oblak takoj priskrbel
vso obstoječo dokumentacijo. Na Mestni
občini Kranj – na oddelku za investicije
jo je g. Hočevar s sodelavci uredil in
ponovno ovrednotil. Sam pa sem se v
sklopu poslanskih govorilnih ur najavil pri Ministru za okolje in prostor, g.
Podobniku. Dne 24. 7. 2007 sva mu z g.
Hočevarjem vso problematiko ureditve
potoka Žabnica podrobno predstavila.
Močno sem si prizadeval, da bi to investicijo, ki je vredna milijon evrov, uvrstili
v državni proračun. Na ministrstvu bodo
zadevo preučili in naslednji sestanek
imamo 15. 9. 2007. Moram pa povedati,
da po novi zakonodaji vodotokov ne ureja
več občina, ampak država.
Na Kranjski komunali sem se dogovoril,

da bodo do konca septembra posekali
grmovje in očistili vso nesnago ob potokih Žabnica in Trenča. Seveda pa lahko
tudi krajani sami pripomoremo k lepšemu
in bolj urejenemu kraju.
Tudi kanalizacija je trn v peti. V kakšnem
stanju je projekt?
G. Homan: Kanalizacija se ureja po planu
Mestne občine Kranj. Za Bitnje smo
imeli že razgrnitev projekta in možnost
pripomb krajanov na sam projekt. Sedaj
se načrti popravljajo in v prihodnjem
letu se bodo začela pripravljalna dela.
Računamo nato, da bo projekt zaključen v
predvidenih rokih in da se izvedba ne bo
preveč zavlekla zaradi pritožb krajanov
pri dajanju služnosti ali zaradi zahtevkov
po odškodninah. Zavedajmo se, da je
kanalizacija skupen projekt, ki ga nujno
in čimprej potrebujemo, in vsak naj
pomaga po svojih najboljših močeh.

Tudi popoldne se Maja ni ločila od
krokodilčka. Vzela ga je s seboj na igrišče,
pa tudi na obisk k babici in dedku. Babica
in dedek sta bila srečna, ker sta uspela
najti tako priljubljeno igračko za svojo
vnukinjo.
Punčka Maja se nikdar ni ločila od svojega
rdečega krokodilčka. Sčasoma je igrača
obledela, postala je oguljena. Oči so
izgubile svoj nekdanji lesk. A Maja ga je
kljub temu povsod vlačila s seboj. Zanjo ni
bilo lepše igrače. Večkrat sta jo dedek in
babica nagovarjala, naj spravi krokodilčka
za spomin ter si vzame s police kakšno
drugo igračo. Maja pa jima je odgovorila:
»Veš, babi … Veš, dedi … Krokodilček
je moj prijatelj. In prijatelja ne moreš
kar preprosto pospraviti. Prijatelja imaš

rad in se z njim igraš. Zaupaš mu svoje
skrivnosti in ga potolažiš, če mu je hudo.
Pa tudi on te ima rad in te potolaži.«
Punčka Maja je svojega plišastega prijatelja še dolgo jemala vsepovsod s seboj.
Potem pa je napočil čas, ko je odšla v
prvi razred. Odločila se je in prvič pustila
krokodilčka doma.
»Krokodilček moj,« mu je začela govoriti
in ga nežno božala. »Zdaj sem že velika
punčka. Jutri grem prvič v šolo. Šola je
resna stvar, zato te ne morem vzeti s
seboj. Tukaj v najini sobici boš ostal in se
igral z drugimi igračami. Saj bom hitro
doma, veš.«
Krokodilček jo je gledal, kot da bi jo razumel. Še zadnjo noč pred velikim dnevom
je Maja stisnila krokodilčka k sebi. Zjutraj
ga je poljubila, ga pustila na postelji in
odšla prvi dan v šolo.
V šoli je bilo zelo zabavno in sploh ni
pogrešala svoje priljubljene igrače. Ko pa
je prišla domov, je takoj stekla v sobo in
rdečemu krokodilčku začela pripovedovati
o šoli in sošolcih.
Punčka Maja ima še danes rdečega
krokodilčka. Ves oguljen jo vsak dan čaka
v njeni sobi. Maja ga vsak dan poboža,
potem pa steče novim dogodivščinam
naproti.

Vse krajane naj še enkrat obvestimo, da je
g. Bojan Homan, dosegljiv v svoji pisarni
vsak ponedeljek med 9. in 11. uro v sobi
št. 20 na Mestni občini Kranj.
T. Oblak
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CEMENTARSTVO
STANONIK
Jože Stanonik s.p.
Matjaž Stanonik
vodja delavnice in montaže

Sr. Bitnje 47
4209 Žabnica
tel 02 231 68 10
fax 04 231 68 11
gsm 041 654 371

STROJNO IN STAV B N O K L J U Č A V N I Č A R S T V O

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!

Z odprtjem dejavnosti se pričnejo nizati razna
vprašanja in potrebe, tako s področja davčne zakonodaje kot tudi s področja samega poslovanja in tu
priskočimo na pomoč mi - POLUS d.o.o. - družinsko
podjetje iz Zgornjih Bitenj 101 A, ki Vam v okviru svojih storitev ponuja računovodske, svetovalne in administrativne usluge (vključno z urejanjem vseh vrst
dokumentacije na občinskih in davčnih uradih).
V kolikor nas boste kdaj potrebovali, nas poiščite na
naslovu ali po tel. 04 231 67 19 oz. GSM 041 297 937
in radi vam bomo priskočili na pomoč.
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Pomagajmo otrokom iz
vrtca Železniki!
Nesreča, ki je prizadela Železnike, je
opustošila tudi tamkajšnji vrtec. Voda je
odnesla dobesedno vse. Pozivamo krajanke in krajane Bitenj, da se pridružijo
akciji, ki jo je sprožil vrtec Biba. Pomagajmo otrokom iz Železnikom, darujmo jim
igrače, knjige, obleko! Pomagajmo jim
v stiski! Začutili bodo, da v teh težkih
trenutkih niso sami. Igrače, knjige …, ki
jih vaši otroci več ne potrebujejo, bodo
do 10. oktobra zbirali v vrtcu Biba.

POMEMBNO OBVESTILO!
Pozivamo vse krajane, ki so utrpeli škodo
v torkovih poplavah, da škodo prijavijo v
pisni obliki na naslov krajevna skupnost
bitnje, zg. Bitnje 33, 4209 žabnica.
Zaželjene so tudi fotografije.
KS Bitnje

ZADNJA NOVIČKA
Zadnje deževje je tudi v Bitnjah
povzročilo veliko preglavic.
Potoki v vasi in okolici so narasli in
ponekod prestopili bregove in zalili hiše.
Zaradi hudih nalivov nekatere odtočne
cevi niso zmogle odvajati toliko vode,
zato so tudi meteorne vode povzročile
poplave. Hiše pa je ogrožala in poplavljala tudi voda, ki se je nabirala na travnikih.

KORAJŽA VELJA!
Živiš v Bitnjah?
Si rad(-a) med ljudmi?
Si mlad(-a) ali malce starejši(-a)?
Imaš polno idej, pa ne veš kam z njimi?
Bi si rad(-a) popestril(-a) življenje?
Imaš kakšno uro časa na teden?
Če si na vsa zastavljena vprašanja odgovoril(-a) pritrdilno, potem si kot nalašč, da
postaneš član(ica) Kulturno umetniškega
društva Bitnje.
Oglej si razpored krožkov v Napovedniku
in se oglasi!
Pri nas ni nikoli dolgčas!

