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BESEDA

UREDNIŠTVA

Spoštovane krajanke, dragi krajani!

Jesen je že v zadnjih poletnih dneh 
pokazala, kaj zmore, sedaj pa se bohoti 
tudi na koledarju. Jeseni pa je tudi 
pravi čas za novo številko krajevnega 
glasila Informator, že 24. po vrsti. Kot 
vedno boste tudi v tej številki prebrali 
marsikaj zanimivega in v napovedniku 
zaznali, kaj vse se bo v domačem kraju 
dogajalo.

Vabim vas, da si še posebej po-
zorno preberete vabila, ki vas vabijo h 
krožkom, ki se bodo začeli to jesen in 
bodo trajali do pomladi 2009. Nekaj 
krožkov nadaljuje svoje poslanstvo, 
nekaj pa je popolnoma novih, a vseka-
kor zelo zanimivih. 

Ali bomo v Bitnjah končno dobili 
kanalizacijo ali bo nekaj kraja-
nov našega in sosednjega kraja to 
preprečilo in se bomo še vedno, kot v 
daljni preteklosti, morali zanašati na 
trpežnost domačih greznic, si pre-
berite v članku, ki je natisnjen kmalu 
na začetku glasila. 

Pišemo tudi o vseh dogodkih, ki so se 
in se bodo dogajali v Bitnjah. Hkrati 
pa vas, ki imate nove zamisli, vabimo, 
da se pridružite Informator Teamu. S 
skupnimi močmi bomo še boljši!
Imejte se lepo in na svidenje spet v 25. 
številki, ki bo izšla konec decembra.

Mateja Arhar, urednica

uredništvo: Mateja Arhar, Mirjana 
Jurjevec, Tatjana Muraja Oblak, 
Nataša Hafnar
tehnična urednica: Danaja Oblak 
tisk: Tiskarna Peg
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 Obvestilo: Odvoz 
nevarnih odpadkov
V  KS Bitnje bo v  torek, 21. 10. , od 
10.  – 13. ure, parkirišče pri Marjanu 
Hafnarju, Srednje Bitnje 128 in v KS 
Žabnica, torek, 21. 10. , od 13.  – 16. 
ure, na parkirišču ob rokometnem 
igrišču,

Med nevarne odpadke sodi:
- zdravila in kozmetika,
- čistila,
- barve in laki,
- lepila,
- umetne smole,
- pršivke,
- odpadno jedilno in motorno olje,
- baterije in akumulatorji,
- pesticidi in kemikalije 



  vinotok 2008   informator24   1

SVET kS 

oBVEŠčA

Od 1. 1. 2008 so naslednja tekoča 
vzdrževanja na področju KS Bitnje v 
upravljanju na ustreznih službah 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 razsvetl-
java.

Za sporočanje vseh pripomb glede 
vzdrževanja cest, vzdrževanja javne razs-
vetljave, pluženja, vzdrževanja avtobus-
nih 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)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

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

TEKOČE VZDRŽEVANJE NA PODROČJU KS BITNJE
 V UPRAVLJANJE MESTNI OBČINI KRANJ

POMEMBNO OBVESTILO!

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

Obvestilo krajanom
Vse aktualne novice o dogajanju v naši 
krajevni skupnosti si lahko preberete na 
spletnih straneh www.bitnje.si ali www.
wiki.bitnje.si ter oglasnih deskah KS 
Bitnje, ki so nameščene po Bitnjah. Na 
navedenih spletnih straneh so objavljeni 
tudi vsi zapisniki sej sveta KS Bitnje 
in komisij, ki delujejo na področju KS 
Bitnje.

Pripombe, predloge, probleme, vprašanja 
krajanov sprejemamo le v pisni obliki na 
enega od naslovov KS Bitnje:
- ks.bitnje@abakus.si,
- KS Bitnje, Zg. Bitnje 33, 4209 Žabnica,
- nabiralnik KS Bitnje na gasilskem 
domu Bitnje (zraven PTT nabiralnika).

Za krajše informacije pa smo dosegljivi 
tudi na naslednjih telefonskih številkah:
- 041 759-104 (delovni dnevi od 16.00 
do 19.00, sobota od 9.00 do 12.00),
- 051 368-721 (predsednik KS, delovni 
dnevi med 17.00 - 18.00).
Krajane naprošamo, da pri uporabi 
telefonskih številk KS Bitnje upoštevajo 
zgoraj navedene termine. 
Prav tako se krajani lahko udeležijo sej 
sveta KS Bitnje. Morebitna vprašanja in 
predloge za na sejo je potrebno posredo-
vati pisno na naslov KS Bitnje, najkas-
neje 14 dni pred sejo, da se pravočasno 
uvrsti na dnevni red seje. Predvidena 
termini sej do konca leta 2008: 9.10., 13. 
11. in 4. 12. ob 19.30 uri.

Vračanje 
vlaganj v javno 
telekomunikacijsko 
omrežje na območju 
Mestne občine Kranj
Mestna občina Kranj je prejela prve 
predloge poravnav, ki se nanašajo na 
vračilo vlaganj v javno telekomunikaci-
jsko omrežje po pogodbah, ki so jih 
krajevne skupnosti sklepale s Podjetjem 
za PTT promet Kranj in TOZD-
om za PTT promet Kranj. Sezname 
upravičencev za vračilo bodo krajevne 
skupnosti objavljale na krajevno običajen 
način, objavljeni pa bodo tudi na spletnih 
straneh Mestne občine Kranj www.kranj.

si. Vsakemu upravičencu bo Mestna 
občina Kranj predložila individualni 
predlog poravnave, na podlagi katere se 
bo izvršilo nakazilo. Za potrebe prip-
rave individualnih predlogov poravnav 
bodo upravičenci krajevnim skupnostim 
posredovali osebne podatke. V ta namen 
bo potrebno izpolniti obrazec, ki bo na 
voljo na sedežu krajevnih skupnosti in na 
spletnih straneh Mestne občine Kranj. 
Občane, ki so upravičenci za vračilo vlag-
anj v javno telekomunikacijsko omrežje, 
zato prosimo, da spremljajo objave kra-

jevnih skupnosti in Mestne občine Kranj 
na navedenem elektronskem naslovu.

 
Obvestilo obiskoval-
cem GD Bitnje
Obiskovalce aktivnosti in dogodkov v 
prostorih gasilskega doma v Zgornjih 
Bitnjah vljudno naprošamo, da svoja 
vozila parkirate tako, da omogočate 
prost prehod do garaž gasilskega doma.



OZAVESTIMO
Ali bo par Bitenjčanov 
in Žabničanov res 
preprečilo izgradnjo 
kanalizacije?
Do take ugotovitve smo prišli v Svetu 
KS Bitnje po trimesečnih prizadevan-
jih Mestne občine Kranj, projektantov 
Protima iz Šenčurja in nas članov Sveta 
KS Bitnje, ko smo se trudili, da bi od 
nekaterih lastnikov zemljišč pridobili 
vse podpisane in pri notarju overov-
ljene služnostne pogodbe za položitev 
primarnih kanalizacijskih vodov bodoče 
kanalizacije. V tem trenutku je ostalo 
še 11 nerešenih primerov, od tega 2 v 
Žabnici in 9 v Bitnjah. Kakšni so razlogi, 
da lastniki ne podpišejo služnostnih 
pogodb:

- 7 lastnikov je takih, ki so že podpisali 
služnostne pogodbe, vendar jih še niso 
notarsko overili. Izgovarjajo se na čas 
dopustov ali na to, da nimajo časa.

- Eden od lastnikov je imel pripombe 
na določila pogodbe, ki so bila nato z 
njim usklajena in mu je bila ponujena v 
podpis nova pogodba. Te, kjub njegovim 
večkratnim obljubam, do danes še ni 
podpisal. Po vsem tem zahteva od MOK, 
da mu spremeni eno od njegovih tre-
nutno nezazidljivih zemljišč v zazidljivo 
zemljišče.

- Eden od lastnikov se ni strinjal s traso 
kanalizacijski vodov preko njegovega 
zemljišča, zato so projektanti storili 
vse, da so ustregli njegovim željam in 
prilagodili traso. Po vsem tem zahteva še 
izgradnjo sekundarnega voda kanalizacije 
do njegove hiše na občinske stroške.

- En lastnik zahteva od MOK ne-
normalno visoko odškodnino (več sto 
evrov za tekoči meter) za prekop preko 
njegovega zemljišča ter odškodnino za 
zmanjšano vrednost objektov na tem 
zemljišču. Takemu zahtevku MOK ne 
more ugoditi!

- Eden od lastnikov, ki je lastnik 
zemljišča v Žabnici, živi pa v Ljubljani, 
pogojuje podpis služnostne pogodbe s 
spremembo prostorskega plana tako, da 
bi dovoljeval na preostalem delu njegove-
ga zemljišča gradnjo stanovanjskega nas-
elja. Ker je po obstoječem prostorskem 
planu to zemljišče namenjeno kmetijski 

rabi, mu tega MOK ne more zagotoviti.
In kaj preostane veliki večini Bitenjčanov, 
ki težko pričakuje izgradnjo kanalizacije 
in sedemčlanskemu Svetu KS, ki zasto-
pamo njihove interese?

Preostane nam še to, da člani Sveta KS 
vsakega lastnika nepodpisnika posebej 
obiščemo in skušamo z njim doseči 
obojestransko sprejemljiv kompromis in 
podpis še teh nekaj služnostnih pogodb. 
Časa ni več veliko. V mesecu septembru 
poteče zadnji rok za kandidiranje za 
evropska sredstva, ki predstavljajo znaten 
vir za financiranje kanalizacije. Pogoj 
za kandidiranje za evropska sredstva je 
pravnomočno lokacijsko dovoljenje, ki pa 
je lahko izdano le na podlagi podpisanih 
služnostnih pogodb vseh lastnikov 
zemljišč, preko katerih bo potekala 
kanalizacija. V kolikor pri tem ne bomo 
uspešni in ne bomo uspeli pridobiti vseh 
podpisov lastnikov, ne bo potrebnih 
finančnih sredstev za gradnjo kanalizacije 
in se zato lahko od nje poslovimo za 
nekaj desetletij!

Branko Mesec, 
podpredsednik sveta KS Bitnje

Za varnejšo vožnjo po 
Bitnjah
Na pobudo sveta KS Bitnje in v sode-
lovanju z Mestno občino Kranj je bilo 
v poletnih mesecih postavljenih več 
novih prometnih znakov po Bitnjah, dve 
ogledali za boljšo preglednost ter dve 
hitrostni oviri v Zg. Bitnjah. Krajane 
prosimo, da prometne znake upoštevajo 
in s tem prispevajo k varnejši vožnji v 
našem kraju.

Novo šolsko leto in 
varnost otrok
Pričelo se je novo šolsko leto in na 
cestah bomo veliko pogosteje kot med 
počitnicami srečevali otroke, med njimi 
se jih je mnogo podalo v šolo prvič. Za 
nas policiste je to zelo zahtevno obdobje, 
ki mu posvečamo veliko pozornosti. 
Pravzaprav smo se, neopazno za javnost, 
na to pričeli pripravljati že ob zaključku 
preteklega šolskega leta. Pregledali smo 
infrastrukturo, prometno signalizacijo, 
s šolniki preverili varne poti, ugotavljali 
smo usposobljenost voznikov prevoznih 
sredstev, s katerimi se bodo otroci 
prevažali in še in še. 

Skrb za tiste, ki prvič stopajo na šolske 
poti in ne poznajo nevarnosti, s kat-
erimi se lahko srečajo na šolski poti 
in v vsakdanjem prometu, je izredno 
pomembna. Ob tem pa seveda ne smemo 
pozabiti tudi na starejše učence, ki se po 
dolgih počitnicah vračajo v šole in so še 
razigrani.

Otroci so kot prometni udeleženci 
nepredvidljivi, prometne predpise si 
razlagajo po svoje (predvsem prometne 
znake, ki obveščajo o varni hoji), prav 
tako pa ne zmorejo pravilno oceniti 
hitrosti in oddaljenosti bližajočega se 
vozila. Zato moramo za njihovo varnost 
skrbeti predvsem drugi udeleženci v 
cestnem prometu. Otroci in mladolet-
niki spadajo v t. i. skupino šibkejših 
prometnih udeležencev, saj se zelo redko 
pojavljajo kot povzročitelji prometnih 
nesreč. Zato morajo vozniki nanje še 
posebej paziti. 
Glede na to, da prenekateri starši ne 
poznate Zakona o varnosti cestnega pro-
meta v detajle, vam predstavljam še nekaj 
izvlečkov iz zakona, ki se nanašajo na pot 
v šolo in domov:

84. člen: Otroci, mlajši od 14 let, morajo 
imeti med vožnjo kolesa na glavi pripeto 
zaščitno kolesarsko čelado.
91. člen: Otroci morajo imeti na poti 
v vrtec in prvi razred osnovne šole ter 
domov spremstvo polnoletne osebe. 
Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši 
od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo 
starši.

NoVIčkE
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93. člen: Učenci oziroma učenke prvega 
in drugega razreda osnovne šole, morajo 
na poti v šolo in iz nje nositi rumeno 
rutico, nameščeno okoli vratu.

Vse kršitve, povezane s cestnim prome-
tom, bomo policisti v prvem mesecu 
šolskega leta in tudi naprej v povečanem 
številu in intenzivno odkrivali. Tako bo 
na cestah večje število policistov, tudi z 
laserskim merilnikom in s stacionarnim 
radarjem, lociranih predvsem v okolici 
šol in vrtcev. Vse kršitve, tudi neustrezno 
prevažanje otrok bomo dosledno ka-
znovali z globo, ki je v Zakonu o varnosti 
cestnega prometa predpisana.  

Starši!
Te in prihodnje dni čimveč časa na-
menite prometnovarnostni vzgoji 
otrok! Preverite, kaj vaši otroci znajo in 
zmorejo, ne samo na šolski poti, ampak 
tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomo-
bilu. Pri tem ne pozabite: NAJBOLJŠA 
VZGOJA JE VEDNO VAŠ LASTEN 
ZGLED! Pri prevozu otroke dosledno 
zavarujte z varnostnimi pasovi oziroma 
jih prevažajte zavarovane v ustreznih 
sedežih. Tudi sami se vedno pripnite!

Vozniki!
Kot udeleženci v prometu bodite na 
otroke in njihovo nepredvidljivost še 
posebej pozorni! Temu prilagodite tudi 
način svoje vožnje. Še posebej bodite po-
zorni v bližini vrtcev in šol ter krajev, kjer 
se morda otroci igrajo (npr. na ulicah, na 
parkiriščih ...). 

Robert Ternik
Vodja policijskega okoliša

Vreme prinaša nove 
izzive
Podnebje se v zadnjem desetletju spr-
eminja hitreje od pričakovanj in to tudi 
v Sloveniji. Po letu 1980 se je pri nas 
začelo hitro ogrevanje in spremembe 
padavinskih vzorcev. Z letom 2000 pa so 
se nam pričele gostiti tudi naravne ujme 
z velikimi škodami na infrastrukturi in 
v kmetijstvu. Spomnimo se samo Loga 
pod Mangartom, suše leta 2003, poplav 
2005, lanske ujme v Železnikih in več 
kot deset letošnjih neurij.

Prav vsi bomo zaradi podnebnih spre-
memb soočeni s številnimi izzivi, saj 
se bodo te le še stopnjevale. Naše hiše 
bodo morale čim bolje prenesti neurja 
in se dobro obnašati v sušnih obdobjih. 

Biti bodo morale čim bolj energetsko 
varčne ter se čim bolje prilagajati novemu 
podnebju, ki se bo zlasti odražalo v 
višjih temperaturah. Vremenske spre-
membe vodijo v milejše zime, ki bodo 
predvidoma bolj vlažne, saj bo več dežja. 
Snega bo manj, lahko pa ga bo veliko 
zapadlo zunaj zimskega časa. Poletja 
bodo bolj vroča, temperature pa se bodo 
najbolj povečale ravno v poletnih mes-
ecih. Vse večja je verjetnost, da bodo 
poletja tudi bolj suha. Vsi ekstremni 
dogodki (poplave, suše, neurja, nalivi, 
toče) postajajo bolj intenzivni, ni pa še 
dokazov, da bodo bolj pogosti. 

Razlogov za večjo intenzivnost padavin 
in drugih vremenskih pojavov je ve-
liko. Površje zemlje je bolj toplo, s tem 
tudi zrak, zato gre vanj bistveno več 
vodne pare, kar se odraža v večji količini 
padavin. V vedno bolj toplem morju je 
skladiščeno zelo veliko energije, ki se 
zaradi izhlapevanja lahko sprosti v nevi-
htnem oblaku. Bolj toplo morje, denimo 
v Sredozemlju ter tudi v Skandinaviji, 
spreminja lege vremenskih sistemov, 
kjer nastajajo cikloni. Prihajalo bo do 
dogodkov, ki jih v določenem letnem 
času nismo navajeni, naša infrastruktura 
pa je zgrajena na osnovi starih vzorcev. 
Sprememba cirkulacije, ki poteka na 
evropski ravni, povzroča dolge suše (leta 
2003) ali zelo intenzivne prodore vetra in 
neviht, kot letos. V Sloveniji bodo ti po-
javi bolj intenzivni, saj so Alpe, panonska 
nižina in morje zelo blizu, pri čemer bo 
na celotnem območju države prihajalo do 
zelo velikih razlik. 

Energija bo postakala dražja, zato 
je potrebno razmišljati o sanaciji 
starih, energijsko neučinkovitih stavb, 
nove pa graditi po načelih energijske 
učinkovitosti. To pomeni, na primer, 
da je potrebno graditi na način, da se 
izognemo hlajenju s klimatskimi napra-
vami. Pri gradnji in sanaciji uporabljajmo 
materiale, pri katerih za njihovo prido-
bitev nastane manj toplogrednih plinov, 
denimo les. Gradbeniki pri načrtovanju 
gradnje žal upoštevajo stare klimatske 
podatke, ne pa novih za obdobje zadnjih 
petih do desetih let. Upoštevajo pa jih 
zavarovalnice v tujini, saj so se jim škode 
v zadnjih dvajsetih letih početverile. 
Ključnega pomena pa je tudi prostorsko 
načrtovanje, da se novih stavb ne postav-
lja na področja, ki so poplavno ali kako 
drugače vremensko ogrožena. 

Čas je tudi za resen razmislek o zava-
rovanjui premoženja. Res to stane, a kdor 

ni zavarovan, se po ujmi znajde v brezi-
zhodnem položaju. In ujm bo zanesljivo 
več. Nenazadnje pa moramo poskrbeti 
tudi za osebno varnost, saj vremensko 
pogojene nesreče odnašajo tudi življenja 
in to tudi v Sloveniji, čeprav smo v 
21. stoletju. Spremljajmo vremenske 
napovedi in spoštujmo moč narave, ki je, 
ko gre zares, mnogo večja od naše. Čas je 
tudi, da se vsi, ki problematike podneb-
nih sprememb še ne spremljajo, odločno 
lotijo lastnega izobraževanja v tej smeri. 
Samo večja ozaveščenost prebivastva je 
temelj varne prihodnosti.

Lučka Kajfež Bogataj

NoVIcE Iz 

MESTNEgA 

SVETA

Novice iz občine in 
parlamenta
Kljub počitnicam smo bili v Mestni 
občini Kranj celo poletje zelo delovni. 
Tako smo v mesecu avgustu položili 
temeljni kamen za obnovo šole v 
Žabnici, ki je bila že zelo dotrajana in je 
na obnovo čakala že dolgo let. 

V starem mestnem jedru Kranja pa smo 
pričeli z zamenjavo klopi in korit za rože. 
Dve izmed obnovljenih klopi smo na-
mestili na otroško igrišče v Bitnje, nekaj 
pa jih bomo v kratkem še pripeljali. 
Na mojo pobudo smo pričeli s čiščenjem 
korit potokov Trenča v Stražišču in po-
toka Žabnica v Zgornjih Bitnjah. 

V parlamentu imamo običajno v mesecu 
avgustu parlamentarne počitnice. Letos 
smo imeli zelo malo prostih dni, saj so 
bile 21. septembra parlamentarne volitve 
in smo bili že zelo delovni.
 
Bojan Homan
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Izlet KUD Bitnje 
2008 – po Dolenjski
Kot vsako leto smo tudi letošnje leto v 
KUD Bitnje pripravili tradicionalni, že 
jubilejni, peti izlet po naši domovini.
Tokrat smo pod drobnogled vzeli Dolen-
jsko. Idej, kam bi se v to lepotico, polno 
naravnih lepot in zgodovinskih znameni-
tosti, napotili, je bilo veliko. Izmed vseh 
smo izbrali nekaj kulturnih, strokovnih 
in naravnih točk. 

V sončnem jutru v maju smo se zgodaj 
zjutraj odpeljali novim izzivom na-
proti. Pot nas je peljala preko Sorškega 
polja, mimo prestolnice, po Dolenjki 
do Ivančne Gorice, kjer smo zapustili 
avtocesto in se odpeljali do Muljave. Na 
Muljavi nas je pričakala lokalna vodička, 
nas seznanila z domačijo pisatelja Josipa 
Jurčiča. Kaj hitro smo se prepustili 
domišljiji in se pustili zapeljati v čas 
Krjavla, hudiča, Desetega brata … a čas 
in dobra kavica sta nas povrnila nazaj. 
Vzeli smo pot pod noge in se odpel-
jali dalje do Kmetije Plavica, kjer smo 
v okolici neokrnjene narave spoznali 
zeliščarja g. Jožeta Majesa. Popeljal nas je 
po obširnem zeliščnem vrtu, nas seznanil 
z zelišči, ki rastejo na urejenem, pravza-
prav divjem naravnem terenu. Po dolgi in 
napori poti, ko so nekateri pod močnimi 
sončnimi žarki obupali, smo se posedli 
pod košato lipo in prisluhnili zeliščarju, 
ki nam je pokazal, kako se pripravi 
pravi zeliščni čaj, mazilo in tinktura ter 

med pripravljanjem odgovarjal na naša 
vprašanja. Seveda smo pripravke tudi 
okušali ter preizkusili na sebi.
Polni novih spoznanj, oboroženi z 
nakupljenimi zelmi, a suhih ust, smo se 
odpravili do prve krčme, kjer smo potešili 
žejo, potem pa pot nadaljevali proti 
Adlešičem, kjer smo bili dogovorjeni 
za ogled muzeja domačnih izdelkov. Po 
tekoči dobrodošlici so nam ga. Nada in 
njeni dve hčeri prikazale pridobivanje, 
predenje in tkanje lanu, ogledali smo si 
razstavljene vezenine ter prikaz izde-
lovanja pisanic.
Kazalci na uri so se nagnili že proti 
pozni popoldanski uri in želodci so nas 
opozarjali, da je bil samo sendvič, ki smo 
ga zaužili med potjo poti, premajhen za-
logaj. Avtobus smo ustavili pred gostilno 
Müller, ki je poznana po dobri hrani. Ne-
kaj družabnih iger nam je skrajšal čas, ko 
smo na mizo dobili zasluženo večerjo. 
Izlet smo zaključili v poznih nočnih 
urah.

Kljub slabšemu prevoznemu sredstvu in 
vročini, ki nam je zakuhala dan, upam, da 
bodo vsem, ki so se udeležili izleta, ostali 
v spominu le prijetni trenutki, ki smo jih 
bili deležni na našem kratkem potovanju 
in druženju. 

Tatjana Muraja Oblak

Pohod Bitnje–Blegoš 
2008
Slovenci smo planinci, Bitenjčani pa smo 
poleg tega še trmasti. Vsako leto se v začetku 
poletja odpravimo peš iz Bitenj na 1562 m 
visok Blegoš. Tokrat smo izbrali za pohod 
prvi poletni dan, 21. junij.
Zbrali smo se na nogometnem igrišču v 
pozni nočni oz. zgodnji jutranji uri, ob 4.00. 
Pohod smo zastavili mimo Mlinarja do vasi 
Planica, kjer so nas pričakali pohodniki, ki 
so pot začeli v Stražišču in Žabnici. Skupaj 
smo se spustili preko Lavtarskega vrha po 
sankaški poti Mišouh v Selško dolino. Tam 
smo prečkali Soro in glavno cesto, ki pelje 
v Železnike. Dalje smo jo ubrali po asfaltni 
cesti do spodnje postaje Stari vrh, kjer smo 
pregnali za lakoto in žejo ter tako olajšali 
težke nahrbtnike.
Toplo sonce nas je priganjalo, da smo kaj 
hitro vzeli pot pod noge in se napotili proti 
vasi Rovte. Kot razpotegnjena kača smo se 
vili po stari vojaški cesti iz prve svetovne vo-
jne. Postanek pri spomeniku nam je obudil 
spomine na prvo in drugo svetovno vojno 
in v prijetni senci visokih dreves smo prišli 
do stičišč cest na Črnem Kalu. Ura je bila 
deset in glede na naše preostale moči smo se 
razkropili po poteh, ki vodijo na vrh Blegoša. 
Močnejši so jo ubrali kar naravnost po težki 
progi, slabše pripravljeni smo jo mahnili po 
daljši poti, starejši in bolj zgovorni pa po 
sprehajalni poti do koče pod Blegošem. 
Po dobri uri vzpona smo se srečali na 
vrhu. Prijeten vetrič nam je hladil razgreta 
telesa, voda nas je odžejala, razgled po naši 
prečudoviti domovini pa je poplačal vse 
napore. 
Pohod smo zaključili v uri oddaljeni vasi 
Leskovec, kjer so nas pričakali prijazna gos-
podinja in gospodar, harmonikar in veliko 
prijateljev, ki so poskrbeli za dobro hrano, 
hladno pijačo in obilo dobre volje. Ko smo 
odhajali domov, smo si bili vsi edini, da se ob 
letu spet podamo na isto pot.

Naj se na koncu zahvalimo še sponzorjem 
za podarjene majice in odojka, ki je bil 
odlično pripravljen. 

Tatjana Muraja Oblak 

DOGAJA
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Ko sem bil star šest 
let, sem želel imeti 
svoje čebele
Smo vrtec BIBA, eden manjših vrtcev, ki 
delujejo v okviru Kranjskih vrtcev. Vrtec 
obiskuje 46 otrok, starih od 3 do 5 let. 
Zavedamo se, da smo del družbenega 
okolja, v katerem rastemo, živimo in 
delujemo. Da bi otroci lahko sodelovali 
z okoljem, vplivali nanj in ga kasneje 
aktivno spreminjali, morajo svojo ožjo 
in kasneje širšo okolico spoznavati že v 
najzgodnejših letih.
Že več let sodelujemo s čebelarjem 
g. Antonom Tiringerjem, kar smo v 
okviru projekta v zadnjih dveh letih 
še nadgradili. Spoznavali smo delo 
čebelarja preko celega leta, raziskovali 
in fotografirali čebelnjake v naši okolici, 
zbirali babičine recepte o medu, ustvarjali 
čebelice vseh vrst, točili med, z go. Štefko 
Balanč izdelovali izdelke iz čebeljega 
voska. Skupaj z očki in mamicami smo 
slikali panjske končnice in z go. Marijo 
Tiringer v naših delavnicah oblikovali 
dražgoške kruhke.

  

Vztrajno in vedno lepše

 

Očka in sin ustvarjata. Katera panjska 
končnica bo lepša?

Izdelke, ki so nastajali pod spretnimi 
otroškimi rokami, smo razstavili na 
interni razstavi v svojem vrtcu. S starimi 
panji, pripomočki in opremo čebelarja ter 
panjskimi končnicami nam je razstavo 
obogatil naš čebelar. Največje zanimanje 
je pritegnil opazovalni panj z živimi 
čebelami.
V zadovoljstvo nas vseh smo projekt 
zaključili z obiskom čebelarskega muzeja 

v Radovljici, kjer so bili naši spremljev-
alci tudi dedki in babice.
Del izdelkov smo prenesli v Mestno 
hišo Kranj, kjer je bila osrednja razstava 
ljudskih obrti z naslovom Otroške roke 
tkejo vezi s preteklostjo.

Zelo sem se razveselila povabila na izlet 
s čebelarskim društvom Britof- Predoslje 
in našim čebelarjem g. Antonom Tiring-
erjem. Iz Kranja nas je pot vodila proti 
Ljubljani, kjer se nam je pridružil naš 
vodič g. Franc Šivic, avtor knjige Živeti s 
čebelami.
Pot nas je vodila v naselje Šempas, kjer 
nam je g. Šivic razkazal svoj atelje na 
temo čebelarstva, hkrati pa čebelarjem 
posredoval svoja znanja o zatiranju bo-
lezni pri čebelah.

 

V galeriji g. F. Šivica

S pridnim delom je poskrbel za zasaditev 
medovitih rastlin, grmičevja in dreves ob 
panjih in čebelnjaku na svojih površinah 
lepega kraškega kotička.
Na naši poti so se vrstile številne novosti 
za čebelarje. Pot nas je peljala v Udine, 
kjer so nas pričakali strokovnjaki s 
področja čebelarstva z raziskovalnega 
instituta. 

 

Raziskovanje strokovnjakov v Italiji

Sama sem kot nestrokovnjak na področju 
čebelarstva razbrala, da čebele zaradi 
čebelje bolezni, imenovane varoa, obo-
lenjem, ki v nadaljevanju ohromi imunski 
sistem pri čebelah, umirajo podobno 

kot ljudje za virozo. Vemo, da biologi ne 
najdejo odgovorov, kdo je kriv za pomor 
čebel, vendar je podatek čebelarjev, da 
je 1/3 čebel že pomrla zaskrbljujoča. 
Zavedati bi se morali, da je čebela tista, 
ki nas s svojim umiranjem opozarja, da je 
s planetom Zemlja nekaj narobe.
Naše nadaljnje popotovanje nas je popel-
jalo do Štanjela – znamenitega kraškega 
naselja, ki je v tem delu Slovenije postalo 
del kulturne ponudbe. Znamenita arhi-
tektura s kulturnim spomenikom, 
Fabianijevim parkom bo nepozabno 
doživetje.

 

V Štanjelu

Znanstveno dokazano je, da čebela prisp-
eva okoli 80% pri oplojevanju rastlin, ki 
so v svetu pomembne za prehrano. Torej 
bodimo osveščeni, da brez čebel ni hrane 
in življenja.
»Pri šestih letih sem že želel imeti svoje 
čebele,« so bile besede našega vodnika.

Morda bo tudi kdo izmed mojih malčkov 
v vrtcu Biba želel postati čebelar in s tem 
izražal navezanost in pozitivna čustva do 
narave in čebel, nas pa poučil o čebelah 
in vsem, kar je povezanega z njimi, da 
jih bomo ponovno spoštovali kot naši 
predniki. Po njih se je ohranilo izročilo: 
Čebela je edina žival, ki umre. Naj se 
s tem vrača spoštovanje in ohranjanje 
našega planeta.

Marjana Jekovec, dipl. vzgojiteljica
Fotografije prispevali: I. Krivec, I. 
Zadrašnik, M. Jekovec
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ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota nedelja
1 2 3 4 5

KUD Bitnje 
Kleklanje 
17.00-19.00

Potujoča knjižnica 
Bitnje 
17.00-19.00

KUD Bitnje 
Študijski krožek 
V vsako družino 
tekstilno vrečo, 
za ekološko srečo! 
17.00-20.00

KUD Bitnje 
Pravljične urice 
17.00-17.45

6 7 8 9 10 11 12

KUD Bitnje 
Vezenje 
17.30-19.30

KUD Bitnje 
Kleklanje 
17.00-19.00

Potujoča knjižnica 
Bitnje 
17.00-19.00

PGD Bitnje 
Redni preventivni  
pregled gasilnih 
aparatov v GD 
Bitnje 
17.00-19.00

PGD Bitnje 
Kviz Mladi gasilec 
OŠ Goriče

KUD Bitnje 
Bralni krožek 
20.00-22.00

24. redna seja KS 
Bitnje 
19.30-21.30

PGD Bitnje 
obisk vrtca Biba v 
GD Bitnje 
9.30

13 14 15 16 17 18 19

DU Bitnje-
Stražišče 
telovadba 
17.00-20.00 

KUD Bitnje 
Kvačkanje 
17.30-19.30

KUD Bitnje 
Kleklanje 
17.00-19.00

Potujoča knjižnica 
Bitnje 
17.00-19.00

PGD Bitnje 
Prikaz gašenja 
gorečega olja v 
ponvi in zečetnega 
požara  z gasilnim 
aparatom pred GD 
Bitnje 
17.00

DU Žabnica 
Pohod Celjska koča- 
Tovsti vrh-Posavsko

KUD Bitnje 
Pravljične urice 
17.00-17.45

KUD Bitnje 
Študijski krožek
V vsako družino 
tekstilno vrečo, 
za ekološko srečo!  
17.00-20.00

20 21 22 23 24 25 26

DU Bitnje-
Stražišče 
telovadba 
17.00-20.00

KUD Bitnje 
Vezenje 
17.30-19.30

KUD Bitnje 
Kleklanje 
17.00-19.00

Potujoča knjižnica 
Bitnje 
17.00-19.00

KUD Bitnje 
Bralni krožek 
20.00-22.00

DU Žabnica 
izlet Kostanjevica 
Otočec in Št.Jernej

27 28 29 30 31 Dan reformacije

DU Bitnje-
Stražišče 
telovadba 
17.00-20.00

KUD Bitnje 
Kvačkanje 
17.30-19.30

KUD Bitnje 
Kleklanje 
17.00-19.00

Potujoča knjižnica 
Bitnje 
17.00-19.00

KUD Bitnje 
Študijski krožek
V vsako družino 
tekstilno vrečo, 
za ekološko srečo! 
17.00-20.00



ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota nedelja
1 Dan mrtvih 2

3 4 5 6 7 8 9

DU Bitnje-
Stražišče 
telovadba 
17.00-20.00

KUD Bitnje 
Vezenje 
17.30-19.30

KUD Bitnje 
Kleklanje 
17.00-19.00

Potujoča knjižnica 
Bitnje 
17.00-19.00

KUD Bitnje 
Bralni krožek 
20.00-22.00

KUD Bitnje 
Pravljične urice 
17.00-17.45

10 11 12 13 14 15 16

DU Bitnje-
Stražišče 
telovadba 
17.00-20.00

KUD Bitnje 
Kvačkanje 
17.30-19.30”

KUD Bitnje 
Kleklanje 
17.00-19.00”

Potujoča knjižnica 
Bitnje 
17.00-19.00

KUD Bitnje 
Študijski krožek  
V vsako družino 
tekstilno  
vrečo, za ekološko 
srečo! 
17.00-20.00

DU Žabnica 
martinovanje

25. redna seja KS 
Bitnje 
19.30-21.30

17 18 19 20 21 22 23

DU Bitnje-
Stražišče 
telovadba 
17.00-20.00

KUD Bitnje 
Vezenje 
17.30-19.30

KUD Bitnje 
Kleklanje 
17.00-19.00

Potujoča knjižnica 
Bitnje 
17.00-19.00

KUD Bitnje 
Bralni krožek 
20.00-22.00

KUD Bitnje 
Pravljične urice 
17.00-17.45

DU Žabnica 
nakupovalni izlet 
Italija

24 25 26 27 28 29 30

DU Bitnje-
Stražišče 
telovadba 
17.00-20.00 

KUD Bitnje 
Kvačkanje 
17.30-19.30

KUD Bitnje 
Kleklanje 
17.00-19.00

Potujoča knjižnica 
Bitnje 
17.00-19.00

KUD Bitnje 
Študijski krožek  
V vsako družino 
tekstilno  
vrečo, za ekološko 
srečo! 
17.00-20.00

ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota nedelja
1 2 3 4 5 6 7

DU Bitnje-
Stražišče 
telovadba 
17.00-20.00

KUD Bitnje 
Vezenje 
17.30-19.30

KUD Bitnje 
Kleklanje 
17.00-19.00

Potujoča knjižnica 
Bitnje 
17.00-19.00

KUD Bitnje 
Bralni krožek 
20.00-22.00

KUD Bitnje 
Pravljične urice 
17.00-17.45

26. redna seja KS 
Bitnje 
20.00-22.00

8 9 10 11 12 13 14

DU Bitnje-
Stražišče 
telovadba 
17.00-20.00

KUD Bitnje 
Kvačkanje 
17.30-19.30

KUD Bitnje 
Kleklanje 
17.00-19.00

KS Bitnje in KUD 
Bitnje 
Novoletna  
obdaritev otrok 
17.00

KUD Bitnje 
Študijski krožek  
V vsako družino 
tekstilno  
vrečo, za ekološko 
srečo! 
17.00-20.00

15 16 17 18 19 20 21

DU Bitnje-
Stražišče 
telovadba 
17.00-20.00 

KUD Bitnje 
Vezenje 
17.30-19.30

KUD Bitnje 
Kleklanje 
17.00-19.00

Potujoča knjižnica 
Bitnje 
17.00-19.00

Izid 25. številke 
Informatorja

KUD Bitnje 
Bralni krožek 
20.00-22.00

KUD Bitnje 
Pravljične urice 
17.00-17.45



Regijsko srečanje 
članic
PGD Mavčiče je letos praznovalo 100 
let svojega delovanja. V ta namen so 
pripravili vrsto prireditev, med katerimi 
je bilo tudi regijsko srečanje članic. 
V soboto, 21. junija se je za gasilskim 
domom v Mavčičah zbralo preko 300 
gasilk iz celotne Gorenjske. Tekmovanje 
je bilo sestavljeno iz teoretičnega dela in 
raznoterosti. Naše društvo so zastopale 3 
ekipe, po pet deklet. Letošnjega srečanja 
članic smo se udeležile že deseto leto 
zapored, vendar to ni bilo zadnje leto, saj 
je pred nami še veliko takih in podobnih 
srečanj.

Petra Koren

Srečanje gasilk  
Slovenije v Prlekiji
V soboto, 2. avgusta 2008, smo se članice 
PGD Bitnje odpravile na Srečanje gasilk 
Slovenije. Srečanje je v sodelovanju z 
GZ Slovenije organizirala GZ Ljutomer, 
bilo pa je v Mekotnjaku. V jutranjih 
urah smo krenile iz domačega kraja in 
za prvi postanek smo si izbrale Trojane, 
kjer smo si privoščile obvezno jutranjo 
kavico in slastne krofe. Pot smo nad-
aljevale proti Ptuju, kjer smo obtičale v 
koloni. In ker smo gasilke iznajdljive, 
smo zavrtele nekaj telefonskih številk in 
že smo se peljale naprej proti Ljutomeru. 
V Mekotjaku smo se po hladni osvežitvi 
razdelile v skupine s po 8 članic. Sku-
pine so bile pomešane tako po društvih 
kot po regijah, iz katerih smo prijahale 
gasilke. S kombiji so nas najprej odpeljali 
do akumulacijskega Gajševskega jezera, 
kjer smo se urile v veslanju. Po prihodu 
iz vode smo svoj pohod nadaljevale peš. 
Morale smo slediti navodilom, ki smo jih 
dobile na začetku, in obiskalti vseh pet 
kontrolnih točk. Na vseh točkah je bilo 
dobro poskrbljeno za hladno brezalko-
holno osvežitev in v primeru poškodb 
za prvo pomoč. Fantje na točkah so bili 
nasmejanih in srečnih obrazov, kako pač 
ne - toliko žensk na kupu ne vidijo vsak 
dan.  Utrujene od hoje čez drn in strn 
smo si na koncu privoščile zasluženo ma-
lico. Počasi so se skupaj nabrale vse sku-
pine in organizatorji so pripravili prijeten 
zaključek, kjer smo vsa sodelujoča gasilka 
društva oziroma zveze prejele medalje 
in zahvalo za sodelovanje. Deležne smo 
bile tudi prijetnih in vzpodbudnih besed 
od tovarišice Marinke Cempre Turk 
- predsednice komisije za članice na 
GZS. Spregovorila sta nam tudi predsed-

nik GZ Ljutomer in predsednik PGD 
Mekotnjak - Stara Cesta. S prijetnimi 
vzpodbudnimi besedami se je uradni del 
srečanja tako zaključil. V imenu vseh 
prisotnih - Kristina, Urša, Saša, Petra B., 
Manca in moja malenkost - se zah-
valjujem našemu potrpežljivemu šoferju 
Damjanu K., ki se je odzval povabilu 
in nas varno pripeljal v Prlekijo in še 
domov. Glede na 25 odstotni delež gasilk 
v Sloveniji je bila udeležba slaba, kar bi 
lahko pripisali večim dejavnikom. Kljub 
temu smo prisotne srečanju dale prijeten 
pečat in menim, da se prihodnje leto 
zopet vidimo.

Barbara Guzelj

Občinsko gasilsko 
tekmovanje
V soboto, 7. junija 2008, je na Laborah 
potekalo občinsko tekmovanje Gasilske 
zveze Mestne občine Kranj. Tokratnega 
tekmovanja se je udeležilo kar 7 ekip 
domačega gasilskega društva v vseh 
starostnih skupinah. Trud in napor se je 
izplačal, saj smo vse ekipe dosegle lepe 
in zavidljive rezultate, še najbolj ponosni 
pa smo na naše veteranke, ki so osvojile 
odlično 2. mesto.

Petra Koren

Gasilski Živ-žav
V soboto, 30. avgusta 2008, se je v okolici 
Kranja dogajalo mnogo zanimivih stvari. 
Poleg Direndaja, ki ga je organizirala KS 
Bitnje, je Mladinska komisija Gasilske 
zveze Mestne občine Kranj pripravila 
srečanje Živ-žav za vse mlade gasilce. 
Prireditve se je udeležilo približno 100 
otrok in mentorjev, ki so se lahko preiz-
kusili v različnih športnih igrah. Otroci 
so tekmovali v nogometu, vlečenju 
vrvi, teku na hoduljah, prelivanju vode, 
napihovanju balonov in nošenju žogic za 
namizni tenis na žlici. Naučili so se tudi 
streljanja z lokom, kar jih je zelo zani-
malo, na koncu pa so bili že pravi mojstri. 
Ob vseh teh napornih igrah so se morali 
podpreti tudi z dobro malico (čevapčiči) 
in pijačo. 

Da ne boste mislili, da imamo gasilci 
le tekmovanja in gasilske vaje. Kot ste 
videli, imamo tudi prijetna srečanja, zato 
ste kadarkoli vabljeni med naše vrste.

Tadeja Ovniček, mentorica mladine

80 let PGD Bitnje
Letošnje leto je za nas gasilke in gasilce 
PGD Bitnje posebno leto, saj praznu-
jemo 80 let delovanja našega društva. 
Začetki društva segajo v davno leto 1928, 
ko je takratne vaščane povezala zamisel 
po zavarovanju imetja. Na pobudo 
učitelja Mirka Roje je bilo 26. februarja 
1928 ustanovljeno samostojno gasilsko 
društvo Bitnje.
Da bi bilo praznovanje slovesno in tako 
kot se spodobi, smo v ta namen pripravili 
vrsto prireditev, ki so se odvijale konec 
meseca junija in v začetku julija.
Začetek praznovanja se je pričel s 
slavnostno sejo, ki je bila namenjena 
predvsem gasilcem in povabljenim gos-
tom. Zbranim smo predstavili zgodovino 
društva in kraja v katerem se društvo na-
haja, pomembne gasilce in ostale krajane, 
ki so se zapisali z zlatimi črkami v knjigo 
zgodovine društva. Predstavljen je bil 
tudi bilten, ki smo ga pripravili ob tem 
visokem jubileju, izročene pa so bile tudi 
zahvale vsem, ki so s svojim delom pri-
pomogli k napredku in razvoju društva. 
Med posameznimi točkami slavnostne 
seje se je odvijal kulturni program v 
katerem so sodelovale flavtistke Glasbene 
šole Kranj, plesalca Nadja Arhar in Lan 
Dan Kerštanj, recitator Primož Vilfan in 
otroška gasilska igralska skupina z igrico 
o bitenjških gasilcih. Po seji je potekalo 
družabno srečanje vseh povabljenih in 
sodelujočih na seji.
Prvi vikend v juliju je bil prav tako 
gasilsko obarvan. V petek, 4. julija, smo 
pripravili veliko demonstrativno vajo, na 
kateri je sodelovalo preko 100 gasilk in 
gasilce, iz 9 gasilskih društev Gasilske 
zveze Mestne občine Kranj. Gospodar 
Milan Hafnar iz Srednjih Bitenj nam je 
prijazno odstopil stanovanjski objekt, na 
katerem smo izvedli precej obsežno in 
zahtevno vajo. Na vaji je bilo prikazano 
gašenje objekta ter reševanje skupine 
otrok, ki je na rojstno dnevni zabavi zara-
di igre z vžigalicami povzročila požar. 
Ranjence je oskrbela ekipa prve pomoči 
domačega društva. Po končani vaji je 
sledila velika vrtna veselica, na kateri je 
igral ansambel Kiki bend. 
Vsa zahvala za odlično izvedeno vajo gre 
pripisati naši poveljnici Barbari Guzelj, 
ki je vložila veliko truda in napora v 
pripravo in organizacijo vaje same.
Sobotno praznovanje se je pričelo 
z gasilsko parado, ki je potekala od 
gasilskega doma pa do kraja, kjer se je 
odvijala kasnejša veselica. Na čelu parade 
je plapolala slovenska zastava v rokah 
konjenika. V slovesnem mimohodu so 
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Aktivne članice
Poletje je namenjeno predvsem počitku 
in hlajenju v prijetni senčki ob do-
bri osvežilni pijači. Kljub soncu in 
visokim temperaturam pa smo bile 
gasilke aktivne skozi celotno poletje. 
Pomagale smo pri pripravi in izvedbi 
vseh prireditev,  ki so zaznamovale 80 
let društva. 19. julija 2008 smo sode-
lovale na 3. demonstrativni vaji članic v 
Žabnici, kjer smo pokazale in dokazale, 
da smo povsem enakovredne svojim 
moškim gasilskim kolegom. Na vaji 
je sodelovalo 81 članic iz 9  gasilskih 
društev. V avgustu, točneje 16., pa smo se 
udeležile srečanja članic Gasilske zveze 
Mestne občine Kranj. Srečanje je bilo 
tekmovalnega značaja. Tekmovanje je 
bilo sestavljeno iz 3 delov; teoretičnega 
dela, raznoterosti in polaganja cevi. Na 
srečanju sta sodelovali 2 ekipi domačega 
društva. Od 22 ekip smo dosegle 15. in 
odlično 2. mesto. 
Tudi veteranke so bile preko poletja 
precej dejavne. 14. junija 2008 so se 
udeležile regijskega srečanja veteranov 
v Podbrezjah, 20. julija pa občinskega 
srečanja v Žabnici. Oba srečanja sta 
bila tekmovalnega značaja. Na prvem 
srečanju so naša dekleta zasedla 4. mesto, 
na drugem pa odlično drugo mesto.

Petra Koren

se zvrstili vodja parade, poveljnica z 
svojima podpoveljnikoma, častni gostje 
na starem gasilsko vprežnem vozu iz 
davnega leta 1929, gasilski praporji, 
ešaloni gasilske mladine, članic in članov 
v častnih uniformah, ešalon gasilcev v 
delovnih uniformah ter nazadnje gasilska 
vozila. Po koncu parade je potekal krajši 
kulturni program, na katerem je sode-
lovala godba na pihala Alpina iz Žirov 
ter otroška folklorna skupina vrtca Biba 
iz Zg. Bitenj. Praznovanje se je zaključilo 
z Natalijo Verboten, pelo in plesalo pa se 
je še dolgo v noč.

Petra Koren
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Bralke smo se oblekle v junakinje iz knjig.

Študijski krožek 
Vezenje
Študijski krožek Vezenje odpira svoja 
vrata novi ustvarjalni sezoni. V prejšnji 
sezoni smo se ustvarjalke naučile nekaj 
osnovnih vezov, letos pa bomo nad-
aljevale z učenjem. Prva naša tema bo 
gorenjski nagelj, ki ga bomo izvezle na 
različne podlage. Prav s tem motivom 
bomo namreč sodelovale na novoletni 
razstavi v Gorenjskem muzeju v Kranju, 
kjer bodo zastopani vsi krožki, ki delujejo 
na področju Gorenjske. 

Seveda pa ste vabljene tudi novinke, da 
se nam pridružite.
Prvo srečanje bo v torek, 7. oktobra 2008, 
ob 18. uri v Gasilskem domu Bitnje, po-
tem pa se bomo dobivale vsakih 14 dni. 

Vljudno vabljene!

Mateja Arhar, mentorica ŠK Vezenje

Študijski krožek 
Kvačkanje
Novost nove sezone je študijski krožek 
Kvačkanje, ki se bo odvijal vsak drugi 
torek v Gasilskem domu. Ustvarjalke 
bomo začele s preprostimi vzorci, potem 
pa nadaljevale s kvačkanjem uporab-
nih izdelkov. Morda bodo prav izpod 
vaših spretnih rok nastala darila za vaše 
najdražje. 
Pridružite se nam na našem prvem 
srečanju v torek, 14. oktobra 2008, ob 18. 
uri.
Vljudno vabljene!

Mateja Arhar, mentorica ŠK Kvačkanje

Bralni krožek na 
Bralni karavani
Bralni krožek Sorško polje se je ob 
zaključku bralne sezone 2007/2008 
udeležil Bralne karavane v Ravnem 
dolu. Tam so se zbrali bralni krožki, ki 
delujejo po celi Sloveniji. Barve Bitenj 
smo zastopale štiri bralke, ki smo naš 
krožek odlično in odmevno predstavile 
ter z našim nastopom popestrile celotno 
karavano. Ne samo, da smo udeležence 
seznanile s podatki, ki zadevajo naš 
bralni krožek – od kod smo, kdo smo, 
kaj beremo … - pripravile smo jim tudi 
nekakšen kviz. Preoblekle smo se v 
junakinje iz knjig, ki smo jih v letih, ko 
se srečujemo, prebrali, udeleženci pa so 
potem morali uganiti, kaj predstavljamo. 
Marija je postala dama iz knjige Dama v 
modrem, Tatjana je predstavljala Indijko 
iz knjige Ženski kupe, Romana je bila 
slikarka Frida Khalo iz knjige, poi-
menovane po njej, Mateja pa je postala 
Šavrinka iz knjige Šavrinke. Vloge smo 
tudi zaigrale. Vsekakor kviz ni bil težak, 
je pa bil pravi začimbni dodatek na 
izredno lepo pripravljeno karavano. 

Mateja Arhar, mentorica Bralnega 
krožka Sorško polje

Bralni krožek Sorško 
polje vabi k branju
Ste kaj lepega med počitnicami prebrali? 
Morda je to tista knjiga, o kateri bi se 
radi pogovorili z drugimi, tista čisto 
prava, da bi jo prebrali tudi v našem 
krožku … Povejte nam naslov in se 
pridružite našim klepetom. Bralci bomo 
spet skupaj brali. Pogovarjali se bomo, 
kresala se bodo mnenja, kaj novega se 
bomo naučili, spoznali mnenja drugih, 
pogledali kakšen film po prebrani knjigi, 
obiskali knjižni sejem, knjižnico, knji-
garno …
Naša sezona skupnega branja se bo 
odprla v sredo, 8. oktobra 2008, ob 20. 
uri v Gasilskem domu Bitnje, potem pa 
se bomo dobivali vsakih 14 dni. 
Vljudno vabljeni!

Mateja Arhar, mentorica Bralnega 
krožka Sorško polje



Bitenški Direndaj, mega dogodek leta
Prava poslastica za konec počitnic. Je še kaj lepšega, kot svetleče oči otroka, ki ra-
zigrano poskakuje od delavnice do delavnice, porisan s svojim najljubšim tatujem, 
zadovoljno občudujoč novo barvasto pričesko,  obogaten z novimi prijateljstvi in 
navdahnjen z glineno umetnino? Pa še srčna želja se mu bo izpolnila, saj so sporočilo 
golobi poštarji ponesli srečnemu izteku naproti. Toliko izvirnega za mlado in staro! 
No, tega zares za nobeno ceno ne bi želeli zamuditi. Bravo organizatorji in hvala.

Marjeta Kern
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Otroci med 
počitnicami, odrasli 
med počitnicami
Poletje je čas dopustov in brezskrbnih 
dni. Čas, ko se lahko bolj posvetimo svoji 
družini, predvsem otrokom, za katere je 
večkrat premalo časa. No, vsaj včasih je 
bilo tako. Zdaj pa se slika počitniških dni 
vztrajno, vztrajno spreminja.
Moji vsakodnevni sprehodi z Janezom 
mi ponujajo priložnosti, da srečam 
ljudi iz bližnje in daljne soseščine, da 
se za trenutek ustavim, poklepetam z 
mimoidočimi ali pa da pomaham v poz-
drav nekaterim, ki jih že dalj časa nisem 
videla. Kratek pogovor mi nemalokrat 
polepša večer. V naši vasi živijo pridni, 
delavni in prijazni ljudje. Lepa je tale 
naša vasica! Dvorišča so pometena, trava 
pokošena, rože povsod, kamor ti seže 
oko. Pa vendar me nekaj hudo moti. Ne 
vem, kaj je to. 
Odgovor se mi je kar sam od sebe po-
nudil včeraj, ko sva bila z Janezom spet 
na sprehodu. Opazovala sem sovaščane, 
ki so zalivali rože na oknih, urejali 
vrtičke in okopavali zemljo, pri tem pa 
trkali na mojo slabo vest v zvezi z mojim 
dvoriščem.
Takrat sem ugotovila, kaj mi ne »štima« 
že ves ta počitniški čas.
Blizu doma sem zagledala žensko v 
zrelih letih, ki je z električnimi škarjami 
obrezovala živo mejo, za njo pa je stopal 
njen vnuček (mlad le po letih, po višini 
pa vsaj za glavo višji od babice!), ki je 
v rokah zdolgočaseno nosil električni 
kabel (najbrž zato, da ga babica ne bi po 
nesreči ali po nerodnosti poškodovala?). 
Prijazno me je pozdravil, kar je seveda 
pohvalno. Dobre volje sem ga ogovorila:
»Pomagaš babici?«
»Seveda, sicer pa sem cel dan za 
računalnikom, da me zvečer že pošteno 
boli r..!«
mi je odgovoril. Presenečena nad 
poštenim, odkritim odgovorom sem 
spoznala, kaj me je ves čas motilo. 
OTROCI! Kje pa so? Saj jih podnevi 
sploh ni videti! Zvečer se mimo hiše z 
motorjem pripodi nekaj najstnikov. Kam 
se peljejo, ne vem. Tri dekleta si pridejo 
skrivnostno prižgat cigareto v bližino 

Vrtec Biba na obisku 
pri gasilcih
Vsako leto v mesecu oktobru, mesecu 
požarne varnosti,imamo v gosteh malčke 
in vzgojiteljice vrtca Biba iz Zg. Bitenj. 
Tudi letos jih pričakujemo,in sicer v 
sredo, 8. oktobra 2008 ob 9.30. Skupaj si 
bomo ogledali gasilski dom, opremo in 
vozila. 
V goste vabimo tudi ostale otroke, ki niso 
v vrtcu pa bi se vseeno radi ogledali delo 
in življenje gasilcev.

Petra Koren

Preventivni pregledi 
gasilnih aparatov
V okviru meseca požarne varnosti bomo 
v petek, 10. oktobra 2008, organizirali 
zbiranje gasilnih aparatov. Zbiranje 
gasilnikov bo potekalo v prostorih 
gasilskega doma od 17. do 19. ure. 
Zbrani aparati se bodo odpeljali na redni 
preventivni pregled v Gasilsko reševalno 
službo Kranj. Pregledi aparatov se od 
lanskega dela naprej zaračunavajo (delo 
in nalepka) v celoti. Takšna je odločba 
GRS Kranj. Gasilci tako delamo zgolj 
uslugo svojim sokrajanom, da aparate 
sprejmemo in jih peljemo na pregled v 
Kranj ter jih po pregledu vrnemo last-
nikom. V primeru dodatnega popravila 
aparata, se cena zaračuna po ceniku GRS.
Vabljeni vsi, ki imate doma ali v osebnem 
vozilu gasilnike, da se oglasite in oddate 
svoje aparate v redni preventivni pregled. 
Hkrati ste tudi vabljeni vsi tisti, katere 
zanima nakup novega gasilnega aparata. 
Za vse dodatne informacije v zvezi s 
pregledom oziroma nakupom gasilnika 
smo vam na voljo v petek, 10. oktobra 
2008, v gasilskem domu.

Klekljarski krožek
Klekljarski krožek je že odprl svoja 
vrata in zagnane ustvarjalke so se prvič 
že srečale. Poročale so o svojih polet-
nih dogodivščinah, seveda pa je precej 
pogovorov teklo o tem, kaj je katera od 
njih lepega naklekljala. 
Klekljarice se že več let dobivamo vsako 
sredo od 17. do 19. ure, in tudi v novi 
sezoni ne bo nič drugače. Krajanke in 
krajane vabimo, da se nam pridružite, 
kajti vesele smo, da se je ta stara domača 
umetnost pri nas »prijela« in z veseljem 
bomo pomagale, da se bo ohranila.
Nasvidenje ob naših čipkah!

Duša Jeršin, vodja klekljaric

V vsako družino 
tekstilno vrečo za 
ekološko srečo
Novo geslo, ki smo ga članice KUD Bit-
nje predstavile že na Direndaju, in sicer 
v obliki otroške delavnice, kjer so otroci 
poslikali tekstilne vrečke, ki jim bodo 
služile kot nakupovalne vrečke. 
V sezoni 2008/09 v KUD Bitnje prip-
ravljamo nov študijski krožek, s katerim 
bomo pripomogli k dvigu ekološke 
zavesti. Študijski krožek V vsako družino 
tekstilno vrečo za ekološko srečo bo po-
tekal vsakih 14 dni ob petkih od 17. do 
20. ure, v kletnih prostorih GD Bitnje. 
Prve ure srečanja bomo namenili 
spoznavanju udeležencev, izmenjali si 
bomo mnenja in ideje ter se pogovorili o 
ekologiji, izdelavi tekstilnih vrečk … ob 
tem pa razvijali sproščene in prijateljske 
odnose, ki nas bodo na koncu pripeljali 
do izdelkov in zaključkov, s katerimi 
bomo seznanili in obogatili tudi naše 
krajane. Ob zaključku našega krožka 
bomo pripravili razstavo izdelkov in pre-
davanje z naslovom PVC in EKO vrečke 
v uporabi.
Še nekaj besed sami obliki študijskega 
krožka. Študijski krožek je brezplačna 
splošno izobraževalna oblika prosto-
voljnega učenja, ki poteka enakopravno 
in se zaključi z akcijo. Srečanja so omeje-
na na največ 10 srečanj in so porazdelje-
na na več mesecev. V krožek je lahko 
vključenih največ petnajst udeležencev. 
Drage krajanke in krajani, majhni in 
veliki, mladi in stari, vljudno vabljeni na 
naše prvo, uvodno srečanje Študijskega 
krožka, ki bo v petek 3. oktobra ob 17. 
uri v prostorih GD Bitnje.

Tatjana Muraja Oblak, mentorica ŠK



mojega balkona, ker je kajenje doma 
očitno prepovedano. To pa je tudi vse.
Sprašujem se, ali so grablje, motika, vrč 
za zalivanje, orodje, ki ga naši otroci 
skorajda ne poznajo? Iz mojih učiteljskih 
izkušenj vam povem, da večina otrok 
ne pozna lopate, kose in podobnega 
vrtnega orodja! Včasih smo se smejali, če 
so mestni otroci narisali vijolično kravo 
(Milko!), zdaj se pogosto kaj podobnega 
zgodi tudi otrokom z vasi. 
Ali bi bilo res tako težko otroke vključiti 
v delo na vrtu in okrog hiše? Ali se je 
smiselno le jeziti, ker je »mulc« cel dan za 
računalnikom in pred televizijo? Kdo je 
temu kriv?
Otroci sigurno ne! Potem je pa jasno, 
kdo. Ni potrebno, da odrasli po oprav-
ljeni službi še vse postorijo doma. Veliko 
del bi otroci lahko opravili dopoldne, ko 
so doma. Le zadolžiti jih je treba. Pa se 
čudimo vsem vedenjskim težavam, ki jih 
opažamo pri mladeži. Od kod izvirajo? 
Iz slabe samopodobe! In od kod slaba 
samopodoba? 
Preprosta razlaga: Predstavljajte si, da 
vam ni treba doma nič delati. Posteljo 
posteljejo drugi, krožnik in pribor 
pripravijo drugi, z mize pospravijo drugi 
… Človek se začne počutiti nesposob-
nega, zaupanja nevrednega … Tako se 
počutijo otroci, če ničesar ne naredijo 
sami. Odrasli pa mislijo, kako jim to 
ustreza. Figo jim ustreza, le lenobe in 
nesposobneže delamo iz njih. 
Seveda pa ima tehtnica tudi drugo 
stran. Redke, svetle izjeme obstajajo. V 
soseščini je deklica, ki še ne hodi v šolo, 
pa vendar pomaga pri vseh domačih 
opravilih v hiši in okoli nje. Seveda 
njeni starosti primerno. Njena majhna 
samokolnica, male grablje, kanglica za 
zalivanje rož, metlica, omelo, kosilnica 
… so ves čas v rabi. Lahko si jo pred-
stavljam, ko bo velika. Ne gre za to, da 
bo že vse znala, vendar ji starši z veliko 
razuma privzgajajo delovne navade, čut 
za urejenost prostorov in okolice, občutek 
za sodelovanje pri delu in še bi lahko 
naštevala. Koliko lepih trenutkov ji bo 
ostalo v spominu! Za razliko od pose-
danja v svoji sobi! 
V šoli se taki »biserčki« (tako jim pravim 
jaz) hitro pokažejo. Običajno ni z njimi 
nobenih problemov, ko se je potrebno v 
skupini igrati ali kaj dogovoriti, vztrajni 
so, imajo razvit estetski čut, so delavni 
in se znajo pogovarjati z odraslimi in 
sošolci. Z večino pa je na tem področju 
več problemov. Pa samo grablje, motiko, 
kladivo in nekaj prijaznih, vzpodbudnih 
besed bi jim morali dati!

Mljask, dobre knjige
Ko mi nekdo pove, da je prebral do-
bro knjigo, se razveselim in jo skušam 
prebrati tudi jaz. Spodaj opisne knjige pa 
smo prebrali na našem bralnem krožku 
in zagotavljam vam, da so vredne branja.

Mark Haddon: Skrivnosti primer ali kdo 
je umoril psa
Nenavadna zgodba od dečku, ki ga ra-
zume le njegov oče, pa še on ne popol-
noma. Kajti petnajstletni Christopher je 
avtist, ki ima rad matematiko – pravza-
prav je pravi matematični genij. Rad ima 
tudi rdeče avtomobile, a sovraži rumene. 
Ne mara sprememb v življenju. Ko 
nekdo umori sosedovega psa, se odloči, 
da bo odkril morilca in napisal detek-
tivski roman. 

Corinne Hofmann: Bela Masajka
Na poletnem dopustu, ki ga je avtorica 
preživljala v Keniji, se je zaljubila v 
tamkajšnjega domačina – masajskega 
bojevnika Lketingo. Odločila se je, da 
preostanek življenja preživi v divjini in 
se zaradi ljubezni odpove dolgoletnemu 
fantu, domačim iz Švice, uspešni trgovini, 
ki jo je vodila doma, in sploh udobnemu 
življenju. 

Joanne Harris: Pet četrtin pomaranče
Vdova Simon v Les Laveusesu odpre 
restavracijo. Je zelo skrivnostna, njena 
preteklost je zavita v tančico. Da je neka-
ko povezana z Mirabelle Dartingen, eno 
najbolj nenavadnih zločink prejšnjega 
stoletja, počasi razkriva pripoved o 
skrivnosti, ki je povezana z odraščanjem 
treh otrok med drugo svetovno vojno v 
ljubki francoski vasici. 

Novi opisi slastnih knjig vas bodo čakali 
spet v 25. številki Informatorja, ko vam 
spet pišem. Pa veliko lepega branja vam 
želim!

Mateja Arhar, mentorica BMK

PROSTI
ČAS
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Jezikovni tečaji v Bitnjah
ŠVICARSKA ŠOLA, jezikovna šola, ki ima sedež na 
naslovu ‘Anna Hladnik, Pot v Bitnje 16, Kranj’, nudi 
tudi v šolskem letu 2008/9 pester program na področju 
učenja angleščine, nemščine, španščine, slovenščine in 
francoščine. 

Najbolj priljubljeni so pri naših strankah 40 urni tečaji v 
majhnih skupinah. Najhitreje osvajajmo znanje seveda v 
individualnih urah. Zlasti za tečaje nemščine velja pri nas 
izrek: vaše zadovoljstvo ali vrnemo denar! Torej vidite, 
ŠVICARSKA ŠOLA je vredna vašega zaupanja. 
Že pred leti smo  imeli v našem programu tujih jezikov 
ponudbo za »evropski tečaj«. V tem tečaju dobimo 
možnost ‘spoznati’ jezike, ki se jih največ govori v Evropi, 
preden se odločimo za morebitni daljši tečaj enega iz 
med njih .
Da ne bomo povsem pozabili že pridobljenega znanja, 
smo v ŠVICARSKI ŠOLI pripravili 20-urne obnovit-
vene tečaje. 
Možno bo izbirati termine čez cel dan, tako da si lahko 
vsak prilagodi dan svojim potrebam in željam. Predviden 
je na primer tečaj angleščine za čiste začetnike ob sredah 
od 8.30 – 10.00 
Prav tako ponujamo 15 urne tečaje oz. sproščen klepet v 
tujem jeziku ob strokovnem vodenju - ob petkih zvečer 
ali po dogovoru. 

Za vse navedene tečaje nudi ŠVICARSKA ŠOLA vsem 
sosedom – torej Bitenčanom poseben 10 % popust na že 
dokaj ugodne cene, tako da se lahko končno spoznamo in 
se  skupaj veselimo, da je kulturno življenje v Bitnjah še 
dodatno obogateno z izobraževanjem v 
tujih jezikih, kar je v današnjem času skoraj nuja.

Torej – obiščete spletno stran www.svicarska-sola.gajba.
net ali  pokličite čim prej na 
04 / 23 12 520 ali na GSM 041 440 793, da si bomo 
lahko rekli 
»Dober dan, Hello, Bonjour, Guten Tag, Bongiorno…«


