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BESEDA
UREDNIŠTVA  

Drage krajanke, spoštovani krajani!

Pred vami se odpira 21. številka našega 
glasila Informator. Pod že znanimi rubri-
kami boste lahko našli vse, kar se v Bitnjah 
dogaja, lahko se boste seznanili z delom 
Sveta KS, seveda pa vas vabimo, da si 
podrobno ogledate naš napovednik, kajti 
verjamemo, da boste v njem našli kaj zase.
Uredništvo Informator Teama je pridobilo 
precej novih piscev, ki bi svoje članke radi 
uvrstili v naše glasilo. Sedaj pa se soočamo 
s problemom prostora v Informatorju. 
V kolikor bi želeli vse članke objaviti, bi 
morali obseg glasila povečati, kar pa za 
seboj potegne precej stroškov tiska in 
dostave v vaše poštne nabiralnike. Ob tej 
priložnosti bi radi k sodelovanju povabili 
vse podjetnike iz našega kraja, ki lahko 
finančno podprejo izid krajevnega glasila. 
V KS Bitnje smo dobili nov nabiralnik KS, 
ki je nameščen na Gasilskem domu Bitnje. 
Krajani lahko svojo pošto odlagajo di-
rektno v ta nabiralnik, seveda pa se lahko 
poslužujete tudi že znanih naslovov: Zg. 
Bitnje 33, e-mail: ks.bitnje@abakus.si. 
Vsa dogajanja pa lahko spremljate tudi na 
spletnih straneh www.bitnje.si.
V letošnjem letu so se domači fotografi 
odzvali na natečaj, ki je bil objavljeni v 
krajevnem glasilu in na domači spletni 
strani, za koledar Bitnje 2008. Prisp-
evali so precej fotografij, izmed katerih je 
poznavalka fotografij ga. Nataša Robežnik 
izbrala 12 najboljših. Koledar smo prip-
ravili, tako da ste ga prejeli skupaj z 21. 
št. glasila. S tem simboličnim darilom se 
želimo zahvaliti vsem krajankam in kra-
janom za kakršno koli sodelovanje v letu 
2007 s KS Bitnje in društvi oz. organizaci-
jami, ki delujejo v KS Bitnje.
V novem letu 2008 vam Informator Team 
želi veliko uspehov, zdravja, veselja, sreče 
in vsega, kar si želite!
Se beremo spet naslednje leto v 22. št, ki 
bo izšla konec marca.

Mateja Arhar, urednica
 
uredništvo: Mateja Arhar, Mirjana 
Jurjevec, Tatjana Muraja Oblak, 
Nataša Hafnar
tehnična urednica: Danaja Oblak 
tisk: Tiskarna Peg
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SKS 
OBVEŠČA

KANALIZAcIJA V BITNJAH DO 
LeTA 2010!

Svet Mestne občine Kranj je na svoji 10. 
seji, dne 17. 10. 2007, obravnaval in 
sprejemal operativni program odvajanja 
in čiščenja komunalne odpadne in pada-
vinske vode na območju MOK za obdobje 
od 2007/2017. Z drugimi besedami pove-
dano je mestni Svet na tej seji sprejemal 
plan gradnje vseh načrtovanih kanali-
zacij v Mestni občini Kranj, ki zajema 
tudi gradnjo kanalizacije na področju KS 
Bitnje in Žabnica, za gradnjo katere se 
prizadevamo že celih dvajset let.
Predlog operativnega programa op-
remljanja, ki je bil predložen v sprejem 
Mestnemu Svetu je predvideval gradnjo 
kanalizacije Bitnje-Žabnica v obdobju 
od leta 2011 do 31. decembra 2015 oz. 
2017, vsi drugi projekti opremljanja v 
mestu Kranju, razen gradnja kanalizacije 
v Tenetišah, pa v obdobju do leta 2010 oz. 
2012. V Društvu za lokalno samoupravo 
»Sorško polje« se s takšnim programom 
nismo strinjali, zato smo s podporo Sve-
tov krajevnih skupnosti Bitnje in Žabnica 
vložili amandma na operativni program. 
V amandmaju smo predlagali, da se grad-
nja kanalizacije Bitnje-Žabnica v opera-
tivnem programu opremljanja prestavi 
v zgodnejše obdobje, to je do leta 2010 
oz. 2012. Amandma smo utemeljili 
z naslednjimi argumenti:
- da smo zagotovili prvi projekt kanali-
zacije že pred 18 leti in da nam občina 
že vsa ta leta obljublja izgradnjo kanali-
zacije,
- da so izdelani že drugi projekti, ki so bili 
v letošnjem juniju tudi že javno razgr-
njeni,
- da zaradi neurejene kanalizacije 
onesnažujemo podtalnico, saj so analize 
vode v vodnjakih v Žabnici že pred leti 
pokazale, da je voda onesnažena s fekali-
jami in zato oporečna,
- da bi z izgradnjo meteorne kanalizacije 
sočasno s fekalno kanalizacije v precejšnji 
meri zmanjšali nevarnost poplav v tistih 
delih naselij, ki ležijo na neprepustnih 
ilovnatih tleh.
Amandma je Svet mestne občine Kranj 
sprejel, kar sedaj pomeni, da v kolikor 
bo občina zagotovila potrebna finančna 
sredstva v višini 6,755.477 eUR lahko 
pričakujemo izgradnjo fekalne in me-
teorne kanalizacije v vseh treh Bitnjah, 
Žabnici in na Šutni do leta 2010 oz. do 
leta 2012.
Viri finančnih sredstev za gradnjo bodo 
republiška sredstva, občinska sredstva iz 
naslova odvajanje in čiščenja odpadnih 

voda ter sredstva iz evropskih skladov 
za te namene. Pogoj za kandidiranje pri 
evropskih skladih je pravnomočno lo-
kacijsko dovoljenje za gradnjo. Trenutno 
občina kot investitor že sklepa služnostne 
pogodbe z lastniki zemljišč, preko katerih 
bodo potekali primarni kanalizacijski 
vodi. Ponovno apeliram na vse tiste 
krajane lastnike zemljišč, preko katerih 
bo potekala kanalizacija, da služnostne 
pogodbe podpišejo in s tem omogočijo 
izdajo lokacijskega dovoljenja in pri-
dobitev evropskih sredstev, saj v nas-
protnem ne bo dovolj finančnih sredstev 
za izgradnjo te za nas, krajane Bitenj in 
Žabnice, tako potrebne kanalizacije.

Branko Mesec
Podpredsednik Sveta KS Bitnje

NOVOLeTNA ČeSTITKA

»Ne morem vam dati formule, s katero 
boste uspeli, lahko pa vam dam formulo, 
s katero ne boste uspeli. 
Glasi se: poskusite vsem ustreči.«
(Herbert Bayard Swope)

Vsem krajanom krajevne skupnosti 
Bitnje želim vesele božične in novoletne 
praznike, v letu 2008 pa čim več zdravja, 
uspehov in osebne sreče.

predsednik KS Bitnje
Boris Oblak

OBVeSTILO O ODDAJI 
PReDLOGOV ZA ODKUP 
ZeMLJIŠČ

Do 2. decembra 2007 smo na naslov KS 
Bitnje prejeli 26 predlogov za odkup 
zemljišč, ki jih bomo predali Mestni občini 
Kranj. V kolikor boste imeli še kakšen 
predlog, ga še vedno lahko oddate v 
nabiralnik KS Bitnje.
 
Obrazce lahko dobite po elektronski pošti 
(pišite na: ks.bitnje@abakus.si), na 
spletni strani KS Bitnje (http://www.
bitnje.si/index.php?option=com_con
tent&task=view&id=331&Itemid=54, 
»obrazec za prenos zemljišča«) ali pa jih 
dvignete 15 minut pred sestankom 
sveta KS v prostorih krajevne skupnosti.

OKROGLA MIZA O POPLAVAH

11. decembra 2007 je bila v gasilskem 
domu v Bitnjah organizirana »Okrogla 
miza o poplavah« na temo: poplave 
v Bitnjah, problematika regulacije potoka 
Žabnica in Štajne v Zgornjih Bitnjah. 
V tem trenutku podrobnosti okrogle mize 
še niso znane. celotno dogajanje pa bo 
objavljeno na spletni strani KS Bitnje in 
v naslednji številki Informatorja.

PRIPOMBe IN PReDLOGI 
KRAJANOV

Krajane obveščamo, da sprejemamo 
pripombe in predloge krajanov LE V PISNI 
OBLIKI in sicer na elektronski naslov KS 
Bitnje (ks.bitnje@abakus.si) ali naslov 
KS Bitnje (Zg. Bitnje 33, 4209 Žabnica) 
oz. v nabiralnik KS Bitnje na gasilskem 
domu Bitnje.

OBDARITeV NAJSTAReJŠIH 
KRAJANOV OB NOVeM LeTU

Tudi letošnje leto smo obiskali najstarejše 
krajane v naši krajevni skupnosti, jim 
zaželeli vesele božične praznike in srečno 
novo leto ter jih obdarili s skromnim 
darilcem.
 
V imenu krajevne skupnosti Bitnje so 76 
krajanov (najstarejših v starosti nad 80 
let ter bolnih in nepokretnih, ki še ne 
dosegajo te starosti) obiskale naše kra-
janke Mara Pečnik, Ana Režonja in Tončka 
Frelih, katerim se za pomoč najlepše 
zahvaljujemo.
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OGLASNe TABLe V BITNJAH

Ponovno bi vas radi opozorili, da imamo 
v naši vasi kar dvanajst oglasnih mest, 
na katerih objavljamo različna aktualna 
obvestila krajevne skupnosti in društev, 
ki delujejo v Bitnjah. Oglasne deske so 
nameščene po Bitnjah na spodaj nave-
denih lokacijah.

V Zg. Bitnjah: 
1. na ulični svetilki na ovinku pri gozdu, 
na cesti proti puškarni,
2. na ulični svetilki za Žepkom nasproti 
eKO otoka,
3. na ulični svetilki na križišču pri trgovini 
Mercator,
4. na ulični svetilki na ovinku pri 
Jenšterletu,
5. na ulični svetilki pri slepi ulici,
6. v ulici Pot v Bitnje, 
7. na trgovini Mercator.

V Sr. Bitnjah:
8. na ulični svetilki nasproti 
okrepčevalnice Zora (poleg mosta),
9. na mesariji Oman,
10. v vitrini pred vhodom v gasilski dom 
Bitnje

V Sp. Bitnjah:
11. na ulični svetilki ob križišču pri eKO 
otoku,
12. na ulični svetilki na odcepu za igrišče. 

Pozivamo vas, da večkrat pogledate 
na navedena oglasna mesta in se tako 
informirate o najnovejšem v Bitnjah. Za 
dodatne informacije se lahko obrnete 
tudi na:
- spletno stran KS Bitnje: www.bitnje.si,
- elektronski naslov: ks.bitnje@abakus.si,
- na naslov: Krajevna skupnost Bitnje, 
Zg. Bitnje 33, 4209 Žabnica,
- telefon KS Bitnje: 041 759 104. 

S 1. 1. 2008 se naslednja tekoča 
vzdrževanja predajo v upravljanje na 
ustrezno službo Mestne občine Kranj:

1. tekoča vzdrževalna dela na objektih 
v javni rabi: poslovni prostori in domovi 
krajevnih skupnosti, ki so namenjeni 
osnovi dejavnosti, igrišča, parki, zele-
nice, avtobusna postajališča, spominska 
obeležja,

2. tekoče vzdrževanje objektov gospodar-
ske infrastrukture: ceste, javna razsvet-
ljava.

Za sporočanje vseh pripomb glede 
vzdrževanja cest, vzdrževanja javne 
razsvetljave, pluženja, vzdrževanja avto-
busnih postajališč in vsega, kar je našteto 
v navedenem sklepu, od 1. 1. 2008 
naprej uporabljajte naslednje telefonske 
številke:

Vzdrževanje cest, MOK
Boštjan Zavrl
tel.: (04)237-31-57
gsm.: 041 600 384
e-mail: bostjan.zavrl@kranj.si

Vzdrževanje cest, Komunala (vodja enote)
Primož Bajželj
tel.: (04)281-13-51
gsm.: 051 351-852
e-mail: pbajzelj@komunala-kranj.si

Pluženje, MOK
Boštjan Zavrl
tel.: (04)281-13-51
gsm.: 051 351-852
e-mail: pbajzelj@komunala-kranj.si

Pluženje, Komunala (operativa)
Janez Lukan
tel.: (04)281-13-52
gsm.: 041 649-461
e-mail: jlukan@komunala-kranj.si

Pluženje, Komunala (vodja enote)
Primož Bajželj
gsm.: 051 351-852

Javna razsvetljava, MOK
Stanislav Koren
tel.: (04)237-31-57
gsm.: 031 377-021
e-mail: stanislav.koren@kranj.si

Javna razsvetljava, Vigred
Koncesionar

Avtobusna postajališča, MOK
Bojan Leskovar
tel.: (04)237-31-41
gsm.: 041 692-842
e-mail: bojan.leskovar@kranj.si

Avtobusna postajališča, 
Komunala (vodja enote)
Primož Bajželj
tel.: (04)281-13-51
gsm.: 051 351-852
e-mail: pbajzelj@komunala-kranj.si

Seveda je igrišče namenjeno vsem prebi-
valcem, predvsem našim otrokom pa tudi 
mladostnikom. Pri tem pa verjamemo, 
da so mladostniki že toliko razumni, 
da vedo, kako težko je zbrati denar za 
obnovo, popravila  in vzdrževanje. 
Kljub opozorilom še vedno prihaja do 
kršitev, zato smo bili prisiljeni obvestiti 
policijo Kranj oz. našega rajonskega 
policaja g. Ternika  ki je obljubil, da bo 
opravil nekaj nenajavljenih ogledov 
otroškega igrišča Direndaj.
Hkrati pozivamo krajane, ki bodo zapazili, 
da se na igrišču dogaja vandalizem, naj 
brez ovir pokličejo na policijo (113).

Gibanje in igranje se ne prekine s priho-
dom slabega vremena. Kot dokaz, da to 
drži, je pogled na otroško igrišče Direndaj 
v Sp. Bitnjah, katerega  otroci in mamice 
še vedno radi obiščejo.
Kljub skrbi KS Bitnje, da je igrišče 
vzdrževano in pospravljeno, moramo 
tudi prebivalci sami s svojim obnašanjem 
poskrbeti, da zapustimo igrišče urejeno in 
pospravljeno. Žal pa se dogaja, da neka-
teri mlajši uporabniki ne znajo spoštovati 
prošenj in opozoril, naj na igrišče ne 
vnašajo steklenic, naj ne odmetavajo 
odpadkov in ogorkov po igrišču in naj ne 
uničujejo igral.

ReD NA OTROŠKeM IGRIŠČU DIReNDAJ

PReNOS TeKOČeGA VZDRŽeVANJA NA PODROČJU KS BITNJe V 
UPRAVLJANJe MeSTNI OBČINI KRANJ

POMEMBNO OBVESTILO!



MeRITVe HITROSTI V BITNJAH

V zadnji številki Informatorja smo vas 
obvestili o rezultatih meritvah hitrosti 
v Bitnjah, ki so bile na pobudo KS Bitnje 
opravljene s strani Mestne občine Kranj. 
Na podlagi objavljenih rezultatov je 
bil opravljen sestanek s g. Branetom 
Šimencem iz MOK. G. Šimenc je podal 
naslednje ugotovitve meritev.
V Bitnjah je splošna omejitev hitrosti na 
krajevnih cestah 30 km/h. Po priporočilih 
MOK je smiselno in opravičljivo 
omejevanje hitrosti na tovrstnih cestah 
v primerih, če je več kot 50% izmerjenih 
prekoračitev hitrosti. V našem primeru 
gre za naslednje odstotke prekoračitev:

Po mnenju g. Šimenca bi bilo smiselno 
omejiti hitrost prometa na lokaciji Zg. 
Bitnje 97.
Hkrati je g. Šimenc opozoril, da imajo 
»ležeči policaji« tudi slabo stran, ker so 
izvor hrupa, ki je lahko moteč za kra-
jane, živeče v bližini »ležečih policajev« 
(zaviranje in pospeševanje vozil, ropot 
delovnih strojev in njihovih priključkov).
V primeru odločitve krajevne skupnosti 
za namestitev »ležečih policajev« je naša 
naloga:
1. odločiti se, ali namestiti »ležeče poli-
caje«, ne le na lokaciji Zg. Bitnje 97, pač 
pa tudi na cesti proti Šutni,
2. predlagati mikro lokacijo »ležečih 
policajev« na konkretni cesti,
3. seznaniti okoliške krajane z namero 
namestitve »ležečih policajev« in ugoto-
viti, ali temu ne nasprotujejo.

lokacija

Zg. Bitnje 97

Sr. Bitnje 87

Pri Telekomovi postaji

cesta iz Bitenj proti šutni

Sp. Bitnje - regionalna cesta

št. voznikov

1.791

416

% prekoračitev

64,2%

11,5%

13,5%

48,2%

9,4%

2.494

423

2.5.66

KVIZ MLADI GASILec

Letošnji 10. kviz Mladi gasilec je potekal 
pod okriljem PGD Predoslje. V soboto, 
6. 10. 2007 smo se zbrali v OŠ Predoslje 
in držali pesti za naše najmlajše člane in 
članice. Kviz je bi sestavljen iz različnih 
gasilskih tem patudi ročnih spretnosti in 
je bil prilagojen različnim starostnim sku-
pinam. Tokratnega kviza se je udeležilo 
približno 20 članov našega društva. 
Huda konkurenca in veliko število ekip 
pa ni bila ovira za naše mladince, saj so 
zasedli odlično 3. mesto. ekipo mladincev 
so sestavljali Katarina Pogačnik, Peter 
eržen in Tomaž Buh. Čestitke vsem, ki 
so sodelovali na kvizu, ekipi mladincev 
za izjemen dosežek pa tudi mentoricam 
Manci, Tadeji in Maji, ki so naše mlade in 
uka željne gasilce urile in pripravljale.

Petra Koren

ČIŠČeNJe IN OceNJeVANJe 
GASILSKeGA DOMA

Sobota, 20. 10. 2007, je bila rezervirana 
za pospravljanje in čiščenje gasilskega 
doma, opreme, vozil in zunanjosti doma. 
Akcija je bila izvedena pred vsakoletnim 
pregledom in ocenjevanjem gasilskih 
domov po vsej Gasilski zvezi MO Kranj. 
Sestavljena je bila komisija, ki je po 
društvih pregledovala notranjo urejenost 
prostorov, orodij in vozil. Pregledajo se 
poročila dela z člani, članicami, mladino 
in veterani, pa tudi vsa dokumentacija, 
ki se vodi v okviru društva. Izmed 16 
društev, ki sestavljajo našo gasilsko 
zvezo, smo bili po točkovniku uvrščeni na 
odlično 4. mesto.

Petra Koren

VOŠČILO PGD BITNJe

Spoštovani krajani in krajanke Bitenj!

Nezadržno se bliža konec leta, ki se ga bomo 
spominjali po dobrih in slabih dogodkih. Tako je 
pač življenje. Nikoli ne more biti tako slabo, da 
slabše ne bi moglo biti, in nikoli tako dobro, da bi 
boljše ne moglo biti. 
Gasilci se pač po svojih močeh in znanju trudimo, 
da bi tisto slabo, to je škodo, ki jo za vaše 
premoženje in življenje predstavljajo ogenj, 
poplave in druge naravne nesreče, tudi za ceno 
svojega življenja obrniti v vašo prid. Z našimi 
prireditvami, veselicami pa vas razveseliti in tako 
izboljšati kvaliteto vašega življenja.
Žal si boste nekateri preteklo leto najbolj 
zapomnili po jesenskih poplavah tudi v naši vasi. 
Neurejena struga potoka Žabnica v Zg. Bitnjah in 
številne prepreke na izlivu meteorne Štajne sta 
povzročila poplave pri kar nekaj krajanih. Gasilci 
pač zaradi premajhnega števila potopnih črpalk 
vsem žal nismo mogli pomagati naenkrat. To 
leto si bomo še posebej zapomnili po žrtvah med 
gasilci, ki so bile med gašenjem gozdnih požarov 
po vsem svetu in sosednji Hrvaški. To število je 
bilo drugo največje po terorističnem napadu na 
trojček WTc v Združenih državah Amerike. Tudi 
gorenjski gasilci se nismo mogli izogniti žrtvi iz 
prostovoljnih gasilcev. Člana PGD Zalog je pri 
gašenju ubila elektrika.
Prihodnje leto naše društvo praznuje 80 letnico 
ustanovitve. Vabimo vas, da skupaj obeležimo 
pomembnost tega dogodka izpred 80. let. 
Obljubljamo, da tokrat veselica bo, pa če traja 
dan ali dva. Ob tej priložnosti bo društvo izdalo 
bilten o zgodovini društva od leta 1928 do leta 
2008. Vse, ki ste pripravljeni sponzorirati naš 
bilten, prosimo, da finančna sredstva nakažete 
na naš tekoči račun št. 07000-0000081376 ali jih 
osebno vplačate pri blagajniku PGD. Lepa hvala 
in NA POMOČ!
Februarja 2008 bodo volitve v organe PGD Bitnje. 
Zato bi se ob tej priložnosti vsem krajanom in 
krajankam zahvalil za finančno, moralno in ma-
terialno pomoč, ki smo jo prostovoljni gasilci bili 
deležni s strani vas v obdobju mojega predsed-
nikovanja od leta 1995. Zares iskrena hvala.
Konec leta je pred nami, sledi tradicionalni 
raznos gasilskega koledarja z upanjem na vaš 
finančni prispevek. Tiste pa, ki se še niste 
odločiti, da 0,5 % dohodnine, na katero raz-
poreditev imate vpliv, prosimo, da nakažete na 
naše društvo. Naš naslov je PGD Bitnje, Zg. Bitnje 
33, 4209 Žabnica. Vašo odločitev lahko sporočite 
kadar koli davčni upravi v Kranju.
Krajanom in krajankam želimo v duhu medse-
bojnega sodelovanja blagoslovljene božične 
praznike, hkrati pa zdravja in sreče polno novo 
leto 2008. Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

V  imenu UO PGD Bitnje
Hafnar Alojz
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OZAVESTIMO

PReGLeD HIDRANTOV

13. in 14. oktobra smo gasilci pregledali 
stanje naših hidrantov ter preizkusili 
njihovo izpravnost. Na splošno je stanje 
zadovoljivo. Težave smo imeli predvsem 
v Zg. Bitnjah zaradi zasutih hidrantov 
po končanem izvajanju del. Izvajalce 
bi bilo potrebno opozoriti, da so hid-
ranti pomembni faktor za zagotavljanje 
požarne varnosti v vasi. Pri intervenci-
jah je pomembna vsak sekunda, če pa 
moramo iskati zakopane hidrante, pa 
izgubljamo dragocene minute.
Na območju Bitenj smo tako vsega skupaj 
pregledali 95 hidrantov. Pri pregledu je 
bilo ugotovljenih 11 pomanjkljivosti, 
katere bodo kmalu odpravljene. Pa še 
opozorilo! Gasilsko društvo naproša vse 
krajane in krajanke Bitenj, predvsem pa 
lastnike zemljišč, na katerih se naha-
jajo hidranti, naj bodo poti do hidran-
tov kot tudi sami hidranti in njihova 
okolica v času snežne odeje očiščeni in 
normalno dostopni! Tako bo v primeru 
požara dostop do hidrantov lažji in 
hitrejši, škoda pa zaradi hitre interven-
cije znatno manjša.

Barbara Guzelj in Petra Koren

PReGLeD GASILNIH APARATOV

V oktobru, mesecu požarne varnosti, smo 
organizirali redni preventivni pregled 
gasilnih aparatov za vse krajane KS 
Bitnje. Kljub temu, da je bilo povabilo 
na oddajo aparatov v pregled oz nakup 
novih oddano pravočasno in ga je bilo 
moč zaslediti na internetni straneh PGD 
Bitnje, v krajevnem glasilu Informator pa 
tudi na oglasnih deskah po vsem kraju, je 
bil odziv krajanov slabši glede na pretekla 
leta. Vsega skupaj smo prejeli le 28 gasil-
nikov. V bodoče si želimo, da bi bil odziv 
na take akcije večji, saj bi s tem prebivalci 
naredili velik korak k varnosti in požarni 
preventivi. 

Petra Koren

V prejšnji številki nam je ponagajal tiskarski škrat. Poleg intervjuja z Igorjem Bitencem(levo 
na sliki) in Robertom Elingom(desno na sliki), ki sta bila junaka tekme »12 ur Kališča«, je 
izpadla fotografija. Za napako se opravičujemo in fotografijo naknadno objavljamo.

ZGODOVINA 

BITENJ

VILA RUSTIKA

Vila rustika pri nas? Ja, prav ste prebrali. 
Tudi v naši krajevni skupnosti jo imamo. 
Seveda samo njene ostanke, skrite 
v zemlji. 
Najprej si oglejmo, kaj je vila rustika 
(villa rustica). To je bil do 20 ha velik 
gospodarski obrat oz. pristava iz rim-
skega obdobja. Njegova značilnost je bila 
tržna naravnanost in uporaba suženjske 
delovne sile. Ta posestva so bila gospo-
darska osnova rimske politične izbrane 
družbe. Poslopja so bila zasnovana tako, 
da so jasno ločeni bivalni prostori za 
lastnika in njegovo družino od gospodar-
skega dela in prostorov za delovno silo 
(sužnje). V Sloveniji so arheologi odkrili 
že okoli dvesto ostalin vil rustik.
Naša vila rustika se nahaja v Spodnjem 
Bitnju ob cerkvi sv. Miklavža. Arheologi so 
junija 1983. leta na tem prostoru opravili 
manjša sondiranja. V zemlji so odkrili 55 
cm debele temelje rimskega zidu. Zgra-
jeni so bili iz oblic in  manjših lomljencev 
v tehniki zidave »na ribjo kost«. Ko so 
nekaj let kasneje delali drenažo okoli 
cerkve, so odkrili še več ostankov okrog 
zidov in tlak iz malte. Vse to je doka-
zovalo, da cerkev sv. Miklavža stoji na 
nekdanji rimski zgradbi.

Arheologi so 1994. leta pričeli temeljito 
raziskovati ta prostor. Takrat so na 
zahodni strani zvonika na površini kakih 
40 m2 odkrili ostanke rimske centralne 
kurjave (hipokavst). To je bila prva 
tovrstna najdba na Gorenjskem. celotna 
naprava je bila izredno trdno zgrajena. 
Njeni zidovi so bili debeli 80 cm, kar 
dopušča domnevo, da je bila to enonad-
stropna zgradba. Ugotovljeno je bilo, da 
je stalo na površini enega hektara več 
rimskih zgradb. Zelo malo pa je bilo drob-
nih najdb. Našli so le del rimske amfore  
in ostanke dveh loncev iz žgane gline. 
Amfora domnevno izvira iz 2., lonca pa 
iz 4. stoletja našega štetja. V to obdobje 
uvrščajo tudi našo vilo rustiko.
Kdor pa bi si rad ogledal kako tak hipoka-
vst izgleda, ga lahko vidi na Jakopičevem 
vrtu na Mirju v Ljubljani. Tam so pred 
30. leti v okviru arheološkega muzeja na 
prostem obnovili ostanke stanovanjske 
enote iz nekdanje rimske emone. 
V Žabnici so nekaj let pred začetkom 
2. svetovne vojne pri gradnji hiš ob 
zadružnem domu naleteli na ostanke 
podobne vile rustike. Ti dve najdbi sta 
pomembni zato, ker dokazujeta, da je 
bilo to obdobje poseljeno že veliko prej 
kot pa se je pričela freisinška kolonizacija 
v 10. stoletju.  Oba objekta pa potrjujeta 
domnevo, da je v bližini potekala tudi 
rimska cesta. Zapis o njej je bil objavljen 
v 8. številki Informatorja, 3. julija 2004. 

Viri: 
Loški razgledi, 30, 1983
Kranjski zbornik, 1995
enciklopedija Slovenije, 14, 2000

Zapisal: Lojze Zavrl
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PISMA 
BRALcEV

Spoštovani člani Sveta krajevne skupnosti 
in člani uredništva Informatorja!

Naj vam ob izteku tega leta čestitam 
za odlične – zanimive in koristne vse-
bine v Informatorju in se vam za trud in 
tankočutnost zahvalim.
Vesela sem, da ste na moj predlog tako 
hitro postavili prometni znak – omejitev 
hitrosti 30 km mimo nas in vrtca. HVALA.

1. Za prihodnje predlagam, da bi zaradi 
bliskovitega naraščanja cestnega prome-
ta v bližnji prihodnosti naredili krožišče 
v križišču STRAŽIŠČe – ŠK. LOKA – KRANJ.
2. Predlog: v najbližji prihodnosti bo nu-
jno potrebno urediti jarek za »Nivce«. Ob 
zadnjih poplavah smo jo »komaj« odnesli, 
vlaga pa ostaja.
Veliko uspehov tudi v letu 2008 vam želi 
občanka Slava Pelko, Zg. Bitnje 7.

Spoštovana gospa Pelko!

Zahvaljujem se vam za tako vzpodbudno 
pismo. 
Pišete, da bi želeli umiritev prometa 
s postavitvijo krožišča ter da bi želeli 
rešiti probleme, ki jih povzroča graben 
Štajna.
Zavedamo se problema z naraščajočim 
prometom kot tudi s preobremenjenostjo 
ceste Kranj – Škofja Loka. Sporočamo 
vam, da bo podpredsednik KS Bitnje, 
g. Brane Mesec, ustanovil komisijo, ki se 
bo ukvarjala s to problematiko. Več 
o tem bomo pisali v enem od naslednjih 
Informatorjev. 
S problemom Štajne se krajevna skupnost 
Bitnje na tak ali drugačen način ukvarja 
že vse od poplav leta 1990. Problem se 
rešuje v sklopu regulacije potoka Žabnica 
in urejanja meteorne kanalizacije v Bitn-
jah. Glede teh problemov bo (v času izida 
Informatorja pa je že bila) organizirana 
okrogla miza, na katero bodo povabljeni 
tudi predstavniki Mestne občine Kranj in 
predstavniki Agencije za okolje.

Lep pozdrav, 
Boris Oblak, 

predsednik KS Bitnje

ŽIVIJO MED 

NAMI

ANDReJ DOLeNc

Oktobra letos je član Sveta Mestne občine 
Kranj postal krajan KS Bitnje Andrej 
Dolenc iz Zgornjih Bitenj. 
Na tem mestu je nadomestil Jelka Kacina, 
ki se je odločil v celoti posvetiti delu 
v evropskem parlamentu, katerega 
član je. Andrej se s politiko aktivno 
ukvarja že od leta 2000, ko je postal 
član LDS. Njegovo zanimanje za politiko 
je botrovalo tudi temu, da se je odločil 
za študij politologije na FDV, tako da je 
politiko spoznal skozi teorijo in prakso. 
Letošnjega februarja je postal predsednik 
mestnega odbora LDS v Kranju. Je tudi 
član odbora za prosto-rsko urejanje in 
komunalno infrastrukturo pri Svetu MOK 
ter predsednik Sveta Osrednje knjižnice 
Kranj, kjer si prizadeva, da bi Kranj dobil 
moderno in kvalitetno knjižnico, ki bo 
postala eden izmed centrov kulturnega 
in izobraževalnega dogajanja v Kranju. 
S svojo prvo udeležbo in glasovanjem na 
oktobrski seji Sveta MOK je pripomogel 
k sprejetju amandmaja, s katerim se bo 
obnova vodovoda in izgradnja kanali-
zacijskega omrežja v KS Bitnje in Žabnica 
izvedla do leta 2012 in ne do leta 2017, 
kot je bilo prvotno predvideno. Kot 
mestni svetnik si bo še naprej prizadeval 
za hitrejši razvoj občine ter zagovarjal 
interese prebivalcev KS Bitnje.

Za morebitna vprašanja, predloge in 
pomoč glede delovanja Sveta MOK je 
dosegljiv na andrejd@lds.si ali 041 716 
711.

NOVIce IZ MeSTNeGA SVeTA

Na novembrski seji mestnega sveta Kranj 
smo svetniki potrdili precejšnje zvišanje 
cen vode, kanalščine in odvoza komunal-
nih odpadkov. Ta predlog mora še potrditi 
vlada, ki pa lahko cene še spremeni. 
Vsekakor je do tega dogodka moralo priti, 
saj se je v preteklosti premalo vlagalo 
v obnovo vodovodnih cevi. Tudi v Bitnjah 
nismo izjema. Imamo še zastarel, azbest-
ni vodovod, na katerem nastajajo velike 
izgube vode. Mestni svetniki smo sprejeli 
amandma, da se izgradnja vodovoda in 
kanalizacije v Bitnjah prestavi iz leta 
2012 na leto 2009. Sredstva, pridobljena 
ob podražitvi, bodo namenjena izključno 
gradnji kanalizacije in vodovoda. 
V mesecu novembru sem bil na sestanku 
krajevne skupnosti Žabnica. Predstavil 
sem nove načrte za obnovo šole in izgrad-
njo telovadnice. Lahko rečem, da smo 
bili vsi nad projekti navdušeni in se že 
veselimo pričetka gradnje prihodnje leto. 
Po zdajšnjih ocenah naj bi se gradnja 
pričela spomladi 2008 in naj bi stala okoli 
1,2 mio evrov. 

Močno si prizadevam, da bi v letu 2008 
pričeli z nadaljevanjem regulacije potoka 
Žabnica. Na Ministrstvu za okolje in pros-
tor sem imel kar nekaj sestankov z mini-
strom in njegovimi sodelavci na to temo 
in menim, da smo korak bližje rešitvi. 
Čiščenje struge potoka sicer že poteka, 
s tem bomo nekoliko povečali pretočnost 
potoka in polepšali naš kraj.
Na občini pripravljamo proračun za leto 
2008 in močno si bom prizadeval, da bi 
se sredstva za potrebe naše KS, ki mi jih 
je predstavil g. Oblak, v največji meri 
pojavile v proračunu.

Prihaja božično novoletni čas, zato vam 
vsem ob tej priliki želim vesele praznike 
v krogu najbližjih in  srečno, zdravo 
novo leto 2008.      

Bojan Homan, 
poslanec in podžupan MO Kranj
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TUDI NASLeDNJe LeTO 
ZBIRANJe IN ODVOZ 

KOSOVNIH ODPADKOV PREKO DOPISNIc
Letos smo prvič zbiranje in odvoz 
kosovnih odpadkov izvedli na podlagi 
dopisnic. Skupaj smo se dogovorili za da-
tum odvoza, odpadke ste na dogovorjeni 
dan pripravili na dostopno mesto poleg 
vašega zabojnika za odpadke. Verjamemo, 
da smo se na ta način še bolj približali 
vašim potrebam in izvedli zbiranje in 
odvoz kosovnih odpadkov prijaznejše 
za vas in prijaznejše za okolje. S takim 
načinom bomo nadaljevali tudi v letu 
2008. V decembru boste prejeli posebno 
pošto, v kateri bosta dve dopisnici za 
naročilo odvoza kosovnih odpadkov. 
Priložili bomo tudi koledarček z urnikom 
odvoza odpadkov v času praznikov za leto 
2008.

Zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov je 
prijazno do ljudi in prijazno do okolja:
- skupaj se dogovorimo za točen dan 
odvoza,
- prilagodimo se vašim željam,
- odpadke enostavno odložite pred vašo 
hišo,
- okolica je urejena, saj ni kupov odpad-
kov, kot so bili v preteklih letih v času 
akcij zbiranja kosovnih odpadkov,
- ni vam potrebno poskrbeti za lasten 
prevoz,
- odvoz lahko naročite v času ko posprav-
ljate hišo, stanovanje,
- brezplačen odvoz kosovnih odpadkov 
lahko naročite dvakrat v letu.

ZBIRALI SMO NEVARNE ODPADKE
V mesecu oktobru smo tudi v KS Bitnje 
pripeljali posebno mobilno postajo za 
zbiranje nevarnih odpadkov. Nevarne 
odpadke je prineslo osem krajanov, ki so 
skupaj zbrali 173,6 kg nevarnih odpad-
kov. Največ je bilo motornega olja, barv, 
lepil, črnil ter nekaj jedilnega olja, zdra-
vil, pesticidov, topil, kislin, čistil, baterij, 
kemikalij, pršil. Zelo veliko je bilo tudi 
onesnažene embalaže, saj med nevarne 
odpadke sodi tudi embalaža, v kateri se je 
izdelek z nevarnimi snovmi nahajal.
Na območju celotne Mestne občine Kranj 

smo zbrali 9201 kg nevarnih odpadkov.
Prvo akcijo zbiranja nevarnih odpad-
kov smo izvedli leta 2003, a letos smo 
premično zbiralnico na vašo pobudo 
prvič pripeljali tudi v Bitnje. Iz leta v leto 
zberemo vedno večje količine nevarnih 
odpadkov, kar je več kot dokaz, da se 
dobro zavedamo, kako pomembno je, 
da nevarne odpadke oddamo ločeno od 
ostalih odpadkov. Le tako zagotovimo, da 
ne končajo na odlagališču, pač pa da se 
predelajo ali strokovno in nadzorovano 
uničijo.
Naj vas ponovno spomnimo, da nevarne 
odpadke lahko oddate tudi med letom, in 
sicer tako, da jih pripeljete v zbirni center 
za ločeno zbiranje odpadkov Zarica, kjer 
vse vrste odpadkov sprejemamo od pone-
deljka do petka, od 12. do 19. ure 
(v poletnem času od 13. do 20. ure). 

KAM Z ODPADNIMI AVTOMOBILSKIMI 
PNEVMATIKAMI?
Večina nas je že zamenjala letne pnevma-
tike z zimskimi. In kaj lahko storimo 
z izrabljenimi odpadnimi avtomobilskimi 
gumami? Brezplačno jih oddamo v zbir-
nem centru za ločeno zbiranje odpadkov 
v Zarici. Oddaja avtomobilskih gum je 
brezplačna v primeru, da pripeljemo štiri 
avtomobilske gume naenkrat, ki ne vse-
bujejo platišč in ostalih nečistoč.
Zbrane odpadke oddamo naprej 
pooblaščenim koncesionarjem, 
ki poskrbijo za njihovo strokovno 
uničenje oziroma predelavo. In kar je 
najpomembneje, ti odpadki ne končajo na 
odlagališču. 

KAJ SE TRENUTNO DOGAJA Z NAŠIMI 
ODPADKI?
Vsako odlagališče odpadkov mora pri-
dobiti okoljevarstveno dovoljenje, ki ga 
izda Agencija RS za okolje. Na podlagi 
programa prilagoditve odlagališč novi 
zakonodaji smo v letu 2004 pridobili 
okoljevarstveno dovoljenje, z veljavnost-
jo do 31. 10. 2007. V skladu z Uredbo o 
odlaganju odpadkov na odlagališčih, 
smo lahko upravljavci za odlagališča, ki 
izpolnjujemo zahteve te uredbe, zaprosili 
za podaljšanje dovoljenja do 16. 7. 2009. 
Pravočasno smo na Ministrstvo za okolje 
in prostor vložili vlogo za podaljšanje 
dovoljenja za obratovanje odlagališča 
odpadkov Tenetiše.
Vse zahteve Ministrstva za okolje in pros-
tor v zvezi s podaljšanjem dovoljenja, 
ki so navedene v okoljevarstvenem 
dovoljenju, smo izpolnili. Žal do danes 
odgovora na našo vlogo za podaljšanje 
okoljevarstvenega dovoljenja nismo pre-
jeli, saj Agencija RS za okolje o vlogi za 

podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja 
ne more odločati, ker se nenehno vlagajo 
zahteve za priznanje strank v postopku in 
se s tem podaljšuje upravni postopek. 
Tako smo s 1. 11. 2007 prenehali odlagati 
odpadke na odlagališče Tenetiše. Poiskati 
smo morali alternativne rešitve glede 
odlaganja odpadkov. Preučili smo vse 
možnosti, z željo da poiščemo najboljšo 
rešitev. Z  upravljavci odlagališča Kovor 
v Tržiču in odlagališča Mala Mežakla na 
Jesenicah smo se dogovorili, da začasno 
odpadke odlagamo na omenjeni dve 
odlagališči. Od 1. 11. 2007 odvažamo 
odpadke samo iz gospodinjstev in od-
padke iz javnih ustanov kot so vzgojno 
izobraževalne institucije, bolnišnice … 
Odvoza ostalih odpadkov iz poslovne 
dejavnosti trenutno ne izvajamo.
Zbrane odpadke prepeljemo do platoja 
na Zarici, kjer jih presortiramo, izločimo 
tako imenovane sekundarne surovine 
(odpadke, ki se lahko predelajo in ki bi 
jih sicer že občani morali ločeno odložiti 
na ekoloških otokih ali zbirnih centrih). 
Po sortiranju vse ostale mešane odpadke 
z drobilcem odpadkov zmeljemo in 
preložimo na večja vozila, s katerimi od-
padke odpeljemo na odlagališče v Tržiču 
in na Jesenicah. 
Trudimo se zmanjšati količino odloženih 
odpadkov in s tem posledično stroške 
odlaganja ter  zmanjšati število potrebnih 
prevozov do ostalih dveh odlagališč, in 
kar je najpomembneje, zmanjšati obre-
menjevanje okolja.
Prostor v Zarici služi samo za vmesno 
pripravo odpadkov na prevoz. Vsak dan ob 
koncu delovnika plato temeljito očistimo. 
cena odlaganja na odlagališče odpad-
kov Tenetiše je znašala 24 eUR na tono, 
medtem ko moramo za odlaganje v 
Kovorju odšteti kar 87 eUR na tono. Po-
doben znesek velja tudi za odlagališče 
Mala Mežakla.
Stroški odlaganja odpadkov so se tako 
zelo povišali. Povišali so se stroški prip-
rave odpadkov, stroški prevoza odpadkov 
in stroški odlaganja odpadkov na druga 
odlagališča. Dnevno se stroški gibljejo 
okoli 12000 eUR.
Trudimo se prilagajati nastali situaciji, 
predvsem pa upamo, da kljub temu oprav-
ljamo in bomo opravljali storitev odvoza 
kvalitetno. Dobronamerno vas pozivamo, 
da odpadke dosledno ločujete, tako da 
papir, steklo, plastenke in pločevinke 
odložite na ekoloških otokih oziroma v 
zbirnih centrih za ločeno zbiranje odpad-
kov. Le tako bomo skupaj uspeli zmanjšati 
količino odloženih odpadkov in s tem tudi 
stroške prevoza in odlaganja.
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Odpadke najprej sortiramo, izločimo 
uporabne odpadke, kot so papir, kovinske 

odpadke, zeleni odpad ... Oddamo jih 
v predelavo.

Zbrane odpadke z drobilcem zmeljemo in 
preložimo v večje zabojnike.
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NAŠI OTROcI

DeDeK MRAZ V NAŠI VASI

Tudi v letošnjem letu na nas ni pozabil 
dobri Dedek Mraz. Na srečanje, ki je bilo 
v petek, 7. decembra, je povabil 139 
otrok, za katere je pripravil tople besede 
in lepa darila. V njegovi košari so bile 
knjige in sladkarije za vse otroke. 
Da so otroci in starši lažje počakali na 
dedka, so si ogledali gledališko predstavo 
gledališča Toneta Čufarja iz Jesenic, 
Klovn Pepi.
Za obdaritev so zaslužni KS Bitnje, 
podjetje Mercator iz Supernove, podjetje 
Gorenjka in člani KUD Bitnje. 
Za okrasitev in varnost so poskrbeli vaški 
gasilci. 
Dedku Mrazu pa so pomagali mladi: Anja, 
Daša, Peter in Uroš. 

Naj vam zaupam, da se je ob odhodu 
Dedek Mraz poslovil z besedami: »Na 
svidenje!«, torej se vidimo čez leto dni.

Tatjana Muraja Oblak

Toplo ognjišče in smeh 
v očeh iskreno želimo Vam 
v prazničnih dneh.

Vesele božične praznike in 
srečno 2008 želi vsem svojim 
članom. 

Društvo upokojencev 
Žabnica-Bitnje

Naj se v Novem letu 2008 krepijo prijateljstva, mir, dobrota in 
blaginja. Hodimo z odprtimi očmi in srci skozi svet. 

Z nasmehom v srcu in samo enim pravim prijateljem si 
zmagovalec, če pa jih imaš morda več, si že bogat.

Vsem članom nogometnega kluba Bitnje in ostalim krajanom 
želimo veliko zdravja, sreče, ljubezni 

in uspehov v novem letu 2008.

UO NK Bitnje. 

Praznični dnevi veselo hitijo, 
skrite misli in želje budijo.
Naj vam prinesejo pričakovanje
in uresničijo vaše sanje...

Vsem krajanom Bitnja in članom 
Združenja borcev za vrednote NOV
Bitnje, želim srečno in zdravo 
novo leto.

Predsednik: Janez Košir

DU Bitnje - Stražišče
želi vsem članom in krajanom
srečno novo leto 2008.



Doktorica znanosti. Redna profesorica 
na fakulteti. Predstojnica na fakulteti. 
Žena. Mati. Nobelova nagrajenka. Naša 
sovaščanka.

Na začetku bi vam rada povedala, da 
sem bila pred kratkim priča prijetnemu 
razgovoru v skupini starejših sosed, ki 
so se pogovarjale o nedavnih poplavah 
in nevšečnostih, ki so jih le-te prinesle 
ljudem v Železnikih in še v mnogih krajih 
po Sloveniji. Razgovoru na ulici sem se 
pridružila tudi jaz, na koncu pa se mi 
je zdelo zelo duhovito, ko je ena izmed 
sosed dejala: »V našem kraju se nam pa 
vsaj teh hudih katastrof ni treba bati, saj 
živi med nami strokovnjakinja za vreme.« 
Gospa Bogatajeva, kaj porečete na to?

(Smeh.) Ta je pa dobra! Ko bi vsaj to v 
prihodnje držalo!

Zanima me, kdaj ste se priselili v Bitnje 
in od kod?
Po rodu sem Kranjčanka, v Bitnje smo se 
preselili leta 2000, bilo je ravno okrog 
1. novembra. Prej smo živeli v mestnem 
bloku, odkar pa je naš dom lastna hiša 
z vrtom, se mi zdi, kot da smo se ponovno 
rodili. Vsi zares radi vrtnarimo, to delo 
nam pomeni pravo sprostitev. Če bi 
prej vedeli, da je takšno življenje tako 
drugačno kot v mestu, najbrž ne bi tako 
dolgo odlašali. 
Kako dobro poznate Bitnje? Se kdaj 
sprehodite po vasi?
Zgornje Bitnje poznam že kar dobro. 
Večkrat kolesarim, včasih sem tudi tekla. 
Zdaj pa imam premalo časa za tek.

Nam lahko predstavite svojo družino?
Mož Boris je zaposlen v Mladinski knjigi, 
sin erik je študent hortikulture. Trenutno 
je naša hiša za nas tri kar nekoliko prev-
elika, saj vsi raje delamo na vrtu, sadimo 
rožice in urejamo okolico hiše. 

Danes zunaj dežuje. Kako se počutite 
v takem vremenu?
Dež je zame večkrat prav blagodejen. 
Posebno, če dežuje kakšen dan med 
vikendom, to izkoristim za hišna opravila, 
za katera med tednom res nimam veliko 
časa. Nabere se pa veliko stvari, ki jih je 
treba opraviti.

Koliko časa se že ukvarjate z razis-
kovanjem podnebnih sprememb?
Že več kot petnajst let. Na problem 
resnosti okoljske problematike že več let 
opozarja tudi skupina raziskovalcev, 
v kateri delujem.

Zdaj ni več skrivnost, da je prav ta 
skupina raziskovalcev v Mednarodnem 
forumu za spremembe podnebja (IPcc) 
letos dobila najvišje priznanje – No-
belovo nagrado za mir. Ena izmed članic 
ste tudi vi, gospa Bogatajeva, torej 
dobitnica tega najvišjega priznanja, na 
kar ste verjetno zelo ponosni.
Vedela sem za nominacijo, nikakor pa 
nisem pričakovala te nagrade. Zame je 
bilo to veliko presenečenje in še zdaj kar 
ne morem verjeti, da je res.

So vam nagrado že podelili?
Slavnostna podelitev bo decembra 
v Oslu. Še enkrat bi rada poudarila, da je 
to nagrada za opozarjanje na problem, 
ki je svetovnega pomena in si zasluži 
pozornost vsega človeštva. Podnebne 
spremembe in težave, ki jih le-te 
prinašajo, so že zdavnaj prerasle področje 
meteorologije in zadevajo mnoga 
druga področja. Denar smo že namenili 
posebnemu skladu za mlade raziskovalce 
iz držav v razvoju, ki jih bodo podnebne 
spremembe najbolj prizadele.

Vsakdo bi lahko poskrbel za ener-
getsko varčnejše življenje z manj 
onesnaževanja. Kaj svetujete posa-
meznikom in kaj bi lahko prav naša 
krajevna skupnost naredila v tej smeri?
Vsaka družina bi se morala na pod-
nebne spremembe počasi pripraviti. 
Za svojo hišo ali stanovanje moramo 
premišljeno urediti zavarovanje osebnega 
premoženja. Spomnite se na nedavne 
poplave in neurja po Sloveniji. Tudi pri 
zavarovalništvu se je marsikje zatikalo. 
Dobro bi bilo, če bi imela krajevna 
skupnost pripravljen program za pomoč 
starejšim osamljenim osebam v primeru 
ekstremnega vremena.
Priporočam, da bi si v našem kraju pri-
pravili tudi plan za varčevanje z energijo. 
Lahko bi organizirali razna svetovanja o 
varčnejših in bolj zdravih materialih, saj 
vemo, da ljudje ves čas nekaj prenavljamo 
(menjavamo ostrešja, okna, vrata, obnav-
ljamo fasade, izolacije znotraj in zunaj 
hiš …). Poznati bi morali dobre, »preven-
tivne« materiale, ki so bolj učinkoviti od 
manj varčnih.
Dvakrat premislimo pred nakupom 
klimatskih naprav, ki jih odsvetujem, saj 
potrošijo veliko energije in onesnažujejo 
okolje. Neizogibno so potrebne le v 
stanovanjih, kjer živijo starejši ali bolni 
ljudje. Lepše in bolj ekološko bi bilo nasa-
diti več dreves okoli hiš in ob cestah, ne 
zastekljevati balkonov in naravna klima 
je tu. 
Pomembno je varčevanje z vodo. 

LEGENDARNE 

BITNJE

Ko sem se odločila, da vam predstavim 
sovaščanko, klimatologinjo, redno profe-
sorico Biotehniške fakultete v Ljubljani, 
predstojnico Katedre za agrometeorologijo 
na isti fakulteti, članico Medvladnega 
foruma za spremembe podnebja, skratka 
znanstvenico svetovnega slovesa, sem se 
na intervju začela temeljito pripravljati. 
Na internetu sem prebirala njene članke, 
odkrila veliko podatkov o njenem delu in 
uspehih, njenem stalnem prizadevanju za 
osveščanje ljudi o podnebnih dogajanjih 
in spremembah in njenem delu v skupini 
svetovno priznanih strokovnjakov. Z njo je 
bilo v zadnjih mesecih opravljenih mnogo 
pogovorov, večkrat je bila predstavljena 
v medijih, o njenem delu pa je bilo pos-
netih kar nekaj televizijskih oddaj. 
Na najin razgovor sem čakala s precejšnjo 
tremo, izkazalo pa se je, da se pogo-
varjam s  simpatično, preprosto žensko, ki 
zna prisluhniti sočloveku in svoje bogato 
znanje na prijeten način širi tudi med 
druge. Čas ob popoldanskem čaju je minil 
v prijetnem klepetu in kmalu sem ugotovi-
la, da mi je povedala vse, kar sem jo želela 
vprašati in še več.
Upam, da bom našla prave besede za njo in 
njeno delo. S ponosom vam predstavljam

Lučko kAJFEŽ BoGATAJ. 

LUČKA, Nobelova nagrajenka
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Svetujem, da bi ljudje več uporabljali 
deževnico, posebej za zalivanje vrta in 
podobno. Potem se mnogim ne bi bilo 
treba skrivati in ob pomanjkanju vode 
ponoči zalivati vrtov in čistiti avtomobi-
lov. 
Tudi nakupi gospodinjskih aparatov 
z oznako »varčnejših razredov« bi nam 
morali biti znani. Prevečkrat se ljudje 
odločijo za nekoliko cenejši aparat, ker 
niti ne pomislijo, da bi se jim nakup za 
energetsko varčnejši stroj v določenem 
časovnem obdobju obrestoval. Poudar-
jam, da ljudje porabimo vsaj 20 % preveč 
energije. Ob upoštevanju mojih nasvetov 
bi jo privarčevali skoraj nevede, posa-
meznikom bi se poznalo v denarnici, 
za celotno človeštvo pa bi bil to velik 
prispevek.
Predlagam, da bi v našem kraju postavili 
vaške kompostnike, kamor bi odlagali 
organske odpadke. 
Tudi odvažanje odpadkov vseh vrst bi 
moralo biti pogostejše. Predvsem pa bi 
morali odvažati odpadke ljudje, ki bi bili 
pripravljeni ljudem ob odvozu tudi kaj 
svetovati, jim pomagati pri ločevanju 
odpadkov, tako pa bi v isti sapi ljudi tudi 
ozaveščali. 
Dobro bi bilo organizirati kakšna pre-
davanja, okoljske večere ali kaj podob-
nega, kjer bi ljudem na preprost način 
povedali, kam in kako pospraviti odpadke 
s podstrešij in kleti. Verjamem, da bi 
se obnesli tudi tako imenovani »pri-
meri dobre prakse«, ko bi posamezniki 
dovolili pokukati v določene dele svojega 
stanovanje ali hiše in povedati, kako so 
si na energetsko varčen način prenovili 
svojo hišo. 
Ob tem ima pomembno vlogo tudi civilna 
zaščita, ki bi lahko večkrat pripravila 
kakšne zloženke o tej problematiki, 
v njih pa na preprost način povedali, kako 
praktično ukrepati, če pride do vremenske 
ujme, če pušča plin, če zagori v stanovan-
ju, koga je treba najprej poklicati … 
Lahko bi povabili na razgovor strokov-
njaka za vodovodno ali plinsko napeljavo, 
predstavnika zavarovalnice, arhitekta …
Razmislek velja tudi našemu obnašanju 
v prometu, marsikatera vožnja je odveč. 
Žalostno je, da nimamo urejenih kolesar-
skih prog, ki bi omogočale varno kolesar-
jenje tudi ne več rosno mladih.
Za konec naj povem še to, da bi lahko 
prav naša krajevna skupnost postala vzor 
drugim, ki bi nas prav gotovo posnemale. 

Hvala za pogovor, gospa Lučka Kajfež 
Bogataj in iskrene čestitke za izjemno 
priznanje!

Tatjana Štular

drugačen način, ko se nam je pridružil 
g. Pogačnik, čebelar. »Naš« čebelar 
g.Tone Tiringer, s katerim sodelujemo 
celo šolsko leto, je bil v bolnišnici, a na ta 
dan v mislih z nami.
Ob svečkah iz čebeljega voska ob katerih 
je prijetno dišalo, ter uživanju medu smo 
prijetno izmenjavali svoja spoznanja. 
Marsikaj že vemo, a mnogo zanimivega 
smo še izvedeli. Tako otroci, kot strokovni 
delavci smo poslušali o čebelah, čmrljih 
in življenju na travniku nekoč in danes.

V garderobi je nastal bogat kotiček 
z literaturo, plakati, in  izdelki otrok po 
pravljici Medved išče pestunjo, ki smo jo 
predhodno spoznali. V kotiček smo dodali 
med za okušanje pa še medenjake, da sta 
se z njimi posladkala tudi očka in mamica.
Sporočilo otrokom, da uživajo med, da 
je med hrana in zdravilo, je med otroci 
sprejeto, saj je marsikateri otrok med 
prvič poizkusil.

Čebelarjem hvala za sodelovanje z željo, 
naj bo še naprej uspešno.

Marjana Jekovec, vrtec Biba

DOGAJA

ČeBeLAR MeD NAMI

MAJHNA IN MARLJIVA
cVeTKe OBISKUJe,
NIKDAR Ne POČIVA,
NIKDAR Ne MIRUJe.

Naš vrtec se nahaja na podeželju. Preko 
celega leta spoznavamo svoj kraj in 
značilnosti neposrednega okolja. Taka 
oblika je tudi sodelovanje s čebelarjem 
g. Tiringerjem, ki ga otroci poimenujejo 
kar naš čebelar.
16. novembra je potekala akcija: »en dan 
za zajtrk med slovenskih čebelarjev 
v naših vrtcih.«
Povezali smo se s čebelarskim društvom, 
ki nam je za ta dan poklonilo med. Še 
večje pa je bilo zanimanje za zajtrk na 

Povsem smo uresničevali cilj: Otrok oblikuje 
dobre, a ne toge prehranjevalne navade, 
razvija družabnost, povezano s prehranjeva-
njem. Ta dan je v vrtcu zadišalo po meden-
jakih, ki smo jih spekli po receptu naših babic.
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PReJeLI SMO ZAHVALO OTROK 
IZ ŽeLeZNIKOV

Ob elementarni nesreči v Železnikih smo 
se z otroci pogovarjali, kaj vse lahko na-
redi voda. Dogovorili smo se, da pomaga-
mo otrokom, ki tam živijo, in prispevamo 
igračo ali knjigo. K naši akciji smo povabi-
li tudi druge otroke našega kraja.
Ker nismo vedeli, kateri so tisti otroci, ki 
so ostali brez igrač, zato smo se povezali 
z vrtcem v Železnikih. Igrače, ki smo jih 
zbrali, smo poslali v tamkajšnji vrtec, 
kjer so vzgojiteljice najbolj potrebnim 
otrokom igrače razdelile.

V zahvalo smo od njih prejeli priznanje za  
moralno podporo in pomoč.
Naj bo to priznanje žarek v srce vsem 
tistim otrokom, ki ste darovali, z željo, 
da v teh prazničnih dneh ne pozabimo 
na tiste, ki nas potrebujejo!

Marjana Jekovec, vrtec Biba

smo okrasili dvorano gasilskega doma, 
v katero je prišel na obisk Dedek Mraz.
Zadnja delavnica v letošnjem letu pa je 
bila namenjena izdelovanju novoletnih 
voščilnic. Prepustili smo se domišljiji in
z barvicami ter raznimi drugimi 
pripomočki izdelali voščilnice, ki so jih 
otroci odnesli domov, nekaj voščilnic pa 
bo domače društvo poslalo kot novoletno 
čestitko preostalim društvom naše gasil-
ske zveze. Ob koncu smo se še pozabavali, 
se posladkali in si zaželeli veliko sreče
 v prihajajočem novem letu.
Gasilske delavnice za najmlajše in mlade 
po srcu se bodo odvijale tudi v novem 
letu. Vsakih 14 dni se bomo dobivali ob 
sobotah ob 16. uri v prostorih gasilskega 
doma. Pričetek delavnic v novem letu bo 
objavljen naknadno na naših spletnih 
straneh pa tudi preko vabil, ki jih bodo 
prejeli naši najmlajši.
V gasilske delavnice vabimo še preostale 
otroke, ki bi se nam želeli pridružiti, ne 
glede na to, ali si ali nisi član društva. 
Hkrati vabimo tudi starše, da se nam 
pridružijo pri ustvarjanju in druženju ob 
mrzlih zimskih večerih. 
Mentorji skupaj z otroki želimo vsem 
krajanom in krajankam Bitenj vesele 
božične praznike ter veliko sreče in 
zadovoljstva v novem prihajajočem letu 
2008.

Petra Koren

GASILSKe DeLAVNIce

Novost letošnje jeseni pri gasilcih so 
gasilske delavnice, ki so namenjene 
vsem mlajšim članom in članicam našega 
društva. Delavnice se odvijajo vsako 
drugo soboto ob 16. uri v prostorih sejne 
sobe našega gasilskega doma. 
Prva delavnica je bila 27. 10. 2007, 
v kateri smo izrezovali in dolbli buče, ki 
so nam kih podarili na Jurjevi kmetiji 
v Sp.Bitnjah. Ob koncu delavnice smo vse 
buče razstavili pred gasilskim domom, ki 
so jih v soju svečk lahko opazovali tudi 
mimoidoči. Na noč čarovnic pa smo buče 
razstavili tudi na nogometnem igrišču, 
kjer je pod okriljem KUD Bitnje potekala 
Bučarija. 
Druga delavnica je bila namenjena 
izdelovanju gasilskih čelad iz papirja 
in balonov. Tokratne delavnice se je 
udeležilo večje število otrok, v svoje vrste 
pa smo pridobili novega člana Aljaža iz Sr. 
Bitenj ter dve članici, Niko in Nieves, obe 
iz Zg. Bitenj. Na naše veliko veselje se je 
delavnice udeležila tudi mama, ki je prišla 
skupaj z otroki. Ob koncu delavnice smo 
se mentorji skupaj z otroki pomerili 
v igranju pikada.
V tretji delavnici, ki je bila 1. decembra, 
smo čelade, ki so se med tem časom 
pridno sušile, pobarvali ter jih pri-
pravili na razstavo, ki bo 13. decembra 
na osnovni šoli Stražišče, kjer bo potekal 
otroški bazar. Poleg tega smo izdelovali 
še novoletne okraske in verige, s katerimi 

BUČARIJA 2007

Na igrišču v Spodnjih Bitnjah smo 31. 
oktobra zvečer izrezovali in dolbli buče. 
Dogodka se je udeležilo precej vaščanov, 
največ, seveda, otrok. Izdolbene buče smo 
razstavili in jih osvetlili s svečkami ter jih 
tako pripravili na ocenjevanje. Razstavo so 
obogatili tudi mladi gasilci, ki so svoje iz-
dolbene in izrezane buče, ki so jih izdelova-
li v soboto, 27. oktobra, prinesli na igrišče 
ter z njimi sodelovali na razstavi. Tri najbolj 
izvirne so dobile simbolično nagrado.
Otroci so buče odnesli domov, kjer so 
svetile še dolgo v mrzlo noč.
Da smo se pogreli v roke, smo pekli kostanj, 
za naše želodčke pa je poskrbel Rajko 
Kepic, ki je skuhal odličen čaj in kuhano 
vino.
Bučarija je uspela, za kar se moram na tem 
mestu vsem, ki so kakor koli pomagali in 
sodelovali, iskreno zahvaliti. Posebej pa bi 
se rada zahvalila Franciju Vilfanu iz kmetije 
pri Jurju, ki je za dogodek prispeval veliko 
buč, in Gabrijeli Bevčič iz gostilne Strahinc, 
ki je prispevala žakelj kostanja.

M. Arhar

NOVIČKe NK BITNJe 

Jesenski del sezone 2007/08 je za nami. 
Lahko ga ocenimo kot uspešnega tako na 
tekmovalnem kot tudi na organizacijskem 
področju. V obdobju od junija do novembra 
nismo bili dejavni le na športnem področju, 
saj smo pridobili:
- nove hiške za rezervne igralce,
- nove mreže za gole,
- dva kompleta novih dresov,
- 15 novih žog,
- nov pralni in sušilni stroj,
- kompresor in kosilnico,
- zaposlili smo hišnika, ki skrbi za hišniška 
dela ter pranje in sušenje dresov,
- novo TV in kabelsko televizijo (Siol),
- pričeli smo z obnovo glavnega igrišča.
Po odločitvi UO na 2. redni seji in s soglasjem 
lastnikov zemljišča bomo pričeli z obnovo 
glavnega igrišča. Deponirala se bo zemlja 
in pesek, ki bosta na eni strani (proti cesti) 
služila kot tribuna. Humus za obnovo glavne-
ga igrišča pa se bo deponiral za golom proti 
Žabnici. Hkrati bomo 4 m razširili igrišče za in 
uredili odvodnjavanje meteornih vod ob cesti 
v dolžini 110 m.
Za popolno renoviranje glavnega igrišča 
bomo potrebovali:
- cca. 1000 m3 humusa,
- cca. 2500 m3 peska (majhne in večje 
granulacije),
- prevleko iz propustnih materialov cca. 6000 
m2,
- odvodnjavanje meteornih voda (drenaža),
- izdelavo elaborat za navodnjavanje igrišča 
in njegovo realizacijo,
- samo izvedbo del (stroji, prevozi),
kar nas bo stalo cca. 80.000,00 eUR-ov.

Naj  ob tej priložnosti povabim naše 
najmlajše krajane, ki si želite igrati nogome-
ta, da se nam pridružite. V naslednji sezoni 
nameravamo ponovno pričeti s pionirskimi 
selekcijami. V telovadnici v Stražišču imamo 
za njih rezerviran termin vsako soboto med 
15. in 16. uro. Za dodatne informacije smo 
na voljo na tel. številki 040/736-892.

UO NK Bitnje

Gasilske delavnice
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DeLAVNIcA DRAŽGOŠKI 
KRUHKI

12. oktobra smo organizirali prvo 
mesečno ustvarjalno delavnico. Domači 
čebelar g. Tone Tiringer, sicer aktivni član 
Čebelarskega društva Britof-Predoslje, in 
njegova žena Marija, izredna ustvarjalka 
v KUD Bitnje, sta pripravila medeno testo 
in nam pokazala postopek izdelave pravih 
dražgoških kruhkov. Spoznali smo se 
z izdelovanjem izdelkov ljudskega izročila 
in se prepričali, da je delo precej zamud-
no in zahtevno. Vendar – vsem je uspelo. 
Delavnice se je udeležilo 15 ustvarjalk, 
vzdušje pa je popestrilo 8 otrok.

M. Arhar

DeLAVNIcA ADVeNTNI VeNČKI

23. novembra smo se spet zbrale ustvarjal-
ke. Izdelovale smo adventne venčke. Poma-
gala nam je izkušena cvetličarka ga. Helena 
Rozman iz cvetličarne Pr’ Krnc iz Stražišča. 
Venčke smo polepšale z zlatimi bleščicami, 
sedaj pa krasijo naša stanovanja in nam 
lepšajo dni pred prihajajočimi prazniki.

M. Arhar

BRALNI KROŽeK

Sezona bralnega krožka se začne prvo 
oktobrsko sredo zvečer, ko smo nekateri 
polni vtisov s počitniškega branja, drugi 
pa malo nesrečni, ker nam je uspelo 
prebrati le eno knjigo. S skupnimi močmi 
sestavimo dva seznama knjig različnih 
žanrov, ki bi jih v naslednji sezoni lahko 
prebrali. Na prvem seznamu so tiste, 
ki jih imamo trden namen prebrati, na 
drugem pa so rezervne knjige. 
Jesenski in zimski čas sta idealna za 
branje. Spomladi nas toplo sonce in 
prebujajoča narava že vabita ven, 
a z branjem vztrajamo do meseca maja. 
Približno dvakrat na mesec se dobimo 
in se pogovarjamo o knjigi, ki smo jo 
prebrali. Srečanje vodi eden od članov, 
ki se je na pogovor še posebej pripravil. 
Seveda vsi sodelujemo in vsak na svoj 
način pove, kako je knjigo, njene osebe in 
dogodke razumel. Pogosto se strinjamo, 
včasih pa so naša mnenja zelo različna 
in si celo nasprotujejo. Ta različnost nas 
zabava, zato se na srečanjih veliko sme-
jimo. V nekaj letih dobivanja smo se med 
seboj spoznali in ko smo skupaj, se čuti, 
kako različne osebnosti smo. Vsako leto 
pride kakšen nov član in prispeva svoj del 
različnosti. 
Bralni krožek vodi gospa Mateja Arhar, 
ki poskrbi, da vse lepo teče in je tudi v 
skladu s pravili bralnih krožkov Beremo 
z Manco Košir. Prav Manca nas je konec 
prejšnje sezone razveselila s svojim obis-
kom. Predstavila nam je celo torbo knjig, 
ki jih je prinesla s seboj, in nas navdušila 
za nadaljnje branje. Takratno srečanje je 
vodila kar sama, sodelovali pa smo vsi. 
Med drugim nam je povedala zanimivo 
misel, da kadar govorimo o knjigah, 
povemo veliko o sebi. Menim, da radi 
hodimo na naša srečanja, ker se pogovor 
o knjigi prepleta s pogovorom o našem 
vsakdanjem življenju in tudi bolj resnih 
življenjskih temah. 
Letošnjo jesen smo prebrali naslednje 
knjige: Pojdi, kamor te vodi srce (S. Ta-
maro), Žigana (I. e. Tič), Skrivno življenje 
čebel (S. M. Kidd), Prva oseba množine 
(c. West). Člani bralnega krožka smo 
veseli, da v Sloveniji izide veliko dobrih 
knjig, saj bo razlogov za bralni užitek tudi 
v prihodnosti še veliko. 

Romana Čemažar,
 članica BK Sorško polje

MIKLAVŽeVANJe 

Prvi od treh dobrih decembrskih mož, sv. 
Miklavž je s svojim spremstvom obiskal 
tudi našo vas. Očitno so naši otroci zelo 
pridni, saj je dobrotnik imel s seboj polno 
košaro dobrot, s katerimi je obdaril otroke. 
Tudi parkeljni so bili prizanesljivi do otrok. 
Srečanje, ki ga je pripravilo KUD Bitnje 
v sodelovanju s KS, je bilo na Miklavžev 
večer na nogometnem igrišču. Topel čaj in 
kuhano vino sta poskrbela, da nam mraz ni 
prišel do živega, v otroški delavnici pa so 
otroci lažje počakali na Miklavžev prihod. 
Ob tej priliki se zahvaljujemo trgovini 
Marco’s d. o. o., trgovini Mercator in 
podjetju Gorenjka za podarjene dobrote; 
nogometnemu klubu za prostor; gdč. Kata-
rini in ga. Marjani za pomoč pri materialu 
za ustvarjalno delavnico; zakoncema Kepic 
za napitke in vsem, ki so se potrudili, da 
smo se družili in imeli lepo.
Največja zahvala, da smo prireditev 
izpeljali, pa gre mladim, ki niso pozabili, 
kako pomembno je ohranjanje ljudskega 
izročila. S svojo zavzetostjo in dobro voljo 
so pokazali, da se lahko vselej zanesemo 
nanje. Ponovno se je izkazal rek: NA 
MLADIH SVeT STOJI.

Tatjana Muraja Oblak Bučarija
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strojno in stavbno ključavničarstvo

CEMENTARSTVO 
STANONIK

Jože Stanonik s.p.
Matjaž Stanonik

vodja delavnice in montaže 

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

MATIJA GOGALA

“Ne moremo storiti velikih dejanj. 
    Le mala dejanja z veliko ljubezni”

Spoštovani bralke in bralci,
Na vse vas se obračamo s prošnjo oz. povabilom, da podprete izdajo 
glasila informator, tako finančno kot s svojimi prispevki.

Naš naslov ostaja isti:
informator.bitnje@abakus.si
ali: KS Bitnje, Zg. Bitnje 33, 4209 Žabnica.

Srečno 2008!

Srečno v letu 2008!

V letu 2008 
vam želimo 
obilo zdravja, 

ljubezni 
in uspehov.

Brezskrbno in veselo silvestrovanje!

Obilo zdravja, 
ljubezni in lepih trenutkov 

v letu 2008!

Naj Vam bo vse leto obdano s prijaznimi ljudmi, 
s prijaznimi besedami, 
z zdravjem, srečo in uspehom. 
Vesele božične praznike
ter srečno in zdravo novo leto 2006!


