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Drage krajanke, spoštovani krajani!
Pred vami se razpira še zadnja številka
letošnjega Informatorja. 28. po vrsti.
Prinaša nekakšno inventuro letošnjega
leta in njegovega dogajanja. Sevada pa
tudi povabila na dejavnosti, ki se bodo
dogajale v prvih treh mesecih novega leta.
Letošnja recesija je potrkala tudi na vrata
naše krajevne skupnosti, kar se je pokazalo pri zadnji letošnji prireditvi - obisku
dedka Mraza, ki za otroke ni imel tako
polnega koša kot prejšnja leta. Vendar pa
so otroci kljub temu uživali na predstavi
čarovnika Braneta in prisluhnili pametnim besedam dedka Mraza.
Recesija pa se je pokazala tudi pri
izdajanju krajevnega glasila. Sponzorje
vedno teže pridobivamo, a smo se močno
potrudili, zato tudi ta praznična številka.
Obračamo pa se na vas, krajane, da po
svojih zmožnostih prispevate k izdaji
glasila, kakršnega smo vsaj trikrat letno
vajeni, in nam tudi na ta način pomagate
pri napredku našega kraja. Vsakršna
pomoč je dobrodošla.
Naj vam v imenu uredništav zaželim
čarobno praznovanje najlepših praznikov,
v novem letu 2010 pa naj se vam zgodi
veliko lepega, bodite zdravi in srečni!
Mateja Arhar,
urednica
uredništvo: Mateja Arhar, Mirjana
Jurjevec, Tatjana Muraja Oblak,
Nataša Hafnar
tehnična urednica: Danaja Oblak
tisk: Tiskarna Peg
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OBVESTILO 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 URE SVETA KS
BITNJEITNJE
Uradne ure sveta KS Bitnje so vsak
četrtek v prostorih KS Bitnje v GD
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.
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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
Vzdrževanje cest, Komunala
(vodja enote)
Primož Bajželj
tel.: (04)281-13-51
gsm.: 051 351-852
e-mail: pbajzelj@komunala-kranj.si
Mestna inšpekcija, MOK
Janez Rakar
tel.: (04)237-32-20
e-mail: janez.rakar@kranj.si

Javna razsvetljava, Vigred
Koncesionar
Avtobusna postajališča, MOK
Bojan Leskovar
tel.: (04)237-31-41
gsm.: 041 692-842
e-mail: bojan.leskovar@kranj.si
Avtobusna postajališča,
Komunala (vodja enote)
Primož Bajželj
tel.: (04)281-13-51
gsm.: 051 351-852
e-mail: pbajzelj@komunala-kranj.si

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

Termini sej v letu 2010 bodo objavljeni na
spletni strani KS Bitnje (www.bitnje.si).
Svet KS Bitnje
danaja.oblak@lubenica.si

Po treh letih je čas, da se ozremo nazaj in
pogledamo, kaj vse se je v naši krajevni
skupnosti spremenilo. Ne bom našteval
vseh realiziranih nalog, ker bodo objavljene na spletni strani, ustavil bi se le pri
nekaterih.
Pristojnosti in naloge krajevnih skupnosti
so se v zadnjih letih spremenile. Od leta
2008 je investicijsko vzdrževanje infrastrukture prevzela Mestna občina Kranj,
zato se za vse v zvezi s tem (urejanje
cest, bankine, preplastitev slabih cestnih
odsekov, pluženje, posipanje, vzdrževanje
in nadaljnja gradnja javne razsvetljave,
obrezovanje drevja ob cestah, 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)
obračajte na naslove, ki so objavljeni na
spletni strani in tudi v Informatorjih.
Glavne naloge krajevnih skupnosti so
torej:
- informiranje krajanov,
- pripravljanje in utemeljevanje porabe
proračunskih sredstev, namenjenih
krajevni skupnosti,
- pripravljanje predlogov za izgradnjo in
vzdrževanje objektov v skupni rabi (domovi KS, mrliške vežice, pokopališča …),
- pospeševanje in razvoj raznih dejavnosti – društvenih in kulturnih (sem ne
spadata športno, za katerega je zadolžen
Zavod za šport, ter gasilsko društvo, za
katerega je zadolžena Gasilska zveza).
Poglejmo, kako se je naša KS spopadla
s temi nalogami v zadnjih letih.
Informiranje krajanov:
Krajevno glasilo Informator, pravkar berete 28. številko; spletna stran KS Bitnje;
forum KS Bitnje; oglasne deske.
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Infrastruktura:
Uvrstitev izgradnje fekalne in meteorne
kanalizacije v plan do leta 2013; pridobivanje soglasij za primarni kanalizacijski
vod; pridobivanje sredstev za plačilo
služnostnih pogodb; postavitev dveh prehodov za pešce (Srednje in Zgornje Bitnje)
– trenutno se trudimo uvrstiti prehod v
Spodnjih Bitnjah v proračun leta 2010,
širitev nevarnega odseka pri cerkvi v
Zgornjih Bitnjah; ureditev struge potoka
Žabnica pri Žepku; izdelava mostu čez
Žabnico pri Žepku; sredstva za izdelavo
študije krožišča v Zgornjih Bitnjah ter
izdelavo pločnika in kolesarske steze do
Labor. Večina truda svet KS usmerja v pripravo proračuna, kjer moramo zagotoviti
dovolj sredstev za izvajanje aktivnosti. In
kako uspešni smo pri tem?

Predlogi za izgradnjo in vzdrževanje
objektov v skupni rabi:
Priprava in odkup zemljišča za izgradnjo
športno-kulturnega parka KS Bitnje;
prenova igrišča v Spodnjih Bitnjah;
priprava projektov za izgradnjo športnokulturnega parka KS Bitnje.
Pospeševanje in razvoj raznih
dejavnosti – društvenih in kulturnih:
Prireditev za starejše krajane – Prihod
pomladi; proslava za krajevni praznik –
skupna organizacija KS Bitnje, KS Žabnica
in KS Jošt; razne prireditve in razstave v
okviru krajevnega praznika – organizira
KUD Bitnje v sodelovanju s KS Bitnje na
različnih lokacijah; Direndaj; novoletno
obdarovanje najstarejših krajanov; novoletna prireditev in obdarovanje najmlajših.

Poglejmo primerjavo pridobljenih sredstev iz proračuna Mestne
občine Kranj zadnjih nekaj let:
250.000

pri tem, da naši predlogi res pridejo na
obravnave sveta Mestne občine Kranj.
Plodno je tudi sodelovanje s podžupanom
Igorjem Velovom pri izdelavi športnokulturnega parka Bitnje.
Do zastavljenih ciljev ne moremo vedno
priti takoj, po bližnjici. Največkrat traja
nekaj časa, da se projekti uresničijo. Naj
zaključim z mislijo: Tisto, do česar ne
skušamo priti v naglici, si ponavadi zagotovimo hitro in zanesljivo (Jean-Jacques
Rousseau).
Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki
s svojim prostovoljnim delom pomagajo
pri razvoju in napredku krajevne skupnosti Bitnje. Le s skupnimi močmi (tu mislim
tudi na predloge, ideje, skupno delo) bomo
naredili našo vas krajanom všečno.
»Ne delamo dan za dnem, da dokončamo stvari, ampak zato, da izboljšamo prihodnost,
ker bomo v njej preživeli ostali del življenja
(Charels F. Ketting)«.
V imenu krajevne skupnosti Bitnje
Boris Oblak,
predsednik KS Bitnje
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INVENTURA DELA V KS

Iz grafa je razvidno, da smo v letih 2007,
2008 in 2009 uspeli pridobiti veliko več
sredstev kot prej. Razlogov za to je več.
Najprej je to večja angažiranost članov
sveta KS pri oblikovanju proračuna. Krajevna skupnost mora namreč pripraviti
načrt razvojnih planov (NRP), ki vsebujejo
tudi potrebna sredstva za izvedbo projekta. V svetu krajevne skupnosti načrte
razvojnih planov pripravljamo sproti, tako
da imamo podatke vedno pravi čas na
razpolago. Včasih to pomaga.
Sodelovanje s člani nestrankarske liste za
krajevne skupnosti Sorško polje, predvsem z njenim predsednikom Brankom
Mescem, ki je tudi podpredsednik sveta

KS, se je izkazalo za zelo koristno. Prav
on je predlagal amandma za to, da smo
prestavili izgradnjo fekalne in meteorne
kanalizacije v plan do leta 2013 in naredil
večino dela pri pridobivanju soglasij za
izgradnjo kanalizacije.
Odlično sodelovanje s svetniki v svetu
Mestne občine Kranj, predvsem z Bojanom Homanom in Andrejem Dolencem,
dodatno pripomore k nabiranju sredstev. Podžupan Bojan Homan se je zelo
angažiral pri pridobivanju služnostnih
pogodb za kanalizacijo kot tudi za izvedbo
nadaljevanja regulacije struge potoka
Žabnica. Andrej Dolenc pa nam pomaga

ke
novič

NK BITNJE JESENSKI PRVAK

OBNOVA NOGOMETNEGA IGRIŠČA

Članska nogometna ekipa NK BITNJE
je v jesenskem delu osvojila prvo mesto
v 2. GNL z 22 osvojenimi točkami, z
največ doseženimi zadetki in najmanj
prejetimi. Najboljši strelec ekipe je Luka
Kalan z 11 zadetki in tudi vodi na lestvici strelcev. V tekmovanju fair play je
članska ekipa NK Bitnje daleč na prvem
mestu, saj so prejeli minimalno število
kazni, kar govori o pravem in poštenem
pristopu tako igralcev kot vodstva NK
Bitnje. Bitenjčani so tako po dolgih letih
zopet opozorili nase z všečno igro, ki
privablja gledalce. Sama ekipa je zelo
pomlajena, saj je povprečje le nekaj
čez 21 let. Trener ekipe, ki je poznano
ime v gorenjskem nogometnem prostoru in tudi širše - g. Andrej Jerina, je
zadovoljen s pristopom in odigranimi
tekmami, hkrati pa pripomni, da ima ta
generacija še kar veliko rezerve. Upravni
odbor NK Bitnje na čelu s predsednikom NK Bitnje Tomažem Doljakom,
tajnikom Janezom Stanonikom in
blagajničarko Snežano Kociper pa volontersko zagotavlja za ta rang tekmovanja
odlične pogoje igralcem NK Bitnje. V
letošnjem letu bo NK Bitnje pričel s
popolno obnovo glavnega in pomožnega
nogometnega igrišča, tako da bo članska
ekipa eno leto svoje domače tekme
igrala na umetni travi stadiona v Kranju
(upamo na razumevanje Zavoda za
šport Kranj). Kljub temu pa so cilji jasni
- preboj v 1. gorenjsko nogometno ligo.

V novembru smo pričeli z obnovo
nogometnega igrišča v Bitnjah, hkrati
pa z izgradnjo pomožnega nogometnega
igrišča in predpripravo za košarkaško
igrišče. Glavno igrišče bo v funkcionalni
uporabi v spomladanskem delu sezone
2011, do takrat pa bodo naše ekipe nastopale na drugih igriščih. Članska ekipa
najverjetneje na igrišču z umetno travo
v Kranju.

Predsednik NK Bitnje
Tomaž Doljak

Na tem mestu se zahvaljujemo vsem, ki
ste kakor koli doprinesli, da je do tega
projekta sploh prišlo.
UO NK Bitnje

SKUPŠČINA NK BITNJE
Redna delovna skupščina NK Bitnje je
bila v petek, 18.12.2009, v prostorih
KS Bitnje v gasilskem domu. Zapisnik
Skupščine si lahko ogledate na domači
strani NK Bitnje na naslovu http://
nk.bitnje.si/ ali na domači strani KS
Bitnje.
UO NK Bitnje

CIVILNA ZAŠČITA
Letos spomladi je v Škofji Loki potekalo
XIV. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite
in Rdečega križa v obliki praktičnega
preizkusa znanja.

odlično, saj smo v hudi konkurenci
zasedle odlično 1. mesto. Glavna nagrada je bila sodelovanje na državnem
preverjanju znanja, ki je bilo v soboto, 3.
oktobra 2009, v domačem Kranju.

Preverjanja se je udeležilo 8 ekip. Vsaka
ekipa je svoje znanje in usposobljenost
pokazala pri dajanju prve pomoči
poškodovanim na štirih realistično
prikazanih delovnih točkah. Na tekmovanje se je naša ekipa pripravljala
ob pomoči dveh študentov medicine,
Matevža Uraniča in Luka Kristanca.
Na pot proti Škofji Loki smo se
odpravile polne optimizma, predvsem
pa sproščene, saj je bilo letošnje tekmovanje za našo ekipo že enajsto povrsti.
Začetno tremo smo hitro premagale,
svoje delo pa smo opravile več kot

Sistem tekmovanja je bil v Kranju
podoben kot pri regijskem tekmovanju,
edino število delovnih točk je bilo
večje. Na XV. državnem tekmovanju je
sodelovalo 13 ekip Civilne zaščite in
Rdečega križa iz celotne Slovenije, izven
konkurence pa je tekmovala tudi ekipa
Rdečega križa Srbije, ki je na Festivalu ekip prve pomoči – Face zasedla
prvo mesto. Preverjanje je potekalo
na 7 lokacijah, delovnih mestih, kjer
smo ekipe ob različnih nesrečah in
dogodkih oskrbovale poškodovane
in jim nudile ukrepe prve pomoči. Na

počivališčih smo se pripravile za delo
na naslednji delovni točki ter se seznanile z različnimi službami, društvi in
organizacijami, ki delujejo pri zaščiti,
reševanju in pomoči. V hudi konkurenci
smo zasedle odlično 9. mesto.
Ekipo Vražjih Bit’n’čank, katere smo
zastopale ekipo MO Kranj, smo sestavljale: Barbara Guzelj, Manca Ahačič,
Pavla Stanonik, Petra Koren, Urška Debeljak in rezerva Jana Oman ter vodja ekipe
Tadeja Ovniček.
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NOVOLETNA OBDARITEV
STAREJŠIH KRAJANK IN
KRAJANOV
Po sklepu sveta KS Bitnje smo tudi letos
namenili del finančnih sredstev za novoletno obdaritev krajank in krajanov,
starejših od osemdeset let. Za izbiro in
nakup priložnostnih daril je poskrbela
gospa Mara Pečnik, na domovih in v
ustanovah starejših občanov pa so jih
skupaj kot članice društva upokojencev
obiskale tudi gospe Ana Režonja, Mara
Pečnik in Vera Gorzetti. Po kratkem
klepetu smo vsakemu od obdarovancev
v svojem imenu in v imenu KS zaželeli
še mnoga srečna in zdrava leta ter prijazen začetek novega leta.
Marijan Konjar
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OMEJITEV HITROSTI, PIROTEHNIKA IN ZIMSKA OPREMA VOZIL
Lepo pozdravljeni. V tem članku se bom
najprej v nekaj stavkih dotaknil aktualne
problematike v Bitnjah, v nadaljevanju
pa bo nekaj več prostora namenjenih
pirotehniki in zimski opremi vozil.
Pri kontrolah hitrosti na regionalni
cesti Kranj – Škofja Loka, ki pelje skozi
Bitnje, policisti ugotavljamo, da nekateri
ne vedo, koliko je pravzaprav omejitev
hitrosti na tej cesti. Za tiste, ki tega še ne
vedo, naj povem, da je od sredine aprila
omejitev hitrosti na tej cesti 50 km/h.
Prometni znaki za omejitev 60 km/h
so bili odstranjeni, zato velja prometno
pravilo za hitrost vožnje v naselju, ki je 50
km/h.
Hitrost v vasi pa je s prometnimi znaki
za označitev območij omejene hitrosti
omejena na 30 km/h. Promet je zapleten logistični sistem, ki se spreminja.
Spreminjajo se tako prometne razmere
kot tudi prometna signalizacija. Za vožnjo
je torej potrebno biti zbran ter spremljati
prometno signalizacijo, saj je danes lahko
drugače, kot je bilo včeraj. Veliko ljudi pa,
vsaj v domačem kraju, vozi »na pamet«.
Glede na prihajajoče praznike v veselem
decembru se moram dotakniti tudi enega
6 informator28 gruden 2009

izmed motečih faktorjev v tem obdobju.
Na uporabo oz. neuporabo pirotehničnih
izdelkov.
Medtem ko je uporaba teh izdelkov posameznikom v zabavo, je mnogim ljudem
takšno početje neprijetno in jim vzbuja
strah, nelagodje in občutek nevarnosti!
V letu 2008 je bil uveljavljen novi
Zakon o eksplozivih in pirotehničnih
izdelkih (Uradni list RS 35/2008).
Najpomembnejša novost na področju
pirotehničnih izdelkov se nanaša na
prepoved prodaje, posesti in uporabe
ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3,
katerih glavni učinek je pok (najpogosteje
so to petarde najrazličnejših oblik in
moči).
Zakon o eksplozivih in pirotehničnih
izdelkih razvršča pirotehnične izdelke
v tri kategorije, in sicer na ognjemetne
izdelke (izdelki za zabavo), pirotehnične
izdelke za odrska prizorišča ter na druge
pirotehnične izdelke.
Klasične petarde in rakete, ki jih velika
večina pozna in uporablja, sodi med Ognjemetne izdelke. Ognjemetni izdelki so
razdeljeni na tri kategorije:
kategorija 1 - ognjemetni izdelki, ki
predstavljajo zelo majhno nevarnost,
povzročajo zanemarljivo raven hrupa in
so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih,
vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah
in drugih zaprtih prostorih. Tipični izdelki
so bengalske vžigalice, pokajoči vložki
za cigarete, konfeti - bombice, pokajoče
žabice, male petarde itd.,
kategorija 2 - ognjemetni izdelki,
ki predstavljajo majhno nevarnost in
povzročajo nizko raven hrupa in so namenjeni uporabi na omejenih območjih na
prostem. Tipični izdelki so rimske svečke,
majhna ognjemetna kolesa, bengalične
bakle, baterije in kombinacije itd.,
kategorija 3 - ognjemetni izdelki, ki
predstavljajo srednje veliko nevarnost
in so namenjeni uporabi na prostem, na
velikih odprtih območjih in katerih raven
hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi. Tipični
izdelki so rimske svečke, ognjemetna
kolesa, bengalične bakle, baterije in kombinacije itd.
Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih
izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni
učinek je pok, je prepovedana.
Pomemben je namen ognjemetnega
izdelka. Če gre torej le za pok, je prodaja,
uporaba in posest prepovedana, to je
za izdelke 2 in 3 kategorije. Uporaba
pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, pa je dovoljena
le od 26. decembra do 2. januarja, pa tudi

takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih,
v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v
bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih
za potniški promet in na površinah, na
katerih potekajo javna zbiranja.
Na koncu pa naj omenim še prihajajočo
zimo in obvezno zimsko opremo na
vozilih.
Zakon o varnosti cestnega prometa določa
v 114. členu, da morajo biti motorna
vozila pozimi in v zimskih razmerah
opremljena s predpisano zimsko
opremo, in določa, da morajo imeti
vozila na cestah v Republiki Sloveniji
med 15. novembrom in 15. marcem
naslednjega leta (pozimi) predpisano
zimsko opremo. Vozilo bo pravilno in
dobro opremljeno, če bomo upoštevali
naslednja pravila.
- 4 kolesa opremimo z zimskimi pnevmatikami (M+S).
- 4 mesece (najmanj od 15. novembra do
15. marca naslednje leto) imejmo zimske
pnevmatike na vozilu.
- 4 leta je priporočljiva največja starost
zimskih pnevmatik.
- 3 mm mora biti najmanjša globina profila zimskih pnevmatik.
- Samo zimske pnevmatike na vseh
kolesih omogočajo uspešno speljevanje
in pospeševanje, učinkovito zaviranje
in varno vožnjo skozi ovinke. Zaradi
posebne snovi pa bodo zimske pnevmatike tudi pri temperaturi pod 7oC dovolj
mehke, da bodo zagotovile ustrezni oprijem tudi na suhi in nezasneženi cesti.
- Le zadostna globina profilov bo
omogočila dobro odstranjevanje vode in
brozge izpod koles ter stabilnost v snegu
in ledu. Kadar je na cesti več snega, pa
priporočamo uporabo snežnih verig.
- Ker se guma kot organska snov stara,
po štirih letih ne glede na obrabljenost
izgubi sposobnost optimalnega oprijemanja na cestišču. Pnevmatike so
edini stik našega vozila z voziščem, zato
skrbimo, da bo vedno dober.
- Za zimsko opremo štejejo tudi poletne
pnevmatike na vseh 4 kolesih in ustrezne
snežne verige, ki morajo biti v zimskih
razmerah pravilno nameščene na pogonskih kolesih. Pri vozilih s štirikolesnim
poogonom morajo biti snežne verige
nameščene na kolesih zadnje osi.
Srečno in varno prihajajoče leto 2010!
Robert Ternik
Vodja policijskega okoliša

IZ
E
C
I
V
NO TNEGA
MESTA
SVE
ANDREJ DOLENC
Najpomembnejša zadeva, ki smo jo
svetniki obravnavali v novembru in
decembru, je seveda proračun Mestne
občine Kranj za leto 2010. In kaj nam
le-ta prinaša? Največji delež (skoraj
50%) in višino (30 mio. EUR) investicij
do sedaj ter kar za 61 milijonov EUR
skupnih odhodkov. V prihodnjem letu
bo tako končno dokončana nova stavba
Osrednje knjižnice Kranj, obnovljen bo
kompleks Kieselstein z novim prireditvenim prostorom, opremljena bo Layerjeva hiša, zgrajene parkirne hiše (pod
Slovenskim trgom itd.).

Pod Jelenovim klancem bo urejeno
krožišče skupaj s prenovljeno Savsko
cesto. Začela se bo obnova čistilne
naprave. Brez uspešno pridobljenih
evropskih sredstev vseh teh investicij
seveda ne bi bilo mogoče uresničiti.
In kakšno je stanje v Bitnjah?
Zagotovljena so sredstva za plačilo
služnostnih pogodb, tako da se bo zbiranje soglasij za izgradnjo komunalnega
in obnovo vodovodnega omrežja lahko
nemoteno nadaljevalo. Glede na dosedanji napredek je realno pričakovati,
da bodo Bitnje, Žabnica in Šutna
priklopljene na komunalno omrežje v
letu 2013, kar pa hkrati pomeni, da se
bo v sklopu tega prenovilo večino cest
v teh naseljih. Nadaljevalo se bo tudi
urejanje športnega parka. V trenutku
ko to pišem, še ni jasno, ali nam bo
uspelo spraviti v proračun tudi izgradnjo
prehoda za pešce v Spodnjih Bitnjah,
za katerega si z vodstvom KS Bitnje
BRALNI KROŽEK

JA

DOG A

ADVENTNA DELAVNICA
Ustvarjalke smo zadnji novembrski
torek ustvarjale adventne aranžmaje.
Pri delu nam je z idejami pomagala
cvetličarka Helena iz trgovine Pr’
Krnc. Naredile smo različne venčke in
aranžmaje – venčke za na vrata in okras
v hiši. Adventni aranžmaji nam bodo
polepšali pričakovanje v adventnem
času, božične in novoletne praznike.

Ne vem, če veste, a v Bitnjah imamo
najboljši bralni krožek na svetu! No,
morda res ne na svetu ... daleč naokoli
pa zagotovo. Sama po merilih zgodovine
ne spadam ravno med “staroselce”
krožka, ki deluje že 7. leto. Kljub vsemu
pa sem se na naša 14-dnevna srečanja
že tako navadila, da mi poleti prav
manjkajo, saj imamo takrat tudi mi
uradne počitnice. Uradne pravim zato,
ker bralci in bralke seveda tudi, ko ni
srečanj, knjige kar požiramo in si potem
na prvem srečanju v novi bralni sezoni
poročamo o prebranem, si priporočamo
ali odsvetujemo knjige, delimo vtise.
Tudi za letošnje leto smo izbrali obširen
in zanimiv seznam čtiva, ki vsebuje za
vsakega bralca oziroma bralko nekaj.
Nekateri obožujemo kriminalke, drugi
poezijo, tretji avanturistično literaturo ali fantazijske zgodbe pa tudi kak
potopis najde pot med nas in z njim
mi v svet. Najpogosteje sicer posežemo
po bolj “ženskih” vsebinah, saj smo v
krožku številčnejša dekleta, kar pa še ne
pomeni, da medse z največjim veseljem
ne sprejmemo tudi bralcev, njihovega izbora literature ter njihovega pogleda na
življenje. Morda je prav to razlog, da se
z največjim veseljem udeležujem srečanj,
da jih pogrešam poleti in da si urnik
oblikujem okoli vsake druge srede ob
20h, ko je moj čas, ki je rezerviran samo
za druge svetove, druge junake, druge
poglede na svet. Naš krožek namreč ni

zelo prizadevam. Nam je pa uspelo, da
se bodo v naslednjem letu zagotovila
sredstva za izdelavo študije za izgradnjo
krožišča v Zgornjih Bitnjah ter pločnika
do Save oz. Iskratela. Ker je to državna
cesta, bomo morali v naslednjem mandatu večkrat urgirati, če želimo, da se bo
ta projekt dejansko realiziral.
Ob zaključku leta pa bi tokratno pisanje
rad izkoristil tudi zato, da vam zaželim
vesele in srečne božično-novoletne
praznike ter zdravo ter uspešno leto
2010.
Andrej Dolenc
svetnik LDS v svetu MOK
P. S. Za vprašanja ali pobude, ki zadevajo
delovanje mestnega sveta, sem vam
vedno na voljo. Po elektronski pošti
na adolenc@gmail.com ali na mobilni
telefon 041 716 711.

samo poročilo o prebranem, pogosto je
tudi kulinarični dogodek (družimo se ob
hrani ali pijači, ki je tipična za zgodbo,
obdobje ali del sveta, o katerem beremo)
pa tudi priložnost, da se naučimo kaj
novega in da se s pomočjo prebranega
zapletemo v najrazličnejše življenjske
debate. Včasih se krešejo mnenja, včasih
se izlivajo duše, včasih klepetamo o
vsakdanjih rečeh, včasih zaidemo v
globlje vode, prav vsakič pa se imamo
prijetno in domov odidemo z občutkom,
da smo naredili nekaj zase, za svojo
dušo.
Maruša Zupanc
DU BITNJE - STRAŽIŠČE
Upokojensko društvo zaključuje drugo
leto svojega delovanja in se lahko
pohvali s številnim članstvom (575),
uspešno izvedenimi programi delovanja
in pozitivno bilanco, s katero se pripravljamo za tretji občni zbor. Letos
smo programe zelo razširili, dodali tudi
kulturne programe, zdravstvo in učenje
v tretjem življenjskem obdobju. Po
novem letu pričakujemo velik vpis novih
članov, predvsem z območja Stražišča.
Potrudili se bomo, da zadovoljimo večini
želja. Programe bomo nadaljevali in
dodali še nekaj novosti.
Predsednik
Tone Kaštivnik
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PONEDELJEK

Napovednik dogodkov
TOREK

SREDA

ČETRTEK

4.

5.

6.

7.

DU Bitnje Stražišče
Telovadba v GD Bitnje

KUD Bitnje - USTVARJALNI
ŠTUDIJSKI KROŽEK
17.00-19.30

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

PETEK

SOBOTA

NEDELJA

1. Novo leto

2. Novo leto

3.

8.

9.

10.

NK BITNJE
trening članske ekipe
OŠ Stražiišče 16.00-17.30
NK BITNJE
trening veteranske ekipe
OŠ Stražiišče 17.30.-19.00

DU Bitnje Stražišče
Kleklanje v OŠ Stražišče
16.30

DU Bitnje Stražišče
Kleklanje v OŠ Stražišče
16.30
Uradne ure KS Bitnje
18.30
22.

23.

24.

25.

DU Bitnje Stražišče
Telovadba v GD Bitnje

KUD Bitnje - USTVARJALNI
ŠTUDIJSKI KROŽEK
17.00-19.30

KUD Bitnje KLEKLANJE
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje
17.00-19.00

NK BITNJE
trening članske ekipe
OŠ Stražiišče 16.00-17.30

Uradne ure KS Bitnje
18.30

NK BITNJE
trening veteranske ekipe
OŠ Stražiišče 17.30.-19.00

marec

Uradne ure KS Bitnje
18.30
DU Žabnica
Uradne ure 16.00-18.00
(ŠD Žabnica)
11.

12.

13.

14.

15.

16.

DU Bitnje Stražišče
Telovadba v GD Bitnje

KUD Bitnje - USTVARJALNI
ŠTUDIJSKI KROŽEK
17.00-19.30

KUD Bitnje KLEKLANJE
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje
17.00-19.00

NK BITNJE
trening članske ekipe
OŠ Stražiišče 16.00-17.30

DU Bitnje Stražišče
Kleklanje v OŠ Stražišče
16.30

NK BITNJE
trening veteranske ekipe
OŠ Stražiišče 17.30.-19.00

17.

19.

20.

21.

DU Bitnje Stražišče
Telovadba v GD Bitnje

KUD Bitnje - USTVARJALNI
ŠTUDIJSKI KROŽEK
17.00-19.30

KUD Bitnje KLEKLANJE
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje
17.00-19.00

NK BITNJE
trening članske ekipe
OŠ Stražiišče 16.00-17.30

KUD Bitnje
Bralni krožek
20.00-22.00

KUD Bitnje
Pravljične urice
17.00-18.00

NK BITNJE
trening veteranske ekipe
OŠ Stražiišče 17.30.-19.00

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

SOBOTA

NEDELJA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

DU Bitnje Stražišče
Telovadba v GD Bitnje

KUD Bitnje - USTVARJALNI
ŠTUDIJSKI KROŽEK
17.00-19.30

KUD Bitnje KLEKLANJE
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje
17.00-19.00

NK BITNJE
trening članske ekipe
OŠ Stražiišče 16.00-17.30

DU Bitnje Stražišče
Planinski pohod

KUD Bitnje
Bralni krožek
20.00-22.00

KUD Bitnje
Pravljične urice
17.00-18.00

NK BITNJE
trening veteranske ekipe
OŠ Stražiišče 17.30.-19.00

DU Bitnje Stražišče
Kleklanje v OŠ Stražišče
16.30

22.

23.

24.

DU Bitnje Stražišče
Kleklanje v OŠ Stražišče
16.30

DU Žabnica
Uradne ure 16.00-18.00
(ŠD Žabnica)
8.

9.

10.

11.

12.

13.

DU Bitnje Stražišče
Telovadba v GD Bitnje

KUD Bitnje - ustvarjalni
študijski križek
17.00-19.30

KUD Bitnje
Kleklanje
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje
17.00-19.00

DU Žabnica
Zbor članov
društva

NK BITNJE
trening članske ekipe
OŠ Stražiišče 16.00-17.30

DU Žabnica
Vasovanje s Prešernom

DU Bitnje Stražišče
Kleklanje v OŠ Stražišče
16.30

Uradne ure KS Bitnje
18.30
27.

28.

DU Bitnje Stražišče
Telovadba v GD Bitnje

KUD Bitnje - USTVARJALNI
ŠTUDIJSKI KROŽEK
17.00-19.30

KUD Bitnje KLEKLANJE
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje
17.00-19.00

29.

30.

31.

NK BITNJE
trening članske ekipe
OŠ Stražiišče 16.00-17.30
NK BITNJE
trening veteranske ekipe
OŠ Stražiišče 17.30.-19.00

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

SOBOTA

NEDELJA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

DU Bitnje Stražišče
Telovadba v GD Bitnje

KUD Bitnje - USTVARJALNI
ŠTUDIJSKI KROŽEK
17.00-19.30

KUD Bitnje KLEKLANJE
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje
17.00-19.00

NK BITNJE
trening članske ekipe
OŠ Stražiišče 16.00-17.30

KUD Bitnje
Bralni krožek
20.00-22.00

KUD Bitnje
Pravljične urice
17.00-18.00

NK BITNJE
trening veteranske ekipe
OŠ Stražiišče 17.30.-19.00

15.

16.

17.

18.

DU Bitnje Stražišče
Telovadba v GD Bitnje

KUD Bitnje - USTVARJALNI
ŠTUDIJSKI KROŽEK
17.00-19.30

KUD Bitnje KLEKLANJE
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje
17.00-19.00

NK BITNJE
trening članske ekipe
OŠ Stražiišče 16.00-17.30

KUD Bitnje
Bralni krožek
20.00-22.00

KUD Bitnje
Pravljične urice
17.00-18.00

NK BITNJE
trening veteranske ekipe
OŠ Stražiišče 17.30.-19.00

DU Žabnica
Pohod

DU Bitnje Stražišče
Kleklanje v OŠ Stražišče
16.30

DU Žabnica
Medgeneracijsko druženje z
naslovom Ptičja Svatba

22.

23.

24.

25.

DU Bitnje Stražišče
Telovadba v GD Bitnje

KUD Bitnje - USTVARJALNI
ŠTUDIJSKI KROŽEK
17.00-19.30

KUD Bitnje KLEKLANJE
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje
17.00-19.00

NK BITNJE
trening članske ekipe
OŠ Stražiišče 16.00-17.30

KUD
BITNJE OB
KRAJEVNEM
PRAZNIKU LITERARNI
VEČER

DU Bitnje Stražišče
Kleklanje v OŠ Stražišče
16.30

NK BITNJE
trening veteranske ekipe
OŠ Stražiišče 17.30.-19.00

DU Žabnica
Uradne ure 16.00-18.00
(ŠD Žabnica)
10.

11.

KUD Bitnje - USTVARJALNI
ŠTUDIJSKI KROŽEK
17.00-19.30

KUD Bitnje KLEKLANJE
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje
17.00-19.00

12.

DU Bitnje Stražišče
Kleklanje v OŠ Stražišče
16.30

13.

14.

NK BITNJE
trening članske ekipe
OŠ Stražiišče 16.00-17.30

DU Žabnica
Pustovanje

NK BITNJE
trening veteranske ekipe
OŠ Stražiišče 17.30.-19.00

Uradne ure KS Bitnje
18.30
15.

16.

17.

18.

DU Bitnje Stražišče
Telovadba v GD Bitnje

KUD Bitnje - USTVARJALNI
ŠTUDIJSKI KROŽEK
17.00-19.30

KUD Bitnje KLEKLANJE
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje
17.00-19.00

19.

20.
NK BITNJE
trening članske ekipe
OŠ Stražiišče 16.00-17.30

DU Bitnje Stražišče
Družabno srečanje pustovanje

KUD Bitnje
Bralni krožek
20.00-22.00

KUD Bitnje
Pravljične urice
17.00-18.00

NK BITNJE
trening veteranske ekipe
OŠ Stražiišče 17.30.-19.00

20.

21.

DU Žabnica
Nakupovalni izlet s kopanjem

Uradne ure KS Bitnje
18.30

9.

19.

Uradne ure KS Bitnje
18.30

DU Bitnje Stražišče
Kleklanje v OŠ Stražišče
16.30

DU Bitnje Stražišče
Telovadba v GD Bitnje

NK BITNJE
trening veteranske ekipe
OŠ Stražiišče 17.30.-19.00

DU Bitnje Stražišče letovanje v Izoli

Uradne ure KS Bitnje
18.30

8. Kulturni dan

14.

Uradne ure KS Bitnje
18.30

DU Bitnje Stražišče
Kleklanje v OŠ Stražišče
16.30

februar

28.

Uradne ure KS Bitnje
18.30

18.

26.

27.

PONEDELJEK

Uradne ure KS Bitnje
18.30

25.

26.

21.

26.

27.

28.

Uradne ure KS Bitnje
18.30
29.

30.

31.

DU Bitnje Stražišče
Telovadba v GD Bitnje

KUD Bitnje - USTVARJALNI
ŠTUDIJSKI KROŽEK
17.00-19.30

KUD Bitnje KLEKLANJE
17.00-19.00

KUD BITNJEN IN KS
BITNJE OB KRAJEVNEM
PRAZNIKU - PRIHOD
POMLADI

KUD Bitnje
Bralni krožek
20.00-22.00

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).

V boju proti odpadkom
Po 35 letih odlaganja odpadkov na
odlagališče v Tenetišah, smo v letošnjem
juliju odlagališče zaprli. Odlagališče
bomo morali vzdrževati in varovati
še najmanj deset let. Potrebna je bila
reorganizacija odvoza in odlaganja odpadkov, posledično so se povečali tudi
stroški priprave odpadkov, prevoza in
odlaganja na druga odlagališča.
Še pomembnejša je tako postala
količina odpadkov, ki se odlaga. Ker
se zavedamo, da je edini učinkovit boj
proti odpadkom zavedanje ljudi, da se
morajo znebiti stare navade, ko smo vse
odpadke metali v isti koš, intenzivno
iščemo nove načine, kako ločeno zbiranje ljudem še bolj približati.
V občini Cerklje in Preddvor smo letos
že uvedli nove načine ločenega zbiranja
odpadne embalaže od vrat do vrat. Vzporedno smo zmanjšali število mesečnih
odvozov mešanih odpadkov in s tem
tudi mesečne izdatke gospodinjstev.
Enako želimo nadaljevati tudi v ostalih
občinah.
Prve korake smo naredili tudi na
področju ločenega zbiranja bioloških odpadkov. Izbrali smo manjšo zaokroženo

Imate odpadek, pa ne veste, kako
ga pravilno odložiti?
Vse vrste odpadkov lahko pripeljete v
zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov Zarica (od ponedeljka do petka,
med 12. in 19. uro, ob sobotah pa med
8. in 13. uro) ali v zbirni center pri
zaprtem odlagališču odpadkov Tenetiše
(od ponedeljka do sobote, med 7. in 18.
uro). Sprejemamo odpadke iz gospodinjstev in poslovnih dejavnosti. Prosimo

vas, da imate ob obisku pri sebi potrdilo
o poravnanih obveznosti za storitev
ravnanja z odpadki (zadostuje položnica
za obračun komunalnih storitev), s
katerim boste potrdili, da ste vključeni
v sistem rednega odvoza odpadkov na
območju Mestne občine Kranj.
Ločevanje odpadkov je preprosto in
okolju prijazno. V boju proti odpadkom
je to edina rešitev.

krajevno skupnost Struževo v Kranju,
kjer bomo v prihodnjih šestih mesecih
poskusno ločeno zbirali biološke odpadke, ki predstavljajo več kot 30 odstotni
delež med nastalimi odpadki. Gospodinjstvom smo razdelili rjave zabojnike za
zbiranje bioloških odpadkov, dodatno pa
tudi manjše posode za zbiranje bioloških
odpadkov v gospodinjstvu. Naš cilj je, da
na celotnem območju občine vzpostavimo sistem ločenega zbiranja bioloških
odpadkov in obenem pri individualnih
hišah spodbujamo kompostiranje na
vrtu.

Kosovne odpadke boste naročali
z dopisnico
Tudi naslednje leto bo zbiranje in odvoz
kosovnih odpadkov potekalo preko
dopisnic. V decembru bodite pozorni
na posebno pošto, v kateri vam bomo
poslali dopisnico za naročilo odvoza
kosovnih odpadkov. Priložili bomo tudi
koledarček z urnikom odvoza odpadkov
v času praznikov za leto 2010.
Izkoristite torej brezplačno možnost in
oddajte kosovne odpadke na pravilen
način.

Leto je æe skoraj mimo,
v Novo leto se zazrimo.
Naj prijazno bo in mirno,
malih radosti obilno.
Naj okrog nas bo vse Ëisto,
to najlepπe darilo pod smreËico bo.

DA BO PRAZNIČNI ČAS ŠE
PRIJETNEJŠI IN ZABAVNEJŠI,
VABIMO NAŠE NAJMLAJŠE, DA
POBARVAJO SLIKO, KI PRIKAZUJE
KAJ VSE DELA KOMUNALA KRANJ.

Bitnje in ostali deli Kranja bodo še
čistejši
V drugi polovici letošnjega leta smo
se zaradi dotrajanosti pometalnega
stroja odločili za novejši stroj, pri
izbiri katerega smo največjo prednost
namenjali ekologiji. Izbrali smo stroj,
ki preprečuje izpust nevarnih delcev v
ozračje s pomočjo inovativnega filtrirnega sistema.
Z novim okolju prijaznim pometalnim
strojem zagotavljamo ne samo čiste
ceste, pač pa tudi preprečujemo ponoven izpust drobnih delcev v ozračje. Poleg tehnološke izpopolnjenosti stroja, je
predvsem pomembna njegova ekološka
prednost. S tem dvigujemo kakovost
čiščenja javnih površin in prispevamo k
urejenosti našega skupnega bivalnega
okolja.
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LE KJE SEM NAŠLA ČAS ŠE ZA
USTVARJANJE?
Že od nekdaj sem rada ustvarjala, a si
za to v zadnjem času kar nekako nisem
vzela dovolj časa. Minute za sproščanje
kreativne energije so namreč vedno
izpadle iz mojega tedenskega urnika,
zaradi nehvaležnega spleta dnevnih
obveznosti in drugih aktivnostih
(druženje, knjige, rekreacija), po katerih
je lažje in hitreje poseči. Prav tako sem
si že od nekdaj želela naučiti se ročnih
del, da bi si lahko sama spletla šal, zašila
kak kos oblačila, popravila razparane
rokavice in na koncu koncev – da bi
lahko te spretnosti nekoč prenesla
na svoje hčere, predvidoma sinovi za
take reči ne bodo imeli potrpljenja, ali
pač? Pa je bila zgodba tudi pri tej moji
želji podobna: “Bom, nekoč bom, ker
si tega res želim, a trenutno resnično
nimam časa.” Take in podobne izgovore
sem vedno poslušala tudi od bližnjih,
prijateljev, sodelavcev – vedno čakamo
na tisti “kasneje”, da bi se lotili stvari,
ki nas resnično veselijo. Zakaj? Ker
menimo, da bomo večno živeli? Ali da
se bo “kasneje” čudežno našel potrebni
čas? Ali pa morda živimo v utvari, da
bo življenje vsaj v pokoju res mirno in
da bomo takrat opevani čas dejansko
končno imeli? No ja, saj vsi vemo, kako
je s tem - nikoli ni dovolj časa, če si ga

ne vzamemo! Zato sem se tudi sama
odločila, da je dovolj z izgovori in se
lotila obiskovanja torkovih uric za ustvarjanje, ki jih organizira KUD Bitnje.
Seveda ne uspem slediti tempu izdelkov, ki jih ustvarijo spretni prsti bolj
izkušenih ustvarjalk, saj imamo v enem
mesecu štiri različne dejavnosti - vezenje, pletenje, kvačkanje in ustvarjalne
delavnice (slikanje na svilo, adventni
venčki, izdelava nakita ipd.), kljub temu
pa se omenjenim torkom že sedaj s
težavo odrečem. Ugotovila sem namreč,
da se tudi popolne začetnice v ročnih delih, kot sem sama, uspejo veliko naučiti
pod potrpežljivim vodstvom različnih
generacij žensk, ki so se z iglo, pletilko
ali kvačko že rodile. Hkrati je čas, ki ga
preživimo v sejni sobi Gasilskega doma,
čas nekakšne ženske meditacije, vsaj
zame. To je čas, ko prevlada ženska ustvarjalna energija, ki jo spremljajo ženski
pogovori. To je čas, v katerem so moški
prisotni samo kot daljni spomin, morda
tema kakšnega pogovora ali misel na
osebo, za katero kvačkamo šal. Vsekakor bi v svoji sredini z veseljem videle
tudi moške predstavnike, saj nikakor
ne želimo stereotipizirati ustvarjanja
kot izključno ženski hobi, dokler pa
bitenjški moški svojo kreativno energijo sproščajo v drugih dejavnostih in
torkova druženja prepuščajo nam, do
takrat zaenkrat v tem svetu vladamo

ženske. V nedavno prebrani knjigi izpod
peresa Igorja Karlovška sem prebrala,
da je naša genska zasnova pač taka, da
fantje praviloma “nimajo posluha za
filigranske drobnarije ženske duše, ki
se izpolnjuje v malenkostih, drobcih,
hipnih, utripajočih kapljah sreče”. In
prav to, mislim, je bistvo naših srečanj
– da na dan sprostimo svoje misli, ki so
povezane z malenkostmi, z drobci, ki v
sferi vsakodnevnega življenja in vseh
njegovih obveznosti niso bistveni za
preživetje neke družine, so pa še kako
bistveni za preživetje filigransko nežne
ustvarjalne ženske duše. Družimo se v
krogu sebi podobnih, ki nam veliko pomeni urejenost doma ali doma narejen
izdelek, ki raje podarjamo darila, ki jih
same izdelamo, ki s ponosom nosimo
nakit, ki ni tak kot od kake druge, ki
so nam pomembne malenkosti, kot so
barve in vzorci in usklajenost, ki cenimo
lepoto in estetiko, čeprav vemo, da je
le-ta subjektivna.
Zato z obiskovanjem ustvarjalnih
delavnic nisem samo polepšala svojega
doma, se naučila kvačkati in dragim podarila ročno izdelane drobnarije, našla
sem tudi krog ljudi, s katerimi lahko
delim stvari, ki so v današnjem hitrem,
instant svetu manj pomembne. Ki me
razumejo, ko rečem, da se izdelava svoje
lastne dekice iz flisa vseeno bolj izplača
kot nakup finančno in časovno bolj

O PONOVNEM IZPLUTJU TITANIKA,
HEROJSKEM BOJU “BITNŠKIH
VOSLLOV” IN DRUGIH POMAGAČEV

odgovorno delo počno le Matjaži! Lanski
je moral kmalu službeno na Gorenjsko.
Letošnjega smo šele odkrili. Ta je bil
talent! Prva liga. Dober kandidat za
naslednjič. Trstičje je kar samo padalo,
ribiški komplet s škornji je, preboden
sicer, nenadomestljivo nadomestil
podaljšane lesene grablje od lani.
Pečka je zapela, zadišalo je po ... (sem
že lačen), nove klopi in obešalniki so
prišli prav (naute verjel, še včeraj so bili
nedotaknjeni, hvala vsem!)
Hvala Voslly, in vsi drugi.
Spet bomo drsali!
Lomili hokejke in drsalke, izgubljali
tekme in ploščice, pekli pomfri, kuhali
vino, ob polni luni prižigali sveče.
Če bo mraz.

Stanje je bilo že nevzdržno. Razraslo se
je povprek in še čez.
Jez so odprli že kakšna dva dni prej.
Dobromisleča duša ga je hitro zamašila
nazaj ...
A bi šli nad nadlogo po starem - s koso?
Bi izdelali splav, koliko stanejo amurji,
kdo jih lahko zrihta, a so uspešni ...?
Povemo še drugim, ah ne, potem jih bo
preveč, a bo pečka, kdo gre v nabavo ...?
Forum je šuštel že kar nekaj časa. Delodajalci, Martin in praznovalci so nam
namenili edino prosto soboto ravno na
najlepšo soboto v tem mesecu.
In potem se je začelo. Sekire, škarje,
kose, grablje. Late, plohi, žeblji. Motorni
žagi. Motorna kosa na nitko. Šestorčki.
Šroti. Domači izdelki - tisti pod in tudi
nad 40. Otroci, žene. Možje.
Splavili smo Titanik. Za dve osebi. Rajši
bolj suhi kot ne. Rešitev v bratih L. se
je ponujala sama od sebe. To zahtevno,
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ekonomične dekice iz bližnje trgovine.
Ki vedo, kako bistvena je razlika med
rožnatim barvnim odtenkom in odtenkom fuksije. Ki mi potrpežljivo
pomagajo, ko že petič pozabim, kako se
na pletilko nasnuje osnovne petlje. Ki se
ne čudijo, če med pogovorom ob kavici
iz torbice potegnem šal, ki ga moram
nujno dokončati. Ki se jim zdi gledanje
televizije brez kake druge spremljajoče
dejavnosti izguba časa, tako kot meni.
Ja, v krogu ustvarjalk sem našla ljudi, ki
razumejo prav te filigranske drobce moje
duše, ki mi veliko pomenijo. Vsak torek
mi seveda še vedno ne uspe priti na
krožek, včasih tudi zamudim ali moram
prej oditi, kljub temu pa sem si v svojem
norem urniku prvič našla čas tudi za
to dejavnost, ki me veseli. Ne boste
verjeli, ampak poleg službe, družine,
rekreacije, prijateljev in hobijev, sem v
zadnjih dveh mesecih uspela začeti in
(še bolj neverjetno) dokončati poslikano
svileno ruto, vezeno blazinico za bucike,
kvačkan šal, pleten šal, nekaj adventnih
venčkov in še kaj bi se našlo. Kot vse v
življenju je tudi to samo predmet organizacije in dovolj velike želje. Ne čakajte
na jutri, da bi se začeli ukvarjati z nečim,
kar potrpežljivo čaka na vas že vaše celo
življenje. Lotite se tega danes!
Maruša Zupanc

oci
tr
o
i
naš

EN DAN MED SLOVENSKIH
ČEBELARJEV ZA ZAJTRK V NAŠEM
VRTCU
20. novembra se nam je je ob dnevu En
dan med slovenskih čebelarjev za zajtrk
v naših vrtcih pri zajtrku pridružil g.
Bojan Homan, kranjski podžupan, in
predsednik Krajevne skupnosti Bitnje
Boris Oblak. Seveda pa ni zajtrka brez
čebelarja Toneta, ki se mu je pridružil
predsednik Čebelarskega društva BritofPredoslje Jakob Šink.
Pri peki piškotov so v vrtcu
pomagali dedki in babice.

DEDEK MRAZ, MIKLAVŽ, ANGELČKI
IN PARKLJI
Decembrsko praznovanje se je tudi v
Bitnjah začelo z Miklavževanjem, potem
pa nadaljevalo s prihodom dedka Mraza.
Letos ga je v Gasilskem domu pričaral
čarovnik Brane.

MM

Srečno, zdravo in veselo 2010!

NEKAJ PRIJAZNIH NASVETOV
STARŠEM
Preteklih nekaj let sem veliko razmišljala
in se pogovarjala s starši mojih učencev
o tem, kaj neki se je v našem načinu
življenja tako zelo spremenilo, da so otroci
postali težje vodljivi. Učitelji in starši se
strinjamo, da malčki slabo ubogajo, da
drugače uveljavljajo svojo voljo, da imajo
več težav v šoli in doma, da se jih naši
nasveti vse manj dotaknejo …
Res so med učenci še vedno otroci, ki
poslušajo navodila, jih upoštevajo, ki jim
lahko zaupamo, so natančni, zanesljivi. Z
večino pa ni tako.
V preteklih mesecih sem ugotovila, kje
tiči vzrok za težave, zato sem se odločila
napisati tale članek. Ne berite ga kot
kritiko vaše vzgoje ali kot modrovanje,
ampak uporabite vsaj nekaj predlogov, jih
preizkusite v svoji družini in videli boste,
da stvari delujejo.

obiskovanje krožkov … je delo otrok. Kar
spreletelo me je, ko sem v začetku leta
srečala na hodniku mamico s prvošolko,
ki mi je rekla: »Greva na oglasno tablo
pogledat, kaj imava za domačo nalogo.«
(Hotela sem jo vprašati, če ona spet hodi
v prvi razred, pa mi je bilo takoj jasno, da
je vprašanje odveč.)
Pa še en primer: Babica sedi na klopi pred
razredom in očitno nekoga čaka. Ko sem
jo v teku ene ure videla že drugič, sem jo
vprašala, koga čaka. Vljudno mi je pojasnila, da vnuka. Na moje začudenje, mi je
pojasnila: »Veste, noče še domov. Se igra
s sošolci. Ga bom pa še malo počakala.«
Ne morem še mimo enega primera.
Mamica se sinčkom popoldne vrne v šolo
in neutrudno išče njegove copate. »Copate sva zgubila«, mi pojasni, »ste jih kaj
videli?« (Najbrž je pričakovala, da grem
v akcijo tudi jaz, medtem ko je otročiček
sedel na klopci, zvonil z nogami in naju
opazoval.)

Otroci namreč iz svojih družin prinašajo
vse manj samostojnosti in doslednosti.
To pa sta lastnosti, ki ju učenec potrebuje
pri vsakem šolskem delu, pa seveda tudi
pri »gradnji« svoje osebnosti. Vsako
leto je v šoli več otrok, ki jim starši v
predšolskem obdobju niso točno postavili
meja, zato jim prve šolske obveznosti pomenijo veliko težavo. Odrasli imamo svoje otroke neskončno radi in tako je tudi
prav. Toda zavedati se moramo, da veliko
več storimo zanje, če delamo za njih, ne
pa namesto njih. Njihove obveznosti naj
bodo njihove, ne pa vaše! Pripravljanje
šolske torbe, pisanje domače naloge,

Pa še zadnji (res zadnji, čeprav jih imam na
zalogi še nekaj).
Mamica pride po otroka v šolo, ta pa je
niti slišati noče, da odhajata. Ko ga že
nekajkrat pride iskat v razred (več kot
enkrat je čisto preveč!), ga že precej jezna
ozmerja: »Ali ne veš, da imaš trening
in boš zamudil? Potem je pa trener hud
name!« (Očitno hodi otrok na treninge
zaradi staršev, kar je razvidno iz njegovega
interesa. Trenerju bi bilo treba pojasniti,
da bi par krepkih o zamujanju povedal
otroku. Smiselno bi bilo tudi razmisliti o
treningih, ki si jih želijo le starši in so jim
že v breme.)

Dan, opravilo
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ČET
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NED

Priprava
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Oči

Mami

Oči
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Iz teh primerov je jasno čutiti potrebo
po razvijanju odgovornosti. Otrok mora
vedeti, da je treba starše ubogati na
prvo besedo, da morajo svoje šolske
potrebščine in oblačila čuvati sami, da
morajo biti starim staršem hvaležni, če
jih pridejo v šolo iskat … Seveda pa se
tega ne da doseči čez noč. Če niso starši
z otrokom teh veščin »trenirali« že od
malega, bo ob vstopu v šolo težko. Ni pa
še prepozno.
Zato vam ponujam nekaj »receptov« za
postavljanje meja, navajanje otrok na
odgovornost in samostojnost.
SKUPAJ Z OTROKOM IZDELAJTE
URNIK HIŠNIH DEL, KI JIH BODO
OPRAVLJALI OTROCI V DRUŽINI.
Predstavljam vam primer urnika, ki ga
lahko izdelate doma. Z otrokom (lahko
vključite tudi ostale otroke v družini)
natančno označite, kaj bo otrok vsak
dan delal. Pazite, da bo imel dela dovolj
in da bo imel tudi svoj prosti čas. Ne
smete pa popustiti, če bi si otrok izbral
prelahka ali premalo opravil. Vsa ta
dela mora narediti brez vaših spodbud.
Morda se za začetek lahko dogovorite
tako, da ga boste opomnili le enkrat,
če je na delo slučajno pozabil. Nikakor
pa se ne smete dnevno z njim pregovarjati, če bo delo opravil ali ne in kdaj
bo to naredil. Vse se morate dogovoriti
v začetku tedna. Med tednom svojih
meril ne spre-minjajte. Dogovorite se
za oznake, kako je bilo delo opravljeno.
Opazili boste ali ima otrok dovolj zaposlitve, morda preveč in to upoštevajte
naslednji teden pri načrtovanju. Tudi vi
se morate držati dogovorov, saj ste s tem
otroku za zgled. Verjemite, da bo tudi
on preverjal vaša opravila, zato bodite
dosledni. Opravičil za neopravljeno
delo ni, razen izjem, ki jih morate prej
poznati. Opravila morajo biti konkretna.
Npr.: POSPRAVI SOBO je opravilo, ki
ga vsak razume drugače in ga tudi vsak
opravi drugače. Postavite jasen cilj npr.
POSTELJI POSTELJO, ZLOŽI KNJIGE
V POLICE, PRIPRAVI OBLAČILA ZA
NASLEDNJI DAN, POSESAJ HODNIK …
Nujno se morate dogovoriti tudi, med
čem bo lahko vaš otrok izbiral, če bo
vse opravljeno v redu. Lahko mu daste
nekaj možnosti za nedeljski izlet in naj
on izbere eno med njimi. Možnosti naj
bodo take, ki ustrezajo vam, njemu pa
se bo zdelo zelo pomembno, da je lahko
izbral ta izlet.

Opravila seveda prilagodite svojemu
načinu življenja, vendar pazite, da bodo
otroci vključeni v vsako opravilo vsaj
enkrat tedensko.
Če otroci še ne znajo brati, lahko
vsak izbere svojo barvo in pobarva
okence za svoje delo. Lahko izdelate
legendo z znakci in otroci jih vrišejo v
svoje predalčke, vi pa tudi. Vi določite,
kolikokrat se mora otrok vpisati za posamezno nalogo. Naslednji teden boste
že vedeli, ali ste otroku morda »naložili«
preveč dela ali premalo. Med tednom pa
pravil ne spreminjajte. Napišite jih na
velik plakat, otroci naj pri tem sodelujejo. Plakat obesite na vidno mesto v
stanovanju.
Dogovorite se za vrednotenje opravljenih del, ki ga morate opraviti skupaj
vsak večer. To je lahko točkovanje ali pa
kakšna drugačna znamenja. Napišite jih
v legendo spodaj.
DOGOVORITE SE O »KAZNIH,« ČE
TEGA NE BI OPRAVILI, IN »NAGRADAH« ZA DOBRO OPRAVLJENO
DELO.
Opravljeno ali neopravljeno delo privede
otroka do možnosti izbire. Če je delo
opravil v redu, bo v nedeljo npr. lahko
gledal televizijo, če ga ne bo opravil, pa
IZ NOVE ŽABNIŠKE ŠOLE
No, kako se imate v novi šoli, me
pogosto sprašujejo vaščani, okoličani
ali starši otrok. Meni je obnovljena šola
z okolico všeč in sem zelo zadovoljna s
težko pričakovano pridobitvijo. Nekateri bi spremenili barvo stavbe, višino
ograje pa še kaj. Vsak človek ima svoja
pričakovanja in okus.
Ob otvoritvi šole je bil obisk zelo velik,
vsi smo bili prijetno presenečeni in
veseli. S tem smo pokazali, koliko nam
pomeni obnovljena šola v Žabnici. Ker
verjamemo obljubam, naj bi se ob letu še
enkrat zbrali - ob dograjeni telovadnici.
Učenci in učitelji smo se na nove prostore in zahteve privadili in se dobro
počutimo. Pogoji za delo so dobri,
učilnice so velike, svetle in tople ter
sodobno opremljene. Pridobili smo
računalniško učilnico z osem računalniki
za učence. V novi knjižnici je večji izbor
knjig in dvakrat tedensko prihaja k
nam knjižničarka iz centralne šole. Na
podstrešju imamo večji prostor, ki ga
uporabljamo ob slabem vremenu za
športno vzgojo pa tudi za razne krožke,

ne. Temu pravimo možnost izbire, ne
pa nagrada in kazen. O nedeljskem gledanju televizije se bo torej odločal sam
s svojim opravljenim delom.
DOSLEDNO UPOŠTEVAJTE URNIK.
Doslednost naj postane vaša izrazito
dobra lastnost v naslednjih tednih.
Samo tako lahko isto pričakujete tudi od
otroka.
Z OTROKOM SE VSAK DAN POGOVARJAJTE O ČASU, KI GA JE
PREŽIVEL V ŠOLI.
Vzemite si vsak dan čas, ko vam bo
otrok pripovedoval o dogodkih, učni
snovi, pripetljajih … v šoli. Pozorno ga
poslušajte in čim manj sprašujte. Naj
pripoveduje sam. Lahko si tudi vsak dan
skupaj zapišeta v razpredelnico, kaj mu
je bilo v šoli všeč in kaj ne. Morda se
bodo ponavljali dogodki, ki jih ne mara
ali pa tisti, ki jih ima zelo rad. O tem
obveščajte učiteljico.
STARŠI MORAJO BITI NUJNO
ZGLED OTROKU Z VSAKIM SVOJIM
DEJANJEM IN MEDSEBOJNIMI
POGOVORI.
V vsakem razgovoru ponavljajte pravila
kot je modelarstvo itd. Šola ima tudi
pevsko sobo, v kateri potekajo vse
glasbene dejavnosti, po katerih lahko
rečemo, da naša šola nekoliko izstopa.
Učenci se dobro počutijo v prostorni
jedilnici, kjer zatrkujejo najmlajši in
otroci iz vrtca, vsi pa imajo tu kosilo.
Hodniki so opremljeni z omaricami za
vsakega učenca posebej, tako da se obutev in obleka ne zamenjuje in izgublja.
Trije oddelki vrtca imajo lepe prostore
s talnim gretjem, prostorno garderobo,
sanitarijem, pokrito teraso in sodobnim
igriščem. Razmišljamo, kako bi igrišče
ogradili pred cesto. Šolsko igrišče je
varno in zelo uporabno za vse športne
dejavnosti. Na podstrešju ima velik
prostor tudi krajevna skupnost, kjer že
poteka telovadba za upokojenke.
Ravnatelj se s pristojnimi dogovarja,
da bi pri prehodu za pešce čez cesto
postavili semafor in varnostno ograjo
pri Zotlarju. Starši učencev iz Bitenj so
razbremenjeni s prevozi otrok v šolo,
kajti večina učencev ima brezplačne
vozne karte in se vozijo z »mini busom«,
ki pelje skozi vas. Učenci vstopajo in
izstopajo pred šolo in so varni.

lepega vedenja. Sprašujte otroka, kaj je
on (ali kdo drug) naredil narobe, zakaj je
to naredil, kako se je odzval na dogodek,
kako bi moral reagirati, da bi bilo bolj
prav … Ko zaznate v pogovoru o šoli
kršenje pravil, izkoristite te dogodke
za ponavljanje o tem, kaj se sme in kaj
se ne sme. Verjetno se vam vse skupaj
zdi pretirano, vendar ni. Nekaterim
otrokom je določene stvari pač treba
povedati večkrat. S tem pa ni nič narobe.
Vsi ti nasveti, ki vam najverjetneje niso
tuji, pa bodo lahko prišli do veljave le, če
se boste pravil držali tudi vi. Razgovori
med starši, starimi starši in otroki so v
vsakem trenutku otroku zgled. Z njimi
si ustvarja vzorce za svoje ravnanje.
Pomembno je tudi preživljanje časa s
sorojenci, saj lahko takrat le opazujete,
če vaša pravila delujejo.
Namesto zaključka:
Pred kratkim je bila pri meni na razgovoru obupana mamica, ker je ugotovila,
da pri otroku nekaj ne »deluje«. Predstavila sem ji nekaj primerov postavljanja meja. Brez besed me je poslušala do
konca, nato pa zgrožena vprašala: »Kako
pa bo moj otrok preživel v tem krutem
svetu, če mu začnem utrujati še jaz?«
Brez komentarja …
Tatjana Štular
prof. razr. pouka
Nedvomno je Žabnica s svojim šolskim
okolišem z obnovo šole ogromno pridobila. Naši učenci bodo imeli ob dograditvi telovadnice idealne pogoje šolanja, ki
bodo znatno boljši od razmer v velikih
šolah s prepolnimi učilnicami.
Z zadovoljstvom in delavno
zaključujemo to uspešno leto in Vas lepo
pozdravljamo.
Učenci in kolektiv šole Žabnica
Zapisala vodja šole:
Milena Küssel
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Bodite korak naprej do novega doma
Posredovanje in svetovanje:
pri nakupu in prodaji
pri najemu in oddaji
prepis nepremičnin
sestava prodajnih in najemnih pogodbenega
ocenjevanje tržne vrednosti
urejanje zemljiškoknjižnih stanj na nepremičninah
pridobitev in vzpostavitev listin za promet z nepremičninami
pregled listin in preverjanje stanja
cenitve sodnega izvedenca
koordinacija in sodelovanje z naročnikom oz. investitorjem
priprava vodilne mape in dokazila o zanesljivosti objekta za uporabno dovoljenje
nadzor in kontrola kvalitete izvedenih gradbenih in obrtniških del na gradbišču
pomoč pri pripravi projektne dokumentacije z odgovornimi projektanti
druge storitve

Saša Homan s.p. Center zase.
www.centersredina.si

JUR-TAN, nepremičnine, d.o.o., PE Cankarjeva ulica 03, 4000 Kranj,
tel.: 04 236 92 14, e-pošta: info@jur-tan.si, www.jur-tan.si

se zahvaljujeta za sodelovanje v iztekajočem se letu
ter se priporočata za nadaljnje sodelovanje.
Želita vam čudovite božične praznike in srečno,
zdravo, uspešno novo leto 2010!

eni
b
d
Gra eriali
t
ma

ine
Krit

dje
Oro rt
in v

de

a
Fas

a
Suh ža
nta
mo

ika

am
Ker

