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Drage krajanke, spoštovani krajani!
Danes je prav poseben dan! Prvi
razlog je, ker je danes prvi pomladni
dan, drugi pa, ker vam je poštar v vaše
nabiralnik vrgel 22. številko našega
krajevnega glasila Informator. Kar
priznajte, da ste ga že težko čakali. In
prav je tako, saj vam spet ponujamo v
branje zanimive članke.
Stalne rubrike vas vabijo, da si preberete, kako delovni so v svetu KS
in kako aktivna so naša društva in
organizacije, kaj je novega, kaj se je
in se bo dogajalo, kaj lahko počnete
v prostem času, o naših otrocih in
»drugačnih« ljudeh, ki živijo med
nami.
Bodite pozorni na vabila, ki vabijo na
dogajanja v tej pomladi – na tradicionalno prireditev Prihod pomladi,
dve razstavi, predavanje, počastitev
spomina padlih v Rovtu …
V mesecu marcu naša KS praznuje,
27. marec je naš krajevni praznik. V
okviru praznika se v naši KS veliko
dogaja, in tudi po teh dogodkih vas
vodi napovednik, ki ga boste našli na
sredini Informatorja. Zagotovo se bo
tudi za vas našlo kaj zanimivega in se
nam boste pridružili.
Uživajte v pomladi … in se spet
beremo v 23. številki, ki bo izšla v
najlepšem mesecu – v maju.
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Svet KS obvešča:

Novičke

Ozavestimo

Napovednik
Novice iz
mestnega sveta
Zgodovina Bitenj
Živijo med nami
Dogaja

Mateja Arhar, urednica

Naši otroci
Prosti čas
uredništvo: Mateja Arhar, Mirjana
Jurjevec, Tatjana Muraja Oblak,
Nataša Hafnar
tehnična urednica: Danaja Oblak
tisk: Tiskarna Peg
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POMEMBNO OBVESTILO!
TEKOČE VZDRŽEVANJe NA PODROČJU KS BITNJE
V UPRAVLJANJE MESTNI OBČINI KRANJ

POJASNILO MESTNE OBČINE
KRANJ O VRAČANJU VLAGANJ
V TELEKOMUNIKACIJSKO
OMREŽJE

Od 1. 1. 2008 so naslednja tekoča
vzdrževanja na področju KS Bitnje
v upravljanju na ustreznih službah
Mestne občine Kranj:

V zvezi z vračanjem vlaganj v telekomunikacijsko omrežje se pojavljajo
številna vprašanja, predvsem zaradi
dejstva, da so določeni upravičenci že
prejeli vračilo. Poudariti je potrebno,
da gre pri tem za upravičence, ki so
pogodbe sklepali neposredno
s pravnimi predhodniki Telekoma,
torej telefonskega priključka niso
pridobili s sodelovanjem krajevnih
skupnosti.

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

Zahtevek vseh kranjskih krajevnih
skupnosti se obravnava kot zahtevek
Mestne občine Kranj. Pristojnega za
reševanje zahtevka kranjske občine na
Državnem pravobranilstvu v Ljubljani je Mestna občina Kranj pisno
zaprosila za pojasnilo, v kakšni fazi
postopka je reševanje tega zahtevka,
in dobila le odgovor, da se zahtevki
rešujejo po vrsti, ne pa tudi odgovora,
kakšen je vrstni red reševanja zahtevkov oziroma kdaj lahko pričakujemo
rešitev zahtevka Mestne občine Kranj.
Iz medijev je znano le, da naj bi bili
vsi zahtevki rešeni do konca leta.
Poudariti želimo, da je Mestna občina
Kranj vso dokumentacijo, posredovano s strani krajevnih skupnosti,
predala Državnemu pravobranilstvu.
Oddelek Državnega pravobranilstva
v Ljubljani je namreč pristojen za
reševanje zahtevka Mestne občine
Kranj. Pripravili bodo predlog poravnave, ki bo v podpis posredovan Mestni občini Kranj. Če se Mestna občina
Kranj s poravnavo ne bo strinjala,
lahko prične postopek pred pristojnim
sodiščem, v primeru podpisa poravnave pa mora v roku dveh mesecev po
pravnomočnosti poravnave pripraviti
seznam končnih upravičencev, ga
objaviti na krajevno običajen način ter
nato spet v roku dveh mesecev pričeti
z vračanjem denarja.

Pluženje, MOK
Boštjan Zavrl
tel.: (04)237-31-52
gsm.: 041 600-384
e-mail: bostjan.zavrl@kranj.si
Pluženje, Komunala (operativa)
Janez Lukan
tel.: (04)281-13-52
gsm.: 041 649-461
e-mail: jlukan@komunala-kranj.si

2. tekoče vzdrževanje objektov gospodarske infrastrukture: ceste, javna
razsvetljava.

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

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

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

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

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

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

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

Javna razsvetljava, Vigred
Koncesionar

Divja odlagališča smeti v gozdu prijavite na e-mail: mestna.inspekcija@kranj.si
ali na naslov: Mestni inšpektorat, Stritarjeva 8, 4000 Kranj.

NOVA TURISTIČNA TABLA
V SPODNJIH BITNJAH
V okviru urejanja turističnih tabel na
področju celotne Mestne občine Kranj
je bila na pobudo KS Bitnje postavljena nova turistična tabla tudi v Spodnjih Bitnjah »pri Zajcu«.

Pripravila:
Sabina Metelko, univ. dipl.prav.
Tatjana Hudobivnik, univ. dipl. prav., l.r.
Vodja oddelka za splošne zadeve
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UDELEŽBA KS BITNJE V PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ
Februarja je bil sprejet proračun Mestne občine Kranj za leto 2008. Ob proračunu so se usklajevali tudi načrti razvojnih
planov za naprej in s tem so bile podane tudi smernice črpanja sredstev za naslednja leta. Tako je v veliki meri pripravljen
tudi proračun za leto 2009. V proračunu za leto 2008 in v načrtu razvojnih planov so za krajevno skupnost Bitnje namenjena naslednja sredstva (podatki so navedenih v EUR):

Splošno

2008

osnovna dejavnost

8.208

prireditve

1.043

najem prostora

1.500

sejnine

1.153

ostalo (sodni stroški)

4.000

ceste

16.274

komunala

1.286

2009

2010

2011

>2011

2.282.512

3.282.955

2.783.400

3.179.580

5.000

55.000

Kanalizacija
265.300

Mostovi
Žepk
Šilar

60.000

Ceste
širitev nevarnega odseka v Zgornjih
Bitnjah

21.000

izgradnja ceste za tran. promet Kr.-Šk.
Loka, izgradnja pločnika

200.000

dodatno 15 svetilk letno
prehodi za pešce

100.000
80.946

72.000

Pokopališča
ureditev pokopališca v Zg. Bitnjah odkup zemlje in širitev ceste

80.000

20.000

Igrišča
otroško igrišče Sp. Bitnje

1.000

športni park Sp. Bitnje

50.000

1.000

Odlok o proračunu mestne občine
Kranj za leto 2008 - 2. obravnava:
dopolnitve in popravki
asfaltiranje ceste odseka Gramc-Ziherl

6.259

Odlok o proračunu mestne občine
Kranj za leto 2009 - 2. obravnava:
dopolnitve in popravki
asfaltiranje cest

10.432

asfaltiranje cest

22.951

asfaltiranje cest

20.865

asfaltiranje cest

18.778

asfaltiranje cest

20.865
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1.000

1.000

40.000

DELAVNICA

ČKE

NOVI

VOLITVE V PGD BITNJE

v sodelovanju z

Mestno občino Kranj
vabi na delavnico:

»Podeželje – vir
priložnosti za zaslužek«
Brezplačna delavnica o različnih
možnostih zaposlovanja, dopolnilnih dejavnostih na kmetiji,
malega podjetništva ter drugih
priložnosti, ki jih ponuja podeželje
bo v torek, 25. marca 2008 ob
17. uri v gasilskem domu v Zg.
Bitnjah.
Teme:
- Različne oblike turizma na
podeželju
- Predelava sadja in zelenjave,
zeliščarstvo
- Ekološka pridelava in predelava
- Delo v gozdu, lesna biomasa in
drugi obnovljivi viri
- Tradicionalna kulinarika
- Domača obrt
- Socialne storitve na podeželju
- Vaše ideje, načrti
Predstavili vam bomo možnosti
za brezplačna usposabljanja,
skupno trženje, registracijo dejavnosti, razvoj poslovnih idej in
drugih načinov sodelovanja.
Vašo udeležbo na delavnico nam
sporočite na CTRP Kranj, tel: 04
257 88 26, gsm: 040 303 752,
e-pošta: info@ctrp-kranj.si.
Prijave se zbirajo do 25. 3. 2008
do 12. ure

V začetku letošnjega februarja je
bil v PGD Bitnje izveden redni letni
občni zbor za mladino, kakor tudi za
člane in članice, na katerem sta bila
razrešena star upravni in nad-zorni
odbor, hkrati pa izvoljena nov upravni in nadzorni odbor. Od dolgoletnega predsednikovanja društva
se je poslovil Alojz Hafnar, ki ga je
zamenjal razrešeni poveljnik Miran
Pogačnik. Poveljniško mesto je, prvič
v zgodovini društva, zasedla gasilka,
Barbara Guzelj. Novemu vodstvu
gasilskega društva želimo veliko uspehov na področju požarne preventive in
razvoja društva, pa seveda čim manj
intervencij.

VABILO NA
GASILSKO DEMONSTRATIVNO VAJO
V okviru praznika krajevnih skupnosti Bitnje, Jošt in Žabnica vas PGD
Bitnje vabi na ogled demonstrativne
vaje, ki bo v četrtek, 27. marca 2008,
ob 17. uri na cerkvi Sv. Tomaža
v Zgornjih Bitnjah. Na vaji bodo sodelovali PGD Jošt, Stražišče, Žabnica ter
organizator vaje PGD Bitnje.
Vse obiskovalce prosimo, da v času
vaje upoštevajo navodila redarjev.

Petra Koren

VABILO K VPISU NOVIH ČLANOV
V PGD BITNJE

ZLATA POROKA

Po končani demonstrativni vaji
vabimo vse, ki želite postati gasilci, da
se vpišete v naše vrste. Vabimo mladino in odrasle, da se nam pridružite.
Otroke vpisujemo od 7. leta starosti
naprej, zgornje starostne omejitve ni.
Vse, ki jih zanima delo in življenje
gasilcev, vljudno vabimo, da se nam
pridružite. Najdete nas tudi ob glavni
cesti Kranj–Šk. Loka, v Zg. Bitnjah 33.

Tudi v Bitnjah imamo zlata praznovanja!
Svojo zlato poroko sta prav na pustno
soboto praznovala naša krajana gospa
Frida in gospod Franc Vreček iz Srednjih Bitenj. Nadvse srečna sta pozirala
s svojimi vnuki.
Želimo jima veliko zdravja in prijetnih
skupnih trenutkov še naprej!

NA POMOČ!

Vsi domači

Vabljeni!

OBVESTILO!
Pisarna Društva upokojencev BitnjeStražišče posluje na lokaciji Spodnje
Bitnje 10 (rumena hiša ob glavni cesti,
Hočevar) vsak ponedeljek od 9. do 11.
ure oz. po telefonu 040/350 589.
sušec 2008 informator22 3

O

ESTIM
V
A
OZ

SLEDIMO EKOLOŠKIM ZNAKOM NA IZDELKIH
Kot pri mnogih stvareh, tudi pri odpadkih velja, da je bolje preprečiti kot zdraviti. Najbolj učinkovit boj proti naraščajočim količinam odpadkov je preprečevanje
oziroma zmanjševanje nastajanja odpadkov ter ponovna uporaba oziroma recikliranje. Na odpadke moramo misliti že, ko kupujemo. Preden se odločimo za
nakup, se je vredno vprašati, kaj resnično potrebujemo in česa ne.
Odgovornost do okolja lahko pokažemo med drugim tudi tako, da se odločimo
za izdelke, ki se jih lahko predela, reciklira oziroma so izdelki iz že recikliranih
materialov.
Bodimo pozorni na tako imenovane ekološke oznake, ki se pojavljajo na izdelkih v obliki grafičnih znakov in logotipov. Bodimo pozorni na opise, ki poudarjajo ekološko prednost izdelka.
Danes je na tržišču veliko izdelkov, ki so manj škodljivi za okolje oziroma so do
okolja prijaznejši od drugih. S tem, ko se odločamo zanje, veliko prispevamo k
ohranjevanju naravnih virov.
Ekološki znaki se lahko nanašajo na sam izdelek ali na embalažo izdelka. V
kolikor je izdelek označen z ekološkim znakom, ga ne odložimo med ostale
odpadke v običajen zabojnik za mešane komunalne odpadke, pač pa v zabojnike
za ločeno zbiranje odpadkov.

Najbolj pogost znak je tako imenovani znak Mobiusova zanka, ki se pojavlja v
različnih oblikah in pomeni, da se izdelek ali embalaža lahko predela oziroma
označuje izdelek, ki je že izdelan iz recikliranih materialov.
Vsak krak predstavlja del verige recikliranja: zbiranje, predelava v nov izdelek in
nakup izdelka iz reciklata.

Trikotnik pomeni, da izdelek lahko recikliramo. Znotraj in pod znakom so
pogosto napisane številke, pod njim pa črkovne kratice, ki označujejo vrsto materiala. Oznake se nanašajo na različne vrste plastičnih materialov.

Simbol s krožnico se uporablja za embalažo, ki je delno ali v celoti izdelana iz
recikliranega materiala. Črka X označuje odstotni delež recikliranega materiala.

Puščici predstavljata, da je izdelek namenjen večkratni uporabi, kot so na
primer povratne steklenice.
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Mednarodni znak, ki označuje polietilensko folijo, ki je sprejemljiva za okolje,
pogosto najdemo na vrečkah.

Znak Zelena pika označuje, da je embalaža izdelka vključena v sistem ravnanja
z odpadno embalažo. Izdelek se zbira, ponovno uporabi, reciklira ali drugače
ustrezno predela.
V Sloveniji znak podeljuje družba Slopak, d.o.o. tistim izdelovalcem, ki so
vključeni v sistem za zbiranje in predelavo odpadne embalaže Slopak, kar pomeni, da se upošteva zahteve Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.
Slovenija je ob vstopanju v EU morala prilagoditi svojo zakonodajo evropskemu
pravnemu redu. Na področju embalaže in odpadne embalaže je bil tako konec
leta 2000 sprejet Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki
proizvajalcem, uvoznikom in embalerjem, nalaga zakonsko obveznost prevzemanja in predelovanja ter recikliranja odpadne embalaže. Zato je bila v letu 2002
ustanovljena družba za ravnanje z odpadno embalažo Slopak. Družba organizira in izvaja prevzem, razvrščanje, predelavo in reciklažo odpadne embalaže
v Sloveniji.

V Evropski uniji je najbolj znan ekološki znak EU roža. Leta 1992 se je pojavila
ideja o enotni ekološki oznaki, ki bi se uporabljala na trgih evropske unije.
Da je izdelek lahko označen z EU rožo, mora izpolnjevati mnoge kriterije, kot
so zmanjševanje porabe naravnih virov in energije, uporaba tehnologije, ki je
prijazna do okolja, zmanjševanje onesnaževanja zraka, tal in vode, zniževanje
stroškov ravnanja z odpadki, zmanjševanje hrupa in ohranjanje ekosistemov.

Ne pozabimo, da se pot odpadka začne pri vsakem od nas. Mislimo na odpadke
že, ko kupujemo:
- Izogibajmo se nepotrebni embalaži.
- Izogibajmo se izdelkom za enkratno uporabo.
- I zogibajmo se izdelkom, ki vsebujejo nevarne snovi. Preverimo podatke na
etiketi, izogibajmo se izdelkom, ki so označeni z besedami nevarno, okolju
škodljivo, zdravju škodljivo, vnetljivo, jedko, strupeno.
- Poiščimo okolju prijazne izdelke. Sledimo ekološkim znakom.
- Kupujmo izdelke za večkratno uporabo, kot je povratna embalaža.
- V trgovino se vedno odpravimo z nakupovalno vrečko oziroma košaro.
Vedno več odpadkov je moč reciklirati in iz njih narediti zopet uporabne
surovine. Pogoj za uspešno vključitev odpadkov v predelavo je, da se odpadke
ločuje na mestu, kjer nastajajo, se pravi v vsakem domu.

sušec 2008 informator22 5

MAREC Napovednik dogodkov

19

18

1
17

20 15.00-16.00 21

22

23

28 Praznik kS 29

30

Vrtec Biba
Folklora, ljudski
plesi za otroke

17.00-20.00

Delavnica za odrasle:
mozaik

Izid 22. številke
Informatorja
17.00

Trening NK Bitnje:
člani&mladinci

Velikonočni 24 18.00-20.00 25 17.00-19.00
Vezenje in kvačkanje Klekljanje
ponedeljek
17.00

17.00

Praznik kS

20.00-22.00

Trening NK Bitnje:
člani&mladinci

26 17.00-18.00 27 19.00
Pravljična urica

Vrtec Biba
Dan družine, očka

17.00

Trening NK Bitnje:
člani&mladinci

Bralni krožek

Delavnica:
"Podeželje-vir
priložnosti za
zaslužek"

DU Žabnica-Bitnje
TurPohod na Planico
od strelišča
pri Crngrobu

Vrtec Biba
Izlet na Šmarjetno
17.00-19.00
goro (rišemo
Potujoča knjižnjica čebeljnak na
Bitnje
kmetiji Tiringer)

Praznik kS

Praznik kS
17.00

Dr. Lučka Bogataj
Kajfež "KAJ NAM
PRINAŠAJO
PODNEBNE
SPREMEMBE"

Praznik kS

15.00-16.00

Spominska
slovesnost pri
spomeniku NOB
na Planici nad
Crngrobom

Vrtec Biba
Folklora, ljudski
plesi za otroke

Praznik kS

PGD Bitnje gasilska
demonstrativna
vaja na cerkvi
Sv. Tomaža v
Zg. Bitnjah

“Prihod pomladi”

17.00

Trening NK Bitnje:
člani&mladinci

Praznik kS

Razstava Klekljana čipka v posebni sobi
gostilne Strahinc (KUD BITNJE)

APRIl Napovednik dogodkov

PON

TOR
17.00

SRE
1 17.00

ČET
PET
2 17.00-19.00 3 17.00

Trening NK Bitnje:
člani&mladinci

Trening NK Bitnje:
člani&mladinci

18.00-20.00

17.00-19.00

Potujoča knjižnjica
Bitnje

Bralni krožek

8

18.00-20.00

17.00

5

Trening NK Bitnje:
člani&mladinci

Vrtec Biba
Folklora, Zaključek
ljudskih plesov
s predstavitvijo
staršem

20.00-22.00

Trening NK Bitnje:
člani&mladinci

SOB

NED

6

16.30-16.00

Vezenje in kvačkanje Klekljanje

7 17.00

4

9 17.00-19.00 10 17.00

Trening NK Bitnje:
člani&mladinci

Potujoča knjižnjica
Bitnje

11

12

13

18

19

20

Trening NK Bitnje:
člani&mladinci

DU Žabnica-Bitnje

17.00-19.00

Turistični izlet v
Gornjo Radgono

Vezenje in kvačkanje Klekljanje

17.00-18.00

20.00-22.00

Pravljična urica:
Medvedek
pomagalček

Bralni krožek

19.30

14 17.00

15 17.00

Seja komisije za PR

16 17.00-19.00 17 17.00

Trening NK Bitnje:
člani&mladinci

Trening NK Bitnje:
člani&mladinci

18.00-20.00

17.00-19.00

19.30

Trening NK Bitnje:
člani&mladinci

Praznik kS

21.redna seja
KS Bitnje

Vezenje in kvačkanje Klekljanje

12.00-15.30

Potujoča knjižnjica
Bitnje

Razstava izdelkov krožkov kUD Bitnje
v posebni sobi gostilne Strahinc

21 12.00-15.30 22 12.00-15.30 23 12.00-15.30 24 12.00-15.30 25

Vrtec Biba: razstava Vrtec Biba: razstava Vrtec Biba: razstava Vrtec Biba: razstava Vrtec Biba: razstava
v vrtcu "Čebelica
v vrtcu "Čebelica
v vrtcu "Čebelica
v vrtcu "Čebelica
v vrtcu "Čebelica
moja prijateljica"
moja prijateljica"
moja prijateljica"
moja prijateljica"
moja prijateljica"

17.00

17.00

18.00-20.00

17.00-19.00

Trening NK Bitnje:
člani&mladinci

Trening NK Bitnje:
člani&mladinci

17.00-19.00

Potujoča knjižnjica
Bitnje

26 Dan upora 27
proti okupatorju

17.00

Trening NK Bitnje:
člani&mladinci

17.00-18.00

17.00
Pravljična urica:
Mandi dobi sestrico Delavnica:

Vezenje in kvačkanje Klekljanje

20.00-22.00

28 17.00

Bralni krožek

29 17.00

30

Trening NK Bitnje:
člani&mladinci

Trening NK Bitnje:
člani&mladinci

18.00-20.00

17.00-19.00

Vezenje in kvačkanje Klekljanje

1

25
52

3

4

PON

MAJ Napovednik dogodkov

28

TOR

29

SRE

ČET
PET
SOB
30 Praznik dela 1 Praznik dela 2
17.00-19.00

Potujoča knjižnjica
Bitnje

5 17.00

6

Trening NK Bitnje:
člani&mladinci

18.00-20.00

Trening NK Bitnje:
člani&mladinci

Potujoča knjižnjica
Bitnje

NED

4

17.00

Trening NK Bitnje:
člani&mladinci

7 17.00-19.00 8 17.00

17.00

3

9

Trening NK Bitnje:
člani&mladinci

10 Binkoštna 11
nedelja

17.00-19.00

Vezenje in kvačkanje Klekljanje

DU Žabnica-Bitnje
Turistični izlet
v Sirmione, biser
Gardskega jezera

20.00-22.00

12 17.00

Bralni krožek

13 17.00

14 17.00-19.00 15 17.00

16

17

18

21 17.00-19.00 22 17.00

23

24

25

30 Izlet kUD Bitnje31

1

Trening NK Bitnje:
člani&mladinci

Trening NK Bitnje:
člani&mladinci

18.00-20.00

17.00-19.00

Potujoča knjižnjica
Bitnje

Trening NK Bitnje:
člani&mladinci

Vezenje in kvačkanje Klekljanje

19

20

Vrtec Biba: letovanje otrok starejše skupine na Golniku

17.00

Trening NK Bitnje:
člani&mladinci

18.00-20.00

DU Žabnica-Bitnje
Turistični izlet
v Sirmione, biser
Gardskega jezera

Potujoča knjižnjica
Bitnje

19.30

21.redna seja
KS Bitnje

Trening NK Bitnje:
člani&mladinci

Izid 23. številke
Informatorja

17.00

Vezenje in kvačkanje Trening NK Bitnje:
člani&mladinci

17.00-19.00
Klekljanje

20.00-22.00
12.00-15.30*26 17.00

Bralni krožek

27 17.00

Otroci vrtca Biba
Trening NK Bitnje:
obiščemo Kekčevo člani&mladinci
deželo v Kranjski gori

18.00-20.00

28 17.00-19.00 29 17.00

Trening NK Bitnje:
člani&mladinci

Potujoča knjižnjica
Bitnje

Trening NK Bitnje:
člani&mladinci

17.00-19.00

Vezenje in kvačkanje Klekljanje

*26.05.2008 bomo otroci Vrtca Biba

obiskali Kekčevo deželo v Kranjski
gori. Vabimo vse otroke KS, ki vrtca
ne obiskujejo, da se nam pridružite.
Cena izleta je 10 EUR in avtobusni
prevoz. Prijave zbiramo v vrtcu, kjer
dobite ostale informacije.

Termine za vse napovedane dogodke lahko preverite na:
- spletni strani kS Bitnje (http://www.bitnje.si/ oz. http://wiki.bitnje.si),
- oglasnih deskah kS Bitnje po Bitnjah,
- e-mailu: ks.bitnje@abakus.si,
- telefonu kS Bitnje: 041 759-104.

KAJ POMENI EN SAM ČLOVEK?
Ne mine dan, da ne bi bili priča
kakšnemu članku ali oddaji, ki poudarja, kako onesnažena in ekološko
uničena je naša Zemlja. Pisani članki,
glasne oddaje, polna usta besed, opozoril, pozivov!
Pa vse to tudi vpliva na nas, posameznega malega človeka?
Kako se odzivamo na SOS zemlje?
Očitno ne preveč. Če se samo ozremo
naokoli po naši vasi in bližnji okolici,
lahko vidimo kako osveščeni smo
ljudje.
Morda si vsak pri sebi misli: Kaj pa
pomeni tistih nekaj plastenk, ki jih
izpraznim in odvržem v smeti? Ali pa:
Pa kaj, če odpeljem nekaj gradbenega
materiala ali starega krompirja v pvc
vrečah v gozd, saj bo podrast kmalu
vse prerasla.

Registrska številka, najdena med smetmi.
Jo kdo pozna?

V primeru, da naletimo na divja
odlagališča smeti, obvestimo:
Mestni inšpektorat MOK
Slovenski trg 1
Tel. št.: 04 2373220
ali 04 2373210
janez.rakar@kranj.si

Svetujemo, da priložite sliko ali še
bolje, dodate kakšen dokaz, ki kaže
na lastnika smeti.
V primeru okvare na javni
razsvetljavi, obvestimo:
Mestno občino Kranj
Slovenski trg 1
g. Stanislav Koren
tel.: 04 23 731 57
(031 377-021)
stanislav.koren@kranj.si
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Smeti pri izviru Omprle

Pa kaj, če zunaj zakurim veje in
mimogrede skurim še tistih nekaj
plastičnih odpadkov, ki so se mi
nabrali čez zimo! Kaj pa je tistih
nekaj baterij, ki jih porabim na leto in
odvržem v smeti.
Našemu okolju vse to pomeni veliko.
Zelo veliko!
Kako že pravi tisti star pregovor: Zrno
do zrna - pogača, kamen na kamen palača. V tem primeru pa bi ga lahko
malo priredili: Smet na smet - uspešna
gospodarska panoga, smet na smet čisto okolje.
Ja, če bi vsak posameznik pazil, kam
odvrže smeti, ki so nastale pri njem, bi
naredili zelo veliko za ta naš edinstveni planet. Pa ne, da bi metali vse v en
koš. Verjamem, da se vedno več ljudi
zaveda, kako pomembno je ravnanje
z našim planetom, in da ga nismo
dobili v uporabo, temveč so nam ga
posodili naši vnuki.
Zato se potrudimo in bodimo vzgled
našim otrokom in vnukom!
Tatjana Muraja Oblak
Vse bolj smo priča vremenskim
spremembam, katerih vzrok leži
v razvoju in obnašanju človeka, zato
vas vljudno vabimo na predavanje
naše sovaščanke, Nobelove nagrajenke, dr. Lučke Bogataj Kajfež
KAJ NAM PRINAŠAJO PODNEBNE
SPREMEMBE?
Predavanje bo v sredo, 26. marca
2008, ob 19 uri v posebni sobi
gostilne Strahinc.
Tatjana Muraja Oblak

E IZ
NOVITCNEGA
MES A
SVET
Od izida zadnje številke Informatorja se je veliko dogajalo tako na
občinskem kot tudi na državnem
nivoju.
V Mestni občini Kranj smo med
drugim rešili problem odlaganja
odpadkov in sprejeli proračun za
dveletno obdobje, kjer je precej
sredstev namenjenih tudi Bitnju in
Žabnici. Izpostavim naj le zagotovitev
sredstev za obnovo ceste od Žabnice
do železniškega prehoda pri posestvu
KŽK, ki je nujno potrebna sanacije.
Zavzemal se bom, da bo čimprej
obnovljena.
V parlamentu smo predlagali in
sprejeli precej novih zakonov, med
drugim Zakon o subvencioniranju
dijaške prehrane. Z zakonom želimo
sistemsko urediti prehrano dijakov, na
podoben način, kot je to z Zakon
o subvencioniranju študentske prehrane že urejeno za študente.
Z zakonom želimo omogočiti vsem
dijakom subvencioniranje enega toplega obroka za vsak dan prisotnosti pri
pouku. Na tak način bodo vsi dijaki
v šoli dobili topli obrok, kar pomeni
prispevek k boljšemu zdravju dijakov
in finančna razbremenitev staršev.
Bojan Homan, poslanec v DZ in
podžupan MO Kranj

INA
V
O
D
O
ZG NJ
BITE
LOŠKA POT

PRIREDITEV PRIHOD POMLADI

Loško pot pozna skoraj vsak
Bitenjčan. Le redki pa vedo, kako
pomembna prometna zveza je nekdaj
bila. V davnih časih, ko še ni bilo
asfaltiranih niti betonskih cest, so le
Rimljani gradili za tisti čas zelo moderne makadamske ceste. Pravimo jim
Rimske ceste. V Srednjem veku pa so
gradnjo cest močno zanemarili. Takrat
so bile v rabi predvsem tovorniške
poti.

bil na Grencu, nato je šla po sedanji
trasi glavne ceste skozi Sveti Duh,
Forme in Dorfarje. Od tam naprej je
bila speljana po travnikih in gozdu
za vasmi Šutna, Spodnje, Srednje in
Zgornje Bitnje ter naprej mimo nekdanje Puškarne do sedla med Svetim
Joštom in Šmarjetno Goro. Pri Rakovici je prečkala Savo in se povzpela
na Okroglo. Tam se je priključila poti,
ki je vodila iz Kranja proti severu.

Tudi Loška pot je služila tovornikom.
Kdaj je nastala, ni znano, verjetno
pa v enajstem stoletju, ko je loško
gospostvo pričelo uvajati kolonizacijo
Sorškega polja. To domnevo opiram
na dejstvo, da Loška pot poteka popolnoma vzporedno s prvotno zasnovo
vasi Bitnje in Žabnica v oddaljenosti
600 m proti zahodu. Naslednji dokaz
za to domnevo je rahel levi ovinek
pred Grohčevo kmetijo v Srednjih
Bitnjah na cesti Škofja Loka-Kranj.
Prav tak ovinek pa je na Loški poti
nekaj deset metrov severneje od križa
v Brezju (glej prispevek o znamenitostih v Bitnjah). To se prav lepo vidi na
katasterskem načrtu našega območja.

Promet se je takrat odvijal v obliki
tovorništva. S konji so tovorili kmetijske pridelke, obrtniške in železarske
izdelke v severne dežele Evrope. Konji
so prenašali okoli 160 kg težke tovore.
Blago je bilo običajno nameščeno
v ploščatih lesenih sodčkih.
Tovorništvo je bilo v tistih časih
pomemben vir dohodkov prebivalstva.
V Kranj pa je iz Škofje Loke vodila
druga pot. Ta se je v Dorfarjih odcepila od Loške in peljala skozi Šutno.
V Zgornji Žabnici se je priključila na
pot, ki še danes pelje med kmetijami
skozi Spodnje in Srednje Bitnje. Takrat
pa je peljala še naprej ob zahodnem
robu kmetij skozi Zgornje Bitnje in se
priključila na Bantale. Skozi Stražišče
in po starem Gaštejskem klancu je
pripeljala v Kranj. Do l. 1767 je bila to
glavna pot, ki je vodila iz Škofje Loke
v Kranj. Tega leta pa so zgradili novo
deželno cesto, ki še danes poteka od
Dorfarij proti Žabnici in naprej
v Kranj.

Ob poti je bilo nekdaj postavljenih več
znamenj. To so bili leseni križi. Ljudje
so jih postavljali ob poteh v spomin na
žalostne dogodke, kadar se je nekdo
ponesrečil ali pa so nekoga oropali ali
ubili. Na našem območju so še pred
nekaj leti stali ob Loški poti trije taki
križi. Ohranjena sta še dva. Eden je v
Spodnjih Bitnjah, na robu gozda kakih
50 m južneje od odcepa poti
k Mlinarju. Drugi pa je v gozdu
Brezje, nekaj korakov proč od poti, ki
pelje iz Srednjih Bitenj proti Gabrovci.
Za oba križa vaščani prav lepo skrbijo,
saj sta bila oba pred leti obnovljena.
Žal pa se v ljudskem izročilu vedenje,
kdaj in zakaj sta bila postavljena, ni
ohranilo.
Prvotna Loška pot je potekala v skoraj
ravni črti od juga proti severu. To
je bila glavna prometna zveza med
Škofjo Loko in Freisingom. Ime je
dobila po Škofji Loki. Njen začetek je

Nekdanja Loška pot bi lahko postala
turistična zanimivost naše krajevne
skupnosti. Potrebno bi bilo namestiti nekaj informativnih tabel, jo na
nekaterih močvirnih mestih utrditi,
zgraditi mostiček čez Gabrovco in po
njej speljati kolesarsko stezo.
Lojze Zavrl
Viri: Blaznik: Škofja Loka in loško
gospostvo, 1973; Arhiv Antonije Šifrer,
Žabnica

Drage krajanke, spoštovani krajani!
Ob krajevnem prazniku vas vabimo
na tradicionalno prireditev Prihod
pomladi, ki bo v petek, 28. marca
2008, ob 17. uri.
Razveselili vas bodo nastopi naših
najmlajših glasbenikov, plesalcev,
recitatorjev in pevcev. Ob koncu se
boste posladkali z dobrotami, ki jih
bodo pripravile članice KUD Bitnje.
Prisrčno vabljeni!

Vljudno vas vabimo vas na razstavo
klekljanih čipk, ki bo v petek, 28., in
v soboto, 29. marca 2008, v posebni
sobi gostilne Strahinc.
KUD Bitnje

KUD Bitnje vabi vse krajanke in
krajane, da si na razstavi, ki bo 18. in
19. aprila 2008 v posebni sobi gostilne Strahinc, ogledate izdelke, ki so
nastali v krožkih, ki delujejo v okviru
KUD Bitnje. Seznanili se boste tudi
z delovanjem vseh krožkov.
Vljudno vabljeni!

VRTEC BIBA BO RAZSTAVLJAL
V MESTNI HIŠI KRANJ
V okviru projekta LJUDSKE OBRTI,
ki poteka v Kranjskih vrtcih preko
celega leta, se bo vrtec BIBA predstavil s projektom ČEBELAR. Zato
slikamo, fotografiramo, si ogledujemo čebelnjake v naši okolici,
zbiramo babičine recepte, nasvete o
medu, medenih zdravilih …
Prosimo, če pripomorete k obogatitvi naše zbirke in nam vaša znanja
posredujete v vrtec, za kar vam
bomo zelo hvaležni.
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živijo
med nami
DRUGAČNOST NAJ NAS BOGATI
O tem, da se ljudje zelo razlikujemo med
seboj, ne gre izgubljati besed. Govoriti
o tem, da bi bil vsak med nami rad
lepši, bogatejši, pametnejši … tudi nima
smisla. Teh dejstev se vsak med nami
dobro zaveda in vsi se s tem strinjamo
(razen redkih izjem, ki so že dovolj lepi,
pametni in podobno).
Vsak med nami ima spričo svoje
drugačnosti in edinstvenosti tudi svoje
potrebe. Zaradi le-teh včasih ljudje ne
spoštujemo dovolj sočloveka. Nekoga
recimo moti, da gre soseda vsako popoldne na Jošt (pri tem pa ima gotovo kaj
postoriti v hiši in malo več časa nameniti
svojima otrokoma!). Lepo bi bilo, če bi
sosedino odločitev podprli, saj se gotovo
bolje počuti po taki rekreaciji, hitreje
ji gre delo od rok in z več energije se
posveti družini, ko pride domov. No,
ugibam! Drugega na primer moti, da
pri znancih že več let živijo v novi hiši
brez zaves (le redki pa vemo, da imajo
v družini hudega astmatika!). S temi
pohodi na Jošt in nakupi zaves se obremenjujemo drugi. Nekako vedno znova
pozabimo, da so potrebe ljudi različne
in da ima najbrž tudi za nas kakšen
sosed ali znanka dober nasvet, kako naj
spremenimo svoje življenje.
Tokrat pa se nisem namenila pisati
o teh drobnih posebnostih ljudi, ampak
o drugačnosti, ki posamezniku in njegovi družini zelo spremeni način življenja.
Pa tudi način razmišljanja. Običajno na
bolj pozitiven način!
Danes bi vam rada povedala, kako zelo
drugačno je življenje v družini, kjer ima
nekdo tako posebne potrebe kot moj
Janez.
Najprej bi rada pojasnila, da je moj Janez
zame pravo bogastvo in da ga ne bi
zamenjala za nobenega drugega otroka.
Je sonček, od katerega smo se predvsem
njegovi najbližji veliko naučili. Z njim je
življenje zelo »drugačno«, gledano
z očmi opazovalcev. Včasih je težko,
vendar je tako najbrž tudi v vaših
družinah. Zaradi njega sem se naučila
na ljudi in probleme gledati nekoliko drugače. Mnogi, ki me poznajo,
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menijo, da sem včasih »pretrda« v svojih
razmišljanjih, veliko pa je tudi takih,
ki me želijo za svojo sogovornico in
zaupnico.
Že osemindvajseto leto se z Janijem
sprehajam po vasi. Najini sprehodi so
spomladi in jeseni zelo dolgi, zato na
teh poteh srečujem mnoge znance in
neznance. Vsi, ki naju dobro poznajo,
vedo, da je Janez včasih dobre volje,
včasih pa muhast. Tako kot mi vsi. Pride
dan, ko bi najraje vsakega mimoidočega
pocukali za rokav in z njim poklepetali,
včasih pa si želimo čim prej mimo le
s tihim pozdravom. Malo nerodno je, da
je najina volja večkrat različna, ampak
navadila sem se, da je bolje upoštevati
njegovo, kot pa potem prenašati njegovo
trmo in proteste. Nekateri bi temu rekli,
da mu dam prevečkrat prav, drugi se
strinjajo. Jaz že vem, kaj je tudi zame
v takih situacijah najbolje.
Z Janezovo drugačnostjo sem se začela
seznanjati že zelo kmalu po rojstvu,
ko ni skoraj nič spal, malo jedel … Ves
čas sem čutila, da z njim nekaj ni prav,
čeprav so mi zdravniki do njegovega
prvega rojstnega dne govorili, da je moj
strah odveč. Potem se je končno našla
zdravnica, ki mu je praktično v hipu
postavila diagnozo in ta drži še danes.
Takrat so mi počasi, po kapljicah, začeli
pisati napotnice za razne strokovnjake: fizioterapevt, razvojni nevrolog,
specialni pedagog, logoped, delovni
terapevt … In jaz sem po kapljicah
začela spoznavati njegovo drugačnost.
Takrat sem seveda še upala, da se bo
sčasoma vse uredilo, saj toliko strokovnjakov na kupu, toliko znanja, toliko
nasvetov, toliko vaj in dela z njim mora
obroditi uspeh. Ne morem reči, da ga ni,
če predpostavim, da bi bile stvari danes
lahko še veliko slabše. Vsak od staršev
ve, da z otrokom v letih odraščanja ves
čas doživljamo vzpone in padce, pri
ljudeh, kot je moj Jani, pa so taki vzponi
in padci še bolj izraziti. Če povem po
pravici, je vzponov z leti vse manj, padcev pa vse več, a tudi s tem se je treba
počasi sprijazniti.
Ko sva ostala sama, se je izkazalo, da
bova morala biti zelo povezana družina,
da bova lažje živela. Takrat se je pokazalo, kdo je tisti, ki ima dobre namene
vstopati v najino družino. Tisti posamezniki so postali »najini« za vedno,
nekateri so pač ugotovili, da obiskovalcev za klepet nimava časa sprejemati. Janez je bil pri teh stvareh vedno
najboljši »detektor«. Že prve minute je
dal vsakemu posamezniku vedeti, ali

je dobrodošel ali ne. Mislim, da je to
podobno nekemu instinktu, ki ga imajo
le nekatera živa bitja, ko začutijo dober
ali slab namen.
Janez ima veliko drugačnih potreb kot
njegovi sovrstniki. Razlike med njim in
ostalimi malčki so se začele večati kmalu
po prvem letu starosti. Prva razlika je
bila motorična spretnost. Janez ni shodil
pri enem letu kot drugi, ni sedel in
vstajal, ni se plazil po vseh štirih, ni sestavljal kock in gradil v peskovniku. Vse
te spretnosti, ki jih drugi starši doživite
takole spotoma ali pa so same po sebi
umevne, so bile za naju z Janijem veliki
uspehi, čeprav so prišle pozneje in
z veliko truda. Vsakodnevni »obiski« pri
fizioterapevtki, logopedinji ali delovni
terapevtki so postali stalnica, delo doma
pa nuja, ki je vodila k manjšim ciljem.
Janez se je potem vključil med otroke
s posebnimi potrebami v razvojni vrtec
in se tam veliko naučil. Motilo pa me
je, da ne more obiskovati »normalnega«
oddelka vrtca, saj sem menila, da bi bilo
okolje tam bolj spodbudno, pa tudi bolj
življenjsko, saj bo nekoč treba živeti med
ljudmi, ki zmorejo več in hitreje, vendar
se zavedajo, da je med njim nekdo, ki
ga je potrebno razumeti, mu prilagoditi
delovno mesto ali opravilo. Vedela sem,
da se bodo ljudje Janezu in podobnim
težko prilagodili in jih razumeli, če pa
nikoli niso imeli možnosti živeti in se
učiti z njimi. Takrat sem tudi sama delala
s triletniki v vrtcu in ves čas primerjala
njihove sposobnosti z Janijevimi.
V tistem času je za vrstniki zaostajal tudi
v govoru in vse večje razlike so se kazale
na področju razumevanja. Srce se mi je
včasih trgalo ob otroških lumparijah, ki
sem jih doživljala v vrtcu in želela sem
si, da bi tudi moj otrok kdaj prišel iz
vrtca umazan od peska in okrog ust črn
od čokolade.
Potem je Janez shodil. In potem je samo
hodil, hodil in tekal, kot da se noče
nikoli več ustaviti in da hoče nadomestiti, kar je v preteklih letih zamudil. To je
bil zame najlepši dan v življenju. Nikoli
ga ne bom pozabila. Vsak dan sva potem
tekala po vasi cele popoldneve. Trajalo je
le dve leti in pol, nato pa se je medicina
uštela in s hojo je bilo konec. Janez pa
je rasel in njegova višina je povzročila še
druge deformacije, obvladovanje telesa
je postalo vse težje in zdaj ga obvladujem jaz namesto njega.
Tudi v času šolanja sem se morala
sprijazniti z mnenjem strokovnjakov, ki
so vsi po vrsti zagovarjali specializirane
ustanove, nihče pa ni omenil, da bi
Janez obiskoval šolo skupaj

s svojimi vrstniki. Danes se zavedam,
da zaradi umske manjrazvitosti rednega
programa šolanja niti ne bi zmogel.
Kaj pa tisti otroci, ki so inteligenčno na
dovolj visoki ravni, pa morajo v posebne
ustanove zaradi gibalne oviranosti?
S tem vprašanjem sem se ukvarjala več
let. Prisluhnili so mi na Zvezi SONČEK,
me podprli v mojih prizadevanjih in
pred petnajstimi leti je stekel naš skupni
projekt »KORAK K SONČKU«.
Takrat sem poučevala tretji razred in
učenci so mi v pogovorih o drugačnosti
zastavljali vprašanja: Kje so naši vrstniki
s posebnimi potrebami? Zakaj pa ne
hodijo skupaj z nami v šolo?
Najprej sem jih peljala na obisk v razvojni vrtec, nato v šole s prilagojenimi
programi, zavode za usposabljanje,
na fizioterapijo, lahko so se pogovarjali z zdravniki, specialnimi pedagogi,
nevrofizioterapevti, logopedi, učitelji,
pa tudi sklepali prijateljstva s sovrstniki s posebnimi potrebami. Sledilo je
dopisovanje, obiski, darilca, intevjuji,
raziskovalne naloge … Celoletni projekt
je obrodil bogate sadove na področju razumevanja, spoznavanja in spoštovanja
drugačnosti. Rdeča nit projekta je bila
slikanica »Veveriček posebne sorte«, ki
jo je prav za začetek mojega projekta
napisala priznana pesnica in pisateljica
Svetlana Makarovič, ilustriral pa
otrokom dobro poznani Marjan Manček.
Mali veveriček Čopko, ki ni mogel skakati zaradi svoje čudno zraščene tačke, je
postal pravi mali raziskovalec in gozdne
živali so spoznale, da mu je primanjkljaj
na enem področju omogočil uspeh na
drugih področjih.
Za mano je ta projekt povzelo že več kot
250 osnovnih šol in številka še narašča.
Spoštovanje drugačnosti in življenje
s sovrstniki, ki imajo posebne potrebe,
je nujen del šolskega programa, ki pelje
do spoštovanja sočloveka in strpnosti.
Tega je treba otroke naučiti. Zato sem
hvaležna vsakemu malčku, ki se ustavi
ob najinem vozičku in mamico vpraša,
zakaj ta deček, ki je tako velik, ne hodi
sam. Veliko jih je, ki preslišijo otrokovo
vprašanje, ker so v zadregi zaradi mene.
Vsakomur sem pripravljena pojasniti,
kako je z Janezom, le da ga starši ne
odvlečejo stran in mu ponavadi še
rečejo, naj o tem revčku vendarle ne
sprašuje. Otroci nimajo zavor, žene jih
radovednost in ko jim stvari pojasnimo,
so zadovoljni in gredo mirno dalje ali pa
še kaj vprašajo. Odrasli pa imamo na tem
področju več težav. Vzgojeni smo bili
tako, da so ljudje s posebnimi potrebami
»revčki«, da se nam morajo smiliti ipd.

Pa niso! Naš Janez je najsrečnejši človek
na svetu, ker ga imamo tako radi. Take
ljubezni nima vsak otrok in tisti brez
nje so zame revčki, tisti se mi pa zares
smilijo.
Po nekaj letih projekta v naši šoli na
Orehku je šola postala po njem prepoznavna in zgodilo se je tudi, da so nam
prisluhnili tisti, ki imajo opravka z zakonodajo. Leta 2000 je bil sprejet podzakonski akt, ki omogoča vsem otrokom
s posebnimi potrebami, ki inteligenčno
dosegajo dovolj visoke sposobnosti, vpis
v redne osnovne šole, dodatne ure učne
pomoči, gibalno oviranim spremljevalce
… Ko se je zakonodaja začela spreminjati v korist teh otrok in njihovih staršev,
smo projekt preimenovali v »VEVERIČEK GRE V ŠOLO«, in odslej so taki
otroci vključeni med sovrstnike. Takega
uspeha nisem pričakovala. Seveda to
ni le zasluga projekta, je pa droben
prispevek k temu, da se je v glavah
nekaterih ljudi miselnost malo spremenila. Ti učenci potrebujejo več pomoči,
pa tudi učne pripomočke, računalniške
programe, prilagojene tipkovnice ipd.
Ker je denarja vedno premalo, sem pred
tremi leti ustanovila »Veveričkov sklad«,
v katerega se steka denar za nakup prepotrebnih učnih pripomočkov. Del sredstev smo v začetku letošnjega šolskega
leta že drugič zbrali na »Humanitarnem
Čopkovem teku«. Takrat vsi učenci naše
šole, učitelji, starši, prijatelji, znanci in
sovaščani tečejo s posebnim namenom,
ki ga zdaj že dobro poznajo.
Letos teče projekt »Veveriček« že petnjsto
leto. Prav toliko časa že vključujemo
učence, ki imajo posebne potrebe.
Včasih se izkaže, da potrebujejo specializirano ustanovo in specialne pedagoge.
Takrat jim svetujemo prešolanje. Če
pa zmorejo šolsko delo, četudi z veliko
pomoči, smo veseli, da so v družbi
sovrstnikov.
Ob koncu vam polagam na srce: sosedove zavese, tek na Jošt … so potrebe
in odločitve posameznikov, zato jih
spoštujmo, tudi če nas včasih motijo.
V vsakem človeku je nekaj dobrega
in lepega; to moramo samo odkriti in
spoštovati.
Sreča se zares skriva v majhnih stvareh. Lahko pa rečem, da sva z Janijem
najsrečnejša družina na svetu. Potrebujeva samo zdravje in dobro počutje,
pa nama nič ne manjka. Koliko pa je
družin, ki potrebujejo samo to?
Tatjana Štular, Janijeva mami

SPOMINSKA SLOVESNOST
NA PLANICI
Osrednja prireditev v počastitev
praznika krajevnih skupnosti Bitnje,
Jošt in Žabnica bo v soboto, 29. marca
2008, ob 10. uri pri spomeniku NOB
na Planici nad Crngrobom. Svečanost
je posvečena spominu petnajstih
padlih bork in borcev Selške čete Cankarjevega bataljona, ki so jo 27. marca
1942 v bližnjem Rovtu zaradi izdaje
obkolili Nemci. Med padlimi je bil tudi
član poveljstva slovenskih partizanov
Stane Žagar. Omenjene tri krajevne
skupnosti so ta dan izbrale za svoj
praznik. Hkrati bo to tudi priložnost
za obuditev spomina na tako imenovano črno pomlad 1942 v Kranju, ko je
nemška tajna policija Gestapo razkrila široko organizacijo Osvobodilne
fronte. Februarja, marca in aprila 1942
se je v begunjskih zaporih znašlo več
kot 400 sodelavcev. Več kot 100 so
jih ustrelil kot talce, več kot 300 pa
poslali v Dachau in druga taborišča,
od koder se mnogi niso vrnili. Boj
v Rovtu je bila najhujša bitka na
območju sedanje občine Kranj. Zato je
ta svečanost tudi osrednja prireditev
v Mestni občini Kranj, ki je posvečena
boju proti fašizmu in nacizmu v drugi
svetovni vojni. Slavnostni govornik
na spominski svečanosti bo predsednik državnega sveta republike
Slovenije Blaž Kavčič, v kulturnem
programu pa bodo sodelovali kranjski pihalni orkester, vojaki vojašnice
Kranj, mešani pevski zbor Svoboda iz
Stražišča, učenci POŠ Žabnica in OŠ
Staneta Žagarja iz Kranja. V spomin na
smrt Staneta Žagarja bodo v petek, 28.
marca, ob 11. uri predstavniki Mestne
občine Kranj in Združenje borcev za
vrednote NOB Kranj položili venec
k njegovemu spomeniku v kranjski
vojašnici.
Obisk svečanosti pa bo tudi lepa
priložnost za pohod v naravo.
Najlepša gozdna pod do Planice je
iz Crngroba, iz kranjske smeri vodi
cesta iz Stražišča preko Čepulj, iz
škofjeloške pa preko Križne gore.
Nasvidenje na Planici!
Janez Košir,
predsednik org. odbora
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POHOD PO VETROVČEVIH POTEH
Gasilke in gasilci svojo kondicijo
nabirajo tudi na pohodih. Tokrat so se
odpravili po Vetrovčevih poteh.

JAVNI ANONIMNI NATEČAJ ZA
OBLIKOVANJE GRBA IN ZASTAVE
NK BITNJE
Na 4. redni seji UO NK Bitnje, na
katero so bili povabljeni tudi vsi
igralci kluba, je komisija ocenila in
izbrala najboljša prispela dela. Na
natečaj smo prejeli 15 predlogov,
petih avtorjev. Nogometni klub bo na
osnovi predlogov, ki smo jih zbrali na
natečaju, oblikoval grb in zastavo NK
Bitnje.
Rezultati javnega anonimnega
natečaja za oblikovanje grba, logotipa
in zastave Nogometnega kluba Bitnje
so objavljeni tudi na domači strani NK
Bitnje in na domači strani KS Bitnje.
Vsi sodelujoči so bili o rezultatih
obveščeni po elektronski pošti.
Na koncu bi se radi zahvalili vsem, ki
ste prispevali svoje predloge.
UO NK Bitnje
1.mesto

2.mesto

3.mesto

4.mesto

Veseli pohodniki

GASILSKE DELAVNICE
V prostorih gasilskega doma se
vsako drugo soboto odvijajo gasilske
delavnice, ki so namenjene našim
najmlajšim gasilcem. Na delavnicah
smo izdelovali novoletne čestitke,
pustne maske, pisali smo spise in
risali risbice na temo gasilstva ter
izrezovali spomladanske okraske. Pred
nami je še veliko načrtov in izzivov, ki
jih želimo v prihodnosti uresničiti.
Petra Koren

Otroci ustvarjajo na gasilskih delavnicah

GASILSKI IZLET V VIPAVSKO
DOLINO
Gasilke in gasilci so imeli prvo
marčevsko soboto prijeten izlet v
Vipavsko dolino, kjer so si ogledovali
njene znamenitosti.

Gasilci na izletu

5.mesto

25. OBLETNICA NK BITNJE
Nogometni klub Bitnje letos praznuje
25. obletnico delovanja. V mesecu
juniju 2008 bomo priredili srečanje
za vse nekdanje in sedanje člane. Na
prireditev ste vabljeni vsi krajani in
tudi ostali ljubitelji nogometa.
Prireditev bomo popestrili z nogometnimi tekmami generacij in drugimi
športnimi zabavnimi igrami.
UO NK Bitnje.
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Le kaj bo iz tega nastalo?

prosti

čas

KRANJ BO DOBIL NOVO KNJIŽNICO
V PRVI POLOVICI 2009
Letos se bo pričela prenova Globusa,
v katerem bodo do sredine leta 2009 uredili
nove prostore Osrednje knjižnice Kranj.
Do sedaj razpršeni oddelki (študijski,
splošni in pionirski) se bodo preselili na
skupno lokacijo in bodo razporejeni v treh
nadstropjih prenovljene stavbe. Prostori
knjižnice se bodo glede na obstoječe stanje
več kot podvojili, saj se bodo razprostirali
na več kot 5000 m2.
Spremenil se bo način izposoje in vračila
knjig, ki bo potekal preko posebnih
knjigomatov, tako da si bomo uporabniki
sami izposojali in vračali gradivo. Knjige

NAŠIOCI
OTR
OTROŠKE USTVARJALNE
DELAVNICE
Enkrat na mesec imamo otroško ustvarjalno delavnico, na kateri ustvarjamo zanimive in uporabne stvari, kot
so pustni klobuki, krone, novoletni
okraski, okrasni predmeti … Z našimi
najmlajšimi se zabavamo mentorice
otroškega ustvarjalnega krožka Zala,
Tina, Anja, Brigita in Eva.
Otroci so bili na ustvarjalnih delavnicah v preteklih mesecih zelo ustvarjalni in delavni. S prihodom pomladi in
poletja bomo seveda tudi ustvarjali
izdelke v pomladno-poletnem duhu:
poslikava vazic, izdelava poletnih
torbic …
Termine delavnic oglašujemo na
oglasnih deskah. Če želite, vam
pošljemo tudi elektronsko vabilo –
sporočite nam le svoj e-mail naslov na
ks.bitnje@gmail.com, ali na informator@abakus.si.
Pridite in ustvarjali bomo skupaj!
Zala Hafnar

in drugo gradivo bo mogoče vračati 24
ur na dan, vse dni v tednu. Knjižnica bo
postala prostor, kjer bomo lahko ustvarjalno preživljali svoj čas, saj bomo imeli
na voljo računalnike za dostopom do
interneta, brezžični dostop za prenosne
računalnike, posebne filmske in glasbene
kotičke, številne časopise in revije. Poleg
tega se bodo v računalniških učilnicah in
dvorani organizirala številna izobraževanja,
predavanja, prireditve, razstave itd. V prostem dostopu bo bistveno več knjig, tako
da bomo lahko uporabniki sami poiskali
knjige, ki si jih želimo izposoditi. Posebej
dobro bo poskrbljeno za otroke, ki bodo
imeli na voljo posebne igralne kotičke, in
za starše najmlajših. Med drugim bodo
imeli na voljo tudi previjalnico za otroke.
Po celotni knjižnici bodo enakomerno
razporejeni svetovalci, ki bodo na voljo
uporabnikom za številna vprašanja in
pomoč. Osrednja knjižnica Kranj bo
z novimi prostori postala najsodobnejša in
uporabnikom najprijaznejša knjižnica

v Sloveniji in bo začrtala standarde za gradnjo in organiziranje knjižnic v Sloveniji.
Do odprtja pa bo treba žal še malo potrpeti,
saj je potrebno pripraviti gradivo, da se
bodo lahko knjižnične zbirke iz različnih
oddelkov združile in preselile. Zaradi tega
razloga je v letošnjem letu študijski oddelek
odprt samo polovični delovni čas. To za
uporabnike zagotovo predstavlja določeno
motnjo, ki pa se ji žal ne da izogniti. Po
odprtju nove knjižnice se bo vse to spremenilo, saj bo knjižnica skozi celo leto odprta
enotno in v obsegu, ki bo maksimalno
prilagojen uporabnikom.
Po preselitvi v nove prostore knjižnice bodo
stekla prizadevanja za nakup bibliobusa,
ki bo izposojo knjig približal ljudem, ki so
precej oddaljeni od Kranja in jim izposoja
knjig v Kranju predstavlja nepremostljivo
težavo. Še zlasti to velja za najmlajše in
najstarejše obiskovalce knjižnice.

MLJASK, DOBRE KNJIGE

pleme, ki je v razumskem in genetskem
pogledu bolj zaostalo od nje. Rod jamskega medveda je prva iz serije Otroci
zemlje.
Opisane knjige so res vredne branja, zato
vam jih toplo priporočam. Do naslednjič,
ko vam bom spet ponudila slastne
naslove, vam želim veliko lepih ur ob
popotovanju med besedami.

V bralnem krožku Sorško polje smo
v jesensko-zimskem času prebrali precej
dobrih knjig. Samo za pokušino vam
predstavljam tri naslove. Morda bodo
prijale tudi vam.
Suzanna Tamaro: Pojdi, kamor te vodi srce
Vsebina knjige je pravzaprav petnajst
sentimentalnih pisem vnukinji babice
Olge, ki živi sama, po rahli kapi. Zaveda
se možnosti bližnjega konca življenja
v veliki hiši z vrtom, v kateri sta še do
nedavnega živeli skupaj z vnukinjo. Pes
Buck in vrtnica, ki si ju je nekoč želela
vnukinja iz navdušenja nad Exuperyjevim Malim princem, jo spominjata
nanjo. Z dnevnikom si malo olajša vest,
še bolj pa, da bo vnukinji delal družbo,
ko se vrne iz Amerike, kajti mogoče nje
takrat ne bo več.
Cameron West: Prva oseba množine
Pretresljiva avtobiografska pripoved
avtorja, ki se je moral pri zrelih tridesetih
letih nenadoma soočiti in spopasti
z boleznijo, imenovano disociativna
osebnostna motnja. West, uspešen
poslovnež, srečno poročen mož in oče
fantka, začne nekega dne odkrivati
simptome te bolezni: notranje glasove,
obdobja nezavedanja samega sebe,
izgubo spomina.
Jean M. Auel: Rod jamskega medveda
To je vznemirljiv izlet v preteklost
človeštva - v prazgodovino, v življenje ljudi v ledeni dobi. Predvsem je to zgodba
o deklici Ajli, pripadnici kromanjonske
rase, ki jo reši in vzgoji neandertalsko

Andrej Dolenc,
predsednik sveta Osrednje knjižnice Kranj

Mateja Arhar,
mentorica BMK Sorško polje
KNJIŽNICA IN INTERNET NA
MULAH
V venezuelskih Andih so se lotili
nenavadnega projekta za spodbujanje
branja. V odročne predele, kamor sicer
ne bi prišla nobena potujoča knjižnica,
pošiljajo mule, otovorjene s knjigami.
Na ta način želijo navdušiti ljudi, da bi
posegli po knjigi. Njihov cilje je »širiti
veselje do branja«.
Zaradi uspeha, ki so ga dosegli, so se
odločili, da bodo mule kmalu v odročne
gorske vasice ponesle tudi računalnike,
opremljene z brezžičnim internetnim
dostopom. V venezuelskih gorah je
namreč že dovolj zmogljivo omrežje za
računalnike vzpostavljeno.
Povzeto po reviji GEO 2/2008, vsaka
podobnost z našo krajevno skupnostjo je zgolj slučajna, ker pri nas knjige
pripeljejo z avtomobilom. 
Tatjana Muraja Oblak
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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

ars

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 23.5.2008 naročili čiščenje cisterne ali njenega razreza!

