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KS Bitnje
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Drage krajanke, spoštovani krajani!
Pomlad je že tu, tu pa je tudi nova
številka krajevnega glasila Informator,
26. po vrsti.
Naše vrstice vas tokrat vabijo na kar
nekaj pomladanskih prireditev, ki smo
jih za vas pripravili v okviru krajevnega
praznika. Srečanje na Planici, Prihod
pomladi v Gasilskem domu, dve razstavi
… Vabimo pa vas tudi na tradicionalni
izlet KUD Bitnje. Udeležite se dogodkov, tako bo pomlad za vaš še lepša.
Vsekakor so članki Sveta KS koristni in
dobrodošli, zato se ustavite ob njih in
jih skrbno preberite. Ne prezrite člankov
iz rubrike Ozavestimo, kaj vse se je
dogajalo, se dogaja in se bo dogajalo v
Gasilskem domu pa pod rubriko Dogaja.
Kot v vsakem Informatorju, se na sredini razteza napovednik, tokrat za april,
maj in junij.
Preživite lepo pomlad, pred poletjem pa
se spet beremo v 27. številki.
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Svet KS obvešča
Opravičilo
Odkup zemljišča za športno kulturni park
Tekoče vzdrževanje na področju KS Bitnje
Obvestilo krajanom
Uradne ure Sveta KS Bitnje
Seje Sveta KS Bitnje
Skrb za drevje
Vračanje vlaganj v telekomunikacijska omrežja
Pisma bralcev
Pismo
Odgovor
Novičke
Gasilci ob krajevnem prazniku
Ozavestimo
Kako lahko tudi jaz varujem okolje
Zeleno darilo
EKO študijski krožek
Novice iz mestnega
sveta
Dogaja

Novice iz občine
Bralni krožek Sorško polje
Študijski krožek vezenje
Voščilo ob krajevnem prazniku
Vabilo na razstavo klekljane čipke
Vabilo na razstavo krožkov KUD Bitnje
Študijski krožek - eko krožek
Študijski krožek Kvačkanje
Prireditev Prihod pomladi - vabilo
Vabilo na izlet KUD
Adaptacija gasilskega doma
Nakup novega orodnega vozila
Janov memorial
Slovesnost na Planici

Mateja Arhar,
urednica
uredništvo: Mateja Arhar, Mirjana
Jurjevec, Tatjana Muraja Oblak,
Nataša Hafnar
tehnična urednica: Danaja Oblak
tisk: Tiskarna Peg
Naši otroci
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Ustvarjalne delavnice
Pravljične urice
Obdarovanje otrok
Prosti čas
Mljask, dobre knjige

Organizacijski odbor za spominsko slovesnost na Planici nad Crngrobom in Krajevne skupnosti Bitnje, Jošt in Žabnica
vas VABIMO na osrednjo
SPOMINSKO SVEČANOST
ob 67-letnici preboja Selške čete Cankarjevega bataljona iz sovražnikovega obroča in spominu na petnajst padlih partizanov,
ki bo v soboto, 28. marca 2009, ob 10 uri pri spomeniku NOB na Planici.
Kulturni program bodo oblikovali: Pihalni orkester Mestne občine Kranj, učenci OŠ Staneta Žagarja, Mešani pevski zbor Svoboda
Stražišče, KUD Bitnje, voditeljica Jelka Štular in vojaki Slovenske vojske.
Slavnostni govornik na prireditvi bo g. Borut Sajovic, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, in župan Občine Tržič.
Janez Košir, predsednik OO
Damijan Perne, župan
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OPRAVIČILO
V prejšnji številki Informatorja (25) je
v prispevku »Pridobivanje soglasij za
projekt kanalizacije« prišlo do napake, ki
jo danes na tem mestu popravljamo.
Navedba v zadnjem odstavku točke 1
se pravilno glasi; Podžupan Bojan
Homan je poizkušal s Stanislavom
Jankovičem skleniti izvensodno
poravnavo in podpis ZK dovolila,
vendar Stanislav Jankovič ni bil
pripravljen skleniti poravnave.
Za napako se g. Pavletu Jankoviču
iskreno opravičujemo.
Svet KS Bitnje
ODKUP ZEMLJIŠČA ZA ŠPORTNO
KULTURNI PARK

Spomnite se obljub pred volitvami. V
Informatorju je bila objavljena novička,
da se bo Damjan Perne s svojo ekipo
zavzel za reševanje športnega parka
Bitnje. Kot podžupan za družbene
dejavnosti in dober poznavalec tega
problema sem si ureditev športnega
parka v Bitnjah postavil kot prioriteto.
V letošnjem letu je občina odkupila 700
m2 metrov zemljišča, na katerem stoji
objekt in parkirišče. Naslednji korak
bo izdelava projektov in legalizacija
objekta. Idejna zasnova bo tudi ponudila
možnost izkoristka objekta tako za
šport kot za nekatere druge potrebe
v krajevni skupnosti. Prav tako je Zavod
za šport sklenil najemno pogodbo za
nogometno igrišče. Poleg plačevanja
najemnine bo Zavod poskrbel tudi za
nujna sredstva pri vzdrževanju. Tako
smo zagotovili trajnost in razvoj parka,
v katerem se bodo kalili športniki in
igrali veseli malčki.
Igor Velov
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K VZDRŽEVANJe NA PODROČJU KS BITNJE
TEKOČE

POMEMBNO OBVESTILO!
V UPRAVLJANJE MESTNI OBČINI KRANJ

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, zelenice, avtobusna postajališča, spominska
obeležja,

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.

OBVESTILO KRAJANOM
Vse aktualne novice o dogajanju v naši
krajevni skupnosti si lahko preberete
na spletnih straneh www.bitnje.si
ter oglasnih deskah KS Bitnje, ki so
nameščene po vasi. Na navedenih
spletnih straneh objavljamo tudi vse
zapisnike 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 smo dosegljivi na
telefonski številki:
041 759-104 (delovni dnevi 16.00 19.00, sobota 9.00 - 12.00),
Krajane prosimo, da pri uporabi
telefonske številke KS Bitnje upoštevate
zgoraj navedene termine.
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Prav tako se krajani lahko udeležite sej
sveta KS Bitnje. Morebitna vprašanja
in predloge za na sejo pošljite pisno
na naslov KS Bitnje, najkasneje 14 dni
pred sejo, da jih pravočasno uvrstimo na
dnevni red seje. Predviden termin sej v
letu 2009:
31. seja 2. 4. 2009 ob 19.00
32. seja 14. 5. 2009 ob 19.00
33. seja 11. 6. 2009 ob 19.00
34. seja 10. 9. 2009 ob 19.00
35. seja 8. 10. 2009 ob 19.00
36. seja 5. 11. 2009 ob 19.00
37. seja 3. 12. 2009 ob 19.00
SKRB ZA DREVJE

varnosti v večernih urah”

Na začetku bi se rad opravičil, ker pisma
ne morem poslati v el. pošti na vaš
naslov. Žal delam tudi na tem, zato sem
se odločil, da ga dam kar v vaš nabiralnik.
Problematika cestne varnosti
v večernih urah”
Ko se zvečer vračam utrujen domov,
se ponavadi vsedem na balkon, da si
naberem novih moči za naslednji dan.
A žal spoznam, da sem prišel v celoti na
formulo 1, le še komentar Ališiča čakam,
ki pa ga ni.
Zato me zanima, ali v Bitnjah ni možno
postaviti ležeče policaje? Lepo in pohvale vredno je, da je krajevna skupnost
postavila znake s prednostno-neprednostno cesto ter na začetku in koncu
Bitenj znake z omejitvijo 30km/h, ki pa
so žal lepotni okras.

Obveščamo vas, da je skrb za drevje na
območjih krajevnih skupnosti prevzel
Stanislav Koren, njegovi kontakti so:

Naj zaključim z mislijo, vesel bi bil, če mi
ta odgovor posredujete v Informatorju ali
pismeno na moj domači naslov. Veliko uspeha ter dobre volje v letu 2009 vam želi

- telefon: (04)2373-157
ali gsm: 031 377-021,
- tajništvo oddelka: (04) 2373-103,
- e-naslov: stanislav.koren@kranj.si

Krajan
(imena in priimka se žal ni dalo razbrati)

Stanislav Koren želi pridobiti s strani
krajevnih skupnosti vse želje, ki so vezane na obrez drevja. Prosimo, da vaše
želje oddate na elektronski naslov KS
Bitnje (ks.bitnje@abakus.si).
VRAČANJE VLAGANJ V JAVNO
TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE
Postopek vračanja vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na področju
KS Bitnje je v teku. Vsi upravičenci iz
seznama, navedenega v prejšnji številki
Informatorja niso posredovali zahtevka
za vračilo, zato so bili ponovno pozvani
s strani Mestne občine Kranj.
Podrobnejše informacije o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
so na voljo na spletni strani KS Bitnje
(www.bitnje.si) in na spletni strani
Mestne občine Kranj (www.kranj.si).
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ODGOVOR
Hvala za prejeto pismo in pohvale.
V Krajevni skupnosti Bitnje je Mestna
občina Kranj pred dvemi leti izvajala
merjenje hitrosti po vaških cestah.
Merjenje so izvajali na različnih mestih.
Samo na enem mestu so meritve presegale kriterije za postavitev ovir - ležečih
policajev. Na pobudo okoliških krajanov
so se grbine tam tudi postavile.
V naši krajevni skupnosti se bo kmalu
začel tudi projekt kanalizacije. Ker bodo
vsi primarni vodi potekali pretežno po
cestah, kar pomeni, da bodo prekopane,
sedaj tudi ne bi bilo smotrno postavljati
hitrostnih ovir.
S problemom, ki ga opisujete, bomo
seznanili policijo.
Boris Oblak,
predsednik KS Bitnje

z dne 4. 10. 2007

Meritve hitrosti so bile izvedene:
- pred stanovanjsko hišo na naslovu
Zgornje Bitnje 97,
- pred stanovanjsko hišo na naslovu
Zgornje Bitnje 87,
- na lokaciji Bitnje pred Telekomovo
centralo,
- na cesti iz Bitenj proti Šutni in
- na lokaciji Spodnje Bitnje (cesta od
nogometnega igrišča proti regionalni
cesti Kranj Šk. Loka).
UGOTOVITEV MERITEV
V Bitnjah je splošna omejitev hitrosti
na krajevnih cestah 30 km/h. Po
priporočilih MOK je smiselno in
opravičljivo omejevanje hitrosti na
tovrstnih cestah v primerih, če je več kot
50 % izmerjenih prekoračiteljev hitrosti.
V našem primeru gre za naslednje
odstotke prekoračiteljev:
%
PREKORAČITELJEV

SEJE SVETA KS BITNJE

PISMO Problematika cestne

MERITVE HITROSTI - poročilo

ŠTEVILO
VOZNIKOV

Z aprilom 2009 svet KS Bitnje uvaja
uradne ure. Uradne ure bodo vsak
četrtek v prostorih KS Bitnje v GD
Bitnje s pričetkom ob 18.30. Na
uradnih urah bo prisoten en član sveta
KS Bitnje. Prosimo, da se na uradne
ure najavite najkasneje dva dni prej.
Prve uradne ure sveta KS Bitnje bodo v
četrtek, 2. aprila 2009.

PISMACEV
BR AL

LOKACIJA

URADNE URE SVETA KS BITNJE

Zg.Bitnje 97

1.791

64,2 %

Sr.Bitnje 87

416

11,5 %

Pri Telekomovi
centrali

2.494

13,5 %

Cesta iz Bitenj
proti Šutni

423

48,2 %

Sp.Bitnjeregion.cesta

2.566

9,4 %

Po mnenju g. Šimenca bi bilo smiselno
omejiti hitrost prometa na lokaciji Zg.
Bitnje 97 in eventuelno na cesti iz Sp.
Bitenj proti Šutni, na ostalih lokacijah
pa ne. Opozoril je, da imajo ležeči policaji tudi slabo stran, ker so izvor hrupa,
ki je lahko moteč za krajane, živeče v
bližini ležečih policajev (zaviranje in
pospeševanje vozil, ropot delovnih
strojev in njihovih priključkov).
V primeru odločitve KS za namestitev ležečih policajev je naša naloga:
- odločiti se, ali namestiti ležeče policaje,
poleg na lokaciji Zg. Bitnje 97, tudi na
cesti proti Šutni,
- predlagati mikro lokacijo ležečih policajev na konkretni cesti,
- seznaniti okoliške krajane z namero
namestitve ležečih policajev in ugotoviti, ali temu ne nasprotujejo.

novičke
GASILCI OB KRAJEVNEM PRAZNIKU
Preko zimskega obdobja je potekalo precej izobraževanj na raznih področjih, ki
jih gasilci z pridom uporabijo na vajah in
intervencijah. Ob koncu meseca marca
praznujemo krajevni praznik
v spomin na bitko v Rovtu. Gasilci
vedno aktivno sodelujemo s KS Bitnje in
ostalimi gasilskimi društvi pri pripravi
in sami izvedbi proslave na Planici pa
tudi pri izvedbi velike gasilske vaje štirih
društev. Letos bo vajo organiziralo PGD
Jošt in ste vljudno vabljeni na ogled, ki
bo 27. marca 2009.
Predsednik PGD
Pogačnik Miran GČ

o
vestim
oza
ZELENA OBDAROVANJA
Ljudje se srečujemo z obdarovanjem
ob različnih priložnostih - ob praznikih: novem letu, božiču, valentinovem,
8. marcu, dnevu materinstva …, ob
rojstnih dnevi, godovih … včasih pa
se obdarujemo kar tako, ker se dobro
počutimo ali smo pozorni do bližnjih.
Obdaritev in samo nakupovanje je za
nekatere lepo opravilo, za druge stresno,
saj se nenehno pojavljajo vprašanja,
kaj naj sploh kupimo, da bo darilo
namenjeni osebi všeč. Temu vprašanju
se pridruži še pomanjkanje časa, zadnje
čase pa tudi finančno stanje.
V svetu je vse večji trend podariti
zeleno darilo. In kaj je zeleno
darilo? To je lahko:
- k arta za gledališče, muzej, vstopnica
za bazen, vozovnica za vlak, kupon
za obisk tečaja, vstopnica za športno
prireditev ... na kratko »karta« za
druženje, saj bo obdarjena oseba
z vami ali s svojimi bližnjimi preživela
prijetne trenutke,
-u
 porabni predmet, ki smo ga sami
ustvarili, predmet, ki ga bo obdarovanec uporabljal in se bo vedno lahko
spomnil na nas,

- užitni izdelki, ki smo jih sami pridelali
ali izdelali (piškoti, zelišča, kis, kruh ...),
- ročni izdelki (pletenine, vezenine,
poslikave ...),
- lahko pa ljubljeno osebo povabimo
na tortico ali večerjo in ji podarimo
lončnico in svojo družbo.
Seveda je pomembno, kako bomo darilo
zavili. Tudi zavijanje daril naj bo zeleno.
Pustimo odvečno embalažo, uporabljajmo reciklirane predmete in material,
ki ga lahko recikliramo ali ga naberemo
v naravi ali ga sami ustvarimo. Darilo
lahko zavijemo tudi v kuhinjsko krpo,
brisačo... darilo zavežemo z vrvjo, rafijo
... saj bleščeči ovitki in trakovi velikokrat
končajo v zabojniku med odpadki in so
poleg vsega še težko razgradljivi.
Ko boste naslednjič stali sredi trgovine
in premišljevali, katero ceneno darilo iz
uvoza boste kupili, se spomnite, da delajo take izdelke delavci, ki ne zaslužijo
niti za dostojno preživetje. Zato, dragi
potrošniki, podprimo lokalne obrtnike,
kmete, umetnike. Predvsem pa naj
bo družinsko obdarovanje preprosto.
Družini in prijateljem podarite raje
svojo navzočnost in svoj čas. Specite
kruh, naredite pecivo, ponudite se za
varstvo otrok, ponudite svoje talente …
Idej je veliko, samo čas si vzemimo in jih
uresničimo. S tem bomo osrečili svoje
ljubljene in obvarovali naše okolje.
Tatjana Muraja Oblak
EKO ŠTUDIJSKI KROŽEK
V vsako družino tekstilno vrečo za
ekološko srečo
Naša srečanja, s katerimi smo začeli
jeseni, smo nadaljevali tudi v decembru
in januarju. Žal nam je bolezen »ukradla« dve srečanji, vendar smo se člani
potrudili in kljub temu ustvarili veliko
umetnin na tekstilne vreče, katere nam

je podarilo podjetje Procommerce iz
Kranja. Pri delu smo uporabili različne
tehnike. Vsaka udeleženka je naredila
vrečo s servietno tehniko, s tekstilnimi
barvami, na nekaj vreč smo motive tudi
izvezle.
Ob delu smo se pogovarjali o ločevanju
odpadkov v gospodinjstvu, na delovnem
mestu, v šolah, v vrtcu, na vasi (EKO
otoki), v našem krožku … V ta namen
smo izdelali tri zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov, katere smo označili in
jih sedaj uporabljamo v prostorih KS.
Pri dnevnih opravilih nastane veliko
odpadne embalaže, tako je naneslo
tudi na pogovor, kako lahko odpadno
embalažo koristno uporabimo. Pa naj bo
to embalaža za mleko, ki lahko postane
embalaža za shranjevanje pridelkov oz.
hrane v zamrzovalniku, ali pa plastenke
z ročaji, ki se lahko preoblikujejo
v lopatke, ptičje krmilnice, posode za
rože ... Idej nam ni zmanjkalo.
Omenile smo tudi nevestno odlaganje
smeti v naravi po gramoznih jamah pa
»zelene odpadke«, ki jih ljudje odvažajo
v naravo, gradbene odpadke, ki kazijo
našo lepo pokrajino, smeti, odvržene po
cestah, pasje kakce nevednih lastnikov
psov, odvržene zvečilne gumije in cigaretne ogorke, odvoz vsebine greznic
s pomočjo kmetov ...
Pogovor je tudi nanesel na vprašanje,
kako in na kakšen način povedati
»onesnaževalcu«, da ne dela pravilno
in naj se obnaša bolj ozaveščeno, saj
je okolje od vseh nas, naših otrok in
predvsem vnukov. Ugotovili smo, da je
veliko rešitev glede onesnaževanja na
dlani, da nam jih ponuja Komunalno
podjetje (kosovni odvoz, odvoz vsebine
grezinc). Seveda je potrebno tudi malo
dobre volje in časa pri posamezniku, da
stopi korak naprej.

Ločevanje opdpadkov

Eko vrečke

Krožek bomo zaključili z razstavo, ki jo bomo pripravili v okviru prireditev ob prazniku KS, od 15. do 17. maja 2009. Kot nagrado za delovanje v
študijskem krožku pa si bomo udeleženke ogledale predelavo zbranih odpadkov iz EKO otokov, ki jo izvaja podjetje LEPENKA iz Tržiča.
Tatjana Muraja Oblak, mentorica ŠK

IZ
E
C
I
V
NO TNEGA
MESTA
SVE
NOVICE IZ OBČINE
Tudi na Gorenjskem večja pozornost
energetski učinkovitosti in obnovljivim virom energije
Na marčevski seji mestnega sveta
bomo končno sprejeli vse potrebne
akte za ustanovitev Lokalne energetske
agencije Gorenjske. S tem se bomo
približali regijam, ki so se že resno lotile
uresničevanja smernic EU na področju
energetike. To pa so predvsem uvajanje
direktiv EU in nacionalne zakonodaje na
področju energetike, izvajanje trajnostne energetske politike lokalne skupnosti, izvajanje akcijskega načrta EU, ki
predvideva zmanjšanje porabe energije
za 20 % do leta 2020 in izvajanje Zelene
knjige za večjo izrabo obnovljivih virov
energije. V Mestni občini Kranj smo
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sicer že v letu 2008 sprejeli Lokalni
energetski koncept (LEK), ki pa je brez
takšne agencije bolj kot ne zgolj mrtva
črka na papirju. Spodbudno je, da bodo
večji del sredstev za zagon agencije zagotovili EU, Ministrstvo za okolje in prostor in gospodarstvo. Še zlasti sodelovanje slednjega je pomembno zaradi dveh
razlogov. Prvič, predstavlja določeno
zagotovilo, da se bo agencija obnašala
dovolj racionalno in bo sredstva za svoje
sodelovanje pridobivala tudi na trgu.
Drugič, pomeni, da se le-to zaveda, da
je za uspešno poslovanje potrebna tudi
energetska učinkovitost, za dolgoročen
razvoj pa tudi postopno prehajanje na
obnovljive vire energije ter je zaradi tega
pripravljeno aktivno sodelovati.
Med osnovne naloge agencije
spadajo:
- izvajanje in pomoč lokalnim skupnostim pri oblikovanju lokalnih energetskih konceptov,
- promocija in pospeševanje izboljšanja
energetske učinkovitosti ter
pospeševanje uvajanja obnovljivih
virov energije,

- priprava projektov in kandidatura za
pridobitev finančnih pomoči iz strukturnih skladov,
- širjenje pozitivnih izkušenj in znanja
znotraj omrežja,
- iskanje skupnih rešitev,
- organizacija izobraževanj in posredovanje informacij,
- vpliv na nacionalno in evropsko zakonodajo ob zagotavljanju trajnostne
politike,
- izvajanje analiz stanja in priprava predlogov rešitev problemov.
Ključno za uspeh je zagotovo tudi zanimanje in zavedanje občanov, da je za
dolgoročen razvoj in ohranjanje našega
naravnega okolja, potrebna racionalna
in varčna raba energije. Od lokalnih in
državnih vodstev moramo zahtevati, da
za doseganje zastavljenih ciljev namenijo dovolj virov, človeških in finančnih,
ter da se v načrtovanje in izvajanje
javnih infrastrukturnih projektov
vključuje tudi strokovnjake s področja
energetike.
Andrej Dolenc,
svetnik v Svetu Mestne občine Kranj

Kako lahko tudi jaz varujem okolje?

Vsaka

Ločujem odpadke

privarčevana

• Niso vsi odpadki nekaj

kapljica vode

grdega, umazanega, pač pa
so surovina pri proizvodnji
novih izdelkov.

nekaj pomeni.

• Preverim ali vodovodne
pipe dobro tesnijo.

• Vrt in travo zalivam z
deževnico.

• Pri

pranju avtomobila
uporabljam vodo iz vedra
in gobo.

• Pri hitrem tuširanju porabim veliko manj vode kot
če se kopam v kadi.

• Med umivanjem zob zapiram pipo.

• Ne pretiravam z uporabo
čistil.

• Pomivalni in pralni stroj
vklopim le takrat, ko sta
polna posode oz. perila. Če
ne gre drugače, količini
perila prilagodim nivo vode
(pralni stroji omogočajo
nastavitev polovične količine vode) oziroma izberem
krajši program.

• Z odlaganjem odpadkov na
ekoloških otokih in zbirnih
centrih omogočim koristnim odpadkom, da končajo
v predelavi in ne na odlagališču.

• Revijam in prospektom
odstranim folijo.

• Preden odložim plastenko,
jo izpraznim, stisnem in
ponovno zamašim.

• Pri stekleni embalaži odstranim kovinski oziroma
plastični pokrov. Stekleno
embalažo odložim v zabojnik za steklo, kovinski
oziroma plastični pokrov
pa v zabojnik za plastenke
in pločevinke.

Odgovorno
ravnam
z
nevarnimi odpadki

• Nevarne odpadke nikoli ne
odložim skupaj z ostalimi
odpadki v običajne zabojnike.

• Nevarne odpadke odložim
ločeno. Pripeljem jih v
zbirni center za ločeno
zbiranje odpadkov ali pa jih
oddam v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov.

• Odpadno motorno ali jedilno olje ne zlivam v kanalizacijo.

• Zavedam

se nevarnosti
nepravilnega
odlaganja
baterij, čistil, kozmetike,
zdravil, barv, lakov, jedilnega in motornega olja, akumulatorjev, kemikalij, pesticidov, umetnih gnojil,...

Redno praznim greznico

• Zagotovim, da se greznične
Varčujem z energijo.

uporabljam. Aparati tudi ko
so v stanju pripravljenosti
porabijo veliko energije.

za svoje biološke odpadke
in iz njih pridelam naravno
gnojilo za naš vrt.

• Izogibam se izdelkom za
enkratno uporabo.

• Izberem povratno embalažo.

• Hrane ne zavijam v odvečno folijo ali papir. Uporabim plastične posode.

• V trgovino se odpravim z
nakupovalno vrečko.

• Podarim
stvari, ki jih
ne potrebujem več.

Odgovorno
nakupujem.

• Ne pretiravam, kupim le
tisto, kar potrebujemo.

• Izogibam se izdelkom, ki

• Izključim aparate ko jih ne

• Sam poskrbim

embalaži.

izdelke, ki so narejeni iz
recikliranih
materialov
oziroma se lahko predelajo.

• Ugašam luči.

Kompostiram

• Izogibam se nepotrebni

• Kupujem okolju prijazne

• Pri

ročnem pomivanju
posode, natočim vodo v
korito ali skledo, pod tekočo
vodo
jo
samo
splakujem.

Najboljši odpadek je tisti,
ki sploh ne nastane.

• Odločam se za energijsko
varčne naprave.

• Namesto klasičnih uporabim
varčne sijalke.

vsebujejo nevarne snovi.

• Sem pozoren na ekološke

gošče predelajo na čistilni
napravi.

znake na embalaži izdelka.
Ti znaki označujejo, da je
izdelek prijazen do okolja.

• Greznične gošče vsebujejo

• Izogibam se uporabi pršil v

veliko okolju in zdravju
škodljivih snovi, zato jo je
prepovedano odvažati na
javne ali kmetijske površine.

• Praznjenje greznice naročim pri Komunali Kranj, saj
je podjetje pooblaščeno za
praznjenje greznic ter prevzem in predelavo gošč.

dozah na potisni plin.

• Kupujem

univerzalna
čistila. Izogibam se izdelkom, namenjenih specifični
uporabi, saj je v njih večja
koncentracija
nevarnih
snovi.

gruden
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PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

SOBOTA

NEDELJA

23

24

25

26

27

28

29

Izid 26. številke
Informatorja

Krajevni
praznik
SPOMINSKA
SLOVESNOST
NA PLANICI ob
10.00

Krajevni praznik
GASILSKA VAJA
(PGD Bitnje, Jost,
Stražišče, Žabnica)

DU Žabnica
Pohod na
spominsko
slovesnost na
Planici
NK BITNJE
tekma-Britof

30

31
Krajevni praznik
Prireditev PRIHOD POMLADI
17.00
KUD BITNJE IN
KS BITNJE

april

NK BITNJE
trening
17.00
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
ŠK Eko krožek
V vsako družino
tekstilno vrečo,
za ekološko srečo!
17.00-19.00

NK BITNJE
tekma Podbrezje

DU Žabnica
- Kopalni izlet v terme Snovik
- Šah (bife Ledine, Žabnica)
- Uradne ure 16.00-19.00 (ŠD
Žabnica)
DU Žabnica
Uradne ure 16.00-18.00
(ŠD Žabnica)

6

NK BITNJE
trening
17.00

KS BITNJE
- uradne ure 18.30
- 31. redna seja 19.00

NK BITNJE
trening
17.00

7

8

9

10

KUD Bitnje
ŠK 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
17.00-18.00

11

12 Velikonočna
nedelja

NK BITNJE
tekma - Trboje

DU Žabnica
- Šah (bife Ledine, Žabnica)

13 Velikonočni
ponedeljek

20

NK BITNJE
trening
17.00

NK BITNJE
trening
17.00

KS BITNJE
- uradne ure 18.30

14

15

16

KUD Bitnje
ŠK Kvačkanje
17.30-19.30

KUD Bitnje
Kleklanje
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA Bitnje
17.00-19.00

DU Žabnica
Planinski pohod
Planinska gora

DU Žabnica
- Šah (bife Ledine, Žabnica)

NK BITNJE
trening
17.00

NK BITNJE
trening
17.00

KS BITNJE
- uradne ure 18.30

NK BITNJE
trening
17.00

21

22

23

24

25

26

KUD Bitnje
ŠK Vezenje
17.30-19.30

KUD Bitnje
Kleklanje
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje
17.00-19.00

Krajevni praznik
RAZSTAVA KLEKLJANE ČIPKE
otvoritev 18.00
KUD BITNJE (v GD
Bitnje)

Krajevni
praznik
RAZSTAVA
KLEKLJANE
ČIPKE
KUD BITNJE (v
GD Bitnje)

Krajevni praznik
RAZSTAVA
KLEKLJANE
ČIPKE
KUD BITNJE (v
GD Bitnje)

DU Žabnica
Izlet Ilirska Bistrica-Prestranek

KUD Bitnje
Bralni krožek
20.00-22.00

KUD Bitnje
Pravljične urice
17.00-18.00

17

18

19

NK BITNJE
tekma - DLN

maj

DU Žabnica
- Šah (bife Ledine, Žabnica)

27 Dan boja proti
okupatorju

NK BITNJE
trening
17.00

NK BITNJE
trening
17.00

KS BITNJE
- uradne ure 18.30

28

29

30

KUD Bitnje
ŠK Kvačkanje
17.30-19.30

KUD Bitnje
Kleklanje
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA Bitnje
17.00-19.00

NK BITNJE
tekma - Preddvor

DU Žabnica
- Šah (bife Ledine, Žabnica)
NK BITNJE
trening
17.00

NK BITNJE
trening
17.00

KS BITNJE
- uradne ure 18.30

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

4

5

6

7

DU Žabnica
Kolesarjenje
16.00

KUD Bitnje
ŠK 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
Uradne ure 16.00-18.00
(ŠD Žabnica)

PETEK

SOBOTA

NEDELJA

1 Praznik dela

2 Praznik dela

3

8

9

10

NK BITNJE
tekma - Jesenice

DU Žabnica
- Balinanje
- Šah
NK BITNJE
trening
18.00

NK BITNJE
trening
18.00

KS BITNJE
- uradne ure 18.30

11

12

13

14

15

16

17

DU Žabnica
Kolesarjenje
16.00

KUD Bitnje
ŠK Kvačkanje
17.30-19.30

KUD Bitnje
Kleklanje
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA Bitnje
17.00-19.00

Krajevni praznik
RAZSTAVA KROŽKOV
KUD BITNJE
otvoritev 18.00
(v vrtcu Biba)

Krajevni
praznik
RAZSTAVA
KROŽKOV KUD
BITNJE
(v vrtcu Biba)

Krajevni praznik
RAZSTAVA
KROŽKOV KUD
BITNJE
(v vrtcu Biba)

DU Žabnica
Balinanje, šah
NK BITNJE
trening
18.00

NK BITNJE
trening
18.00

KS BITNJE
- uradne ure 18.30
- 32. redna seja 19.00

NK BITNJE
trening
18.00

NK BITNJE
tekma - Britof

18

19

20

21

22

23

DU Žabnica
Kolesarjenje
16.00

KUD Bitnje
ŠK Vezenje
17.30-19.30

KUD Bitnje
Kleklanje
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA Bitnje
17.00-19.00

NK BITNJE
tekma - Podbrezje

KUD Bitnje
Bralni krožek
20.00-22.00

DU Žabnica
Balinanje, šah

KUD BITNJE
izlet v Prekmurje

DU Žabnica
Planinski pohod
Krim, Dolenjska
Kras

KS BITNJE
- uradne ure 18.30

NK BITNJE
trening
18.00

NK BITNJE
trening
18.00

25

26

27

28

29

30

DU Žabnica
Kolesarjenje
16.00

KUD Bitnje
ŠK Kvačkanje
17.30-19.30

KUD Bitnje
Kleklanje
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA Bitnje
17.00-19.00

NK BITNJE
trening
18.00

NK BITNJE
Janov memorial

DU Žabnica
Izlet
Radeče-vožnja s s
splavom
NK BITNJE
trening
18.00

DU Žabnica
- Balinanje
- Šah
NK BITNJE
trening
18.00

KS BITNJE
- uradne ure 18.30

Termine za vse napovedane dogodke lahko preverite na:
- spletni strani KS Bitnje (http://www.bitnje.si/ )
- oglasnih deskah KS Bitnje po Bitnjah,
- e-mailu: ks.bitnje@abakus.si,
- telefonu KS Bitnje: 041 759-104 (delovni dnevi 16.00 - 19.00, sobota 9.00 - 12.00).

NK BITNJE
tekma - Trboje

24

31 Binkoštna
nedelja

Študijski krožek Vezenje

JA

DOG A

Bralni krožek Sorško polje
V letošnji sezoni smo bralci bralnega
krožka prebrali kar nekaj zanimivih, lepih, pogovor zbujajočih pa tudi čustvenih
knjig. Vsaka se nas je dotaknila, nekaj
izmed njih pa še prav posebno. Poleg
vseh pravil bralcev smo mi dodali še
svoje pravilo, in sicer, da vsakega avtorja
beremo skupaj le enkrat, četudi je zelo
plodovit in nas bi utegnilo zanimati
več njegovih knjig. Na ta način spoznavamo več avtorjev, več slogov pisanja.
Privoščili smo tudi filmski večer,
ogledali smo si krasen film Čokolada.
Tudi letos bomo sodelovali na Slovenskih dnevih knjige, tako da bomo skupaj
z bralnimi krožki po vsej Sloveniji
prebrali knjigo Marka Sosiča Tito, amor
mio, potem pa se pridružili klepetu na
literarnem srečanju v Društvu slovenskih pisateljev.
Mateja Arhar,
mentorica BMK

Vabilo na izlet KUD
Kulturno umetniško društvo Bitnje
organizira:
TRADICIONALNI IZLET,
ki bo v soboto, 23. maja 2009.
Tokrat se bomo odpeljali v Prekmurje.
Program izleta je presenečenje za vse
udeležence.
Cena za člane KUD je 25 €, za vse
ostale 35 €.
Prijave in denar zbiramo do 15. maja
2009 vsak torek in sredo od 17. 30 do
18. ure v prostorih KS (GD Bitnje) do
zasedenosti avtobusa.

Ustvarjalke ŠK Vezenje smo v decembru in januarju sodelovale na razstavi
vezenin v Gorenjskem muzeju v Kranju.
Predstavile smo se z motivom gorenjskega nageljna.
Naš naslednji izziv je bilo vezenje na
majčke. Narisale smo poljubne motive in
se lotile dela. Majčke nam lepo uspevajo.
Z njimi se bomo ponašale na zaključnem
izletu KUD Bitnje.
Mateja Arhar,
mentorica ŠK

Vabilo na razstavo klekljane čipke
Vabimo vas na
RAZSTAVO KLEKLJANIH ČIPK,
ki so jih ustvarile spretne roke članic
klekljarskega krožka KUD Bitnje, in sicer
od petka, 24., do nedelje, 26. aprila
2009, v Gasilskem domu Bitnje.
Otvoritev razstave bo v petek,
24. aprila, ob 18. uri.
Vezilja pri delu

Vljudno vabljeni!

Vabilo na razstavo krožkov KUD
Bitnje

Prihod pomladi

KUD Bitnje vabi vse krajanke in krajane,
da si

Drage krajanke, spoštovani krajani!
Ob krajevnem prazniku vas vabimo na
tradicionalno prireditev

NA RAZSTAVI, ki bo
od 15. do 17. maja 2009
v vrtcu Biba v Zg. Bitnjah

PRIHOD POMLADI,
ki bo v torek, 31. marca 2008, ob 17.
uri v dvorani Gasilskega doma Bitnje.

ogledate izdelke, ki so nastali v krožkih,
ki delujejo v okviru KUD Bitnje.

S svojimi nastopi vas bodo razveselili
naši najmlajši glasbeniki, plesalci, recitatorji in pevci.

Seznanili se boste tudi z delovanjem
vseh krožkov ter se lahko tudi včlanili
vanje.
Otvoritev razstave bo v petek, 15.
maja, ob 18. uri.

Vabljeni!
Prisrčno vabljeni!
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Za sladko presenečenje bodo poskrbele
članice članice KUD Bitnje.
Prisrčno vabljeni!

Adaptacija Gasilskega doma Bitnje
Verjetno ste krajani že sami opazili, da
se v gasilskem domu in okoli njega že
nekaj časa odvijajo razne aktivnosti.
Gasilsko društvo Bitnje je na sejah UO
PGD v prejšnjem letu razpravljalo
o izgradnji podstrešnih prostorov, kjer
bi zgradili veliko večnamensko dvorano,
učilnico in dva toaletna prostora.
Predvsem si želimo imeti učilnico, ki bi
bila namenjena za izobraževanje naših
članov društva pa tudi za dejavnosti ostalih društev v naši KS. Učilnica je zelo
potrebna, saj želimo našo mladino pa
tudi ostale člane društva izobraževati na
področju gasilstva. Samo dobro izšolan
in praktično izurjen gasilec je lahko kos
vsem operativnim nalogam, ki ga čakajo
na raznih intervencijah. Večnamenski
prostor bi namenili za kulturne prireditve in večje sestanke, kot so občni zbori
in ostale večje prireditve. Tako nam ne bi
bilo več treba vsakič prazniti garaže, kjer
so gasilski orodni avto in ostala oprema.
Prenovili bomo tudi dosedanjo dvorano
oziroma garažo in orodišče ter odstranili balkon. Orodišče pod balkonom bo
prestavljeno na novo lokacijo na zahodno
stran doma za prizidkom nove garaže.
S tem bomo povečali dosedanjo dvorano,
kjer bosta v prihodnosti oba avtomobila orodni in moštveni.

Planiran je še en izvoz na cesto. Dvorana
se bo bistveno povečala tudi za razne
prireditve - gasilske in druge prireditve
za krajane. Vsi se zavedamo, da večjih
prostorov v naši KS ni, zato bi bilo
smotrno uporabiti že obstoječe prostore
v gasilskem domu za različne dejavnosti.
Načrtuje se tudi prenova notranjih vrat,
vhodnih vrat in oken ter pridobitev
čajne kuhinje za potrebe ob raznih
prireditvah.
Nad dvorano oz. novim večnamenskim
prostorom je bil leseni strop, sedaj pa je
armirana betonska plošča, ki zagotavlja
trdnost in varnost podstrešne dvorane.
Za vse te dejavnosti so potrebna kar
izdatna finančna sredstva. Računamo,
da bodo ti stroški znašali nekje v višini
25.000 EUR ali več, kar je za društvo kar
velik finančni zalogaj. Naša odločitev za
to prenovo je bila sicer težka, a dobro
premišljena. Vse načrtovanje je potekalo
zelo dolgo in na koncu smo se le odločili,
da bomo začeli z deli.
Rad bi se še zahvalil vsem donatorjem in
krajanom, ki nam pomagajo s prispevki
za koledar ob koncu leta in s podarjenim
materialom.

Nakup novega orodnega vozila
V letošnjem letu gasilsko društvo Bitnje
pričakuje še eno veliko pridobitev. Naše
orodno gasilsko vozilo je dopolnilo že 23
let in je tehnično že precej nevarno, zato
smo se z Gasilsko zvezo Mestne občine
Kranj in Mestno občino Kranj dogovorili
za nabavo novega orodnega vozila, ki ga
nujno potrebujemo za varno izvajanje
svojih nalog na vajah in intervencijah.
Uradni prevzem vozila bo v soboto, 4.
julija, na veselici v Srednjih Bitnjah, ki
bo trajala kar dva dni.
V petek, 3. julija, bosta nastopala Pop
Design in Rok’n’band, v soboto, 4.
julija, pa bo nastopala Natalija Verboten s svojim ansamblom. Vse skupaj
bo potekalo pod velikim prireditvenim
šotorom. Vljudno vabljeni!
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
Predsednik PGD,
Pogačnik Miran GČ

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
Predsednik PGD,
Pogačnik Miran GČ

Študijski krožek Kvačkanje
Ustvarjalke ŠK se trudimo s kvačko.
Nakvačkale smo že kar precej izdelkov.
Naučile smo se izdelati blazino za
sedenje. Za velikonočni in pomladni čas
smo izdelale kvačkane pirhe, sedaj pa se
bomo lotile kvačkanih punčk.
Mateja Arhar,
mentorica ŠK

Kvačkani pirhi
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Janov memorial
V soboto, 30. maja 2009, NK Bitnje prireja družabno srečanje z nogometnim
turnirjem veteranskih ekip.
Na turnir so poleg domače ekipe povabljene veteranske ekipe Velesovega,
Hrastij in Kranja 2005. Za boljše vzdušje
bomo organizirali razne družabne igre.
Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
Prisrčno vabljeni vsi krajani in ljubitelji
nogometa.
V primeru slabega vremena bo prireditev prestavljena na naslednji teden.
UO NK Bitnje
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Otroci uživajo ob pripovedovanju pravljice
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Otroške ustvarjalne delavnice
V času med novoletnimi in februarskimi počitnicami nam je postalo malce
dolgčas, in tako smo se v petek, 30.
januarja, zbrali vsi polni pričakovanj in
ustvarjalne vneme v gasilskem domu.
Animatorki sva bili nadvse veseli družbe
kar osemnajstih mladih ustvarjalcev,
starih od 2 do 12 let. Ustvarjali smo
figurice iz Hama perlic, ki nam jih je
velikodušno podarila trgovina Pikapolonica.
Naše mamice so NAJ NAJ NAJ! Le
kaj bi jim lahko podarili za darilo ob
prazniku? Prelepo šatuljo za največje
zaklade izpod naših malih prstkov, ki
smo jo izdelali pred 8. marcem. Seveda
je vsak mali ustvarjalec podaril svoji
mamici tudi en velik poljub!

Otroci so navdušeni nad perlicami

Zala in Nina
Izdelali smo prekrasne šatulje

Dragi prijatelji pravljic!
Šolsko leto se že skorajda nagiba
k prvomajskim počitnicam, KUD Bitnje
pa bo takrat uspešno zaključilo sezono
pravljičnih uric 2008/2009. Prav je, da
se sprehodimo po letnem izkupičku
pravljic, ki so nas bogatile v prijetnem
vzdušju in obisku. Urice je obiskovalo
od 8 do 12 otrok. Dobrodošli pa ste bili
prav vsi otroci - predšolski in šolski pa
tudi kakšne mamice, očka ali babice
nismo poslali domov. Seveda, pravljice
so za vsakogar! Tako v srčkih ostajamo
mladi.
Že na prireditvi »Direndaj 2008« smo
otroke obvestili o terminih pravljic in
staršem pridno razdelili vabilca s seznamom pravljic.
V svet pravljic smo se podali z Vilo Valentino in si vsi želeli postati prijateljska
vila kot tista iz pravljice. Sončnica z
zlatim srcem nas je pospremila v globoko
jesen, zato smo tudi sami izdelali
sončnico iz gozdnih sadežev ter si jo
obesili okoli vratu. Slaba volja nam
z istoimensko pravljico ni prišla v navado. Pošteno smo se nasmejali in ugotovili, da se kdaj pa kdaj tudi nam zgodi,

da po nepotrebnem stresamo slabo voljo
naokrog. A ne za dolgo! Še vedno smo
bili jesenski, zato smo poslušali Zgodbe
iz zelenega gozda. Živalim se dogaja
toooooliko stvari, prisluhnili smo jim
tudi mi. Kia Pilkkia je posebno nesrečen
otrok z dolgim nosom, ki nikakor ne
neha rasti. Konec dober vse dobro, Kia
se zaposli v cirkusu in je srečna. Naše
babice znajo biti babice! Pa ne samo to!
Imajo skrivnosti, ki jih razkrijejo le ob
posebnih priložnostih. Babica iz Babičine
skrivnosti jo je zagotovo.
Obrnili smo koledar v leto 2009 in se
še nekajkrat zbrali ob knjigi. Brali smo
Princesko Lili, ki je bila povabljena na
ples. Tudi sami smo naredili princesko in njeno krono. Pa Čisto resnico o
vranu Dokolenku, ki je pretihotapil celo
druščino prijateljev do tetke Tortoline …
Ni kaj, smeha je bilo poln vlak, namreč
z vlakom in kovčki so tihotapili svoje
živalske prijatelje.

na vrsti predstava dramskega krožka
iz OŠ Besnica, pravljično potepanje pa
bom zaključili 23 aprila s pravljico Zaljubljeni zvonček.
Veselim se zadnjih pravljičnih uric
z vami, potem pa se vidimo na Direndaju 2009, ko vam napovem nove pravljice
za sezono 2009/2010. JUHUHU!
Pravljični pozdravček od pravljičarke
Mojce!

Otroci si po pravljici želijo ustvarjati,
zato se tega tudi lotimo in na temo pravljice izdelujemo iz različnih materialov.
A pravljic še ni konec! Dobimo se še
dvakrat v aprilu, in sicer 9. aprila, ko bo
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Obdarovanje otrok
O obdarovanju otrok je bilo napisanega
in povedanega že veliko. Starši to
preberemo, si mislimo svoje in hitro
pozabimo na pametne nasvete, ki jih
nemalokrat napišejo izkušeni strokovnjaki.
Vem, da je težko našim malim odreči
nekaj, kar si želijo. Srce se nam trga, ko
nas otrok prosi za kaj, mi pa oklevamo
in presojamo, medtem ko v nas zrejo
oči, polne pričakovanja. Koliko nas je, ki
znamo odločno razložiti otroku, zakaj

mu tega ali onega ne bomo kupili?
Naj vas čisto na tiho spomnim na vaša
mlada in otroška leta. Vem, vem, kaj
boste porekli!
»Naj že preneha s temi primerjavami!
Kdo bo ves čas poslušal o tem, kako
je bilo, ko smo bili mi mladi? Časi so
se spremenili, mi tudi in naši otroci
tudi! Kaj pa šele vnuki! Ti živijo v čisto
drugačnem svetu, kot smo ga imeli mi!«
Prav imate. Ne bom vam solila pameti s
temi starimi, oguljenimi frazami, čeprav
12 informator26
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vsi vemo, da so še kako resnične. Veste,
tudi jaz sem se sama sebi zaobljubila, da ne
bom svojim otrokom nikoli pridigala tiste
znane: »Ko sem bila pa jaz majhna …«
Vseeno pa bi vam rada nekaj povedala,
pravzaprav bi vas rada opozorila, kar
največkrat prezremo, ko otrokom kupujemo darila, vendar stvar popolnoma
drži. Morda mi boste dali prav, ko boste
prebrali zaključek tega razmišljanja.
Zakaj si otroci in mladostniki zaželijo
nove igrače ali računalniške igrice ali
česa podobnega? Ker imajo to tudi
njihovi vrstniki! Največkrat so jim
všeč stvari, ki jih že imajo sošolci ali
prijatelji. Običajno jim to kmalu tudi
kupimo, čeprav nimajo rojstnega dne.
Za praznike nam pa že zmanjka idej,
ker otroci preprosto že vse imajo. Vsaj
večina, izvzeti so seveda tisti, ki komaj
preživijo …
Ne bi vas rada prepričevala, da ne kupujte daril, saj so pomembna in prav je, da
jih ljudje dobivamo in se jih veselimo.
Rada pa bi vas spomnila na to, da si je

vsako stvar treba želeti, zelo želeti, da
jo potem dobiš. Če pogledate s strani
odraslih, mi boste dali prav, saj mora
tudi pri odraslem človeku najprej vzbrsteti želja. Koliko časa si želimo stvari
odrasli? Odvisno od naše finančne situacije in verjetno še česa. Dlje ko čakamo
na uresničitev želje, bolj se veselimo in
bolj cenimo kupljene oziroma dobljene
predmete. Naši otroci pa vse prehitro
dobijo, kar si zaželijo. Mislim, da si
niti zaželeti nimajo časa. Samo malo

postrani nas pogledajo v trgovini ali pa
namignejo doma, že je vse pred njimi.
Nekoč sem prebrala zelo pametno misel
nekega modreca, ki je dejal, da otroke
oropamo hrepenenja, če jim takoj vse
damo ali kupimo. Res je, današnji otroci
ne znajo hrepeneti, kmalu pa se bodo
odvadili tudi želeti. To je tisto, kar sem
vam želela povedati. Otroke vse prehitro
oropamo hrepenenja. Ponujam vam
nekaj nasvetov. Dobro se je z otrokom
pogovarjati o tem, česa si želi. Pogovarjajmo se z otrokom o ceni. Razložite
mu, koliko ur dela je potrebno za tak
nakup. Morda bi otroku predlagali, naj
v ta namen tudi sam prispeva delček
svoje žepnine. Če se vam zdi igrača
nevzgojna, če se ne bo iz igre ničesar
naučil, če celo vzbuja nasilje, mu to
povejte. Razni »spajdermeni«, »himeni«
in »supermeni« ne sodijo med vzgojne
igrače.
Veliko odraslih želi otroke presenetiti.
V tem primeru jih seveda ne morete
peljati s sabo v prodajalno, ampak ste
pred težko nalogo postavljeni sami.
Nikoli ne boste zgrešili, če kupite knjigo
ali kakšno družabno igro.
Meni pa so najbolj všeč taka darila,
ki malo stanejo, a pustijo velik vtis.
Govorim o skupnem obisku gledališča,
kina ali živalskega vrta. Otrokom najbolj
manjka časa, ki bi ga radi in morali
preživeti s starši in starimi starši. Tako
darilo je vredno veliko, veliko.
Seveda pa ne smemo pozabiti otroke
naučiti, da morajo tudi oni kaj pokloniti
ob praznikih ali ostalih svečanostih.
Najbolj narobe je, če jim damo denar, da
otrok sam izbira in kupuje. Vaše spremstvo potrebuje in vaš nasvet, lahko pa
delno upoštevate tudi njegovo mnenje.
Otroci imajo večkrat čudovite ideje!
Kaj pa ročno izdelovanje daril doma? Ste
se tega že lotili? Kakšna svečka, prtiček,
cvetlični aranžma, kazalo za knjigo …?
Ideje najdete v literaturi in na internetu.
Ustvarjalnost in skupno preživljanje
prostega časa sta za vaše malčke
najlepše darilce. Kot škatlica spominov,
zavezanih s čudovito pentljo. Nekoč
jih bodo vaši otroci in vnuki v mislih
odvijali in takrat bodo lahko podoživljali
srečne trenutke otroštva. Tega jim ne
bo ponudila niti najboljša in najdražja
igrača, ki bo čez nekaj časa ležala že
kdove kje.
Pustimo torej otrokom hrepenenje. Naj
se tega grenko sladkega čustva čim bolj
naužijejo.
Tatjana Štular,
profesorica razrednega pouka
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Mljask, dobre knjige

Jodi Picoult:
Rojena iz tvojega življenja
Anne se je rodila zato, da bi pomagala svoji bolni sestri Kate. Pomagala s svojimi
organi, kajti Kate je na smrt bolna. Ima levkemijo in reši jo lahko samo presaditev
telesnih tekočin darovalca, ki ima take karekteristike kot ona sama. Vendar se
darovanja stopnjujejo do te mere, da se Anne odloči, da svojih organov ne bo več
darovala. Noče več živeti po bolnišnicah, hoče zaživeti polno življenje, zato sproži
sodni postopek na sodišču.

Luis Sepulveda:
Starec, ki je bral ljubezenske romane
Antonia Joseja Bolivarja Proana, ki živi ob porečju Amazonke, se ga čas in civilizacija
nista dotaknila. Od življenja mu je ostala le zbledela ženina fotografija in umetno
zobovje, ki ga hrani v žepu, da se mu ne bi preveč obrabilo. Toda je srečen, ker zna
brati. In vedno bere ljubezenske zgodbe s srečnim koncem. Tenkočutna skrivnost
narave, pragozd, rastlinje in divje zveri so del starčevega vsakdana.

Sonce vabi na plano. In če vas poleg njega greje še dobra knjiga, potem vam bo res lepo!
Mateja Arhar, mentorica BMK

Zdaj ni več najboljši sosed
Merkator, ampak policaji, ker
imajo vedno akcije, če plačaš
v 8 dneh imaš 50% popusta in
hitro dobiš pike.
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Ob krajevnem prazniku, 27. marcu,
iskreno čestitamo krajankam in krajanom!
KS Bitnje ter vsa društva in organizacije

danaja.oblak@lubenica.si

