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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.

URaDNe SeJe SVeta KS bItNJe
Uradne ure sveta KS Bitnje so vsak 
četrtek v prostorih KS Bitnje v GD 

Drage krajanke, spoštovani krajani!

Topli dnevi so se od nas za nekaj časa 
poslovili, spet je tu jesen. Hladni, deževni 
in mrzli dnevi. Prijetno nam je v toplih 
hišah, še prijetneje, če imamo v roki našo 
novo številko krajevnega glasila Informa-
tor. 27. po vrsti.
V glasilu boste spet našli naše stalne 
rubrike: SKS obvešča, novičke, dogaja … 
Ne prezrite pa tudi napovednika, kjer so 
natančno zapisani vsi dogodki, ki se bodo 
dogajali v novembru in decembru. Teh 
bo res veliko in prepričana sem, da bo 
vsakdo našel nekaj zase.
Naj vas spet povabim k pisanju. 
Pošljite vaše prispevke, predloge, 
pripombe, pohvale na že znane 
naslove:
-  nabiralnik KS Bitnje pri vhodu v GD 

Bitnje,
-  naslov: KS bitnje, Zg. Bitnje 33, 4209 

Žabnica,
-    e-mail: ks.bitnje@abakus.si.
Lepo jesen vam želim in se spet beremo v 
28. številki, ki bo izšla pozimi.

Mateja Arhar, 
urednica

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

beSeDa

UReDNIštVa
KaZaLO

Bitnje s pričetkom ob 18.30. Na uradnih 
urah je prisoten en član sveta KS Bitnje. 
Prosimo, da se na uradne ure najavite 
najkasneje dva dni prej.

SeJe SVeta KS bItNJe
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. 

Predvideni termin sej v letu 2009:
36. seja 5. 11. 2009 ob 19.00
37. seja 3. 12. 2009 ob 19.00

Svet KS Bitnje

Razširitev nevarnega odseka v Zgornjih Bitnjah

Struga potoka pred ureditvijo Struga potoka med urejanjem

Močna neurja so močno spodjedla 
škarpo za Žepkom. 
Ta del potoka Žabnica smo zato 
uvrstili med nujne infrastrukturne 
posege v naši krajevni skupnosti. 

Struga se je uredila v skladu 
s projektom ureditve struge po-
toka Žabnica iz leta 1999, 
z malenkostnimi spremembami. 

Zavedamo se, da sedaj izgleda 
nekoliko čudno, ker je struga na 
tem delu preširoka in se ne sklada 
z ostalo strugo. Toda to je edini 
način, da ne bo v prihodnosti 
dvojnega dela in da se bo zgornji 
tok potoka Žabnica počasi tudi 
uredil.

NOVa INFRaStRUKtURa V bItNJaH

Izgradnja prehoda za pešce v Zgornjih Bitnjah Asfaltiranje odseka Srednje Bitnje 1 - 3



NOVIčKe

POROčILO DU bItNJe StRaŽIšče

Bliža se konec drugega leta delovanja 
Društva upokojencev Bitnje Stražišče. 
Kljub recesiji smo še razširili aktivnosti. 
Tradicionalnim srečanjem, izletom 
po domovini in bližnji tujini ter gor-
skim vzpon smo dodali še kolesarske 
izlete, telovadbo, balinanje, izdelavo 
čipk, zdravstveno dejavnost, kulturne 
prireditve, nabiranje zelišče. Društvo 
v več primerih prispeva za pokritje teh 
stroškov.

V letu 2009 smo pridobili kar precej 
novih članov, tako da nas je preko 570 
in prihajajo tudi iz drugih krajevnih 
skupnosti ter tudi izven MO Kranj.
Društvo v imenu vseh združuje tudi 
interese glede socialne varnosti, je in bo 
protestiralo proti zmanjšanju pravic iz 
pokojninskega in zdravstvenega zavaro-
vanja. Pridobljene pravice iz poklicne 
kariere so neodtujljive, ne morejo biti 
odvisne od krize ali politične elite. 
V času službovanja je večina prejemala 
nizke plače, danes pa na podlagi teh 
nizke pokojnine. Le-teh pa ne smemo 
še zmanjšati.

Tudi okvirni načrti za zimo in drugo leto 
kažejo, da bodo aktivnosti zanimive za 
veliko članov.

Tone Kaštivnik, 
Predsednik

INteRNa KNJIŽNICa KUD bItNJe

Novost letošnje sezone je interna 
knjižnica. V njej so zbrane knjige in 
revije s predlogi za ustvarjanje na 
različnih področjih: izdelki iz papirja, 
keramike, stekla, različni poslikave, 
pletenje, kvačkanje, vezenje ...
Knjižnica deluje vsak torek od 17. do 19. 
ure in je namenjena vsem udeležencem 
krožkov oz. članom društva.

Vabljeni!

NOVO NOGOMetNO IGRIšče 
V bItNJaH

NK Bitnje bo ob veliki pomoči MO Kranj 
še v letošnjem letu (ob morebitnih vre-
menskih neprilikah pa spomladi 2010) 
popolnoma obnovil nogometno igrišče 
v Spodnjih Bitnjah. UO NK Bitnje si 
je ob nastopu funkcije v juniju 2007 
zadal plan dela, v katerem bi bilo novo 
nogometno igrišče narejeno v štirih 
letih. Ob tej priložnosti se zahvalju-
jemo MO Kranj za pomoč, še posebej 
pa podžupanu g. Igorju Velovu, ki ima 
ogromne zasluge za ta projekt. Tako 
bo NK Bitnje imel z novim igriščem 
popolnoma nove možnosti za razvoj in 
napredek, ki je že sedaj očiten. 

Doljak Tomaž,
predsednik NK Bitnje

KOšaRKašKO IGRIšče V bItNJaH

Bitnje kot vas-naselje s skoraj 3000 
prebivalci žal nima niti ene asfaltirane 
površine s koši, na kateri bi rekreativni 
košarkarji, mladina in krajani Bitenj 
pokazali svoje znanje ali pa preprosto 
preživeli športno popoldne v metanju 
na koš. 

NK Bitnje je sprožil akcijo, da bi 
v doglednem času to igrišče tudi 
dobili poleg nogometnega igrišča (na 
parkirnem prostoru). Ker MO Kranj in 
s tem tudi NK Bitnje ne razpolaga 
z zemljiščem, primerno velikim za 
igrišče, smo zaprosili Rimsko katoliško 
cerkev (kot lastnika sosednjih parcel) 
za soglasje, da bi na njihovi zemlji to 
igrišče naredili za dobrobit krajanov 
Bitnja. Dobili smo prijazen odgovor, 
da soglašajo s tem projektom. 

NK Bitnje je skupaj s KS Bitnje stopil 
v akcijo za pridobivanje sredstev, 
potrebnih za ta projekt. 

Doljak Tomaž,
predsednik NK Bitnje

NOGOMetNI KROŽeK Na POš 
ŽabNICa

NK Bitnje ima v letošnjem šolskem letu 
tudi nogometni krožek na Podružnični 
osnovni šoli v Žabnici. Treningi poteka-
jo dvakrat tedensko, celoten program 
pa izvira in generira z vse-gorenjskim 
projektom pod imenom GORENJSKA 
NOGOMETNA ŠOLA ROŽLE. V NK Bit-
nje smo se že ob ustanovitvi pridružili 
projektu, ki teži k cilju, da bi v vsaki 
osnovni šoli imeli nogometni krožek. 

Ob spoznanju, da bomo imeli novo 
nogometno igrišče, je nogometni krožek 
na osnovni šoli Žabnica popolnoma 
nova zadeva, ki bo predvsem v prihod-
nosti imela velik vpliv na priliv mladih 
igralcev v NK Bitnje. 

Doljak Tomaž,
predsednik NK Bitnje

GaSILSKa NOVIčKa

Držimo pesti za naša dekleta!

Letošnje leto se lahko z odličnimi 
rezultati pohvalijo veteranke PGD 
Bitnje. Na občinskem tekmo-
vanju, ki je potekalo 16. maja na 
Laborah, so zasedle odlično drugo 
mesto v svoji kategoriji in se s tem 
neposredno uvrstile na regijsko 
tekmovanje. 
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Najbolj pogost znak je tako imenovani znak Mobiusova zanka, ki se 
pojavlja v razliËnih oblikah in pomeni, da se izdelek ali embalaæa 
lahko predela oziroma oznaËuje izdelek, ki je æe izdelan iz recik-
liranih materialov.

Vsak krak predstavlja del verige recikliranja: zbiranje, predelava v 
nov izdelek in nakup izdelka iz reciklata.

Trikotnik pomeni, da izdelek lahko recikliramo. Znotraj in pod zna-
kom so pogosto napisane številke, pod njim pa Ërkovne kratice, ki 
oznaËujejo vrsto materiala. Oznake se nanašajo na razliËne vrste 
plastiËnih materialov.

Simbol s kroænico se uporablja za embalaæo, ki je delno ali v celoti 
izdelana iz recikliranega materiala. »rka X oznaËuje procentualni 
deleæ recikliranega materiala.

PušËici predstavljata, da je izdelek namenjen veËkratni uporabi, kot 
so na primer povratne steklenice.

Zelena pika oznaËuje, da je embalaæa izdelka vkljuËena v sistem 
ravnanja z odpadno embalaæo. Izdelek se zbira, ponovno uporabi, 
reciklira ali drugaËe ustrezno predela. 

Znak oznaËuje, da se mora izdelek odloæiti loËeno. Pojavlja se veËi-
noma na elektriËni in elektronski opremi.

izdelek Je priJazen dO OkOlJa
V kolikor je izdelek oznaËen z ekološkim znakom, ga ne odloæimo v obiËajen zabojnik za mešane komunalne odpadke, paË pa v zabojnike za 
loËeno zbiranje odpadkov. 

Danes je na træišËu veliko izdelkov, ki so manj škodljivi za okolje oziroma so do okolja prijaznejši od drugih. S tem, ko se odloËamo zanje, 
veliko prispevamo k ohranjevanju naravnih virov. 

x%

Sledimo znakom na izdelkih. pomagali nam bodo pri loËevanju odpadkov.

Koristni odpadki so tisti odpadki, ki 
jih lahko predelamo in ki lahko 

postanejo surovine za proizvodnjo 
novih izdelkov.  

Nekoristni odpadki so tisti odpadki, 
ki jih zaenkrat še ne moremo 

predelati in ne ponovno uporabiti.  

se zaËne pri vsakem od nas.
Odpadke delimo na koristne in nekoristne,  

zato jih nikar ne mecimo v isti koπ.

Akcija 
zbiranja

nevarnih 
odpadkov

Biološke 
odpadke 
kompostiramo 
na svojem vrtu

Koristne 
odpadke
odloæimo v
namenske 
zabojnike

Koristne in  nekoristne  odpadke 
odloæimo v zbirni center za loËeno 
zbiranje odpadkov.

Nekoristne odpadke 
odloæimo  v 

obiËajne zabojnike

LoËeno 
zbiranje 

kosovnih 
odpadkov

Pot odPadka
Strokovno uniËenje
nevarnih odpadkov

koristni odpadki 
gredo v predelavo

NEVARNI ODPADKI

NEKORISTNI 
ODPADKI

KORISTNI 

ODPADKI

BIO
LO

©KI 

ODPADKI

KORISTNI 

IN NEKORISTNI 

ODPADKI

KORISTNI IN NEKORISTNI 
ODPADKI

Nekoristni odpadki 
konËajo na odlagališËu

Odvoz 
naroËite z dopisnico.

kOmpOSTiraJ na 
SvOJem vrTu

Na svojem vrtu postavimo kompostnik in tako sami poskrbimo za svoje biološke odpadke. S 
pravilnim ravnanjem z bioloπkimi odpadki pripomoremo k zmanjπanju toplogrednih plinov.

Kompostnik postavimo na polsenËen del vrta, zašËiten pred vetrom. Postavimo ga direktno 
na zemljo in ga ne podlagamo z betonom ali drugim materialom, saj je pomembno, da  
mikroorganizmi neovirano prehajajo iz tal v kompost.

kOmpOSTiraJ na 
SvOJem vrTu

Na svojem vrtu postavimo kompostnik in tako sami poskrbimo za svoje biološke odpadke. S 
pravilnim ravnanjem z bioloπkimi odpadki pripomoremo k zmanjπanju toplogrednih plinov.

Kompostnik postavimo na polsenËen del vrta, zašËiten pred vetrom. Postavimo ga direktno 
na zemljo in ga ne podlagamo z betonom ali drugim materialom, saj je pomembno, da  
mikroorganizmi neovirano prehajajo iz tal v kompost.

OZaVeStIMO

Odgovorno            
ravnam                     
z                         
nevarnimi  odpadki 

• Nevarne odpadke nikoli ne 
odložim skupaj z ostalimi 
odpadki v običajne zabojni-
ke. 

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

• Odpadno motorno ali jedil-
no olje ne zlivam v kanali-
zacijo. 

• Zavedam se nevarnosti 
nepravilnega odlaganja 
baterij, čistil, kozmetike, 
zdravil, barv, lakov, jedilne-
ga in motornega olja, aku-
mulatorjev, kemikalij, pes-
ticidov, umetnih gnojil,... 

Vsaka                  

privarčevana 

kapljica vode 

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 pora-
bim veliko manj vode kot 
če se kopam v kadi. 

• Med umivanjem zob zapi-
ram 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 količi-
ne vode) oziroma izberem 
krajši program. 

• Pri ročnem pomivanju 
posode, natočim vodo v 
korito ali skledo, pod teko-
čo vodo jo samo                  
splakujem. 

Najboljši odpadek je tisti,           
ki sploh ne nastane. 

• Izogibam se nepotrebni 
embalaži. 

• Izogibam se izdelkom za 
enkratno uporabo. 

• Izberem povratno embala-
žo. 

• Hrane ne zavijam v odveč-
no folijo ali papir. Upora-
bim plastične posode. 

• V trgovino se odpravim z 
nakupovalno vrečko. 

• Podarim 
stvari, ki jih 
ne potrebu-
jem več. 

Odgovorno 
nakupujem. 

• Ne pretiravam, kupim le 
tisto, kar potrebujemo. 

• Kupujem okolju prijazne 
izdelke, ki so narejeni iz 
recikliranih materialov 
oziroma se lahko predelajo. 

• Izogibam se izdelkom, ki 
vsebujejo nevarne snovi. 

• Sem pozoren na ekološke 
znake na embalaži izdelka. 
Ti znaki označujejo, da je 
izdelek prijazen do okolja. 

• Izogibam se uporabi pršil v 
dozah na potisni plin.  

• Kupujem univerzalna           
čistila. Izogibam se izdel-
kom, namenjenih specifični   
uporabi, saj je v njih večja 
koncentracija nevarnih 

snovi. 

 

 

 

 

Varčujem  z energijo. 

• Ugašam luči. 

• Izključim aparate ko jih ne 
uporabljam. Aparati tudi ko 
so v stanju pripravljenosti 
porabijo veliko energije. 

• Odločam se za energijsko 
varčne naprave. 

• Namesto klasi-
čnih uporabim 
varčne sijalke. 

Kompostiram 

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

 

Ločujem odpadke 

• Niso vsi odpadki nekaj 
grdega, umazanega, pač pa 
so surovina pri proizvodnji  
novih izdelkov. 

• Z odlaganjem odpadkov na 
ekoloških otokih in zbirnih 
centrih omogočim korist-
nim odpadkom, da končajo 
v predelavi in ne na odlaga-
lišču. 

• Revijam in prospektom 
odstranim folijo. 

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

• Pri stekleni embalaži ods-
tranim kovinski oziroma 
plastični pokrov. Stekleno 
embalažo odložim v zaboj-
nik za steklo, kovinski 
oziroma plastični pokrov 
pa v zabojnik za plastenke 
in pločevinke. 

Redno praznim greznico 

• Zagotovim, da se greznične 
gošče predelajo na čistilni 
napravi.  

• Greznične gošče vsebujejo 
veliko okolju in zdravju 
škodljivih snovi, zato jo je 
prepovedano odvažati na 
javne ali kmetijske površi-
ne. 

• Praznjenje greznice naro-
čim pri Komunali Kranj, saj 
je podjetje pooblaščeno za 
praznjenje greznic ter pre-
vzem in predelavo gošč. 

Kako lahko tudi jaz varujem okolje? 
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november december
PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA NEDELJA

2 3 4 5 6 7 8

PGD Bitnje: 
Usposabljanje za 
gasilce

KUD Bitnje: študijski 
krožek - Pletenje 
17.00-19.00

KUD Bitnje 
Kleklanje 
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA Bitnje 
17.00-19.00

DU Bitnje 
Stražišče: 
Balinanje

NK BITNJE:
trening  članske 
ekipe OŠ Stražišče 
16.00-17.30

DU Bitnje Stražišče: 
Telovadba v GD Bitnje

DU Bitnje: Stražišče 
Zaključni planinski 
izlet”

DU Žabnica 
Uradne ure 16.00-18.00 
(ŠD Žabnica)

NK BITNJE:
trening  veteranske 
ekipe OŠ Stražišče 
17.30.-19.00

VRTEC BIBA: 
Ustvarjamo v 
delavnici - od ideje do 
izdelka, 18.00

DU Bitnje Stražišče: Kleklanje v OŠ 
Stražišče 
16.30

DU Žabnica: 
Telovadba v OŠ 
Žabnica 
17.00

VRTEC BIBA: Folklora v našem 
vrtcu 
15.00-16.00

DU Bitnje Stražišče 
Balinanje

Uradne ure KS Bitnje 
18.30

Seja sveta KS Bitnje 
19.00-21.00

9 10 11 12 13 14 15

DU Bitnje Stražišče: 
Telovadba v GD Bitnje

KUD Bitnje: 
študijski krožek 
Ustvarjalne delavnice 
17.00-19.00

KUD Bitnje: 
Kleklanje 
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA Bitnje: 
17.00-19.00

DU Bitnje 
Stražišče: 
Balinanje

NK BITNJE:
trening  članske 
ekipe OŠ Stražišče 
16.00-17.30

DU Bitnje 
Stražišče: 
Martinovanje

DU Žabnica: 
Telovadba v OŠ 
Žabnica 
17.00

KUD Bitnje: 
Bralni krožek 
20.00-22.00

DU Bitnje Stražišče: 
Kleklanje v OŠ Stražišče 
16.30

NK BITNJE:
trening  veteranske 
ekipe OŠ Stražišče 
17.30.-19.00

DU Bitnje Stražišče 
Balinanje

DU Žabnica: 
Martinovanje

KUD Bitnje: Pravljične urice 
17.00-18.00”

VRTEC BIBA: Folklora v našem 
vrtcu 
15.00-16.00

Uradne ure KS Bitnje 
18.30

16 17 18 19 20 21 22

DU Bitnje Stražišče: 
Telovadba v GD Bitnje

KUD Bitnje: študijski 
krožek - Kvačkanje 
17.00-19.00

KUD Bitnje: 
Kleklanje 
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA Bitnje: 
17.00-19.00

DU Bitnje 
Stražišče: 
Balinanje

NK BITNJE:
trening  članske 
ekipe OŠ Stražišče 
16.00-17.30

DU Bitnje Stražišče: 
Balinanje

DU Žabnica: 
Izlet v neznano

DU Bitnje Stražišče: 
Kleklanje v OŠ Stražišče 
16.30

NK BITNJE:
trening  veteranske 
ekipe OŠ Stražišče 
17.30.-19.00

VRTEC BIBA: 
Folklora v našem vrtcu 
15.00-16.00

DU Žabnica: 
Telovadba v OŠ 
Žabnica 
17.00

Uradne ure KS Bitnje 
18.30

23 24 25 26 27 28 29

DU Bitnje Stražišče: 
Telovadba v GD Bitnje

KUD Bitnje: študijski 
krožek - Vezenje na 
pletenine 
17.00-19.00

KUD Bitnje: 
Kleklanje 
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA Bitnje: 
17.00-19.00

PGD Bitnje: 
Gasilske delavnice 
za mladino

DU Žabnica: 
Telovadba v OŠ 
Žabnica 
17.00

KUD Bitnje: 
Bralni krožek 
20.00-22.00

PGD Bitnje: 
Usposabljanje za gasilce

NK BITNJE:
trening  članske 
ekipe OŠ Stražišče 
16.00-17.30

DU Žabnica: 
Čveka pohod

KUD Bitnje: Pravljične urice 
17.00-18.00

NK BITNJE:
trening  veteranske 
ekipe OŠ Stražišče 
17.30.-19.00

VRTEC BIBA: 
Folklora v našem vrtcu 
15.00-16.00”

DU Bitnje Stražišče: 
Kleklanje v OŠ Stražišče 
16.30

DU Žabnica: 
Izdelava novoletnih daril 
in voščilnic”

Uradne ure KS Bitnje 
18.30

30

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA NEDELJA

1 2 3 4 5 6

KUD Bitnje: študijski 
krožek - Pletenje 
17.00-19.00

KUD Bitnje: 
Kleklanje 
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA Bitnje 
17.00-19.00

NK BITNJE:
trening  članske 
ekipe OŠ Stražišče 
16.00-17.30

DU Žabnica: 
Telovadba v OŠ 
Žabnica 
17.00

DU Žabnica: 
Uradne ure (ŠD Žabnica)
16.00-18.00 

NK BITNJE:
trening  veteranske 
ekipe OŠ Stražišče 
17.30.-19.00

DU Bitnje Stražišče: 
Kleklanje v OŠ Stražišče 
16.30

VRTEC BIBA: 
Folklora v našem vrtcu 
15.00-16.00, 
Ustvarjamo v delavnici - od ideje 
do izdelka, 18.00

Uradne ure KS Bitnje 
18.30

Novoletna seja sveta KS Bitnje 
19.00-21.00

7 8 9 10 11 12 13

DU Bitnje Stražišče 
Telovadba v GD Bitnje

KUD Bitnje in KS 
Bitnje: 
DEDEK MRAZ V GD 
BITNJE

KUD Bitnje: 
Kleklanje 
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA Bitnje: 
17.00-19.00

PGD Bitnje: 
Novoletna zabava za 
mladino, 
predstavitev za 
starše

DU Žabnica: 
Telovadba v OŠ 
Žabnica 
17.00

KUD Bitnje: 
Bralni krožek 
20.00-22.00

PGD Bitnje: 
Usposabljanje za gasilce

NK BITNJE:
trening  članske 
ekipe OŠ Stražišče 
16.00-17.30

DU Bitnje Stražišče: 
Kleklanje v OŠ Stražišče 
16.30

NK BITNJE:
trening  veteranske 
ekipe OŠ Stražišče 
17.30.-19.00

KUD Bitnje: 
Pravljične urice 
17.00-18.00

VRTEC BIBA: 
Folklora v našem vrtcu 
15.00-16.00

Uradne ure KS Bitnje 
18.30

14 15 16 17 18 19 20

DU Bitnje Stražišče: 
Telovadba v GD Bitnje

KUD Bitnje: študijski 
krožek - Ustvarjamo 
iz mase Fimo 
17.00-19.00

KUD Bitnje: 
Kleklanje 
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA Bitnje 
17.00-19.00

NK BITNJE:
trening  članske 
ekipe OŠ Stražišče 
16.00-17.30

DU Žabnica: 
Novoletno 
srečanje

DU Žabnica: 
Telovadba v OŠ 
Žabnica 
17.00

VRTEC BIBA: 
Z babico pečemo 
piškote

DU Bitnje Stražišče: 
Kleklanje v OŠ Stražišče 
16.30

NK BITNJE:
trening  veteranske 
ekipe OŠ Stražišče 
17.30.-19.00

VRTEC BIBA: 
Folklora v našem vrtcu 
15.00-16.00 
Tradicionalni PIŽAMA ŽUR

Uradne ure KS Bitnje 
18.30

21 22 23 24 25 
BOŽIČ                          

26 
DAN NEODVISNOSTI 

27

DU Bitnje Stražišče: 
Telovadba v GD Bitnje

KUD Bitnje: študijski 
krožek - Vezenje 
17.00-19.00

KUD Bitnje: 
Kleklanje 
17.00-19.00

VRTEC BIBA: 
Folklora v našem vrtcu 
15.00-16.00

NK BITNJE:
trening  članske 
ekipe OŠ Stražišče 
16.00-17.30

DU Bitnje 
Stražišče: 
Novoletno 
srečanje

DU Žabnica: 
Telovadba v OŠ 
Žabnica 
17.00

KUD Bitnje: 
Bralni krožek 
20.00-22.00

NK BITNJE:
trening  veteranske 
ekipe OŠ Stražišče 
17.30.-19.00

28 29 30 31
SILVESTROVO

NOVO LETO 2010

KUD Bitnje: študijski 
krožek: Kvačkanje 
17.00-19.00

DU Žabnica: 
Čveka pohod

DU Žabnica: 
Telovadba v OŠ 
Žabnica 
17.00

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).



DOGaJa

SObOtNI RaFtING

V petek zvečer smo vsi upali, da bo v so-
boto lepo vreme. Res se je zgodilo tako. 
Pravi dan za rafting.

Najprej se je oblekla odprava za rdeči 
čoln, drugi pa so počakali na prihod 
rumenih čolnov in neoprenske obleke. 
Pri oblačenju smo se zabavali ob opa-
zovanju, kako so se oblačili močnejši. 
Starejši so si privoščili borovničko ali 
dve za pogum.
Zdaj je bil čas za skupinsko fotografijo. 
Čolni zlezejo v Savo, mi pa smo v njih 
in že plujemo. Ko smo se srečevali s 
posadko iz drugih čolnov, je nastopila 
špricarska akcija. Marjan iz rumenega 
čolna je bil vedno pripravljen na boj, pa 
čeprav se na koncu sploh ni špricalo.
Ustavili smo se na treh postajah. Prva 
postaja je bila prav razburljiva, saj nas 
je vodič Jaka vse po vrsti polegel na 
gladimo reke, ta pa te je odnesla po 
strugi navzdol okoli 100 m. No, nekateri 
so raje pešačili nazaj do čolnom, saj je 
izgledalo precej adrenalinsko. Na drugi 
postaji nas je čakal 7-metrski most, iz 
katerega smo najkorajžnejši poskakali 
in z vso težo čofnili v Savo. Na tretji 

tRaDICIONaLNI KUD-OV IZLet

Tokrat nas je pot zanesla v Prekmurje. 
Že kar nekaj časa smo si želeli pogledati 
tudi v »glavo naše kure« Slovenije.
23. maja ob 6. uri smo se odpeljali 
izpred trgovine v Bitnjah. Natrpan pro-
gram nam je narekoval, da smo se prve 
tri ure nepretrgano vozili, kar pa se je 
poplačalo, ko smo točno ob 9. uri iz-
stopili pred rastlinjakom v Dobrovniku, 
kjer smo si ogledali proizvodnjo oz. 
vzgojo orhidej in tropski vrt. Naj vam 
samo za pokušino navržem, da orhideja, 
ki jo kupite v trgovini, potrebuje kar dve 
leti različnih ter zahtevnih podnebnih 
okolij.
Po zanimivem ogledu smo se oboroženi 
s cvetjem in darili, ki smo jih dobili 
z vstopnicami, odpravili na Bukovniško 
jezero. Prijetna vodička nas je popeljala 
po parku, ki je poznan po cerkvi Sv. Vida 

OZaVeStIMO

bODI PReVIDeN

Pešci so med najbolj ogroženimi pro-
metnimi udeleženci, zlasti jeseni in po-
zimi. Za zagotavljanje njihove varnosti 
bomo policisti med tritedensko akcijo 
bodi preVIDeN, ki bo pod okriljem 
Ministrstva za promet potekala do 22. 
oktobra 2009, še posebej dejavni. 
Med drugim bomo opozarjali šolarje, 
njihove starše in stare starše na uporabo 
kresničk in drugih odsevnih predmetov.

Za večjo varnost pešcev v prometu si 
bomo policisti v tem času prizadevali 
skupaj z drugimi institucijami: Minis-
trstvom za promet, Ministrstvom za 
šolstvo in šport, Zavodom RS za šolstvo, 
občinskimi sveti za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu, Avtomoto zvezo 
Slovenije, Rdečim križem Slovenije, Zv-
ezo združenj šoferjev in avtomehanikov 
Slovenije, Zavodom Varna pot ter Zvezo 
društev upokojencev Slovenije.

Varnosti pešcem v policiji namenjamo 
številne preventivne in represivne ak-
tivnosti. Preventivne aktivnosti policis-
tov so namenjene predvsem ozaveščanju 
pešcev, da morajo že sami čim bolje 
poskrbeti za svojo varnost v prometu 
(z nošenjem svetlih oblačil, kresničk in 
odsevnikov, odsevnih brezrokavnikov 
ipd.). Represivne aktivnosti pa so us-
merjene v umirjanje hitrosti voznikov 
motornih vozil na območjih, kjer se 
pešci najpogosteje zadržujejo.

Policisti bomo v tem obdobju: 
•  obveščali javnost o problematiki pešcev 

v prometu ter preventivnih in repre-
sivnih ukrepih policije, 

•  obiskali domove za starejše občane in 

društva upokojencev ter predavali  
o varni hoji pešcev, 

•  obiskali vrtce in prve razrede osnovnih 
šol, kjer bomo otroke poučili o varni 
udeležbi v prometu ter jih peljali po 
varnih poteh in čez prehode za pešce, 

•  redno obveščali pristojne službe, 
odgovorne za vzdrževanje in sanacijo 
nevarnih odsekov cest (predvsem cest-
nih površin, namenjenih pešcem), 

•  izvajali krajše poostrene nadzore nad 
hojo pešcev v naseljih in zunaj njih, in 
sicer tam, kjer pešci pogosteje hodijo 
in niso zavarovani (ni pločnikov, javne 
razsvetljave), 

•  merili hitrost in tudi z drugimi ukrepi 
umirjali promet povsod tam, kjer je 
problematika pešcev večja, 

•  ugotavljali nepravilnosti pešcev 
v prometu in nepravilnosti glede 
označevanja v času zmanjšane vidlji-
vosti, 

•  pisno obveščali starše o vseh težjih 
kršitvah cestnoprometnih predpisov, 
ki jih storijo otroci. 

Ugotavljamo namreč, da so pešci 
pogosto žrtve nesreč zaradi neustre-
znega ravnanja voznikov motornih vozil 
(ki vozijo z neprilagojeno hitrostjo, pod 
vplivom alkohola, preblizu desnemu 
robu vozišča, vozijo z neočiščenimi ali 
zarošenimi stekli na vozilu ipd.).
Veliko nesreč pa se zgodi tudi zaradi 
napak ali neustreznega ravnanja pešcev. 
Še posebej pogosto so v prometnih 
nesrečah udeleženi v jesenskih in zim-
skih mesecih, ko so vremenske razmere 
neugodne (megla, dež), svetli del dneva 

pa je krajši. Zlasti starejši so pogosto 
žrtve prometnih nesreč zaradi svojih 
napak ali ker kršijo cestnoprometne 
predpise. Več o udeležbi starejših v cest-
nem prometu v prispevku o sodelovanju 
policije na Festivalu za tretje življenjsko 
obdobje.

Za varnejšo udeležbo v prometu vam 
v začetku jesenskega obdobja zato 
svetujemo:
 
Pešci!
•  Poskrbite, da boste v prometu vidni; 

nosite svetla oblačila in predmete, ki 
izboljšajo vidnost pešca (odsevne trak-
ove, kresničke), 

•  upoštevajte prometne predpise, 
•  prečkajte cesto na označenih prehodih 

za pešce, 
•  hodite po pločnikih (če obstajajo) 

oziroma ob levem robu, 
•  poskusite predvideti ravnanje drugih 

udeležencev v prometu. 

Vozniki!
•  Upoštevajte, da so na cestah tudi pešci, 

odstopite jim prednost, 
•  hitrost prilagodite razmeram in dos-

ledno upoštevajte omejitve, 
•  na območjih, kjer se običajno 

zadržujejo pešci, vozite še posebej pre-
vidno (pred šolami, v naseljih), 

•  izven naselij vozite po sredini voznega 
pasu, da zmanjšate možnost trka  
s pešcem, ki hodi ob vozišču. 

                                                                     
Robert Ternik, 
Vodja policijskega okoliša

in izviru vode, ki ima čudežno moč, ter 
predvsem po energetskih točkah, ki 
privabljajo vse več turistov.
V prijetnem okolju visokih dreves smo 
pomalicali, poizkusili sladoled iz buče 
in nadaljevali pot proti vasi Filovci, ki 
je poznana predvsem po lončarstvu. V 
stari prekmurski hiši smo si ogledali 
izdelavo glinene posode na vretenu, 
se seznanili s starimi in novimi načini 
oblikovanja in izdelave keramike ter 
porcelana. Gostoljubni domačin nas je 
popeljal še v staro prekmursko vas, ki je 
še delno v izgradnji, a iz nje že veje pravi 
zgodovinski duh. Duh starega življenja 
v lesenih hišah, pokritih s slamo in 
ilovnatih tleh. Vas vsebuje bivalno hišo, 
hlev, najstarejšo peč za peko glinenih 
izdelkov, garkelj …
Prijetno posedanje na vrtu in vdiha-
vanje vonja pomladanskih cvetlic smo 
pretrgali s sprehodom do drugega 

konca vasi, kjer nas je sprejel g. Ivan 
Halec. Štiridesetletnik, ki že pol svojega 
življenja vrti kvačko. Izpod njegovih rok 
prihajajo čudoviti izdelki: cvetje, kaktu-
si, jaslice, nakit, oblačila … G. Halec nam 
je, predvsem krožkaricam, dal novih idej 
in navdiha. Verjamem, da bomo imele 
jeseni dovolj dela.
Dan se je prevesil v popoldanske ure in 
odpeljali smo se na krajšo vožnjo do vasi 
Mele, kjer nas je pričakala ga. Šeruga 
in nam prikazala pridelavo bučnega, 
sončničnega in repičnega olja. Z zani-
manjem smo si ogledali predstavitev in 
si kasneje napolnili svoje zaloge olja, 
semen in domačega žganja. Vonj po 
olju nas je spomnil, da imamo prazne 
želodce.
Vrnili smo se proti vasi Bogojina, si 
pogledali še znamenito Plečnikovo 
cerkev, lepo urejen zeliščni vrt v vasi, 
ki ga ureja turistično društvo Bogojina, 

in se končno umirili v turistični kmetiji 
Puhan, kjer so dobro poskrbeli za našo 
lakoto.
Siti, veseli, z novimi znanji o naši lepi 
domovini, s spomini na prijazne in 
prijetne Prekmurce smo se v poznim 
večernih urah vrnili na našo Gorenjsko. 
Naj pripišem, da nas je varno vozil naš 
sovaščan Ivo, da mu je pomagal pri 
navigaciji Aleš, da je za hrano poskrbela 
Mateja in da sem program pripravila jaz, 
Tatjana, in da smo vsi izletniki zaslužni, 
da je izlet uspel in nam bo še dolgo ostal 
v lepem spominu.

Ob letu osorej.

Tatjana Muraja Oblak

postaji smo otroci spoznali kužka Taja 
in s porivanjem drug drugega namočili. 
Privoščili smo si tudi metanje žabic 
s kamenčki.
Cilj. Težke obleke smo sneli in se pon-
ovno »umili« v Savi, saj so obleke za 
sabo pustile čudne sledi na telesu. Voda 
je bila precej bolj mrzla brez oblek kot 
z njimi. Plavanje smo zato prav hitro 
zaključili.
Nazadnje smo se še malce razgledovali 
po Savi, se posladkali, zapustili čoln in 
odšli v gostilno. Malce smo poklepetali, 
obujali spomine z 2 urnega raftinga. 
G. Oblak se je udeležencem zahvalil za 
solidarno pomoč v krajevni skupnosti. 
Kako lepo.
Otroci smo se igrali skrivalnice, žal pa 
nas je prav kmalu zmotil gasilski kombi 
in nas odpeljal proti domu. V kombiju 

smo se pošteno smejali šalam, zato smo 
kar malo zakuhali. Kako tudi ne, klime 
namreč gasilski kombi nima.

Žana Kepic
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KROŽKI V NOVI SeZONI 09/10

Z oktobrom se začenja nova sezona 
študijskih krožkov v Bitnjah. Letos so 
krožki organizirani nekoliko drugače 
kot v prejšnji sezoni. Mentorici sva 
upoštevali želje udeležencev krožkov in 
se potrudili, da sva pripravili krožke, v 
katerih bo vsak našel, kar si želi. Bralni 
krožek ostaja tak, kot je bil, ustvarjalni 
krožki pa so odslej drugače zasnovani. 
EKO krožek smo v prejšnji sezoni 
zaključili, iz obstoječih dveh, ŠK Vezenje 
in ŠK kvačkanje, pa sva izpeljali kar štiri 
krožke: ŠK vezenje, ŠK kvačkanje, ŠK 
pletenje in ŠK ustvarjalne delavnice. 
Program krožkov je narejen po željah 
udeležencev krožkov, mentorici pa sva 
pri oblikovanju upoštevali predvsem 
pomen in funkcionalnost izdelkov, ki se 
jih bomo lotili.

šK VeZeNJe
Vezenje v Bitnjah poteka že nekaj let, 
torej v novi sezoni ni posebnost. So pa 
posebnost izdelki, ki jih bomo naredili. 
Vezli bomo na pletenine, izvezli blazini-
co za bucike, našili perlice na majčke, 
se lotili prtičev, zaves in posteljnine, se 
naučili novih načinov vezenja.

bRaLNI KROŽeK SORšKO POLJe 

Bralni krožek je sploh »najstarejši« 
krožek v našem kraju, saj bo letošnja 
sezona že 7. po vrsti. Bralci beremo knji-
ge po utečenem ritmu in se srečujemo 
vsako drugo sredo ob 20. uri. Bralci sami 
izbiramo knjige, imamo pa tudi svoja 
pravila branja. Ni potrebno, da knjigo 
vedno preberemo, preden pridemo na 
krožek, večji pomen krožka je, da se 
razvije pogovor in da se sprostimo, kar 
nam pomaga v današnjem stresnem 
in hitrem času. V sklopu krožka bomo 
pripravili kakšno predavanje, potopisni 
ali literarni večer, ker želimo razširiti 
bralni virus in krog bralcev. Krožek že od 
samega začetka zelo uspešno sodeluje 
z Osrednjo knjižnico Kranj ter s 
potujočo knjižnico v Bitnjah,.
Prvo srečanje krožka je bilo 14. oktobra, 
ko smo se domenili, katere knjige bomo 
brali in se o njih pogovarjali.
Krožki se bodo dogajali do naslednje 
spomladi. 

Vljudno vabljeni.
 
Mateja Arhar, 
mentorica

VRteC Na ObISKU PRI GaSILCIH

Vsako leto, v oktobru, mesecu požarne varnosti, imamo v gosteh malčke in 
vzgojiteljice vrtca Biba iz Zg. Bitenj. Tudi letos so nas obiskali. Skupaj smo 
si ogledali gasilski dom, opremo in vozila. 

PGD Bitnje

SKRbIMO Za NašO VaRNOSt

Kot vsako leto je bil letošnji oktober 
posvečen požarni varnosti. Podatki 
kažejo, da je v primeru požara smrt-
nosti starejših oseb večja kot med drugo 
populacijo. To velja predvsem za tiste, ki 
živijo sami, se težje gibljejo, slabše slišijo 
ali vidijo, so pozabljivi …

Zato je bila osrednja tema letošnjega 
meseca varstva pred požari požarna 
varnost starejših oseb. Naslov letošnjega 
meseca požarne varnosti je Varni pred 
požarom v tretjem življenjskem obdob-
ju. Gradivo je tudi letos pripravila GZS 
v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in 
reševanje in Slovenskim združenjem za 
požarno varstvo.

Plakati vas opozarjajo na problema-
tiko požarne varnosti starejših oseb, 
zloženke pa ste prejeli na domove. 

Domači gasilci si želimo, da bi bil v vsaki 
hiši prisoten vsaj en gasilni aparat, kajti 

s čisto navadnim gasilnikom brez večjih 
težav hitro pogasimo majhen začetni 
požar. Sami veste, da je majhen ogenj 
v samo nekaj minutah že velik goreč 
kres. Hidranti so pomemben faktor za 
zagotavljanje požarne varnosti v vasi, 
zato bomo tudi letos pregledali njihovo 
izpravnost in funkcionalnost. 

Ob tej priložnosti prosimo lastnike 
zemljišč, da našim gasilcem omogočite 
varen dostop do mesta, kjer se hid-
rant nahaja. Seveda jih lahko tudi 
povprašate, če želite izvedeti, kako 
zadeva deluje, kaj s svojim pregledom 
naredijo … in z veseljem vam bodo 
odgovorili.

Opozorili bi radi tudi na prve snežinke, 
ki bodo prekrile našo deželo. Prosimo 
vas, da očistite površine, kjer se na-
hajajo hidranti, da ne bomo ob more-
bitnih intervencijah izgubljali časa z 
iskanjem in odkopavanjem. Kot veste, 

je pomembna vsaka sekunda, če pa 
moramo iskati zakopane hidrante, pa 
izgubljamo že dragocene minute.

V jesenskih in zimskih mesecih se bomo 
gasilci aktivno usposabljali in z vajami 
še dodatno nadgrajevali svoje znanje. 
V oktobru bomo smo tudi očistili naš 
gasilski dom, opremo in vozila ter se 
pripravili na tehnični pregled društva, ki 
je bilo v začetku oktobra.

Vendar pa konec meseca požarne var-
nosti ne pomeni, da ne bi vedno odprtih 
oči čakali, da pomagamo prizadetim 
v takšni ali drugačni naravni nesreči. 
Zimskega spanja gasilci pač ne pozna-
mo.

Na pomoč!
PGD Bitnje

Po lanskoletni uspešni izvedbi 25. obletnice ustanovitve Nogometnega 
kluba Bitnje, smo se odločili organizirati vsakoletni turnir veteranskih 
ekip. Turnir je posvečen profesorju Bojanu Janu, enemu od soustano-
viteljev Nogometnega kluba Bitnje leta 1983. 
Prireditev smo organizirali 6. junija 2009. Na turnirju so poleg domače 
ekipe NK Bitnje sodelovale še ekipe NK Velesovo, ND Kranj 2005, NK 
Železniki in NK Ločan. Letošnji zmagovalci so bili veterani NK Velesovo, 
ki so po kazenskih strelih premagali veterane ND Kranj 2005. 
Sam dogodek je bil predvsem družabnega značaja, kjer smo se srečali 
z nekdanjimi soigralci. 

Janez S.

PReVZeM NOVeGa GaSILSKeGa 
aVtOMObILa

Naše društvo je tako kot vsa gasilska 
društva v GZ MOK v prvi kategoriji, kar 
pomeni, da moramo biti opremljeni 
v skladu z kategorizacijo. Po kategorizaciji 
pa je osnovno gasilsko vozilo GV-1 znamke 
Iveco Daily, ki smo ga pridobili aprila. Na-
bavo vozila je v medsebojnem sodelovanju 
z GZ MOK krila MOK, za opremo pa smo 
poskrbeli sami.
V juliju smo omenjeno gasilsko vozilo 
svečano predali svojemu namenu. Botra 
vozila sta MOK, ki jo je zastopal gospod 
podžupan Bojan Homan, in gospod Drago 
Logar iz podjetja Log, d.o.o. Botra sta 
ključe novega vozila predala poveljnici PGD 
Bitnje tovarišici Barbari Guzelj, ona pa je 
nato ključ predala šoferju vozila tovarišu 
Juretu Erženu, ki je ob tej slovesnosti 
podal obljubo glede varovanja in uporabe 
vozila. Botra vozila sta po predaji ključa 
krstila novo vozilo s penino za srečno 
vožnjo, gospod župnik Bojan Likar pa ga je 
tudi blagoslovil.
Slovesna predaja ključa je potekala med 
kulturno prireditvijo 4. julija 2009, ko je 
bila tudi velika veselica, na kateri nas je za-
bavala Natalija Verboten. V petek, 3. julija, 
smo žurali na prireditvi, imenovani »Noč v 
Bitnjah«, na kateri smo se lahko zavrteli ob 
zvokih skupin Rok’n’Band in Pop Design.

JaNOV MeMORIaL 

šK KVačKaNJe 
Tudi ta krožek se je v Bitnjah že dobro 
prijel. V novi sezoni pa se bomo lotili 
natančnega branja vzorcev, potem pa 
izdelali torbico ali torbo, obesek za no-
voletno jelko, šal, pas, nakit in prtiček.

šK PLeteNJe 
Zaradi vse večjega zanimanja ust-
varjalcev bomo v letošnji sezoni začeli 
z novim krožkom. Naučili se bomo 
natančnega branja vzorcev za pletenje, 
nato pa spletli šal, ki se potegne, otroške 
copatke, nogavice, pulover.

šK UStVaRJaLNe DeLaVNICe 
Tudi ustvarjalnih delavnic so se ust-
varjalci v Bitnjah v preteklih letih že 
lahko udeležili, sedaj pa so osnovane kot 
študijski krožek. Na delavnicah bomo 
slikali na svilo, izdelali adventne venčke, 
nakit in druge izdelke iz fimo mase, 
nakit iz steklenih in keramičnih perlic, 
mobile iz školjk, škatlo za shranjevanje 
in šatuljo za nakit.

Vsi omenjeni krožki se bodo doga-
jali ob torkih od 17. do 19.30 ure. 
Natančen razpored krožkov najdete 
v napovedniku Informatorja.

Na Puhanovi kmetiji.

Pred staro prekmursko hišo.
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NOVICe IZ 

MeStNeGa 

SVeta

Nasvidenje na sedmem, pravljičnem 
Direndaju!
Otroški Direndaj, ki ga je kar šestdeset 
zagnank in prostovoljcev iz Krajevne 
skupnosti Bitnje ter njenih društev in 
organizacij pripravilo že šestič, je bil letos 
spet znatno drugačen od predhodnih. 
To je odlika teh ustvarjalnih delavnic za 
otroke in njihove spremljevalce na igriščih 
v Spodnjih Bitnjah. Tokrat so z vezenimi 
zapestnicami, ki nam jih je v iztekajočem 
dopoldnevu ovila okrog zapestja Marjeta 
Kern, našteli, kljub pretežno oblačnemu 
vremenu in prireditveno izredno boga-
tim dnevom v Kranju in okolici, skoraj 
poltisoč izmenično prisotnih. Lani je bila 
prvič na direndaju. Bila je navdušena nad 
to družabno-tekmovalno-ustvarjalno po-
slastico. Letos je že sodelovala v izvajalski 
ekipi. Pohvalno! 
Najprej smo v kraju, po katerem se sme 
voziti le 30 kilometrov na uro, srečali poli-
ciste PP Kranj z vso vozniško in varnostno 
opremo. Takoj za njo, zaradi zoženega 
zemljišča, pa Tatjano Kocijančič, ki je 
v imenu SPV MO Kranj rada namestila na 
roko odsevnik in kogarkoli založila 
s prometno varnostno literaturo. Upajmo, 
da bodo odslej mladi in starejši ob večerih 
in ponoči bolj opazni po bitenjskih poteh. 
In varnejši! 
Andrej Zalokar je bil nekaj metrov za njo 
ob stojnici, polni brezplačnih otroških 
igrač, video filmov s pravljicami, knjig 
in stvari, ki jih imajo radi otroci. »Zado-
voljen sem, koliko staršev in otrok je svoje 
nekdanje, lepo ohranjene igrače ponudilo 
drugim, ki si jih morda že dolgo želijo in 
so jih sedaj lahko po lastni izbiri vzeli s 
stojnice,« je pridal. 
Gasilci PGD Bitnje so spet razpostavili 
in pognali v tek tekmovalne brentače, 

DIReNDaJ 2009
razkazali moštveno in orodno vozilo in ob 
glasnih »Jooooj in Ooooh,« pokazali, kako 
ročni gasilni aparat zaduši raznobarvnega, 
vročega sovraga. Katarina Pogačnik je 
zadovoljna z vključenostjo otrok in mladih 
v njihovo uspešno društvo. Spredaj, levo 
in desno od tistih, ki se pozdravljajo z »Na 
pomoč!«, pa so potekali boji. V balinanju, 
malem nogometu, enajstmetrovki in 
odbojki. Pri prvih so sodelovale ekipe 
z zvenečimi imeni: Bi-Barcelona, Bi-
Real, Bi-Man. unt. 1, 2 in Bi-Liverpool 
(!) ter Šalabajski in Vosli1, pri slednjem 
pa odrasla moštva z imeni Voslli, Arhi, 
Garači, Ne vem in Bongerji. Varnost in 
šport smo že obdelali. Pikapolonica Mojca, 
ki je bila letos po besedah Mateje Arhar 
in Nataše Hafner zaščitni znak Direndaja 
in se je predstavila tudi s srčkano igrico, 
pa je bogat nabor prisotnih, od šestinpol 
mesečne Klare z mamico Kristino do ljudi 
visokih zrelih let, vabila k ustvarjalnim 
delavnicam in celo ribolovu na suhem. Vse 
je s pogovori radoživo predstavljala. Po 
besedah domačina rib iz potoka Žabnica, 
ki ima nad tisoč let to slovensko ime, ne bi 
jedel. V mladosti pa jih je! Ribolov je bil po 
zaslugi medsebojnega spodbujanja otrok 
z besedami: »Gremo, bomo nekaj dobili!« 
najbolj obiskan, a kljub vsemu le malo bolj 
kot lepotilni kotiček, v katerem so urejali 
pričeske, poslikavali dele telesa in barvali 
nohte. Po njegovi zaslugi je postalo okrog 
nas vse živobarvno. Tatjana Oblak, ki je 
tretja gonilna os Direndaja, je pritegnila 
soborkam za živahnejše dogajanje v Bit-
nju, kot tudi radi rečejo domačini, z ugoto-
vitvijo: »Še do nedavna so mnogi dvomili, 
da je mogoče premakniti Spodnje-, Sred-
nje- in Zgornjebitenjčane. Letos so se novi 
sodelavci že ponujali za sodelovanje na 
prihodnjem, sedmem, ljudsko-pravljičnem 
Direndaju.«  

Stanislav Jesenovec

O aKtUaLNeM DOGaJaNJU 
V KRaNJU

Od poletja se je v KS Bitnje in Žabnica zgo-
dilo kar nekaj pozitivnih premikov. Vrata 
je odprla prenovljena podružnična šola 
v Žabnici, začenja se še gradnja prizidka 
telovadnice. Nadaljuje se tudi z zbiranjem 
služnostnih pogodb (tu moram še zlasti 
pohvaliti prizadevanje sveta KS Bitnje) 
za izgradnjo sekundarnega komunalnega 
omrežja, tako da smo v tem trenutku na 
dobri poti, da v roku nekaj let dobimo 
kanalizacijo.
Na ravni Mestne občine Kranj se mi zdi še 
zlasti pozitivno, da se je končno uredilo 
cesto pri Zdravstvenem domu Kranj ter da 
se je pričelo z gradnjo nove knjižnice 
v Globusu. Pohvalno je tudi to, da je kran-
jska občina ena izmed redkih, v katerih 
smo v vrtcih našli prostor za vse naše 
malčke. Na žalost pa je prišlo do nekaterih 
negativnih dogodkov, ki bodo v teh, že 
tako ne najbolj rožnatih časih, še dodatno 
obremenili družinski proračun. To sta 
povišanje cene vode ter odvoza komu-
nalnih odpadkov. Pri nižanju stroškov 
slednjih lahko kar nekaj naredimo tudi 
sami – pri Komunali Kranj najamemo 
manjši zabojnik za odvoz smeti, kompo-
stiramo biološke odpadke ter v še večji 
meri kot do sedaj ločujemo preostale 
odpadke in uporabljamo ekološke otoke. 
Nekaj malega smo pri tem naredili tudi 
svetniki, saj smo predlagali in podprli 
rešitev, da 50% zvišanja cen v tem letu 
subvencionira občina. V tem času bosta 
Komunala Kranj in občina iskali rešitve za 
cenejše odvažanje in odlaganje komunal-
nih odpadkov.
Bolj problematično in nepravično se mi 
zdi povišanje cene vode. Zakaj? Zaradi 
tega, ker je uredba ministrstva za okolje 
in prostor določila takšne kriterije, da 
se bo cena za gospodinjstva, ki živijo v 
enostanovanjskih zgradbah oz. hišah (pri 
15 m3 porabljene vode) povišala za skoraj 
20 EUR, za tista gospodinjstva, ki živijo 
v blokih pa za manj kot 2 EUR na mesec. 
Takšne nepravične podražitve mestni svet 
ni nikoli obravnaval ali se z njo strinjal.
A tako kot že tolikokrat do sedaj se v vse 
zadeve povezane s komunalnimi storit-
vami s svojim nestrokovnim delovanjem 
vedno vmeša in povzroča težave Minis-
trstvo za okolje in prostor. Težave z njim 
imajo že vrsto let več ali manj vse občine 
v državi. Z nekaj redkimi izjemami, ki so 
bolj kot ne posledica političnih kupčkanj 
in osebnih navez z dotičnimi ministri.

Andrej Dolenc, 
svetnik LDS v Mestni občini Kranj

NOVIčKe Z ObčINe

Od zadnje izdaje Informatorja je minilo 
že kar nekaj časa in med tem časom na 
občini nismo počivali. Med poletjem 
smo pripravljali popise del in pridobivali 
izvajalce z javnimi razpisi. Ta trenutek 
imamo odprtih ogromno gradbišč po 
celi občini in do novembra, ko se nam 
izteče proračunsko leto, bomo večino del 
zaključili in porabili skoraj vsa sredstva, 
ki so bila v proračunu.
Tudi na območju naše krajevne skup-
nosti je ta trenutek odprtih kar nekaj 
gradbišč. Zaključili smo trenutno 
največjo investicijo na desnem bregu 
Save, ko je šola v Žabnici dobila novo 
podobo in pridobili smo nov oddelek 
vrtca. Podpisali smo pogodbo z pod-
jetjem Tehnik, ki bo v roku enega leta 
zgradil še novo telovadnico. V Bitnjah 
pri Žepku saniramo in reguliramo potok 
Žabnico, razširili smo nevaren odsek 
ceste pri cerkvi v Zgornjih Bitnjah pa 
tudi most pri Žepku bomo naredili nov.
Pripravljamo že proračun za prihodnje 
leto in tu že vidim nove investicije v naši 
vasi. Trudimo se, da bi pridobili dodatno 
zemljišče pri vrtcu Biba, ki je premaj-
hen in dotrajan. Nujno potrebuje nove 
oddelke, saj je otrok v Bitnjah vedno 
več. Radi bi nadaljevali s sanacijo potoka 
Žabnica, širitvijo ceste na pokopališče 
pa še ogromno drugih stvari bi lahko 
naštel. Seveda pa pri takih projektih 
potrebujemo pomoč tudi od vas, drage 
krajanke in krajani. Veliko načrtovanih 
investicij se za nas na občini konča, 
ko ne moramo odkupiti zemljišč po 
uradnih cenitvah. Tako se nam dogaja, 
da nam ostanejo planirana sredstva 
neporabljena, kraj pa izgubi načrtovano 
investicijo. Pri cenitvah ostanimo realni 
in naredimo nekaj za naš kraj.

Bojan Homan, 
podžupan

Otroci so tokrat v sodelovanju 
s Komunalo Kranj sestavljali igrače 
iz čiste odpadne embalaže. Marjana 
Jekovec je z njo pričela v vrtcu Biba. 
(Foto: Stanislav Jesenovec)

»Simbolni duhec kranjskega gradu 
naj bo zelen, z zeleno obleko, 
v dekliški podobi«, je usmerjala 
mlade likovnike kustodinja Goren-
jskega muzeja Magda Zore. 
(Foto: Stanislav Jesenovec)

Tako smo pa lovili ribe.
(Foto: Boris Oblak)

Otroci so o pridelkih lahko prebrali 
v najnovejših slikanicah, ki jih je 
predstavila knjižničarka Mojca 
Mavec, potem pa so si jih še 
ogledali v naravi. 
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Saša Homan s.p. Center zase.

Danaja Oblak s.p. | info@lubenica.si

V spomin tonetu Jenkotu, dolgoletnemu predsedniku Sveta KS bitnje

Odšel je naš Tone, Dalmatinkin Tone, kot smo ga radi klicali. Lahko rečem, da ga 
ni krajana v Bitnjah in bližnji okolici, ki ga ne bi bil poznal.
Rodil se je 17. novembra 1934 v Zgornjih Bitnjah. Po osnovni šoli se je odšel učit 
v Ljubljano in se izučil za tiskarskega strojnika. Po končani šoli se je zaposlil v 
podjetju Gorenjski tisk v Kranju in kasneje postal tehnolog. Gorenjskemu tisku 
je ostal zvest do upokojitve leta 1991. Poleg skrbi za svojo družino in naporne 
službe je našel čas za družbeno delo. Svoj um in delo je razdajal napredku kraja, 
kjer je živel, in za dobrobit sokrajanov. Dolga leta je bil predsednik Sveta KS 
Bitnje, kar pet madatov neprekinjeno, torej le nekaj manj kot 20 let. Pod njego-
vim vodenjem smo v Bitnjah uresničili številne projekte s področja infrastruk-
ture, varstva okolja, urejenosti kraja in pridobitev, ki so imele za cilj povečanje 
zadovoljstva krajanov. Pod njegovim vodenjem in z njegovim aktivnim delom v 
organih krajevne skupnosti smo v Bitnjah izvedli referendum za zbiranje sredstev 
za asfaltiranje cest in asfaltirali vse glavne povezovalne krajevne ceste, na novo 
zgradili celotno telefonsko omrežje v vseh treh Bitnjah, gradili cestno javno raz-
svetljavo in izvedli glavnino regulacije potoka Žabnice na področju Bitenj. Poleg 
tega smo pod njegovim vodenjem obnovili cerkev Svetega Miklavža v Spodnjih 
Bitnjah in izdelali projekte izgradnje kanalizacijskega omrežja za celotno območje 

Bitenj in Žabnice. S politiko se ni dosti ukvarjal, kljub temu, da je opravil veliko družbenega dela. Zanj so bili vsi ljudje enaki, 
najraje pa je delal s poštenimi in delavnimi ljudmi, predvsem s takimi, ki so mu bili pripravljeni pomagati pri reševanju krajevnih 
problemov in so tako kot on kaj postoriti za kraj brez plačila. Okoli sebe je znal zbirati prave ljudi, ki jim je zaupal in vedel, da bodo 
tako kot on sam, dobro opravili naloženo nalogo. Odločno in avtoritativno je vodil seje sveta krajevne skupnosti, pri čemer je bil 
včasih prisiljen povišati glas in izreči kakšno ostro besedo, ki pa je bila izrečena le dobronamerno in z namenom, da bi se zadeve 
premaknile. Imel je posluh in razumevanje do vseh krajanov. Če je prišlo do sporov med posameznimi krajani, je vedno znal 
razsodno in pravično posredovati in na miren način razrešiti konflikt. Ko je predajal mandat nasledniku, ga je bil vedno priprav-
ljen sprejeti, se z njim pogovoriti in pomagati z nasveti, saj je imel dolgoletne in bogate izkušnje pri vodenju Krajevne skupnosti 
in urejanju odnosov med ljudmi. Nikoli tudi ni odrekel pomoči ljudem, ki so se zatekli k njemu. Ob vseh obveznostih pa je tudi 
aktivno deloval v Združenju borcev za ohranjanje vrednot NOB in v Krajevni organizaciji Rdečega križa Bitnje.

Dragi Tone!
Ko smo se tistega dne poslednjič zbrali ob tebi, ob zadnjem slovesu, smo imeli nate le lepe spomine. Za delo, ki si ga opravil za 
nas in našo skupnost se ti najlepše zahvaljujemo. Tvojim najdražjim izrekamo iskreno sožalje, predvsem tvoji dragi ženi Kris-
tini, hčerkama Jasni in Vanji ter sinu Sebastjanu. Izgubili ste dobrega moža, očeta in starega očeta ter brata. Pospremili smo te 
do groba, kjer boš počival v domači slovenski zemlji, ki si jo negoval in spoštoval. V spominu boš živel z nami!

V imenu Sveta Krajevne skupnosti Bitnje, Branko Mesec
Zgornje Bitnje, 1. okt. 2009

 www.centersredina.si


