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Drage krajanke, spoštovani krajani!
Ustvarili smo novo številko krajevnega
glasila Informator, 29. po vrsti.
Spet se je nabralo. Člankov, obvestil,
dogodkov, vabil. Pred vrati je krajevni
praznik, in prav temu dogodku namenjamo osrednjo pozornost. Ob prazniku se
bo zvrstilo kar nekaj prireditev, prva bo
že to soboto na Planici nad Crngrobom
- svečanost ob 68-letnici boja v Rovtu.
Potem se bodo razvrstile Prihod pomladi,
literarni večer KUD Bitnje in tradicionalna razstava KUD Bitnje, ki tokrat gostuje
v POŠ Žabnica. Vabljeni k poslušanju in
ogledu.
Vabimo vas, da se ustavite pri napovedniku. Morda boste našli kakšno stvar, ki
vas bo zanimala. Ne pozabite na Evropski
dan sosedov, povabite svoje sosede, malo
posedite in pokramljajte.
Vse se prebuja in brsti, narava vabi
ven na plano. Poskrbimo, da bo narava
ostala lepa in privlačna oz. da bo postala
še lepša. Ne pozabite na vseslovensko
akcijo Očistimo Slovenijo. Tudi na to vas
spominjamo v tokratnem Informatorju
in vas vabimo k sodelovanju.
Natresli smo vam kar nekaj idej in
predlogov, samo še malo dobre volje in
zagotovo bo to najlepša pomlad. Imejte
se lepo in se beremo spet v 30. številki.
Mateja Arhar,
urednica
uredništvo: Mateja Arhar, Mirjana
Jurjevec, Tatjana Muraja Oblak,
Nataša Hafnar
tehnična urednica: Danaja Oblak
oblikovanje: Lubenica, design studio
tisk: Tiskarna Peg
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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 BITNJE
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
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OBVESTILO KRAJANOM

Prisrčno vabljeni!

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 termini sej v letu 2010 so:
15. 4. 2010 ob 19.00 uri
20. 5. 2010 ob 19.00 uri
17. 6. 2010 ob 19.00 uri
16. 9. 2010 ob 19.00 uri
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KR VZDRŽEVANJe NA PODROČJU KS BITNJE
TEKOČE

POMEMBNO OBVESTILO!
V UPRAVLJANJE MESTNI OBČINI KRANJ

Od 1. 1. 2008 so naslednja tekoča
vzdrževanja na področju KS Bitnje
v upravljanju na ustreznih službah
Mestne občine Kranj:
1. tekoča vzdrževalna dela na objektih v
javni rabi: poslovni prostori in domovi
krajevnih skupnosti, ki so namenjeni
osnovi dejavnosti, igrišča, parki, zelenice, avtobusna postajališča, spominska
obeležja,

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

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

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

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

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

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

Bitnje nekoč in danes
Prvi pisani vir, ki omenja naseljenost našega
kraja, tedaj imenovanega Vitingen, je Dajatveni register loškega gospostva iz davnega
leta 1160. Leto 2010 je zato priložnost, da
obeležimo 850–letnico prvega zgodovinskega dokaza o naseljenosti in imenu Bitenj.
S tem namenom je bila oblikovana zloženka,
ki poleg podatkov o naši krajevni skupnosti
vključuje zgodovinske, naravno-geografske,

arheološke in etnološke posebnosti vseh treh
Bitenj. Vsebinsko in oblikovno sva zloženko
zasnovala z gospodom Lojzetom Zavrlom,
slikovno gradivo so prispevali Janez Stanonik, Milan Mavec, Boris Oblak in Gorenjski
muzej, za končno podobo tokratnega načina
predstavitve domačega kraja in za tisk sta
poskrbela svet KS, uredništvo Informatorja
in studio Lubenica.
Breda Konjar, Bitnje, v februarju 2010
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INVENTURA DELA V KS

Most pri Žepku
Na vprašanje, kakšno je stanje z izgradnjo mostu pri Žepku, nam odgovarja
Aleksandar Delič (e-mail:aleksandar.
delic@kranj.si) iz oddelka za razvoj in
investicije v Mestni občini Kranj.
“Izvedbe ni bilo mogoče nadaljevati zaradi
vremenskih pogojev, glede na to da se
vreme izboljšuje in prihajajo tudi višje
temperature, lahko zatrdim, da bomo že v
kratkem nadaljevali z deli. Konec gradnje
je pa predviden najkasneje do konca aprila.
Največja sprememba izgradnje mostu
je ta, da bo sedaj v loku in ob cesti ne bo
dvignjen za 0,5 m ampak približno 0,2 m.
V zimskem času ko gradnja ni bila mogoča,
smo iskali najboljšo rešitev za preprečitev
poplav čez most, ki so se pokazale za
največjo grožnjo. Sedaj je projektantu
uspelo spraviti pod most nivo stoletne
vode, kar pomeni, da je močno zvišal nivo
poplavne meje. Opozoriti moram, da bo
po vsej verjetnosti enkrat v začetku aprila
cesta imela popolno zaporo zato, ker se je
projekt prilagodil tudi projektu GORKI
(kanalizacija in vodovod, ki zajema tudi
Bitnje) in je zaradi tega potrebno pod most
speljati kanalizacijo. To pa pomeni, da bo
potrebno kar globoko izkopati in narediti
podboj.”.
Pridobivanje podatkov za potrebe
obdarovanja najmlajših in
najstarejših krajanov
Za novoletno obdarovanje otrok in
starejših krajanov potrebujemo spisek
oseb, ki zahteva podanim kriterijem.
Ker krajevne skupnosti teh podatkov
nimamo, smo za njih zaprosili Mestno občino Kranj. Prejeli smo odgovor
Službe vlade republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki med drugim pravi:
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“Pristojnosti in naloge občine so opredeljene v 21. členu ZLS. Z zadnjo novelo
zakona je v tem členu dodana nova
alineja, ki določa, da občina lahko podeljuje
denarne pomoči in simbolične nagrade
ob posebnih priložnostih in obletnicah
občanov. Namen sprejema te določbe je
omogočiti občinam pridobivanje podatkov (o rojstvih, starejših občanih ipd.) od
upravljavca podatkov, vendar za točno
določen namen, opredeljen s predpisom
občine (podeljevanje denarnih pomoči
in simboličnih nagrad), torej je pravna
podlaga jasna. Zato menimo, da potreba
po podatkih, kot jo navajajo vaše krajevne
skupnosti in društva, ne zadostuje zahtevi
zakona, zato pridobivanje podatkov za ta
namen ni možno.”
Vprašanje smo zastavili informacijski pooblaščenki Nataši Pirc
Musar, odgovor pa je objavljen tudi v
časniku Finance dne 22. 2. 2010:
“Smo manjša krajevna skupnost, na katero
je občina prenesla v izvajanje določene
naloge, med katerimi je tudi novoletno
obdarovanje otrok in starejših krajanov.
Obdarujemo otroke, stare med 3 in 6 let,
ter krajane, starejše od 80 let. Vsakemu
obdarovancu želimo poslati povabilo in
kuponček za darilce. Zato želimo vsakoletno prodobiti podatke iz registra prebivalcev, in sicer ime, skupino (recimo otroci
med 3 in 6 let, ali pa starejši od 80 let) in
naslov. Zanima me, če podatke v ta namen
lahko prodobimo iz registra prebivalcev.
Imamo namreč problem, ker nam pridobivanje podatkov osporavajo v službi vlade
RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, kjer se sklicujejo na 21. in 21. a
člen ZLS.
Brez teh podatkov želenih aktivnosti ne
moremo speljati.”
Odgovor informacijske pooblaščenke:
“Kratek odgovor je, vi kot KS ne morete,
lahko pa Občina, ki ima pravno podlago v
zakonu in Občina lahko nato podatke preda
vam za namene prenosa izvedbe občinske
naloge. Na to temo pa smo že izdali neobvezno mnenje, ki je dostopno na spletni
strani Informacijskega pooblaščenca.”
Mestna občina Kranj podatkov na podlagi tega mnenja ne sme dati, zato smo
na seji komisije za krajevne skupnosti
dne 1. 3. 2010 podali pobudo za spremembo zakona o lokalni samoupravi, ki
bo omogočala pridobivanje podatkov
v ta namen.

Obnova ČN v Kranju in gradnja
kanalizacijskega omrežja BitnjeŽabnica
V časniku Gorenjski glas smo v torek, dne
16. 2. 2010, zasledili članek z naslovom
»Gorenjske občine bodo bankrotirale«.
Ker se ugotovitve v članku neposredno
tičejo načrtovane gradnje kanalizacije
Bitnje-Žabnica, zato smo na pobudo
Branka Mesca Mestni občini Kranj zastavili naslednji vprašanji:
kakšni so zadržki, da MOK Kranj še ni
oddala tretje vloge za pridobitev sredstev
EU za po vrednosti največje investicije v
čistilno napravo Kranj (35 milijonov evrov), ali MOK Kranj razpolaga z drugimi
viri finančnih sredstev za financiranje investicij v čistilno napravo in v kanalizacijo Bitnje-Žabnica, v kolikor ne pridobi EU
sredstev za ta namen, saj bi se po načrtu
razvojnih programov (NRP) MOK morali
obe investiciji pričeti že v letu 2009 in
dokončati do konca leta 2010 oziroma
2012. Prosimo za pismeni odgovor.
Odkup kategoriziranih cest
Konec leta 2007 in v začetku leta 2008
smo v naši krajevni skupnosti zbirali
soglasja za zemljiškoknjižni prenos
zemljišč, po katerih poteka cesta
Mestne občine Kranj. Zbrali smo
32 soglasij in jih dne 13. 2. 2008 poslali MOK. Na seji komisije za krajevne
skupnosti dne 25. 1. 2010 sem zastavil
vprašanje, kaj je sedaj s temi prenosi in
kdaj se bodo realizirali. Odgovor MOK
je bil, da naše dokumentacije nimajo in
da zato niso še ničesar ukrenili. Na našo
ponovno pobudo so na MOK dokumente
našli in do naslednje seje pričakujemo
odgovor na zastavljeno vprašanje.
Izdelava projekta Športno kulturni
park Bitnje
Za Športno kulturni park Bitnje je
potrebno izdelati projektno dokumentacijo. Zato smo na Mestno občino Kranj
povprašali, kakšno je stanje z izdelavo
projekta. Odgovarjal nam je Aleksandar
Delič.
Prvi odgovor z dne 3. 2. 2010:
Projektno dokumentacijo pričakujemo v
enem mesecu, kar so mi zatrdili s strani
podjetja Mega team.
Drugi odgovor z dne 10. 3. 2010:
Včeraj sem se slišal z Mega teamom in sedaj
sem dobil odgovor, da naj bi bil končni projekt narejen čez mesec in pol, prosil pa sem
tudi, naj se celotna zadeva pospeši.
S strani podjetja Mega team je
zadolžena gospa Mojca Basaj Kos.
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PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA
PRAZNIKA
Krajevne skupnosti Bitnje, Jošt in
Žabnica so že leta 1953 izbrale 27.
marec za krajevni praznik. Tega dne se
spominjamo največje in najbolj tragične
bitke na območju sedanje Mestne občine
Kranj. Leta 1942 je na pobočju Malega
Rovta pri Planici nemška nacistična
policija z 10-krat večjo premočjo
obkolila in napadla sestav Selške čete
Cankarjevega bataljona, ki se je po
Dražgoški bitki dalj časa zadrževala na
tem območju. Od 32 borcev je padlo 14
partizanov in ena partizanka, med njimi
je bil tudi član poveljstva slovenskih
partizanov Stane Žagar – narodni heroj.
Okupator je imel 9 mrtvih in več ranjenih. Preboj je trajal štiri dolge ure.
K spomeniku Staneta Žagarja, ki
stoji v kranjski vojašnici, bodo župan

MOK Damijan Perne in predstavniki
Združenja borcev za vrednote NOB
Kranj v petek, 26. marca, ob 11. uri
položili venec.
V počastitev praznika vseh treh KS bo
v soboto, 27. marca 2010, ob 10. uri
pri spomeniku na Planici nad Crngrobom svečanost v spomin na dogodek
pred 68 leti. Slavnostna govornica bo
Darja Lavtižar – Bebler, poslanka v
državnem zboru RS. V kulturnem programu bodo sodelovali: kranjski pihalni
orkester, mešani pevski zbor Svoboda
iz Stražišča, učenci POŠ Žabnica, učenci
OŠ Staneta Žagarja iz Kranja, članici
KUD-a Bitnje (Darja Resnik – Debevc) in
Žabnica (Ana Orešnik) in vojaki Slovenske vojske iz Kranja. Pred proslavo pa
bodo predstavniki KS čestitali stalnemu
udeležencu slovesnosti, častnemu
občanu Mestne občine Kranj, partizanu
Vinku Hafnerju, ki je januarja praznoval
90 let. Najprimernejši dostopi na
svečanost in enkratna priložnost za pohod v naravo so iz: Crngroba, Stražišča
in Čepulj ter Škofje Loke preko Križne
gore. Izpred hotela Creina v Kranju bo
ob 9. uri peljal na Planico tudi avtobus.
Vabljeni!
Vse tri KS v tem času pripravljajo različne
aktivnosti (razstave, tekmovanja, pohode ...).

Med njimi bi posebej izpostavili:
Gasilsko vajo PGD Bitnje, Jošt,
Žabnica in Stražišče, ki bo v četrtek,
25. marca 2010, ob 17.00 uri na
Šutni – novo naselje.
Na predvečer krajevnega praznika KS
Jošt, Bitnje in Žabnica vabimo na recital
»MAMA« in nastop šolskega pevskega
zbora, ki bo v petek, 26. marca 2010 ob
18. uri v Zadružnem domu v Žabnici.
Recital »MAMA«, ki ga izvaja recitacijska
skupina iz Društva upokojencev Kranj
pod vodstvom Zdravka Kaltnekarja, se
bo predstavil z odlomki iz knjig Bôsa
(2002) in Tujost (2009), avtorice Majde
Vujovič Mencinger (v letih 1965-1998 je
živela z družino v stanovanju žabniške
šole). Ima protivojno sporočilo, ki izhaja
iz osebnega doživljanja izgnanstva
v taborišče med drugo svetovno vojno
in sinovega služenja vojaščine v času
slovenske osamosvojitvene vojne.
Šolski pevski zbor pod vodstvom
Alenke Jenko bo predstavil poleg pevkih predstavil tudi točko z Orffovimi
inštrumenti (dragocenim darilom trgovine Dom trade iz Žabnice ob otvoritvi
prenovljene šole).
Odbor za krajevni praznik
Krajevnih skupnosti Bitnje, Jošt in Žabnica

PESEM
O, Bitnje, dolga vas domača
Več Bitenj v slovenskem je prostoru,
a Bitnje naše je le eno,
njegovo ime
skozi stoletja pridobljeno
dobivalo za nas v stoletjih je
današnjo ceno.
Stoletja je nastajala ta vas s kmetijami ob
cesti,
značilnost njena skozi čas
ostaja dolga vrstna vas,
ohranjene zemljiške njene so posesti,
kot proge dolge
vzhodno od gruntov krasijo nam obzorje,
v ponos vsem nam
od nekdaj vzorno tam obdelano je naše polje.
Zahodna stran kmetij in ceste
bila v obdobjih je drugačna,
zaznamoval močviren jo je svet,
zato za travnike in gozd ostala je privlačna,
številnim kajžarjem v davnini
pa vzbudila je polet,
da s sitarstvom so množično se spoprijeli,
z domačimi obrtmi res čase težke preživeli
in leta dolga si želeli boljši svet.

Že Valvazor je uvidel,
da Bitenjčan je priden,
da hudomušen je in
večkrat vzkipljiv;
ko Bitnje je kot tujec obiskal,
v gostilni hitro je spoznal,
da za tujca v kraju neprijaznost je doma,
ob vztrajanju pa tudi druga mu značilnost
ni ušla,
saj Bitenjčan je ustrežljiv do vseh,
ki dobro jih pozna.
Ni čudno,
da v ljudeh lastnosti varčnih so se utrdile,
saj po Rimljanih in Slovanih tu bavarske
kolonije
so se naselile;
v stoletjih
prebivalstvu toliko so jezikovne zmede
naredile,
da še danes se pozna,
kdo prišlek je
in kdo v Bitnjah dolga leta je doma.

Zdaj bolj kot kadarkoli prej drži,
da radi rečemo si vsi:
»O, Bitnje dolga vas domača,
vsak Bitenjčan
se k tebi vedno raje vrača.«
Breda Konjar
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27. mačestitamo

o
iskren nkam
kraja
anom!
in kraj

ter

je
KS Bitn anizacije
org
in
a
tv
vsa druš

Današnje Bitnje še so dolge tri vasi
in Bitenjčani pravi zdaj smo vsi,
ki združeni v najdaljši smo krajevni
skupnosti.
sušec 2010 informator29 5

pismjaanov
kr a

PISMO SLAVE PELKO
Spoštovani,
naj pohvalim vaš in naš Informator, vso
vsebino, ki kaže na ogromno opravljenega, koristnega in modrega dela.
Naj se vam zahvalim za izpolnjene,
zahtevne obljube in za drzen, a koristen
in prepotreben program za v prihodnje
(krožišče v Zg. Bitnjah, pločnik do Iskratela, kanalizacija, skrb za poti, za naše
zdravje, naravo, ločeno zbiranje odpadkov, urejanje okolice hiš).
V letu 2010 vam želim še mnogo
“ŽELEZNE VOLJE” in ustvarjalnega
duha. Naj na vseh uspehih temelji
OSEBNA SREČA!

že v prvi tekmi presenetili lanske zmagovalce iz Železnikov. V polfinalu smo
po kazenskih strelih premagali tudi
ekipo Alf Puštal. V finalni tekmi je naša
že nekoliko oslabljena ekipa morala
priznati premoč ekipi veteranov Kranja.
Vseeno je končno drugo mesto lep uspeh za našo veteransko ekipo. Pohvaliti
gre vse igralce, ki so se udeležili tekem in
s svojo srčno borbo pripomogli k lepemu
uspehu NK Bitnje.
Selektor veteranske ekipe, Janez Stanonik.

zenskih strelih so imeli več sreče igralci
veteranov Kranja. Če so bili nekateri
prepričani, da smo imeli v Škofji Loki veliko sreče, se je tokrat izkazalo, da so za
uspeh, poleg dobre ekipe in malo sreče,
potrebni tudi pravilen pristop, želja in
borba do zadnjega sodnikovega žvižga.
Čestitke in pohvala vsem igralcem za še
en velik uspeh in lep nedeljski dan, ki
smo ga preživeli skupaj.
Selektor veteranske ekipe, Janez Stanonik.

JA
DOG A

EVROPSKI DAN SOSEDOV
27. maja 2010 bodo ljudje po vsej Evropi praznovali Evropski dan sosedov.

Na tekmi v Kranju

Veteranska ekipa NK Bitnje

Zakaj gre?
Evropski dan sosedov je pobuda, katere
namen je spodbujanje stikov med
ljudmi in spletanje družbenih vezi. Je
priložnost za srečanje sosedov, medsebojno druženje in sožitje ter priložnost,
da na ta način naredimo konec anonimnosti in odmaknjenosti, ki ju živimo.

Prijetno druženje v naravi

Lep pozdrav, Slava Pelko, Zg. Bitnje
P.S. Zelo sem vesela, da je v naši vasi več
ljudi, ki se vprašajo, KAJ MORAMO STORITI, DA NAM BO BOLJE, kot pa tistih,
ki samo čakajo na pomoč drugih in zvračajo
vso odgovornost na okolico, državo ... Zelo
malo je tistih, ki res ne zmorejo več, kot
bi želeli. Rezultat takega odnosa so zelo
urejene hiše, vrtovi, šola, vrtec ...

ke
novič
VETERANI NK BITNJE
PRESENETILI V ŠKOFJI LOKI
Veteranska nogometna ekipa NK Bitnje
se je udeležila veteranske malo-nogometne lige v Škofji Loki. Prve tekme so
bile odigrane v nedeljo, 24. januarja,
v dvorani Poden v Škofji Loki. V ligi
je nastopalo 10 ekip, razporejenih v
dve skupini. Iz vsake skupine so se na
zaključne boje uvrstile najboljše 4 ekipe,
ki so se pomerile v izločilnih dvobojih 14.
februarja 2010. V ekipnem delu se nam je
z eno zmago uspelo uvrstiti na zaključni
del, kjer smo kot četrtouvrščena ekipa
6 informator29 sušec 2010

REPRIZA VETERANOV NK BITNJE
TUDI V KRANJU

PGD BITNJE
POMAGALO PRI POPLAVAH

28. februarja 2010 se je veteranska nogometna ekipa NK Bitnje udeležila
veteranskega malo-nogometnega
turnirja za pokal Kranja v dvorani na
Planini. Na turnir se je prijavilo 8 veteranskih ekip, katere je žreb razporedil v
dve skupini.
V polfinale sta se iz vsake skupine
uvrstili prvo uvrščeni ekipi. V težki
skupini nismo veljali za favorite, a smo
vseeno z dobro in pametno igro premagali vse svoje nasprotnike in se kot prvo
uvrščena ekipa skupine A uvrstili v polfinale. V polfinalu smo se pomerili z ekipo
ŠD P. Kočič. Tekma se je po rednem delu
končala brez zmagovalca z rezultatom
2:2. Pri streljanju kazenskih strelov
se je izkazal naš vratar Zoki, Breznik
pa nas je z natančnimi streli popeljal
v finale. Finalna tekma nam je zopet
namenila ekipo veteranov iz Kranja.
Po celodnevnem turnirju in že štirih
odigranih tekmah je bilo pričakovati,
da bo finalna tekma potekala previdno,
kar se je v prvih petih minutah tudi
pokazalo. Po prvem golu pa se je tekma
razživela in do konca smo lahko uživali v
lepi predstavi obeh ekip. Po rednem delu
zopet nismo dobili zmagovalca, saj se je
tekma končala z rezultatom 2:2. Po ka-

Mirno božično jutro prebudi zvok
pozivnika. Reka Sava zopet poplavlja.
Potrebujejo pet gasilcev in motorno
črpalko. Zbirno mesto je Gasilsko
reševalna postaja Kranj. Kmalu za
pozivnikom pokliče še poveljnik
društva. Pet gasilcev ni veliko, toda ob
takem prazniku bi lahko bil problem
dobiti ljudi na kup. Sprva mali alarm
se sprevrže v množični spopad z vodo.
Požrtvovalnost in občutek, da moraš
nekomu pomagati v nesreči, pripelje
v gasilski dom v skupnih 17 urah, kolikor je trajala intervencija, kar 21 ljudi,
ki so se z močno voljo in pogumom podali v boj z naravo. Premraženost, utrujenost in misel, da si v težkih trenutkih,
ki jih preživljajo ljudje, katerim poplave
uničujejo njihovo imetje, še kako
pomemben, ti vliva zadnje moči, ki jih
usmeriš v reševanje tistega, kar se rešiti
da. Pogumni možje in žene postanejo
heroji. Hvaležen stisk roke in iskrena
zahvala poplačata izgubljeni dan, ki bi
lahko preživeli med svojimi domačimi.
Danes smo lahko resnično ponosni na te
borce, saj nikoli ne vemo, kdaj jih bomo
tudi sami potrebovali.
Petra Koren, VGČ, I. st.

Kdo se lahko vključi v akcijo?
V akcijo se lahko vključi vsak posameznik. Porebna je samo dobra volja
in malo časa. Sosedski praznik lahko
organiziramo kar sami, tako da izobesimo plakate (Evropski praznik sosedov),
povabimo sosede na dvorišče, predverje, ulico, vrt, kjer jim postrežemo
s pijačo ali prigrizkom, veliko dobre
volje, ali pa jim pripravimo kakšno igro,
presenečenje, darilce …
Mogoče pa bo akcija z leti prerasla svoje
dvoriščne in ulične okvire in povezala
celotno vas, čemur je akcija tudi namenjena - povezovanju in druženju,
spoznavanju in sopomoči, razumevanju
in sodelovanju …
Naj bo letošnji 27. maj - “EVROPSKI
DAN SOSEDOV” - praznik od ljudi
za ljudi, od soseda za soseda!

ŠTUDIJSKI KROŽKI V BITNJAH

KO SPREGOVORI ŽIVLJENJE ...

V krožkih, ki delujejo pod okriljem KUD
Bitnje, v sezoni 2009/2010 ustvarjamo.
Vsako drugo sredo se dobivamo bralci v Bralnem krožku Sorško polje. Omenjeni krožek
ima v našem kraju najdaljše delovanje, saj se
dobivamo že sedmo leto. Na krožku se domenimo, katero knjigo bomo brali, potem pa
se naslednjič o njej pogovarjamo. Letos smo
prebrali že kar nekaj branja vrednih knjig:
Luči na odprtem morju, Somrak,
P. S . Ljubim te, Čefurji raus!, Zadnji templjar, Sveče so dogorele. O izbranih naslovih
si lahko preberete v rubriki Prosi čas pod
naslovom Mljask, dobre knjige. V tej sezoni
smo si ogledali tudi gledališko predstavo in
si privoščili filmski večer.
Ustvarjalke se dobivamo vsak torek.
Ustvarjamo različne stvari, saj ob torkih
delujejo kar štirje krožki. To so ŠK kvačkanje,
pletenje, vezenje in ustvarjalne delavnice.
Ustvarjalke si med seboj izmenjujemo
izkušnje, se druga od druge učimo, spoznavamo nove veščine in se imamo lepo.
V novi sezoni smo se naučile plesti šal, ki se
potegne, skvačkale šal, izvezle smo blazinico
za bucike, slikale smo na svilo, izdelale nakit
iz fimo mase, adventne venčke, spletle
copatke za dojenčke in nogavice, nakvačkale
torbice, poslikale pručke in pladnje, sešile
medvedke.
Študijski krožki so neprisiljena oblika
učenja, druženje, spoznavanje novega,
podajanje svojega znanja, izmenjava mnenj.
Udeležencem pomenijo popestritev
v vsakdanjem življenju, pridobivanje novega
znanja, izkušenj.
Študijski krožki so odprti za vse krajane.
Ustvarjalke in bralci zato vabimo medse
vse, ki si želijo izvedeti kaj novega, se česa
naučiti, se družiti.

Včasih nam spregovori življenje v obliki
spomina. Včasih v obliki izkušnje. Včasih
nam spregovorijo barva, vonj, okus.
Včasih slišimo govorico glasbe, včasih
mavrice, včasih knjige. Včasih smo na
sporočilo pripravljeni, včasih šele sčasoma
dojamemo pravi pomen stvari. Ker pa
nikoli ne vemo, kje nas čaka tisto pravo
sporočilo, ki nas bo spremenilo, ki bo
pomensko prav za nas, ki bo v naše
življenje prineslo spoznanje, rešitev ali
smeh, je nadvse pomembno, da življenju
prisluhnemo. Da si vzamemo čas in
prisluškujemo njegovemu šepetu, saj nas
lahko kadar koli doleti njegovo neizmerno
bogastvo.

Mateja Arhar, mentorica

Literarni večer

Če želite prisluhniti zgodbi
o neverjetnem pogumu,
čanju
o globokih spoznanjih, o sre
ite
lastnega koščka sreče, če žel
ja, se
prisluhniti Govorici Življen
nam pridružite
14. 4. 2010 ob 20. uri
ornjih
v gostilni Strahinc v Zg
ju.
Bitnjah pri Kran
Bralci bralnega krožka Sorško polje
se bomo o življenjskih spoznanjih
pogovarjali z avtorjem knjige Govorica
Življenja, g. Benjaminom Žnidaršičem.
Pridružite se nam in s sabo pripeljite
družino, prijatelje in znance od blizu in
daleč – skupaj bomo prisluhnili avtorju
in drug drugemu ter delili bogastvo Govorice Življenja. Več o avtorju in knjigi si
lahko preberete na spletni strani:
http://www2.arnes.si/~bznida/.
Maruša Zupan

je
Tradicionalna razstava KUD Bitn
ljem KUD Bitnje, vabimo na
Udeleženci krožkov, ki delujejo pod okri

D Bitnje,
pomladansko razstavo krožkov KU
ki bo v POŠ Žabnica

od 16. do 18. aprila 2010.
krožki: Vezenje, Kvačkanje,
Predstavili se bodo naslednji študijski
krožek Sorško polje. Veliko
Pletenje, Ustvarjalne delavnice, Bralni
članice klekljarskega krožka.
lepih izdelkov pa bodo razstavile tudi
ila ob 18. uri.
Otvoritev razstave bo v petek, 16. apr
Vljudno vabljeni!

Tatjana Muraja Oblak
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PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

SOBOTA

29. marec

30. marec

31. marec

1. april

2. april

3. april

KUD BITNJE OB
KRAJEVNEM PRAZNIKU PRIHOD POMLADI

KUD Bitnje - KLEKLANJE
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA Bitnje
17.00-19.00

KUD Bitnje
Bralni krožek
20.00-22.00

DU Bitnje Stražišče
Kleklanje v OŠ Stražišče
16.30

4. april

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

SOBOTA

17. maj

18. maj

19. maj

20. maj

21. maj

22. maj

KUD Bitnje - KLEKLANJE
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA Bitnje
17.00-19.00

DU Bitnje Stražišče, balinanje,
na nog. igrišču V Bitnjah

DVORIŠČNI SEJEM

DU Žabnica,
planinski pohod;
Slavnik, slovenska Istra

DU Bitnje Stražišče
Kleklanje v OŠ Stražišče
16.30

28. maj

29. maj

DVORIŠČNI SEJEM

april

DU Bitnje Stražišče,
balinanje, na nog. igrišču
V Bitnjah
DU Žabnica, telovadba

Uradne ure KS Bitnje
18.30
5. april

6. april

7. april

8. april

VELIKONOČNI
PONEDELJEK

KUD Bitnje - USTVARJALNI
ŠTUDIJSKI KROŽEK
17.00-19.30

KUD Bitnje - KLEKLANJE
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA Bitnje
17.00-19.00

DU Bitnje Stražišče,
planinski izlet;
Zaplana-Ulovka-Planina

KUD Bitnje
Pravljične urice
17.00-18.00

DU Žabnica, telovadba

DU Bitnje Stražišče
Kleklanje v OŠ Stražišče
16.30

9. april

10. april

13. april

14. april

15. april

16. april

17. april

KUD Bitnje - USTVARJALNI
ŠTUDIJSKI KROŽEK
17.00-19.30

KUD Bitnje - KLEKLANJE
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA Bitnje
17.00-19.00

DU Bitnje Stražišče, kolesarski
izlet;
Trstenik-Babni vrt
8.30

DVORIŠČNI SEJEM

DU Žabnica, telovadba

KUD Bitnje
Bralni krožek
20.00-22.00

DU Bitnje Stražišče
Kleklanje, OŠ Stražišče,
16.30

KUD BITNJE OB KRAJEVNEM PRAZNIKU Razstava izdelkov KUD (POŠ Žabnica)

DU Žabnica,
planinski pohod; ŠebreljeJagršče, Idrijsko hribovje

DU Žabnica, “čveka” pohodi

ESIC KRANJ
KV R turnir
14.00

KUD BITNJE OB
KRAJEVNEM PRAZNIKU LITERARNI VEČER

Uradne ure KS Bitnje
18.30
SEJA KS BITNJE
19.00

ESIC KRANJ
Dužabni ples
20.00

Uradne ure KS Bitnje
18.30
SEJA KS BITNJE
19.00
24. maj

Uradne ure KS Bitnje
18.30
12. april

18. april

31. maj

20. april

21. april

22. april

KUD Bitnje - USTVARJALNI
ŠTUDIJSKI KROŽEK
17.00-19.30

KUD Bitnje - KLEKLANJE
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA Bitnje
17.00-19.00

DU Žabnica, telovadba

23. april

24. april

7. junij

25. april

14. junij

maj

3. maj

27. april

28. april

29. april

30. april

1. maj

DAN OF

KUD Bitnje - KLEKLANJE
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA Bitnje
17.00-19.00

DU Bitnje Stražišče, kolesarkski
izlet; Smlednik-grad
8.30

PRAZNIK DELA

KUD Bitnje
Bralni krožek
20.00-22.00

Uradne ure KS Bitnje
18.30

5. maj

6. maj

7. maj

8. maj

KUD Bitnje - KLEKLANJE
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA Bitnje
17.00-19.00

DU Bitnje Stražišče, balinanje,
na nog. igrišču V Bitnjah

DVORIŠČNI SEJEM

4. maj

DU Bitnje Stražišče,
planinski izlet;
Murovica-Cicelj-Miklavž

DU Bitnje Stražišče
Kleklanje, OŠ Stražišče,
16.30

DU Bitnje Stražišče,
balinanje, na nog. igrišču
V Bitnjah

Uradne ure KS Bitnje
18.30

KUD Bitnje - KLEKLANJE
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA Bitnje
17.00-19.00
DU Bitnje Stražišče
Kleklanje v OŠ Stražišče
16.30

DU Bitnje Stražišče, kolesarski
izlet; Komenda-Kamnik-Volčji
potok
8.30

DU Žabnica, telovadba

Uradne ure KS Bitnje
18.30

DU Bitnje Stražišče, balinanje,
na nog. igrišču V Bitnjah

3. junij

4. junij

Potujoča KNJIŽNICA Bitnje
17.00-19.00

DU Bitnje Stražišče, balinanje,
na nog. igrišču V Bitnjah

2. junij

11. maj

6. junij

13. junij

DU Bitnje Stražišče
Kleklanje, OŠ Stražišče,
16.30

8. junij

9. junij

10. junij

11. junij

12. junij

DU Žabnica,
kolesarjenje

Potujoča KNJIŽNICA Bitnje
17.00-19.00

DU Bitnje Stražišče, kolesarski
izlet; Naklo, Duplje, Podbrezje
8.30

DU Žabnica,
piknik društva

DU Bitnje Stražišče,
planinski izlet;
Planina Korošica-KošuticaStari Ljubelj

Uradne ure KS Bitnje
18.30

DU Bitnje Stražišče, balinanje,
na nog. igrišču V Bitnjah

16. junij

17. junij

18. junij

DU Žabnica, planinski
pohod; Osankarica - Sveti
trije kralji, Pohorje

Potujoča KNJIŽNICA Bitnje
17.00-19.00

DU Bitnje Stražišče, balinanje,
na nog. igrišču V Bitnjah

15. junij

DU Bitnje Stražišče,
balinanje, na nog. igrišču
V Bitnjah

DU Žabnica, “čveka” pohodi

DU Žabnica, kolesarjenje

Uradne ure KS Bitnje
18.30
SEJA KS BITNJE
19.00

2. maj
21. junij

22. junij

23. junij

DU Žabnica, izlet v Avstrijo
DU Žabnica, kolesarjenje

9. maj

DU Bitnje Stražišče,
balinanje, na nog. igrišču
V Bitnjah
28. junij

29. junij

24. junij

25. junij, DAN DRŽAVNOSTI

Potujoča KNJIŽNICA Bitnje
17.00-19.00

DU Bitnje Stražišče, kolesarski
izlet;
Godešič-Slavkov dom
8.30

Uradne ure KS Bitnje
18.30

DU Žabnica, obisk pokrajinskega
muzeja v Ljubljani

19. junij

20. junij

26. junij

27. junij

DU Bitnje Stražišče, balinanje,
na nog. igrišču V Bitnjah
30. junij
KUD Bitnje - KLEKLANJE
17.00-19.00

DU Bitnje Stražišče,
balinanje, na nog. igrišču
V Bitnjah

12. maj

13. maj

14. maj

15. maj

KUD Bitnje - KLEKLANJE
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA Bitnje
17.00-19.00

DU Bitnje Stražišče, kolesarski
izlet;
Bela-Preddvor-Oševek
8.30

DVORIŠČNI SEJEM

DU Bitnje Stražišče,
balinanje, na nog. igrišču
V Bitnjah

DU Bitnje Stražišče,
turistični izlet; izlet
Dunaj-Schonbrunn

DU Bitnje Stražišče
Kleklanje, OŠ Stražišče
16.30

DU Bitnje Stražišče, balinanje,
na nog. igrišču V Bitnjah

DU Žabnica, telovadba

KUD Bitnje
Bralni krožek
20.00-22.00

Uradne ure KS Bitnje
18.30
DU Žabnica,
izlet v Prekmurje

5. junij

DU Bitnje Stražišče, turistični
izlet; praznik Češenj-Sveta GoraGoriška Brda

DU Žabnica, telovadba
10. maj

DVORIŠČNI SEJEM

DU Bitnje Stražišče,
balinanje, na nog. igrišču
V Bitnjah

1. junij

30. maj

DU Bitnje Stražišče,
balinanje, na nog. igrišču
V Bitnjah

Uradne ure KS Bitnje
18.30
26. april

27.maj, EVR. DAN SOSEDOV

Uradne ure KS Bitnje
18.30

DU Bitnje Stražišče, turistični
izlet; grad Otočec-Struga

KUD Bitnje
Pravljične urice
17.00-18.00

26. maj

junij

DVORIŠČNI SEJEM

DU Bitnje Stražišče
Kleklanje, OŠ Stražišče,
16.30

25. maj

DU Žabnica, kolesarjenje

Očistimo Slovenijo
10.00-14.00
19. april

DU Žabnica, “čveka” pohodi

11. april

DVORIŠČNI SEJEM

23. maj

16. maj

ObvestilO UO NK Bitnje

Zaradi obnove nogometnega igrišča v Srednjih Bitnjah bo naša članska ekipa vse domače tekme
v koledarskem letu 2010 igrala na umetni travi stadiona v Kranju. Predviden termin tekem je sobota
ob 20:00. Razpored tekem za spomladanski del sezone še ni znan, zato vas bomo o vseh tekmah in
ostalih dejavnostih obveščali na domači strani NK Bitnje in domači strani KS Bitnje. Veterani
bodo imeli rekreacijo v športnem parku Zarica na umetni travi ob petkih zvečer.
UO NK Bitnje

Kresovanje 2010

V letu 2010 prvomajskega kresovanja na nogometnem igrišču
v Bitnjah žal ne bo. Obnova nogometnega igrišča bo v tem času
v polnem zagonu in vsakršna hoja po nogometnem igrišču bo v tem
času prepovedana (nova zemlja, zatravitev ...). Računamo, da bo
prvomajsko kresovanje spet v letu 2011.
Doljak Tomaž - predsednik NK Bitnje

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).
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KAM Z ODPADKI?
Vsak odpadek ima svojo pot, ki se začne
z dnem, ko nastane oziroma že kar z nakupom posameznega izdelka. Ko nečesa
ne potrebujemo več in želimo stvar
zavreči, se nam pogosto pojavi vprašanje,
kako odpadek pravilno odložiti.
Torej:
pohištvo, likalne deske, računalniki, TV
sprejemniki, hladilniki, štedilniki, mali
gospodinjski aparati, radiatorji, smuči,
sanitarna oprema, vzmetnice, preproge
in ostali večji odpadki so kosovni odpadki. Ko boste imeli kosovne odpadke,
izpolnite dopisnico in jo vrnite po pošti
oziroma prinesite na sedež podjetja.
Poklicali vas bomo najkasneje v roku treh
tednov. Skupaj z vami se bomo dogovo-

rili za dan odvoza. Odpadke boste na
dogovorjeni dan pripravili na dostopno
mesto, kamor tedensko na dan odvoza
pripravite vaš zabojnik za odpadke. Vsako gospodinjstvo je v mesecu decembru
lanskega leta po pošti prejelo dve dopisnici, vsaka za brezplačen odvoz odpadkov
do količine enega kubičnega metra.
Akumulatorji, barve, baterije, čistila,
fluorescentne svetilke, gnojila, insekticidi, škropiva, kemikalije, kisline,
kartuše, kozmetika, jedilno in motorno
olje, lepila, laki so nevarni odpadki.
Nikakor jih ne smemo odložiti skupaj
z ostalimi odpadki v zabojnik. Tekočih
nevarnih odpadkov ne smemo zliti
v straniščno školjko, odtok ali celo
direktno v kanalizacijo. Nevarni odpadki
se morajo zbrati ločeno, saj jih je v nadaljevanju potrebno strokovno predelati
oz. uničiti.
Vsako leto v mesecu oktobru organiziramo akcijo zbiranja nevarnih odpadkov. S
posebno premično zbiralnico obiščemo
tudi Bitnje (parkirišče pri Marjanu
Hafnarju, Srednje Bitnje 128), kamor
lahko prinesete nevarne odpadke, ki ste
jih ločeno zbirali. Seveda pa lahko tudi
med letom nevarne odpadke pripeljete v
zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov Zarica ali Tenetiše.

Koristni odpadki so tisti odpadki, ki
jih lahko predelamo in ki lahko
postanejo surovine za proizvodnjo
novih izdelkov.

se zaËne pri vsakem od nas.
Odpadke delimo na koristne in nekoristne,
zato jih nikar ne mecimo v isti koπ.

Akcija
zbiranja
nevarnih
odpadkov

LoËeno
zbiranje
kosovnih
odpadkov

Biološke
odpadke
kompostiramo
na svojem vrtu
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NEKORISTNI
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KORISTN
IN NEKORIS I
TNI
Odvoz
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naroËite z dopisnico.
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Nekoristne odpadke
odloæimo v
obiËajne zabojnike
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Časopis, karton, aluminijasta folija,
embalaža od jajc, kovinski in plastični
pokrovčki (navojne zaporke), steklo in
steklena embalaža, plastična embalaža,
kovinska embalaža, manjše količine
stiropora, papirne in plastične vrečke,
pločevinke, tetrapak, tube (zobne paste,
paradižnikove mezge, majoneze …),
valovita lepenka in podobni odpadki, ki
se lahko predelajo, sodijo v zabojnike za
ločeno zbiranje odpadkov na ekoloških
otokih. Vse večje količine odpadkov ter
ostale vrste odpadkov kot so oblačila,
odeje, odpadne avtomobilske gume,
veje, grmičevje, les, jeklo … oddate
v zbirnem centru za ločeno zbiranje
odpadkov Zarica ali Tenetiše.

Pot odPadka

Strokovno uniËenje
nevarnih odpadkov

Nekoristni odpadki
konËajo na odlagališËu

Celofan, cigaretni ogorki, fotografije,
flomastri, glavniki, manjše količine
glinenih izdelkov, lončene posode,
lepilni trakovi, ogledala, igrače, kasete,
zgoščenke, kemični svinčniki, ščetke,
tapete, onesnažena embalaža, ohlajen
pepel, porcelan, manjši usnjeni izdelki in
podobno so mešani odpadki. Ti odpadki
se ne predelajo, zato se odlagajo
v običajne zabojnike za mešane odpadke. Zbrane odpadke odpeljemo na
urejena odlagališča.

Nekoristni odpadki so tisti odpadki,
ki jih zaenkrat še ne moremo
predelati in ne ponovno uporabiti.

Koristne
odpadke
odloæimo v
namenske
zabojnike

KORISTNI
ODPADKI
I
NI
ISTN
KOR KORIST Koristne in nekoristne odpadke
E
IN N DKI
odloæimo v zbirni center za loËeno
A
ODP
zbiranje odpadkov.

koristni odpadki
gredo v predelavo

KO PRIDE DO MOTENE OSKRBE
S PITNO VODO
Včasih je zaradi okvar na javnem
vodovodnem omrežju oziroma posegov
na omrežju (kot so redno in izredno
vzdrževanje, obnove, prevezave na
omrežju) oskrba s pitno vodo motena.
V primeru večjih okvar obvestimo
Center za obveščanje in radijske postaje,
obvestilo objavimo tudi na naši spletni
strani. Zavedamo se, da je prekinjena
oz. motena oskrba s pitno vodo za uporabnike zelo moteča, zato želimo sistem
obveščanja nadgraditi s sistemom individualnega obveščanja.
Tako smo na spletni strani www@
komunala-kranj.si dodali novo aplikacijo. Če želite, da vam obvestila o moteni

oskrbi s pitno vodo sporočamo, na vaš
elektronski poštni naslov izpolnite
obrazec na naši spletni strani »Prijava
na obvestila«. Sistem še testiramo, zato
se vam za morebitne napake iskreno
opravičujemo in vas prosimo za razumevanje. Vaši predlogi in pripombe so
dobrodošli na info@komunala-kranj.si.
LOČENO ZBIRANJE BIOLOŠKIH
ODPADKOV
Država usmerja občine in izvajalce
javnih služb, da spodbujajo občane
h kompostiranju in uporabi komposta
na lastnem vrtu oziroma da občine
omogočijo, da se biološki odpadki zbirajo v ločenih zabojnikih. Ker želimo tudi
v Kranju vzpostaviti učinkovit sistem,

s katerim bomo zagotovili, da biološki
odpadki ne bodo končali med mešanimi
odpadki, bomo predhodno izvedli anketo. S pomočjo ankete želimo pridobiti
podatke, koliko občanov želi biološke
odpadke ločevati preko dodatnih
zabojnikov in koliko jih že kompostira
oziroma želi kompostirati na vrtu.
Anketo bomo predvidoma izvedli
v aprilu oziroma maju. O vsem vas
bomo pravočasno obvestili in vas
podrobno seznanili z načini ločenega
zbiranja odpadkov. Že sedaj pa vas prijazno prosimo za sodelovanje pri anketi.
Pomembno je, da z vaše strani pridobimo čim več povratnih informacij,
s pomočjo katerih bomo lahko vzpostavili resnično učinkovit sistem
ločenega zbiranja bioloških odpadkov.

TAKOJ UGASNITI MOTOR
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OČISTIMO SVOJ KRAJ
IN SLOVENIJO
V Sloveniji se še vedno premalo zavedamo, kako pomemben je spoštljiv odnos
do okolja. Nenazadnje z onesnaževanjem
okolja zastrupljamo tudi sebe! Še vedno
imamo ogromno divjih odlagališč in vsak
dan nastajajo nova. Pa ne gre zgolj za
vizualno onesnaženje in negativno javno
podobo občin in države, gre za resno
grožnjo naravnemu habitatu rastlin in
živali, onesnaženje prsti in podtalnice, ki
je glavni vir pitne vode v Sloveniji.
Žal tudi v naši vasi in okolici ni nič
drugače!
Društvo Ekologi brez meja je v začetku
leta 2010 napovedalo projekt Očistimo
Slovenijo v enem dnevu! To je največji
okoljski projekt v zgodovini Slovenije.
V okviru projekta bo potekalo do sedaj
najobsežnejše kartiranje divjih odlagališč
v Sloveniji, ki bo omogočilo prvi enoten
in tudi največji digitalni register le-teh.
V soboto, 17. aprila 2010, bo organziralo
največjo čistilno akcijo, s katero želijo
združiti 200.000 prostovoljcev
v čiščenju komunalnih odpadkov na
divjih odlagališčih, cestah, ulicah,
okolicah šol in vrtcev ter sprehajalnih

poteh. Organizatorji pričakujejo, da bodo
prostovoljci na dan akcije zbrali približno
20.000 ton komunalnih odpadkov. Akcija
je naletela na izjemen odziv, saj se k
sodelovanju vsak teden prijavi vse več
prostovoljcev.
In kaj lahko storimo mi, krajani Bitenj?
Združimo svoje moči in očistimo naše
ulice, ceste, okolice šol in vrtcev, sprehajalne in pohodniške poti …

Na določenih lokacijah vas bodo počakali
akterji, ki bodo razdelili vrečke in roka
vice. Po zaključeni akciji se bomo vsi
zbrali na nogometnem igrišču, kjer se
bomo okrepčali po napornem, a koristnem delu.
Naredimo nekaj za »naše« lepše okolje –
skupaj nam bo uspelo!

Kar pogosto imam priložnost, da opazujem voznike, ki zjutraj ogrevajo motor
svojega avtomobila pet, deset in tudi več
minut. Pri nekaterih pa gostujoči vozniki
menijo, da delujoči motor njihovega vozila blagodejno vpliva na okolico gostitelja
in drugih prebivalcev vasi. Zato sem
na Policijsko upravo Kranj povprašal,
koliko časa je tak tek motorja - ki pa
škoduje stroju - dovoljen, kdaj pa nastopi
prekršek? Tiskovni predstavnik Policijske
uprave Kranj Andrej Zakrajšek je odgovoril, da je določba o tem prekršku zapisana
v ZVCP-1, in sicer v 113. členu “Varstvo
cest in okolja”. Drugi odstavek 113.
člena pravi: “Ko voznik na cesti vozilo
ustavi za več kot tri minute ali ga parkira,
mora takoj ugasniti motor. Ta določba
se ne uporablja za vozila, katerih motor
poganja naprave za opravljanje določenih
del (vozilo za zbiranje in odvoz odpadkov, vozilo za čiščenje kanalov, avtomobilsko dvigalo ipd.). Kazenska določba
je v 7. odstavku istega člena, predpisana
je globa v višini 80 € za voznika, ki ne
upošteva določb 2. odstavka.
Policija skladno z ZVCP-1 lahko prekrške
dokumentira z videonapravami. Občani
lahko prekrške prijavijo policiji, nakar policisti preverijo okoliščine in po
potrebi opravijo razgovor s prijaviteljem.
V postopku policisti ugotovijo voznika
in v primeru storitve prekrška izvedejo
predpisan ukrep, v postopku o prekršku
pa prijavitelj lahko nastopa kot priča. Za
prekrške policisti ukrepajo tudi v primerih, ko jih pri svojem delu zaznajo
sami.

Tatjana Muraja Oblak

Stanislav Jesenovec

Kako, na kakšen način?
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NARAVNA ČISTILA – dobra in
preizkušena
V današnjih časih, ko se vedno bolj
poudarja skrb za okolje in ko nas stiska
recesija, je pravi čas, da posežemo po
starih, a preizkušenih »naravnih
čistilih«. Spomnim se, kako mi je mama
pripovedovala, da so belili laneno platno
z bukovim pepelom, da so sončili platno
na soncu, da so kuhali milo in da je
v težkih časih skrbela za čistočo z doma
narejenim kisom in sodo bikarbono. Pobrskala sem po zapiskih, člankih in našla
nekaj receptov, ki sem jih preizkusila, in
dobro so se obnesli.

PEPEL ZA PRANJE
Vse več ljudi se greje z drvmi. Zakaj ne bi
pepel koristno uporabili? Presejemo 3 kg
pepela, damo v vrečko iz blaga in vložimo
v lonec z 10 litrov vode ter zavremo. Vre
naj približno 30 minut. Ko se ohladi,
tekočino nalijemo v steklenice. Pepel
spravimo in ga uporabimo za čiščenje
umivalnikov, wc školjk, steklenic ...
Za pranje v pralnem stroju uporabimo
1 liter tekočine. Paziti moramo le na to,
da pepel večkrat prežgemo, torej, da ga
pustimo v peči nekaj dni, da ne bo na
tkanino deloval preveč agresivno. Naj
dodam še, da je bukov pepel čudovito
sredstvo za zatiranje uši na vseh rastlinah, dober za kompost in vrtno zemljo.
SODA BIKARBONA
Da perilo ostane belo in mehko, dodamo
pranju 1 žličko sode bikarbone. Sodo lahko uporabite za čiščenje vodnega kamna
– za umivalnike, školjke, kadi ... Lahko jo
uporabimo v pomivalnem stroju, z njo
12 informator29 sušec 2010

si lahko očistimo zobe. Če uporabljate
sodo, vam bosta pralni in pomivalni stroj
hvaležna ;), saj ju boste ubranili pred
vodnim kamnom.
Ne prestrašite se cene sode v trgovini
dobrega soseda, naj vam zaupam, da je
pol kilograma sode v Eurospinu 0,45 € in
taka količina vam zadošča za cel mesec.
KIS
Vem kaj boste dejali: Kis smrdi. Ali ste
kdaj pomislili, kako škodljiva so za vaša
dihala odišavljena čistila, ki jih uporabljate
sedaj? Da ne zapišem, kako uničujejo vašo
kožo, sluznico, predmete, ki jih čistite,
in na koncu še naravo. Kis je naravno
čistilo, ki vas ne bo zastrupil, a zelo lepo
očistil vse steklene površine, lesene,
keramiko ... Pripravite si mešanico pol kisa
(najcenejšega ali če ga naredite kar sami
doma), pol vode, jo nalijte v razpršilko,
vzemite še staro kuhinjsko krpo in že ste
poceni in dobro oboroženi za čiščenje.

ČISTILO IZ OTROBOV
Čistilo pripravimo iz drobno mletih
otrobov, tako drobno zmletih, da so
kot prašek. Otrobi res ne raztopijo
maščob, pač pa jo vežejo nase. Ker
je čistilo naravno, ga na koncu lahko zavržemo v kompost. Prašek iz
otrobov nanesemo na suho umazano
posodo, podrgnemo in odstranimo.
Uporabimo lahko hladno vodo, če pa
vode nimamo, posodo samo obrišemo.
Zažgano posodo z otrobi razmastimo, odmočimo in nato očistimo. Če
pomivamo v pomivalnem stroju, vso
posodo razmastimo z otrobi, položimo
obrisano posodo v pomivalni stroj in
poženemo hladno splakovanje. Seveda
dodamo sodo bikarbono za večji sijaj
in odstranjevanje vodnega kamna.
Suhi otrobi so čudovito sredstvo za
čiščenje mastnih steklenic!
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Na vsa čistila se je potrebno navaditi,
tako kemična kot tudi narava.
Z večkratno uporabo si pridobimo
izkušnje in nova spoznanja. Vsa navedena čistila so prijazna ljudem, ki imajo
alergijo, saj ne dražijo kože in se brez
vsakih pomislekov lahko spustijo v
naravo.
Naj na koncu zapišem še, da so agresivne
reklame, ki nas obkrožajo na vsakem
koraku (časopisi, plakati, radio, tv ...) naredile svoje. Če samo pomislimo, koliko
nevarnih čistil uporabimo v gospodijstvu, in da se vsa ta čistila zlijejo v vodni
krog, ki je zaključen na našem planetu –
potok, reka, morje, zrak, dež, voda ...
Da ne omenimo, koliko denarja nam iz
denarnic izvabijo reklame, ki obljubljajo
nemogoče. Medij vse prenese, narava,
naše zdravje in naši žepi žal ne!
Tatjana Muraja Oblak
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Tudi to pomlad bomo
podprli in izvedli akcijo
»dvoriščni sejem«, ki
jo je pričel naš sovašč
an
g. Andrej Zalokar iz Sr.
Bitenj in je svojo idejo
uspešno izvedel tudi
na lanskem Direndaju.
Oglasne table, s katerimi
opozorite mimoidoče,
da imate DVORIŠČNI
SEJEM, dobite v vrtcu,
pri
Tatjani Oblak in Nataši
Hafnar.

da v mesecih marcu, aprilu
Vse krajanke in krajane pozivamo,
zorilno tablo na vidno mesto
in maju med vikendi obesijo opo
vse predmete, ki jih ne
svojega dvorišča, potem pa razvrstijo
potrebujemo več.
vsi razstavljeni predmeti dobijo
Iz izkušenj vam lahko zaupamo, da
čni in vsak išče in potrebuje kaj
novega lastnika. Ljudje smo si razli
drugačnega.
Sejalci novih idej ;)

Bitnje
www.bitnje.si
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MEDIACIJA – nova kultura odnosov
Vsak spor se lahko reši uspešno
in učinkovito .
V vsakdanjem življenju se vsi soočamo
z vrsto najrazličnejših sporov. Pa naj bo to
v družini ali med sosedi, med poslovnimi
partnerji, med vrstniki, v šoli, na delovnem mestu, pravzaprav povsod, kjer
imamo lahko ljudje interese, ki si med seboj nasprotujejo. Do nedavnega je veljalo,
da se tisti, ki spora ne znajo ali ne morejo
rešiti sporazumno, lahko srečajo le še
na sodišču in s pomočjo tožbe skušajo
doseči svojo pravico in uveljaviti svoj prav.
Kot vemo, pa takšna rešitev največkrat
ni najbolj idealna. Predvsem zato, ker z
izidom na sodišču najmanj ena stranka
ni zadovoljna. Zato sledijo pritožba na
pritožbo, postopek se vleče dolga leta in
nemalokrat se zgodi, da majhen spor, ki
bi bil lahko razmeroma preprosto rešljiv,
preraste v dolgoletno pravdanje, ki sivi
lase, cefra živce in greni življenje celim
generacijam. In vsem skupaj pobere
veliko denarja.
Zakonska ali zunajzakonska partnerja,
ki se razhajata: kako se bosta dogovorila glede delitve premoženja, glede
skrbništva nad otroki in njihovega
preživljanja? Soseda, ki se ne moreta
zmeniti glede uporabe služnostne poti
in imata v ozadju še kup drugih zamer,
o katerih oba čutita, da bi bilo potrebno
spregovoriti, a ne najdeta pravega načina
– kakšne možnosti imata za rešitev njunega spora? Sošolca, ki sta se sprla in se
grdo gledata, ker je eden rekel drugemu,
da je njegov oče navaden lenuh, ta pa mu
je zato razrezal tenis copate – kako bosta
še naprej lahko sedela v istih klopeh in se
vsak dan srečevala? Kaj lahko na primer
stori starš, ki ima občutek, da je njegov
otrok pri določenem učitelju nepravično
obravnavan? In kaj lahko stori podjetnik,
ko ugotovi, da je njegov poslovni partner,
s katerim že leta dobro sodeluje, nazadnje
posloval za njegovim hrbtom in si tako na
njegov račun pridobil določene koristi?

Rešitev je – mediacija!
Takšne in podobne situacije imajo vse
nek skupen imenovalec – v ljudeh, ki so
v njih vpleteni, se je nabralo toliko jeze,
gneva, občutkov nemoči in zamer, da se
o problemu niso več zmožni niti pogovarjati. Tu lahko učinkovito pomaga
mediacija.
Mediacija je miren način reševanja
sporov, pri katerem mediator, ki je za
mediiranje seveda posebej usposobljen, nepristransko vodi postopek.
Mediator ustvari vzdušje, v katerem
se ljudje, ki so v sporu, počutijo dovolj
varni, da lahko vsak s svoje plati predstavijo problem, poiščejo rešitve in na
koncu dosežejo dogovor, s katerim so
zadovoljni in se strinjata obe strani.
Mediator ta dogovor tudi zapiše in
stranki ga podpišeta, kasneje pa ga
lahko tudi overita pri notarju. Izkušnje
so pokazale, da so odnosi po uspešno
končani mediaciji na nek način celo
boljši, kot pa so bili pred nastankom
spora. Ponavadi je za uspešno rešitev
spora in dosego dogovora potrebnih
od 2 do 8 srečanj (včasih tudi manj ali
nekoliko več), ki trajajo od ure in pol do
dve uri. Torej mediacija poteka precej
hitreje kakor pa postopki na sodiščih,
pomembno pa je tudi to, da je za
stranke tudi cenovno precej ugodnejša,
v določenih primerih celo brezplačna.
Mediacija je v svetu že dodobra uveljavljena, pri nas pa je razmeroma nov
pojem in praksa. Zanimivo pa je to,
da smo edina država, v kateri se je
mediacija najprej uveljavila na sodiščih
(sodiščem pridružena mediacija), šele
pozneje pa se je začela razvijati tudi
v zasebnih organizacijah.
Zelo zadovoljni smo lahko, da se nam
v Kranju v zelo kratkem času obeta
odprtje mediacijske pisarne. Ustanovila
jo je Mestna občina in za njeno delovanje namenila določena sredstva ter
tako prebivalcem Gorenjske kot prvim
v Sloveniji omogočila učinkovito in
uspešno reševanje raznovrstnih sporov,
ki bo tudi cenovno zelo sprejemljivo.
Za vsak spor ne bo več treba na sodišče!
Bojan Homan
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križ
Rdeči

»Pravi prijatelji pridejo k nam, če smo srečni
in če jih povabimo, a če smo nesrečni, pridejo
sami.«
			
Teutrast

KAKO SMO ORGANIZIRANI:
Temeljno delo je v krajevnih organizacijah
Rdečega križa (KO RK). V območnem
združenju RK Kranj deluje devetintrideset
KO RK: v občini Jezersko ena, v občini
Cerklje tri, v občini Preddvor tri, v občini
Šenčur sedem, v občini Naklo tri in v mestni občini Kranj dvaindvajset v dvaindvajsetih krajevnih skupnostih.

Pomagajte nam, da bodo nesrečni tudi
srečni!

Kaj mislite, zakaj smo v naslovu zapisali
«pomagajte nam«? Zato ker v KS Bitnje
nimamo še organizirane in delujoče KO
RK Bitnje. Pa smo imeli zelo zgledno organizacijo RK tudi v KS Bitnje. Katere naloge
pa so opravljali?

NAJ SE PREDSTAVIMO:
Rdeči križ je neodvisna humanitarna organizacija nacionalnega pomena, ki deluje
na območju Republike Slovenije v skladu
z Ženevskimi konvencijami in dodatnima
protokoloma k Ženevskim konvencijam
o zaščiti žrtev spopadov ter sklepi mednarodnih konferenc Rdečega križa. Je
nepridobitna organizacija, ki jo sestavljajo
lokalne organizacije.
Rdeči križ Slovenije Območnega združenja
Kranj je nepridobitno, samostojno in prostovoljno združenje, v katerem je vključenih
preko tristo prostovoljcev. To so ljudje, ki
so v prostem času brez plačila pripravljeni
pomagati sočloveku v nesreči, stiski, oskrbi
in s toplo besedo olepšati dan.
Kdo to so? Prostovoljci različnih poklicev
(delavci, kmetje, učitelji, medicinske sestre,
socialni delavci, zdravniki), študentje
- predvsem družbenih ved, upokojenci
ne glede na starost in najmlajši – učenci
osnovnih šol.

NALOGE:
Pridobivali so krajane za prostovoljno
darovanje krvi.
Še v lanskem letu je darovalo kri triinpetdeset krvodajalcev z območja Bitenj.
Krvodajalci se ne udeležujejo organiziranih
krvodajalskih akcij. Na odvzem krvi v
Ljubljano hodijo v lastni režiji ali pa se morajo
pridružiti krvodajalcem iz drugih KO RK.
V času božično novoletnih praznikov
so prostovoljci obiskali starejše krajane na domovih in v domovih starostnikov v Kranju in Preddvoru. Skromno
darilo in tople besede so jim polepšali
predpraznične dni in jim dali občutek, da
niso sami.
Aktivni so bili na področju zdravstvene
preventive, tako za mladino kot odrasle.
Izvajali so preventivne meritve krvnega
tlaka, sladkorja in holesterola s pomočjo
ustrezno usposobljenih medicinskih
delavcev. Danes imamo kvaliteten izbor

Prvi tečaj nege bolnika smo
organizirali v KO RK Primskovo.

predavateljev, ki nudijo predavanja v KO
RK po predhodno dogovorjenih temah.
Veliko pozornosti namenjamo humanitarni pomoči ljudem, ki so se znašli v težki
materialni situaciji.
Kaj jim nudimo:
- rabljena oblačila in obutev, ki jih darujejo
občani,
- prehranske pakete in higienske
potrebščine,
- občasna plačila položnic tistim občanom,
ki dokazujejo, da so socialno najbolj
ogroženi,
- s šolskimi potrebščinami oskrbimo
- šoloobvezne otroke iz socialno šibkih
družin.
- 70 otrokom z območja OZ RK Kranj smo
omogočili brezplačno letovanje v MZL
RKS Debeli rtič. Brezplačno letovanje
na Debelem rtiču smo omogočili tudi
starejšim občanom, med njimi tudi
dvema upokojenkama iz Bitenj.
Našteli smo le osnovne naloge, ki jih izvajajo naši prostovoljci v KO RK. Pri tem jim
strokovno in organizacijsko pomoč nudi
območno združenje RK Kranj.
ZAHVALA IN VABILO
Naj se ob tej priliki zahvalim vsem nekdanjim aktivistom RK v Bitnjah, ki so
opravljali svoje humano delo vestno in
pošteno. Če so še voljni in jim zdravje služi,
so ponovno zaželeni, da z njihovo pomočjo
oz. preko njihovih znancev in prijateljev
organiziramo KO RK Bitnje.
V osnovni šoli Stražišče tudi učenci iz
Bitenj sodelujejo v okviru podmladka
RK, kjer se usposabljajo v nudenju prve
pomoči ob nesrečah. V tednu RK pišejo
spise in rišejo slike o prometnih in
delovnih nesrečah. Na njihovih risbah
je označena rdeča barva – kri, samo da
ne teče. Na kaj nas opozarjajo? Mislim,
da je odveč poudarjati pomembnost te
tekočine za človekovo življenje. Otroci
nas na opozarjajo - krvi mora biti vedno
dovolj za vse, ki jo potrebujejo! Postanite
krvodajalec(ka). Postanite organizator
krvodajalskih akcij – prostovoljec(ka).
Ohranimo več življenj. Vabimo vas, da se
udeležite naših organiziranih krvodajalskih akcij. Razpored krvodajalskih akcij je
objavljen tudi na naši spletni strani www.
kranj.ozrk.si.
Nova oblika, ki jo razvijamo v okviru
zdravstvene preventive, so tečaji nege
bolnika na domu. Tečaji se organizirajo
v KO RK, kjer obstaja interes krajanov, da
se usposobijo za nego svojega družinskega
člana, ki je bolan ali starostno onemogel
in je potreben ustrezne nege. Udeleženci
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3. 10. 2009 smo v KO RK Šenčur
organizirali prvo terensko
krvodajalsko akcijo.

vno
zaba
MLJASK, DOBRE KNJIGE

Tašča, Azra Širovnik

Večna zgodba med mamo, ki želi za vedno »zaščititi« svojega sina pred vsiljivko,
ki jo sin ljubi bolj kot svojo mamo, in
mlado žensko, ki ljubi svojega moškega
in mu je dala svoje srce.

tečajev (predvsem ženske) pridobijo
znanje o negovanju bolnika, umivanju,
uporabi negovalne postelje in ostalih
pripomočkov ...
Zaradi prenatrpanosti bolnišničnih postelj,
prezasedenosti domsko varstvenih kapacitet, je vedno več interesa, da postanejo
»domači« ustrezni negovalci bolnika na
domu. Izkoristite priložnost, da se usposobite za pomoč najbližjim.
Navedli smo nekaj pomembnih nalog, ki
jih opravljajo naši prostovoljci v KO RK
v okviru območnega združenja RK Kranj.
Vseh nismo našteli.
Možne so razne oblike sodelovanja tudi z
ostalimi organizacijami v KS Bitnje. Tudi
iz njihovih vrst si želimo pridobiti bodoče
prostovoljce RK.

Svoje pozitivno mnenje in ustrezno podporo za ustanovitev iniciativnega odbora
za ustanovitev krajevnega odbora RK je
sprejel tudi svet KS Bitnje. V svojem imenu
in imenu območnega združenja Rdečega
križa Kranj se zahvaljujem predsedniku in
članom sveta KS Bitnje.
Podrobne informacije o delovanju
območnega združenja dobite na telefonski
številki 04 20 18 670 pri sekretarki OZ RK
Kranj Milki Miklavčič oziroma na e-pošti
ozrk.kranj@siol.net.
PODAJMO SI ROKE. STISK VELJA.
Veselim se novih prijateljev!
Marjan Gantar, predsednik OZ RK Kranj

Organizacijski odbo
r za spominsko
slovesnost na Planici
nad Crngrobom
in krajevne skupnos
ti Bitnje, Jošt in Žabn
ica

osrednjo spominsk
o svečanost
a Selške čete Cank

vas vabimo na
ob 68–letnici preboj

arjevega bataljona iz
sovražnikovega
na
pe
tn
ajst pa
ki bo v soboto, 27
. marca 2010, ob 10dlih partizanov,
. uri pri spomeniku NO
B
na Planici.
Kulturni program bo
do oblikovali: Pihaln
i orkester Mestne ob
učenci OŠ Staneta Ža
čine Kranj,
garja in PŠ Žabnica,
Mešani pevski zbor Sv
Stražišče, KUD Bitn
oboda
je in Žabnica, voditel
jica Jelka Štular ter
vo
jaki
Slovenske vojske.
obroča in spominu

Slavnostna govornica

na prireditvi bo ga.
Darja Lavtižar Bebler
, poslanka
Državnega zbora Re
publike Slovenije.

Mojca, Igor Karelšek
Pretresljiva zgodba o šestnajstletni
Mojci, odlični učenki, izredni glasbenici
in odlični športnici, ki je v kratkem
času izgubila skoraj vse – svojo mamo,
zdravje, babico …
Zajčja ograja, Igor Karelšek

Avtorica pripoveduje zgodbo svoje
matere Molly, ene od treh avstralskih
domorodnih deklic, ki so jih iztrgali iz
domače skupnosti v jugozahodni Avstraliji in jih namestili v belski zavod.
Mateja Arhar, mentorica BMK
PRAVLJIČNE URICE
Pravljičarka Mojca zna čarati.
Vsak drugi četrtek popoldne pričara
novo pravljico. Njena čarovnija pa privabi veliko otrok, ki komaj čakajo, da se z
njo podajo v svet pravljičnih junakov.
To pomlad bo čarala še dvakrat v aprilu,
potem pa bo paličico postavila v kot in
jo spet zavihtela jeseni.

Plesni turnir
i na
Plesni klub MiranDance vab
lige
plesni turnir Slovenske plesne
C,
v športno dvorano ESI
Gimnazija, Kranj
,
v soboto, 17. aprila 2010
.
s pričetkom ob 14. uri
Ob 20. uri vabljeni na
družabni ples!
Plesali bodo plesni pari iz vse
in
Slovenije ter pari iz Hrvaške
!
eda
ogl
o
dn
Bosne. Vre
Vabljeni!
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Saša Homan s.p. Center zase.
www.centersredina.si

Gradbeništvo

PRESTOR d.o.o.
Cesta na Rupo 85, 4000 Kranj
Gsm: 041/33-58-58
D.š.: SI54195063

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

