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Noč v Bitnjah

Študijski krožki v Bitnjah

Bojan Homan: “Razumem vas in mesto”

Inventura KS Bitnje

Eko skladi



SvEt KS

oBvEšča

oBvEStILo KRaJaNoM

Vse aktualne novice o dogajanju v naši 
krajevni skupnosti si lahko prebe-
rete 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 telefon-
ske številke KS Bitnje upoštevate zgoraj 
navedene termine.

oBčINSKo PRoStoRSKI NačRt 
MEStNE oBčINE KRaNJ

Uradna razgrnitev Občinskega prostor-
skega načrta Mestne občine Kranj za 
makro enoto Kranjsko-Sorško polje, ki 
vključuje KS: Bitnje, Žabnica, Hrastje in 
Mavčiče, je bila v četrtek, dne 23. sep-
tembra 2010, ob 19. uri v stavbi Mestne 
občine Kranj, Slovenski trg 1, sejna soba 
št. 15.

Pripombe in predlogi se lahko do 
vključno 6. oktobra 2010 dajo pisno na 
naslov Mestna občina Kranj, Oddelek za 
okolje in prostor, Slovenski trg 1, 4000 
Kranj, s pripisom: “Pripombe na javno 
razgrnitev OPN MOK”.

Drage krajanke, spoštovani krajani!

Šolska vrata so spet na široko odprla 
svoja vrata in za nadobudne šolarje so 
počitnice že skoraj daljna preteklost. A to 
še ne ponemi, da ne bo še lepih trenutkov 
zanje ... Saj je jesen tudi lepa,  
v sončnih jesenskih dneh, ko si 
privoščimo potepe po našem lepem 
kraju, nam listje šelesti pod nogami. Pred 
vrati pa so tudi krompirjeve počitnice.

Za vas, naše drage bralke in naši dragi 
bralci, pa smo spet izdali naše glasilo, 
31. po vrsti. V njem si boste lahko pre-
brali, kaj se je lepega zgodilo in, še bolj 
pomembno, kaj se bo dogajalo  
v prihodnje. Kaj vse načrtujejo društva 
in organizacije, ki delujejo v našem kraju, 
si lahko ogledate v našem napovedniku. 
Vsekakor pa ste na dogodke prisrčno 
vabljeni!

Pa še kup člankov smo vam natresli, ki jih 
je vredno prebrati.
Preživite kar se da lepo jesen in se  
beremo spet v 32. 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

BESEDa

UREDNIštva
KaZaLo OBVESTILA

KRAJANOM

Od 1. 1. 2008 so naslednja tekoča 
vzdrževanja na področju KS Bitnje 
v upravljanju na ustreznih službah 
Mestne občine Kranj:

1. tekoča vzdrževalna dela na objektih v 
javni rabi: poslovni prostori in domovi 
krajevnih skupnosti, ki so namenjeni 
osnovi dejavnosti, igrišča, parki, zele-
nice, avtobusna postajališča, spominska 
obeležja,

2. tekoče vzdrževanje objektov gos-
podarske infrastrukture: ceste, javna 
razsvetljava.

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:

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

Pluženje, MoK
Boštjan Zavrl
tel.: (04)237-31-52
gsm.: 041 600-384
e-mail: bostjan.zavrl@kranj.si

Pluženje, Komunala (operativa)
Janez Lukan
tel.: (04)281-13-52
gsm.: 041 649-461
e-mail: jlukan@komunala-kranj.si

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

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

Javna razsvetljava, vigred
Koncesionar

avtobusna postajališča, MoK
Bojan Leskovar
tel.: (04)237-31-41
gsm.: 041 692-842
e-mail: bojan.leskovar@kranj.si

avtobusna postajališča, 
Komunala (vodja enote)
Primož Bajželj
tel.: (04)281-13-51
gsm.: 051 351-852
e-mail: pbajzelj@komunala-kranj.si

TEKOČE VZDRŽEVANJE NA PODROČJU KS BITNJE
 V UPRAVLJANJE MESTNI OBČINI KRANJ

POMEMBNO OBVESTILO!

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

Neuradno glasilo KS Bitnje

Marsikoga je pri tej številki zbodla in-
formacija, da je Informator neuradno 
glasilo KS Bitnje.
Vsaka krajevna skupnost ima svoj statut. 
Ko sem nastopil mandat, smo na enem 

od prvih sej na Mestni občini Kranj 
(MOK) dobili informacijo, da bo MOK 
pripravila predloge statutov, ki naj bi 
poenotili in posodobili do takrat veljavne 
statute. Do dandanes se kaj takega ni 
zgodilo, zato še vedno veljajo stari statu-
ti, v katerih je omenjeno tudi, da krajevne 
skupnosti izdajamo interno glasilo.
Problem pa nastopi takrat, ko je treba 
tako glasilo izdati in poplačati vse 
stroške: material, tiskanje, oblikovanje, 
raznos. Denarja za izdajo Informatorja 
od Mestne občine Kranj ne prejemamo, 
zato smo prepuščeni samim sebi. V meril-
ih za delitev dotacij za osnovno delovanje 
krajevnih skupnosti je sicer omenjena 
alineja izvajanje programov na področju 
informiranja, kulture in športa, vendar 
nikjer ni razvidno, kolikšni naj bi bili ti 
prihodki. Jasno je samo, da so kriteriji za 
delitev stari in da bi se morali spremeniti, 
kajti dotacije v KS Bitnje ne zadoščajo za 
pokritje funkcionalne dejavnosti naše KS.

Stroški za izdajo ene številke niso 
majhni, kajti Informator izide v nakladi 
900 izvodov. Zato je veliko dela prosto-
voljnega oziroma se za izvedbo določenih 
dejavnosti ne zaračunavajo celotni 
stroški (na primer tiskarju plačamo samo 
material, oblikovalka nam oblikuje revijo 
za sindikalno ceno ...). Kljub temu so 
stroški približno 1.000 € na izid. V enem 
letu pa izdamo tri do štiri številke Infor-
matorja. Ne nazadnje moram omeniti 
tudi, da celotni informator team deluje 
prostovoljno, od priprave člankov do 
lektoriranja.
Vsa ta sredstva si moramo zagoto-
viti sami od sponzorjev. Zato se vsem 
sponzorjem, ki prispevajo k temu, da 
Informator v Bitnjah izhaja, najlepše 
zahvaljujemo. Verjamem, da boste tudi v 
prihodnosti podpirali izdajanje Informa-
torja, kajti krajevna skupnost Bitnje si 
svoje glasilo prav zagotovo zasluži.

Piše: Boris Oblak, predsednik KS Bitnje

INvENtURa KS BItNJE

Mandat sveta krajevne skupnosti Bitnje 
se počasi izteka. V nedeljo, 10. 10. 2010, 
bomo na lokalnih volitvah volili za nove 
članice in člane sveta. Letos pa se od vas 
poslavljamo: Nataša Hafnar, Marjan Kon-
jar, Alojzij Hafnar, Marjan Hafnar, Janez 
Stanonik, Branko Mesec in Boris Oblak.
V mandatnem obdobju 2006 - 2010 smo 
izvedli 42 sej sveta. Zapisniki so javni 
in objavljeni na spletni strani KS Bitnje. 
Tudi seje so bile javne in nekaterih so se 
udeležili tudi krajani Bitenj.

Ker krajevna skupnost nima svojih prosto-
rov, nam je v našem mandatu uspelo ure-
diti najemno pogodbo med PGD Bitnje, 
KS Bitnje in Mestno občino Kranj, tako da 
imamo sedaj najet kletni prostor  
v gasilskem domu Bitnje.

Krajane informiramo preko spletne strani, 
katere postavitev je v celoti donirana  
s strani podjetja Abakus plus d.o.o. 
Spletno stran urejava Janez Stanonik in 
Boris Oblak.

Izdajamo tudi neuradno glasilo KS 
Bitnje Informator, kjer smo prišli že 
do 31. številke. Poleg spletne strani in 
Informatorja pa vas obveščamo tudi preko 
oglasnih desk, ki so nameščene po Bitnjah.
V sodelovanju z društvi in klubi vsako-
letno organiziramo otroško prireditev 
Direndaj. Letos je sicer zaradi slabega 
vremena odpadla, zato pa bo nasled-

nje leto pravljična sedma prireditev še 
boljša, še večja in odkrila bo marsikatero 
presenečenje.

S kulturno umetniškim društvom vsako 
leto izvedemo tudi novoletno obdaritev 
najmlajših s prihodom dedka Mraza. 
Čepraj je zaradi zmanjševanja sponzorskih 
sredstev darilo vsako leto skromnejše in 
imamo zaradi spremebe zakonodaje na 
področju varovanja osebnih podatkov 
probleme pri pridobivanju podatkov  
o najmlajših krajanih v naši KS (število 
vabljenih smo zaradi prostorske stiske 
v dvorani Gasilskega doma Bitnje in 
omejenih sredstev prisiljeni omejiti do 
določene starosti), upamo, da tudi v pri-
hodnje prireditev ne bo izostala.
Ob novem letu tradicionalno organizira-
mo obisk s skromnim darilom najstarejših 
krajanov (starih 80 let in več). Obdaritev 
poteka v sodelovanju z gospo Maro Pečnik 
in njenimi sodelovkami iz društva upoko-
jencev ter svetom KS Bitnje. Zaradi novo 
sprejete zakonodaje o varovanju  
osebnih podatkov je ogrožena izvedba 
tudi te obdaritve, saj iz Centralnega 
registra podatkov preko Mestne občine 
Kranj krajevne skupnosti ne moremo več 
pridobiti ustreznih ažurnih podatkov o 
najstarejših krajanih, živečih na področju 
KS Bitnje. S KUD Bitnje pa tudi ob krajev-
nem prazniku organiziramo več prireditev, 
ki se vrstijo celo leto. Organiziramo tudi 
veliko krožkov in delavnic, ki se izvajajo 

v prostorih KS Bitnje in v knjižnici vse 
dneve v tednu.
V zadnjem mandatu nam je uspelo izvesti 
tudi veliko projektov. Naj naštejem samo 
nekaj najpomembnejših: postavitev pre-
hodov za pešce, širitev lokalne ceste v Zg. 
Bitnjah pri cerkvi, urejanje struge potoka 
Žabnica in postavitev novega mostu pri 
Žepku, odkup parcele za izvedbo projekta 
Športno kulturni park Bitnje ter izdelava 
projekta, ureditev izvira Omprle, izvedba 
očiščevalne akcije Očistimo Slovenijo 
v enem dnevu, postavitev prometnih zna-
kov po lokalnih cestah.

Nekaj projektov je začetih in se bodo 
morali nadaljevati tudi v naslednjem 
mandatu, nekateri med njimi so: projekt 
kanalizacije, nadaljevanje urejanja struge 
potoka Žabnica, najti rešitev za izboljšanje 
prometne situacije na cesti Kranj - Škofja 
Loka skozi Bitnje, nadaljevanjenje pro-
jekta Športno kulturni park Bitnje.

Pri uresničevanju nekaterih projektov sta 
nam pomagala sokrajana, podžupan g. 
Bojan Homan in član sveta MOK g. Andrej 
Dolenc, ki sta vedno lojalno podprla naše 
predloge in pomagala uresničiti zastav-
ljene cilje.

Verjamem, da nam bo uspelo po zastav-
ljeni poti iti tudi v prihajajočem mandatu.

Boris Oblak, predsednik KS Bitnje

PREDStavItEv KS BItNJE 
v MEStU

V začetku julija je naša KS ter z njo 
vsa društva, ki delujejo v kraju, dobila 
priložnost, da bi se predstavi v kranj-
skem mestnem jedru. Pripravili smo se, 
organizirali smo vse potrebno, potem pa 
nam je vreme ponagajalo in predstavitev 
je odpadla. Novo priložnost, žal v omejeni 
širini, smo dobili 21. avgusta, ko so  
v Kranju žrebali štartne številke za kole-
sarski Rekreatur.
Tako smo v eni uri, ki nam je bila na voljo, 
predstavili ščepec zgodovine, malček 
značilnosti našega kraja, omenili vsa 
društva, se ponorčevali iz naših človeških 
napak in še in še.

otvoRItEv MoStU PRI ŽEPKU IN 
NaDaLJEvaNJE UREJaNJE StRUGE 
PotoKa ŽaBNICa

Poletje je sušno obdobje in človek kar pozabi 
na visoko vodo Žabnice, ki včasih grozeče 
teče po strugi.
Dolgo, predolgo se je vlekla obnova mostu 
v Zg. Bitnjah. Za zakasnitev se je nakopičilo 
kar nekaj nadlog: visoka voda, ki je odnesla 
škarpi in »šolngo«, tehnične težave zaradi 
spremembe v projektu, ponagajalo je vreme 
in zima se je vlekla, poleg vsega navedenega 
pa je delo zaustavila še prijava inšpekcijski 
službi v Kranju.
Kljub vsem težavam in zadregam smo  
z veliko dobre volje in prizadevanja izvajalca 
– podjetja Prestor in z izdatno pomočjo  
g. Homana 29. junija most uradno prevzeli 
v uporabo.
Sprva bil v posmeh, kasneje postal grožnja, 
kako se bomo vozili, sedaj pa je postal že 
naša vsakdanja realnost in ga vsi uporablja-
mo, njegova oblika celo skrbi za prilagoditev 

Vse omenjeno sta na šaljiv in preprost 
način podali Lojza in Franca, ki sta 
kljub zgodni uri bili dobro sprejeti in 
poželi aplavz. K dobri volji in veselju 
so prispevali tudi Seniorji, ansambel 
upokojencev.  
S seboj smo imeli še predstavnico mlajše 
generacije. Žana Kepic se je predstavila z 
dvema pesmima in se takoj »usedla« v srca 
gledalcev.

Na samem mestnem trgu smo imeli post-
avljeno stojnico, na kateri smo razvrstili 
informativno gradivo naše KS, nekaj daril-
nega programa KS, predstavili naše kmete 
s pridelki (krompir, koruza, pšenica, 
sadje), v mini izvedbi prikazali Dvoriščni 
sejem in ponudili informacije o društvih, 

hitrosti po vasi.
Ob otvoritvi smo pripravili kratek kul-
turni program, ki je krajanom vsaj malček 
odtehtal grenak priokus. Poleg obvoza, ki 
je velikemu številu krajanov spremenil pot 
do doma, so imeli največ težav prvi sosedje 
mostu. Hrup, obvozi, blato, prah … so jim 
bila dnevna spremljava.
Prireditev, v kateri so sodelovali otroci iz 
vrtca Biba pod vodstvom vzgojiteljice Mar-
jane, gasilci z vozilom, g. Štros, ki je popeljal  
s kočijo podžupana g. Homana in predsed-
nika KS g. Oblaka čez most, Nadja Arhar, 
ki je zapela, in povezovalki Lojza in Franca, 
se je odvila točno opoldan v vročini, ki pa ni 
vplivala na obisk, saj je na otvoritev prišlo 
veliko krajanov in predstavnikov medijev.
»Oblika, katero je zasnoval projektant 
Uroš Ferjan, resnično spominja na most 
iz Mostarja oziroma Rialto z Benetk in je 
nastala zaradi 100-letnih voda. Ker so hiše 
v tem delu tako strjene okoli potoka, bi ob 
višjih vodah obstajala nevarnost poplav, 
če bil most narejen naravnost,« je povedal 

ki delujejo v našem kraju (Kulturno 
umetniško društvo, Nogometni klub, dve 
društvi upokojencev, Gasilsko društvo).
Presenečeni smo bili, da so ljudje radi 
postali pri naši stojnici in se pozanimali, 
kaj vse nudi naša »dolga vas«.

Očitno so predstavitve posameznih vasi  
v centru mesta potrebne, mogoče bi v 
Zavodu za turizem premislili in v cen-
ter mesta vsaj enkrat mesečno povabili 
različne vasi oziroma krajevne skupnosti, 
ki bi tako dobili priložnost tako pridelov-
alci dobrot, manjši obrtniki, umetniki, 
društva … in s tem popestrili mestno 
jedro Kranja.

Tatjana Muraja Oblak

g. Homan, ki je v nadaljevanju zaupal tudi 
sistem financiranja.
Denar za nujno sanacijo dela struge in 
izdelavo mostu je namesto države, ki je 
sicer dolžna skrbeti za vzdrževanje in 
sanacijo vodotokov, zagotovila kranjska 
občina iz rezerv. Za ureditev struge smo že 
plačali 30.000 €. Za most smo predvideli 
100.000 €, a je bil dražji. Upamo, da bomo 
dobili nekaj sredstev povrnjenih iz rebalansa 
državnega proračuna.
Za zaključek naj zapišemo še veselo novico, 
ki smo jo avgusta pridobili od g. Homana. 
Izpolnitev njegove obljube – ureditev struge 
potoka od mostu proti Stražišču v dolžini 
600 metrov - je pred vrati, saj je od države 
uspel pridobiti približno 90.000 € sredstev, 
potrebnih za nadaljevanje regulacije.
Tako se bo projekt ureditve struge zaključil 
tako, kot je bilo obljubljeno. S tem se bodo 
tudi ljudje ob strugi oddahnili pred večnim 
strahom ob močnejših padavinah.

Tatjana Muraja Oblak
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Franca in Lojza sta predtavili Bitnje.
Boris Oblak ob otvoritvi 
mostu pri žepku.



BoJaN HoMaN: RaZUMEM vaS 
IN MESto

Pogovor z njim je v obliki magneto-
grama trajal skoraj ducat strani, 539 
vrstic ali 40.560 znakov besedila  
s presledki. Na vsako vprašanje ose-bne-
ga, družinskega, poklicnega, političnega, 
podžupanskega, krajevnega, občinskega, 
državnega ali globalnega značaja je 
odgovoril brez ovinkarjenja,  
s prepričljivimi dejstvi, podatki, pogledi, 
razlogi ali rešitvami.
Prva njegova izobrazbena stopnja je 
bila KV mizar z odlično štipendijo 
škofjeloške Jelovice. Menim, da bi mora-
li vsi mladi najprej pridobili poklicno 
izobrazbo, sem ga izzval.
»Se strinjam! Potem bi mladi znali 
delati, dobili bi delovne izkušnje in 
spoznali bi, kaj je delo. S tem bi dobili 
tudi drugačen pogled na svet okrog 
sebe. Predvsem, pa ne bi bili nikdar brez 
želenega dela in zaslužka.« 
Okoliščine so mu bile nekako nak-
lonjene. Jelovica se je (žal) že tedaj 
odpovedala mladim kvalificiranim 
delavcem in jih brez obveznosti vračanja 
štipendije prepustila trgu.
»Ker še ni bilo gorenjske avtoceste, sem 
šel v bencinsko črpalko Labore vprašat, 
če potrebujejo delavca, saj sem se kot 
oboževalec vonja bencina želel zaposliti 
pri Petrolu. Dobil sem službo in moj prvi 
delovni, kmalu pa tudi politični mentor 
je bil France Čebulj, večkratni uspešni 
župan Občine Cerklje.«
Bencinske hlape občuduje še danes, 
pa ne le to, ampak z ženo Sašo sedaj 
omogočajo, da dajejo delo in kruh še 
dvajset zaposlenim v njunem pod-
jetju. Že nekaj let ima izobrazbo inž. 
komunale, ki si jo je pridobil ob delu v 
Edukacijskem centru Darinke Rakovec, 
tako kot prej poslovodsko šolo. Vsi njuni 
zaposleni redno dobivajo plače, regres, 
božičnico. V prelomnih letih privatizaci-
je Petrola je kot sindikalist nastavil hr-
bet, da so delavci lahko pošteno prevzeli 
bencinske servise in izoblikovali s.p.-eje. 
Bi morali delničarji vrniti denar, ki so ga 
dobili iz pogosto neresničnih dobičkov 
podjetij, sem bil provokativen naprej. 
Tajkuni zagotovo. Delavci, ki so postali 
delničarji s tem, da so vzeli kredit za 
nakup delnic in so se zadolžili do maksi-
muma, pa so na ta račun dobro živeli, 
dokler je rasla vrednost delnic. Dejansko 
pa so samega sebe oziroma podjetje tako 
tudi oni izčrpavali. Če ne bi tako rado-

darno dajali dividend, žal tudi tistim, ki 
sploh niso vedeli, kaj to podjetje izdeluje 
in prodaja, bi podjetje lahko napredo-
valo, se razvijalo, dalo zaposlenim boljše 
plače. Skratka gospodarski položaj bi bil 
danes zagotovo v naši mestni občini in 
Sloveniji znatno boljši, kot je sedaj.

Ne le Kranj, ampak celotna občina
Kljub temu, da je kot podžupan 
zadolžen za krajevne skupnosti, ki je bil 
nekaj časa tudi poslanec v Državnem 
zboru Republike Slovenije, uspel 
uresničiti niz predlogov, pobud in pro-
jektov – med njimi številne, odločilne, 
tudi v naši krajevni skupnost, pa  
z iztekajočim mandatom ni povsem 
zadovoljen. Preveč pozornosti se je 
namenjalo le mestnemu delu občine, 
močno pa zanemarilo podeželje. Kot 
župan si zagotovo ne bo privoščil tega, 
da bi v štirih letih trikrat zamenjal svoj 
zaposlitveni status. Nasprotno, meni, da 
bi MO Kranj, ki je primerjalno zaos-
tala za drugimi mestnimi občinami in 
celo nekaterimi gorenjskimi občinami, 
morala imeti poklicnega župana in 
dva poklicna podžupana. Osebno 
že vidim, katera kombinacija bi bila 
najprimernejša. Ker med kandidati za 
župana (Matevž Kleč, Darjan Petrič, 
Mohor Bogataj, Hermina Krt) le on 
podrobno pozna finančno stanje občine 
in njene nedokončane in pripravljajoče 
se projekte, je vsekakor najbolj gos-
podarno, da tekoče delo nadaljuje na 
najvišjem mestu v MOK. Tudi zato, ker 
je med občani po vsej občini dosegel 
v teh letih visoko stopnjo zaupanja v 
svoje delo in ima z njimi tudi pristen, 
a kritičen in pošten odnos. S tehtnimi 
pogovori in mediacijo pa je s razrešil  
s sodelavci občinske uprave tudi številne 
navidezno nerešljive probleme, med 
drugim z župniki o menjavi zemljišč, 
obnovi ceste Predoslje-Brdo, projektu 
kanalizacije Bitnje, odvzemu gramoza 
iz Save, uporabi zemljišč ob skakalnici 
Bauhenk in za kanalizacijo Bantale, pa 
za cesto Drulovka-Breg, itn.

Poklicni župan in podžupana bi pre-
hiteli zamujeno
Ob njem pa bi bila zagotovo 
najprimernejša za poklicna podžupana 
predprejšnji župan Mohor Bogataj in 
kandidatka za župana Hermina Krt. 
Zakaj? Ker je v teh kriznih časih, ko je 
občina izgubila v tekočem proračunu 
dva milijona evrov za naložbe, potrebno 

imeti in neprekinjeno koristiti že vpel-
jane aktualne zveze po vseh ravneh, ki jih 
je vzpostavil v dvajsetih neprekinjenih 
letih svojega političnega in poslovnega 
dela. Enajst točk zajema njegov program, 
mi je povedal, a osebno menim, da sta 
najpomembnejši njegovi strateški ideji, 
da mora postati MO Kranj s prizadevan-
jem vseh njenih občanov, vseh starosti, 
urejena, s prireditvami, temelječimi na 
domačih danostih (vse, kar se imenuje 
Kranjski ali kranjski) pa poslovno 
privlačna in živahna od Golnika skozi 
Kranj do Jeprce in od Podblice skozi 
Stražišče in Kranj do Predoselj ter od 
Žabnice, Bitenj, skozi Orehek, Drulovko 
do Mavčič s sodobnimi cestnimi poveza-
vami. Gospodarsko je potrebno oživiti 
tudi kompleks nekdanjega Textilindusa 
ter za mirujoči promet (garaže za potnike 
vlakov) pripraviti skladišča Merkurja 
pred železniško postajo. K vsemu temu 
bo povabil oziroma z občinskim denar-
jem obvezal tudi vsa avtohtona društva 
in društva drugih narodov iz nekdanje 
skupne države ter tista, ki gojijo stike  
s pobratenimi mesti. Vsak občinski cent 
bodo morala z delom opravičiti, zaslužka, 
po dogovorjenih kriterijih, pa jim ne bo 
nikdar omejeval. Ker si je kot podžupan 
odgovoren za krajevne skupnosti nabral 
nešteto dodatnih izkušenj, pa za krajevne 
skupnosti napoveduje: Kot župan bom 
poskrbel za to, da bodo krajevne skup-
nosti same upravljale z dodeljenim de-
narjem. Prepričan sem, da ga bodo v vseh 
okoljih vrednostno podvojili, saj se skoraj 
povsod še da pridobiti za delo v dobro 
kraja prostovoljce in brezplačne prevoze. 
Želim jim prepustiti, da sami skrbijo 
za lastno zadovoljstvo. Z ženo Sašo in 
hčerkama Tino in Špelo bo z vsemi zain-
teresiranimi nameščenci občinske uprave 
in javnih zavodov ter občani skrbel, da 
se bo na vse mogoče načine videlo in 
vedelo, od kod prihajajo in zaradi česa so 
zaželjeni kot gostje in sodelavci doma in 
v tujini. In še to! Delovni čas bo namenjal 
službenim nalogam župana, prosti pa 
ustvarjalnim ali pa protokolarnim stikom 
z občani in njihovimi organizacijami, 
kot je to pogosto delal že sedaj. Pa še to, 
že tri desetletja je v gasilski organizaciji, 
dolga leta je bil s skupino znancev in 
znak uspešen gornik in alpinist – gore so 
mu dale odločnost -, sedaj pa je tudi tekač 
in kolesar.

Stanislav Jesenovec

“Za nadaljnje urejanje Žabnice gorvodno od sedanjega urejenega 
odpcepa sem pridobil še 90 tisoč evrov državnega ter 30 tisoč 
občinskega denarja, za pevski zbor Franceta Prešerna pa iz ZDA 
zvočno školjko. Prvo sem obljubil Bitenjčanom, drugo pa pevcem, 
in tako kot vse doslej, tudi izpolnil” je bil aktualen najbolj realen 
kandidat za župana MO KR Bojan Homan. 
(Foto: Stanislav Jesenovec)

NovICE IZ 

MEStNEGa 

SvEta

KDo Bo NaJBoLJE ZaStoPaL 
INtERESE KS BItNJE IN KDo BI 
BIL NaJBoLJšI Za voDENJE 
MEStNE oBčINE KRaNJ?

V zadnjem času sem zelo veliko 
premišljeval, kdo bi najbolje zastopal in-
terese KS Bitnje v mestnem svetu in kdo 
izmed županskih kandidatov bi najbolje 
vodil Mestno občino Kranj. 

V Bitnjah sta bila glavna motorja spre-
memb in vseh pomembnejših aktivnosti 
v krajevni skupnosti zagotovo Boris 
Oblak in Branko Mesec. Onadva sta 
bila tista, ki sta uspela povezati različne 
ljudi in politične stranke, da so pozabili 
na medsebojne razlike in delali v korist 
Bitenj. Zaradi tega je bilo v tem času 
ogromno narejenega. Sam sem jima 
kot mestni svetnik poskušal pomagati, 
če sem le lahko. V vsem nismo uspeli, 
saj na nekaterih drugih nivojih ni bilo 
dovolj posluha in odprtosti za naše 
predloge in prošnje. Zato se mi zdi 
prav, da ljudje, kot sta Boris in Brane, 
zastopata interese naše KS v mestnem 
svetu. Imata dovolj znanja, izkušenj in 
širok pogled, da bosta delala v dobro 
ne samo Bitenj, ampak celotne Mestne 
občine Kranj. 

A da bosta lahko dobro delala, potrebu-
jeta tudi dobrega župana, ki bo imel 
vizijo, odločenost in sposobnost, da 
bo stvari spremenil na boljše. In tak 
človek je mag. Darjan Petrič. Izmed vseh 
županskih kandidatov je v življenju 
dosegel največ, tako na poslovnem kot 
tudi športnem področju. Zna poslušati 
in slišati ter potem tudi ustrezno 
odreagirati, da se stvari premaknejo in 
dokončajo. 

Če torej ocenjujete, da si Kranj in Bitnje 
zaslužita boljše, potem podprite Darjana 
za župana.

Andrej Dolenc,  
svetnik v Mestni občini Kranj

“Mladi pogosto pri odločanju za takšne ali drugačne dobrine že 
ravnajo nezavedno politično. Rad pa bi, da bi se zavestno vključili 
v politično delo,” si kleno želi Bojan Homan. 
(Foto: Stanislav Jesenovec)
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PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA NEDELJA

1.okt 2.okt 3.okt

DU Bitnje Stražišče 
kolesarski izleti, 
zaključni izlet 
Baragov trg 8.30

PGD BITNJE
izlet članic GZ MOK,  
Ljubljana

DU Bitnje Stražišče, 
balinanje, na nog. 
igrišču  v Bitnjah 16.00

4.okt 5.okt 6.okt 7.okt 8.okt 9.okt 10.okt

PGD BITNJE
seja upravnega odbora 
20.30

KUD Bitnje 
ŠTUDIJSKI KROŽEK 
KRPANKA 17.00-20.00

KUD Bitnje 
KLEKLANJE 
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
17.00-19.00

DU Bitnje Stražišče, 
balinanje, na nog.
igrišču v Bitnjah 16.00

PGD BITNJE
državno tekmovanje iz 
prve pomoči, Murska 
Sobota

LOKALNE VOLITVE 
2010

DU Bitnje Stražišče 
planinski izlet; Sežana-
Tomaj 

KUD Bitnje
Bralni krožek 
20.00-22.00

PGD BITNJE
pregled hidrantnega 
omrežja

DU Bitnje Stražišče 
balinanje, na nog.
igrišču  v Bitnjah 16.00

PGD BITNJE 
usposabljanje gasilcev 
20.00

11.okt 12.okt 13.okt 14.okt 15.okt 16.okt 17.okt

DU Bitnje Stražišče
ženska telovadba, 
17.30 (GD Bitnje)

KUD Bitnje 
ŠTUDIJSKI KROŽEK 
KRPANKA 17.00-20.00

KUD Bitnje  
KLEKLANJE 
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
17.00-19.00

DU Bitnje Stražišče 
balinanje, na nog. 
igrišču  v Bitnjah 16.00

PGD BITNJE
pregled hidrantnega 
omrežja

PGD BITNJE
pregled hidrantnega 
omrežja

DU Bitnje Stražišče 
balinanje, na nog. 
igrišču  v Bitnjah 16.00

KUD Bitnje
Pravljične urice 
17.00-17.30

PGD BITNJE 
evakuavacija vrtca in 
demonstrativna vaja s 
prikazom reševanja ob 
požaru 14.00

Kako do do nepovratnih 
sredstev EKO sklada ? 
Predavanje v GD Bitnje 
19.00

18.okt 19.okt 20.okt 21.okt 22.okt 23.okt 24.okt

DU Bitnje Stražišče
ženska telovadba, 
17.30 (GD Bitnje)

KUD Bitnje 
ŠTUDIJSKI KROŽEK 
KRPANKA 17.00-20.00

KUD Bitnje
KLEKLANJE 
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
17.00-19.00

DU Bitnje Stražišče 
balinanje, na nog. 
igrišču  v Bitnjah 16.00

PGD BITNJE
kviz Mladi gasilec - OŠ 
Kokrica 14.00

PGD BITNJE
generalno čiščenje 
vozil in garaž 8.00

PGD BITNJE
prikaz najmlajših 
članov in vpis novih 
članov (GD) 17.00

DU Bitnje Stražišče
balinanje, na nog. 
igrišču  v Bitnjah 16.00

KUD Bitnje
Bralni krožek 
20.00-22.00

DU Bitnje Stražišče 
turistični izlet; Terme 
Radenci, Dobrovnik 

PGD BITNJE
vračilo ročnih aparatov 
iz servisa 18.00

PGD BITNJE
prikaz gašenja z 
ročnimi aparati za 
vaščane (GD) 17.30

PGD BITNJE
vrtec na obisku v 
gasilskem domu 9.00

PGD BITNJE
sprejem ročnih 
gasilnih aparatov na 
servis (GD) 18.00

25.okt 26.okt 27.okt 28.okt 29.okt 30.okt 31.okt

DU Bitnje Stražišče 
ženska telovadba, 
17.30 (GD Bitnje)

KUD Bitnje 
ŠTUDIJSKI KROŽEK 
KRPANKA 17.00-20.00

KUD Bitnje  
KLEKLANJE 
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
17.00-19.00

DU Bitnje Stražišče
balinanje, na nog.
igrišču  v Bitnjah 16.00

DU Bitnje Stražišče 
balinanje, na nog. 
igrišču  v Bitnjah 16.00

PGD BITNJE 
usposabljanje gasilcev 
20.00

KUD Bitnje
Pravljične urice 
17.00-17.30

PGD BITNJE
čiščenje GD Bitnje 
17.00

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA NEDELJA

1.nov 2.nov 3.nov 4.nov 5.nov 6.nov 7.nov

KUD Bitnje 
ŠTUDIJSKI KROŽEK 
KRPANKA 17.00-20.00

KUD Bitnje 
KLEKLANJE 
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
17.00-19.00

PGD BITNJE
posvet članic gorenjske 
regije (Radovljica)

KUD Bitnje
Bralni krožek 
20.00-22.00

PGD BITNJE 
usposabljanje gasilcev 
20.00

8.nov 9.nov 10.nov 11.nov - Dan mrtvih 12.nov 13.nov 14.nov

DU Bitnje Stražišče
ženska telovadba, 
17.30 (GD Bitnje)

KUD Bitnje 
ŠTUDIJSKI KROŽEK 
KRPANKA 17.00-20.00

KUD Bitnje 
KLEKLANJE 
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
17.00-19.00

DU Bitnje Stražišče 
planinski izleti; 
zaključni izlet

KUD Bitnje
Pravljične urice 
17.00-17.30

15.nov 16.nov 17.nov 18.nov 19.nov 20.nov 21.nov

DU Bitnje Stražišče
ženska telovadba, 
17.30 (GD Bitnje)

KUD Bitnje 
študijski krožek 
krpanka 17.00-20.00

KUD Bitnje
kleklanje 
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

KUD Bitnje
bralni krožek 
20.00-22.00

PGD BITNJE 
usposabljanje gasilcev 
20.00

22.nov 23.nov 24.nov 25.nov 26.nov 27.nov 28.nov

DU Bitnje Stražišče 
ženska telovadba, 
17.30 (GD Bitnje)

KUD Bitnje 
študijski krožek 
krpanka 17.00-20.00

KUD Bitnje kleklanje
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
17.00-19.00

PGD BITNJE
pohod po vrtačevih 
poteh

KUD Bitnje
Pravljične urice 
17.00-17.30

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA NEDELJA

29.nov 30.nov 1.dec 2.dec 3.dec 4.dec 5.dec

DU Bitnje Stražišče
ženska telovadba, 
17.30 (GD Bitnje)

KUD Bitnje
študijski krožek 
ustvarjalne delavnice 
17.00-20.00

KUD Bitnje
kleklanje 
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
17.00-19.00

KUD Bitnje
bralni krožek 
20.00-22.00

PGD BITNJE 
usposabljanje gasilcev 
20.00

6.dec 7.dec 8.dec 9.dec 10.dec 11.dec 12.dec

DU Bitnje Stražišče 
ženska telovadba, 
17.30 (GD Bitnje)

KUD Bitnje
študijski krožek 
ustvarjalne delavnice 
17.00-20.00

KUD Bitnje
kleklanje 
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
17.00-19.00

KS BITNJE in KUD 
BITNJE 
PRIHOD DEDKA 
MRAZA 17.00

KUD Bitnje
pravljične urice 
17.00-17.30

13.dec 14.dec 15.dec 16.dec 17.dec 18.dec 19.dec

DU Bitnje Stražišče 
ženska telovadba, 
17.30 (GD Bitnje)

KUD Bitnje
novoletna zabava

KUD Bitnje
kleklanje 
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
17.00-19.00

KUD Bitnje
bralni krožek 
20.00-22.00

KUD Bitnje
pravljične urice 
17.00-17.30

PGD BITNJE 
usposabljanje gasilcev 
20.00

20.dec 21.dec 22.dec 23.dec 24.dec 25.dec - Božič 26.dec

DU Bitnje Stražišče 
ženska telovadba, 
17.30 (GD Bitnje)

KUD Bitnje
študijski krožek 
ustvarjalne delavnice 
17.00-20.00

KUD Bitnje
kleklanje 
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
17.00-19.00

DU Bitnje Stražišče 
novoletna zabava

27.dec 28.dec 29.dec 30.dec 31.dec - Silvestrovo 1.jan - Novo leto

KUD Bitnje
študijski krožek 
ustvarjalne delavnice 
17.00-20.00

KUD Bitnje 
kleklanje 
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
17.00-19.00

KUD Bitnje
bralni krožek 
20.00-22.00

november

december

oktober

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).



Poudarek uporabe obnovljivih virov 
energije na Gorenjskem bo slonel na 
izkoriščanju biomase, sončni energiji, 
vodni energiji ter ostalih obnovljivih 
virih v skladu z zmožnostmi (bioplin, 
veterna, geotermalna energija ...).

»V šolah in vrtcih bomo izvedli 
izobraževanja za otroke, ravnatelje ter 
hišnike. Zelo pomembno je, da prihod-
nje generacije naučimo upravljanja  
z energijo, saj jo bo vedno težje prido-
bivati v zadostnih količinah,« pojasni 
Metod Ivančič. »Pričakujemo, da bomo 
skozi naše delo pripomogli k višji 
ozaveščenosti in promociji o nujnem 
varovanju virov energije in posledično 
k pozitivnem učinku izrabe energije na 
okolje,« pove Črtomir Kurnik. Sčasoma 
naj bi bila LEAG udeležena pri vseh 
odločitvah o projektih na temo ener-
gije s ciljem, da se njena poraba v regiji 
zmanjša, poveča uporaba obnovljivih 
virov energije in zviša ozaveščenost 
občanov pa tudi ustvari nova delovna 
mesta. Z vsemi zgoraj naštetimi deja-
vnostmi naj bi se odstranile investicijske 
ovire, zato bo vlaganj v alternativne 
vire več, s tem pa tudi več dela na tem 
področju.

»Naš cilj je povezati potencialne 
sodelujoče partnerje, torej industrijo, 
javni sektor in gospodinjstva, da bi 
prepoznali svoje priložnosti v vlaganje 
v obnovljive vire energije. To nam ne-
nazadnje nalaga tudi evropska direktiva 
za doseganje zavez Kjotskega proto-
kola,« pove Anton Pogačnik. 

Vse občine morajo izdelati lokalne ener-
getske koncepte (nekatere ga že imajo, 
druge pripravljajo), kjer je opredeljeno 
trenutno stanje na področju energe-tike 
in tudi pot, po kateri naj bi prišli do 
ustreznega rezultata pri doseganju prej 
omenjenih zahtev.

»Gorenjska je z uporabo alternativnih 
virov energije in gospodarnim ravnan-
jem z energijo na dobri poti, vendar še 
vedno ne v zadostni meri. Po poročilu  
o napredku Evropske komisije pri 
razvoju in rabi obnovljivih virov ener-
gije je na tem področju Slovenija ena 
najmanj uspešnih članic EU. Razlogi so 
v birokratskih ovirah, ekonomičnosti, 
razdrobljenosti znanja, premajhnem 
subvencioniranju in davčnih olajšavah« 
o dosedanjem napredku pravi direktor.

Že z »mehkimi ukrepi«, ki ne stanejo nič, 
lahko dosežemo precejšnje učinke, šele 

po uporabi teh pa so smiselne tudi in-
vesticije. Gre za investicije v ovoje stavb 
(javni objekti in družinske hiše, ki so iz 
80-tih let prejšnjega stoletja ali starejše, 
so večinoma brez prave izolacije), po 
drugi strani pa je na pohodu gradnja in 
adaptacija v nizkoenergijskem in pasiv-
nem standardu.
Zmanjšati moramo porabo energije!

V LEAG poznajo ukrepe, ki bi jih morali 
izpeljati prve. V javnem sektorju so 
možni veliki prihranki energije, pa 
naj gre za šole ali javno razsvetljavo, 
z uvedbo obnovljivih virov energije 
bi lahko ti služili kot model tudi za 
ostale. Na območjih kjer je razširjena 
lesna biomasa (podeželje) se vse preveč 
uporabljajo fosilna goriva, zato bi morali 
z izobraževanjem in promocijo obnov-
ljivih virov energije to spremeniti. Agen-
cija bo sodelovala pri pripravi študij 
za realizacijo konkretnih projektov in 
rezultate posredovala javnosti.

»S septembrom smo pričeli z izvajan-
jem predavanj in svetovanj o učinkoviti 
rabi energije po krajevnih skupnostih. 
Preko krajevnih glasil bomo sporočili 
kdaj in kje bodo brezplačna predavanja,« 
pravi Anton Pogačnik. Na spletni strani 
agencije (www.leag.si) so predstavljene 
vsebine o učinkoviti rabi energije in 
obnovljivih virov energije, informacije  
o razpisih o energetskih temah, o 
dogodkih, seminarjih in ekskurzijah v 
njihovi organizaciji, predstavljene pa 
so tudi novosti na področju zakonodaje 
(energetska izkaznica) in podobno. 

www.leag.si

 

Projekt je sofinanciran s strani 
Evropske skupnosti.

PRvI UKREPI Za ZMaNJšaNJE PoRaBE ENERGIJE!

Še preden pričnemo investirati, lahko z »mehkimi ukrepi« prihranimo do 10 odstotkov stroškov.

Razsvetljava in električni aparati 
- Uporabljajte električno varčne žarnice.
- Izklapljajte električne aparate tudi iz stanja pripravljenosti.

Zmrzovalnik
- Pri odpiranju zmrzovalnika naj bodo vrata odprta čim krajši čas.
- Preden daste hrano v zamrzovalnik, pustite da se ohladi .
- Preprečite nabiranje ledu z rednim odmrzovanjem zmrzovalnika.
- Preverite, ali vrata brezhibno tesnijo.
- Zmrzovalnik naj bo postavljen čim dlje od toplotnih virov, če je možno v kleti ali garaži.

Pralni, sušilni, pomivalni stroj, kuhanje
- Izbirajte delovanje pri nižjih temperaturah pri polnem stroju ali pa ob polovični kapaciteti na varčni programih.
- V čim večji meri sušite perilo zunaj.
- Uporabite posodo, ki pokrije grelno ploščo.
- Z uporabo pokrovke omogočite hitrejše kuhanje ob manjši porabi energije.
- Pri izbiri upoštevajte energijske razrede naprav (A, A+).

topla sanitarna voda
- Ogrevajte le toliko vode, kot je potrebujete.
- Preverite aparate, ali nastaja vodni kamen (zmanjšuje učinkovitost grelcev).
- Za pranje uporabljajte vodo, ogreto na 60°C, ki za večino ljudi omogoča normalno uporabo.
- Ob tuširanju porabite 40% manj vode, kot bi jo porabili pri kopanju. 

ogrevanje
- Ogrevanje prostorov naj se izklopi 30 min. pred odhodom iz stanovanja in vklopi 30 min. pred prihodom v stanovanje.
-  Radiatorji naj ne bodo zakriti z zavesami, pohištvom ali neustreznimi dekorativnimi dodatki. Omogočite prosto gibanje zraka 

okoli radiatorja.
- Dosledno pripirajte radiatorske ventile oz. vgradite termostatske ventile.
- Temperatura bivalnega okolja naj se zmanjša na 21 oz. 20°C.
- Odstrite prisojna okna v sončnih dneh (povečan dotok sončnega sevanja).
- Uporabljajte rolete preko noči.
- Poskrbite za dobro izolacijo bivalnih prostorov.

Prezračevanje
-  Naravno zračite s kratkotrajnim odpiranjem oken na stežaj v enakomernih časovnih obdobjih tekom dneva (10 min vsakih 

nekaj ur) oz. ustvarite prepih. 
- Nikakor ne zračite prostorov z odpiranjem oken »na kip«, ki je energetsko zelo potratno. 
- Ne zračite prostorov, kjer se ne zadržujete daljši čas.

Kako se lotiti prenove objekta? 
Starejši objekti so energetsko zelo 
potratni, zato se nekateri že odločajo za 
prenovo fasade, strehe (debelejša izo-
lacija) in zamenjavo stavbnega pohištva 
(okna z nizko toplotno prehodnostjo 
in znatno boljšim tesnenjem). Kotlov 
in kurilnih naprav nikar ne menjajte, 
dokler ne izvedete zgoraj napisanih 
investicij. Bodite pozorni, da ne zamen-
jate starega kotla za nov kotel z enako 
nazivno močjo. Posvetujte se z stro-
kovnjaki, ki vam bodo znali svetovati za 
vaš konkretni primer. 

Za brezplačno svetovanje v energetski 
svetovalni pisarni se lahko naročite na 
številki 04/237-31-21.

Pri starejših stanovanjskih stavbah je 
tehnično mogoče zmanjšati rabo ener-
gije za ogrevanje za 60%, do 30% pa  
z ekonomsko upravičenimi ukrepi, ki se 
povrnejo prej kot v 10 letih. Dejansko 
doseženi energetski prihranki so odvisni 
od odnosa lastnikov stavb do učinkovite 
rabe energije in njihovih načrtov.
Za večino ukrepov, kot so obnova 
izolacije, kotli za biomaso ter toplotne 
črpalke, lahko pridobite subvencije. 
Pri odločanju za energente, kot so 
kurilno olje, biomasa, zemeljski plin, 
upoštevajte, da se bodo cene fosilnih 
goriv v naslednjih 15 letih znatno zvišale. 
Najbolje je, da ste energetsko neodvisni 
od distributerjev fosilnih goriv. Odločite 
se za biomaso, če je le možno. 

Kako do nepovratnih sredstev EKo 
sklada?
EKO sklad je tudi letos razpisal za 
preko 15 mio € nepovratnih finančnih 
spodbud občanom za nove naložbe v 
rabo obnovljivih virov energije in večje 
energijske učinkovitosti stanovanjskih 
stavb (5SUB-OB10 in 4SUB-OB10). 
Kako do teh sredstev vam bodo 
predstavili predstavniki Lokalne 
energetske agencije Gorenjske dne 
14.10. ob 19.00 uri v prostorih KS 
Bitnje v Gasilskem domu Bitnje (Zg. 
Bitnje 33). vabljeni! 
 
Lokalna energetska agencija Gorenjske
Vodopivčeva ul. 8, 4000 Kranj
05 992 49 74, www.leag.si

vaRUJMo
oKoLJE

ZMaNJšatI MoRaMo PoRaBo 
ENERGIJE!

Pred kratkim je Mestna občina Kranj  
v sklopu evropskega programa IEE 
(Intelligent Energy Europe), ki je 
sofinanciran s strani EU, ustanovila 
Lokalno energetsko agencijo Gorenjske 
(LEAG). Osnovni namen je spodbujanje 
učinkovite rabe energije (URE) in up-
orabe obnovljivih virov energije (OVE)  
v celotni gorenjski regiji. 

»Na Gorenjskem opažamo precej 
razdrobljenih aktivnostih v smeri 
izkoriščanja alternativnih virov energije, 
vendar to še zdaleč ni dovolj. Zato bo 
Lokalna energetska agencija Gorenjske 
(LEAG) postala gonilni motor večjega 
izkoriščanja alternativnih virov,« namen 
in cilje agencije opredeljuje direktor 
mag. Anton Pogačnik, ki mu pri delu 
pomagata svetovalca Metod Ivančič in 
Črtomir Kurnik.

Cilj agencije je, da bi dosegli čim večje 
sinergijske učinke med potencialnimi 
proizvajalci in uporabniki alterna-
tivnih virov. Povezati si želi ponudnike 
opreme OVE, ponudnike energetskega 
menedžementa in distributerje oz. 
upravljavce omrežij energentov na eni 
strani, ter javnega sektorja (občine, šole, 
ustanove), industrije in gospodinjstev 
na drugi strani.

LEAG bo za vse občine na njenem 
območju spodbujala implementacijo 
njihovih lokalnih energetskih konceptov 
v realnost, sodelovala pri pripravi ener-
getskih ocen za javni sektor, podjetja in 
gospodinjstva. Pomemben del aktivnosti 
agencije pa je tudi vzpostavitev mreže 
stikov na lokalni, regionalni in državni 
ravni za zvišanje ozaveščenosti in 
promocijo obnovljivih virov energije in 
energijske učinkovitosti.

»Glavnim članom bomo pomagali tudi 
pri energetskih projektih, predvsem pri 
iskanju sredstev za investicije  
v konkretne projekte, torej pri prijavi 
na javne razpise na državni in evropski 
ravni,« pravi direktor Pogačnik.
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NovIčKE
PREMEStItEv EKo otoKa v ZG. 
BItNJaH

Zaradi sanacije struge Žabnice je bil 
EKO OTOK “za Žepkom” začasno 
prestavljen na drugo stran ceste, kjer 
se lastniki zemlje s postavitvijo niso 
strinjali.
Žal nihče od lastnikov v bližini ni 
soglašal s postavitvijo EKO OTOKA, 
zato so delavci Komunale Kranj EKO 
OTOK prestavili na občinsko zemljo 
v bližino trgovine Janja, kjer je dovolj 
prostora za parkiranje in praznjenje 
zabojnikov.

aLI JE oMEJItEv 30 KM/H  
oBvEZNa SaMo Za NEKatERE?

Po dogodku, ki se mi je pripetil minuli 
dan, ko sem se peljala po naši vasi, se 
resnično sprašujem, čemu v naši vasi 
omejitev 30 km/h. Ali je obvezna samo 
za nekatere voznike?

Z glavne ceste sem namreč zavila v na-
selje Bitnje, za menoj pa dve, očitno zelo 
nestrpni voznici. Kot vzorna voznica 
sem takoj pri znaku prilagodila hitrost 
na omejeno, kar se je pa prvi za menoj 
zdelo pretiravanje in me je hitro prehi-
tela. Čeprav je cesta, ki pelje od glavne 
ceste do trgovine, dokaj široka, to še ne 
pomeni, da nima omejitve in da se le-ta 
ne sme upoštevati. Pa še dejstvo, da ob 
njej stoji vrtec, ni zanemarljivo!

Peljem lepo naprej mimo hiše, pred 
katero so se igrali otroci, in kot nalašč se 
mi pred avto zakotali žoga. Počakam, da 
se odkotali, se prepričam, da so otroci 
na varnem, in odpeljem naprej. Voznica 
za menoj je bila prisiljena ustaviti, kar je 
njeno nestrpnost še povečalo. Peljem po 
omejitvi naprej, a voznici za mano je bilo 
dovolj in je začela trobiti. Ali je to pravi 
način obnašanja v prometu???

V naši vasi je veliko otrok, razigranih, 
ki nemalokrat pozabijo na cesto, in če 
mi vozniki ne bomo upoštevali pravil in 
zaznavali okolice okoli sebe, potem se 
jim slabo piše. Če imaš v mislih samo to, 
kako boš čim prej in brez kakšnih koli 
kompromisov prišel na cilj, potem raje 
ne sedi za volan.

Pravila v prometu so za to, da se 
upoštevajo, ne pa da se kršijo!

Mateja Arhar

vEDNo v PRIPRavLJENoStI 

Kot vsako leto bo tudi letošnji oktober 
posvečen požarni varnosti. Oglejte si 
pester napovednik dogodkov in se nam 
pridružite.

v petek, 15. oktobra, s pričetkom ob 
14. uri vam bodo vzgojiteljice prika-
zale evakuacijo vrtca Biba, gasilci pa 
jim bomo priskočili na pomoč in vse 
ujete rešili iz zadimljenih prostorov.
vse vaščane vabimo, da se nam 
pridružite v ponedeljek, 18. 10., ko 
bomo izvedli prikaz gašenja gorečega 
olja in splošen prikaz gašenja  
z ročnimi gasilnimi aparati. Poizkusili 
boste lahko tudi sami in ogreli se boste 
s čajem in se posladkali s piškoti.

Hkrati bomo organizirali tudi pregle-
dovanje gasilnih aparatov. Gasilnike je 
potrebno pregledovati enkrat letno in 
po vsaki uporabi. Pregledi aparatov in 
morebitno dodatno popravilo aparata 
se zaračunajo po veljavnem ceniku GRS 
Kranj. In ne pozabite - gasilnik, vreden 
le nekaj desetakov, vam lahko reši nekaj 
tisoč evrov vredno premoženje ali celo 
najdragocenejše - človeško življenje. 
Cenik za nove gasilnike:

Kateri gasilnik naj imamo v:
- vozilu - vsaj 2 kg (gasilni prah),
-  stanovanjski hiši - vsaj 6 kg (gasilni 

prah),
-  gospodarskem poslopju - vsaj 9 kg, ali 

2 x 6 kg,
- vikendu - 6 kg,
-  kurilnici, garaži ali manjši delavnici - 6 

kg ali še bolje 9 kg.

Tudi letos bomo pregledali izpravnost 
in funkcionalnost našega hidrantnega 
omrežja. Ob tej priložnosti prosimo 
lastnike zemljišč, da našim gasilcem 
omogočite varen dostop do mesta, kjer 
se hidrant nahaja.
Očistili bomo tudi naš gasilski dom, 
opremo in vozila ter se pripravili na 
tehnični pregled društva, ki bo v začetku 
novembra. V jesenskih in zimskih me-
secih se bomo gasilci aktivno usposa-
bljali in z vajami še dodatno nadgrajevali 
svoje znanje.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo tudi 
na elektronskem naslovu pgd.bitnje@
gmail.com. Odgovorili vam bomo  
v najkrajšem možnem času.

NA POMOČ!
PGD Bitnje

tIP MoDEL PoLNJENJE CENa oPoMBa
prah abc 
stalni tlak

gasilnik p1, p1 
elan

1 kg 18,00 € primeren za avtomobile.

prah abc 
stalni tlak

gasilnik p2 2 kg 25,20 € primeren za avtomobile.

prah abc 
jeklenka

gasilsnik s6 abc 6 kg 70,80 € gasimo požare trdnih 
snovi (a), vnetljivih 
tekočin (b) in gorljivih 
plinov (c).

prah abc 
jeklenka

gasilnik s9 abc 9 kg 84, 00 € gasimo požare trdnih 
snovi (a), vnetljivih 
tekočin (b) in gorljivih 
plinov (c).

PRavILNo LočEvaNJE 
oDPaDKov JE ZaKoN!

Ločeno zbiranje odpadkov po tako 
imenovanem sistemu od vrat do vrat je 
v krajevni skupnosti Bitnje že vzpostav-
ljeno. 

Pred svojimi hišami imate tako gospo-
dinjstva lahko tudi po tri različne zabo-
jnike: za zbiranje odpadne embalaže, 
za biološke odpadke in za vse tiste 
odpadke, ki se ne predelajo. Prepričani 
smo, da smo vam z dodatnimi načini 
zbiranja odpadkov ločevanje še bolj 
približali in  poenostavili.                                           

Sedaj je pomembno samo še to, da 
so odpadki pravilno odloženi. o tem 
odločate vi!                                              

Zato vas prijazno pozivamo, da 
upoštevate navodila, ki smo jih za-
pisali v priročniku za ravnanje z odpadki 
KrLočuj. Odpadke ustvarjamo vsi in smo 
zanje v prvi vrsti odgovorni sami. 

S pravilnim odlaganjem odpadkov v 
ločene zabojnike bomo zmanjšali količine 
odloženih odpadkov na odlagališčih, ki 
zelo obremenjujejo naše okolje. Ko boste 
naslednjič stali pred zabojniki, pomislite, 
ali ste odpadke pravilno in dosledno 
ločili. 

Le ob sodelovanju in zavedanju, da je 
zelo pomembno, da prav vsak od nas 
pravilno ločuje odpadke, bomo sebi in 
našim otrokom zagotovili čisto, urejeno 
in zdravo okolje.

Pri pregledovanju vsebin zabojnikov 
žal prepogosto odkrijemo nepravilno 
odložene odpadke.

S tem, ko posameznik odloži odpadek v 
nepravi zabojnik, onemogoči nadaljnjo 
predelavo odpadkov.

V rjavi zabojnik ne smemo odlagati odpadne embalaže 
in ne mešanih komunalnih odpadkov. 
Odlagamo samo biološke kuhinjske in vrtne odpadke.
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V zabojnik za odpadno embalažo ne smemo odlagati 
bioloških odpadkov in ne mešanih komunalnih 
odpadkov. V zabojnik z rumenim pokrovom odlagamo 
samo odpadno embalažo.



otRošKI DIRENDaJ 2010 – 
oDPaDEL!

Kot vsako leto smo se tudi letošnje 
leto pod okriljem KS Bitnje zbrali člani 
društev, ki delujemo v vasi, in že v mese-
cu juniju pričeli s pripravami na otroški 
Direndaj, ki naj bi se odvil 28. avgusta 
na otroškem igrišču v Sp. Bitnjah.
V mesecu avgustu smo začeli s potreb-
nimi pripravami.
Iskali smo sponzorje. Dobili potrditev 
o sodelovanju policajev, Zavoda za 
varstvo v prometu, čarovnika Grega, 
Komunalo Kranj. Pripravljali delavnice 
pod okriljem vzgojiteljice Marjane in 
članic KUD-a Bitnje. Sodelovanje je 
potrdila frizerka Nataša za frizerski in 
lepotilni kotiček. Predstavitev so prip-
ravljale tabornice – Rod zelenega Jošta. 
»Nabirali« darila za Ribolov. Milanova 
ekipa je načrtovala peko palačink in 
razdeljevanje golaža. Gledališka sku-
pina pod vodstvom Mojce je imela vaje 
za predstavo. Knjižničarka Mojca je 
zbrala knjige. Odvijale so se priprave na 
Bitnje imamo talent. Svojo prisotnost so 
potrdili člani družine Jurjevec, ki vsako 
leto predstavijo živali. Marjan je obljubil 
obnovo znanja o golobih. Naše babice 
so zbirale recepte in obljubile sladke do-
brote. Nogometaši so pripravljali igre za 
razgibanje. Gasilci so pripravljali »mokro 
vajo«  Organizatorji  »velikega in malega 
tekmovanja v odbojki« so pripravljali 
teren in usklajevali časovnice. Zbirali 
predmete za Otroški dvoriščni sejem. 
Izdelali preko 400 zapestnic, plakate, 
napise, vabila …
Vsi akterji, preko 60 ljudi, smo 
bili v pogonu, polni dobre volje in 
pričakovanja, kako prijetno bomo zopet 
zaključili počitnice. A glej ga zlomka, 
groziti nam je začel dež in hladno vreme.
Nismo se dali, dnevno smo strmeli  
v nebo in spletne strani, si dopisovali, se 
klicali, ali bomo Direndaj prestavili na 
nedeljo. Kljub vsemu smo morali v petek 
sprejeti sklep, da letošnji Direndaj, 
sedmi po vrsti, odpade.
Zmočen teren, mokra trava, hladno 
vreme, odpoved hrane, odpoved neka-
terih nastopajočih - akterjev, vse to bi 
naš tradicionalen Direndaj spremenilo.
Tako smo pospravili vse potrebno in se 
dogovorili, da se bomo prihodnje leto 
potrudili in našli rešitev tudi za primer 
dežja. Zato dragi otroci in krajani, pri-
hodnje leto se vidimo zagotovo, tudi če 
bo deževalo.

Tatjana Muraja Oblak

Dogodka, ki se je odvijal v prvem juli-
jskem vikendu, še se danes s ponosom 
spominjamo. Vsakodnevno srečujemo 
ljudi, ki nam izrekajo pohvale za dobro 
organizacijo, hkrati pa so nam hvaležni 
za dober žur. 
Prve misli, ideje in predlogi so pričele 
deževati konec preteklega koledarskega 
leta. S strahom in cmokom v grlu smo 
februarja vendarle soglasno pričeli  
z organizacijo festivala. Člani upravnega 
odbora PGD Bitnje smo poleg vseh 
rednih gasilskih zadožitev dobili še 
eno - postali smo člani organizacijskega 
odbora prireditve Festival Noč v Bitnjah. 
Zavihali smo rokave in pričeli z zbiran-
jem informacij. Nekateri bolj, drugi 
manj. Krajši in daljši sestanki, telefonski 
pogovori in elektronska sporočila so se 
iz dneva v dan kopičili. Večina članov je 
svoje naloge opravila brezhibno, nekate-
ri pa so se zadolžitvam spretno izognili 
vse do zadnjega dne.
Pogodbe, plakati, spletna stran, trans-
parent, oder, ograje, šanki, WC-ji, šotor, 
ozvočenje, elektrika, vstopnice, varnost-
na služba, majice, hrana, pijača ... vsak je 
zapolnil svoj delček. In vsi so svoje delo 
opravili odlično.

Končno. Zapeli so prvi akordi. DJ Grega, 
Sten Band, Rok’n’Band in Pop Design so 
zaključili prvo polovico našega dela. Poh-
vale so deževale, obiskovalci in nastopajoči 
so bili zadovoljni. Toda ... najhujše je bilo 
šele pred nami. Dali smo vse od sebe in 
sama pri sebi sem si rekla: Kar bo, pa bo, 
prepozno je, da bi kar koli spremenili!
Neverjetna mirnost je spremljala tisto 
sobotno popoldne. Verjetno gre vse 
skupaj pripisati pomanjkanju spanca. 
Vendarle se je vse skupaj tudi začelo. 
Success, fenomenalni Avven-i, Zablu-
jena generacija in težko pričakovana top 
zasedba – zvezdniška skupina 
Siddharta. 

Odlični ste! je vse, kar smo slišali. Ostalo 
ni bilo več pomembno. Pozabljeni so bili 
žulji, pogajanja, sestanki ... kajti, uspelo 
nam je. Kljub pomislekom nekaterih 
smo dokazali, da je s pravimi ljudmi 
mogoče vse. 
Čakalo nas je še pospravljanje in 
temeljita analiza. Brez dlake na jeziku. 
Kakšna zamera se me drži še danes. 
Ampak s časom bomo grešniki tudi na to 
pozabili – upam. 

Ne smem pozabiti. HVALA vsakemu 
posebej in vsem skupaj. Za prostovoljno 
delo. Nihče ni prejel niti centa. Hvala 
lastnikom zemljišč in sosedom, kme-
tom za parkirišča in vso mehanizacijo, 
s katero smo si olajšali delo. Hvala 
vsem sodelujočim gasilcem in njihovim 
družinskim članom ali prijateljem, hvala 
krajanom za pomoč in vzpodbudne 
besede. Zahvaljujemo se tudi donator-
jem za darovana sredstva in usluge. 
Seveda pa hvala tudi vsem nergačem in 
kritikom. Zaradi vas so bile naše misli 
nenehno usmerjene k temu, da ne bomo 
naredili napake. 
Sredstva, zbrana na Festivalu bodo na-
menjena nakupu nove gasilske opreme 
in dokončanju novega orodišča. Noč v 
Bitnjah 2010 je zaključena. Cmoka ni 
več, vsaka pohvala pa dobro dene. Pred 
nami so novi izzivi, nove priložnosti. Se 
vidimo tudi prihodnje leto?

Članica organizacijskega odbora
Barbara Guzelj

KS BItNJE IN REKREatUR SE vSE 
BoLJ PovEZUJEta

Letošnji Rekreatur - ekipno kolesarjenje 
po Sloveniji, ki ga organizira Studio 
OREH (s sedežem v Srednjih Bitnjah) 
je bil v vseh pogledih rekorden! Bil je 
že peti po vrsti, udeležilo pa se ga je 41 
ekip oziroma 326 kolesarjev in njihovih 
spremljevalcev. Trasa speljana iz Len-
dave do Ptuja, Velenja in Kranja je bila 
dolga 353,7 km in prav vsi kolesarji so jo 
zmogli. To kaže na dejstvo, da so kole-
sarji vzeli Rekreatur resno in se temu 
primerno nanj tudi pripravili.
Tisti, ki ste si v nedeljo 29. avgusta 2010 
vzeli čas in si prišli na Glavni trg  
v Kranj ogledat njihov prihod, ste imeli 
kaj videti. Vsaka ekipa je na svoj način 
prišla skozi cilj in prav vsak obraz je 
izžareval veselje. Ja, Rekreatura se ne 
da opisati, treba ga je doživeti! Ta stavek 
počasi postaja že pravi aksiom.
Na koncu se je povprečnemu času vožnje 
vseh ekip (22h 49min 47sec) najbolj 
približala ekipa Vampi Team iz Ljubljane 
in tako osvojila oranžno majico. Vsi smo 
bili mnenja, da je letošnja majica šla 
na prava telesa, saj so “Vampi” ves čas 
skrbeli za dobro vzdušje med ekipami in 
na trasi večkrat postregli s prigrizkom. 
Zato je k njihovi zmagi verjetno prispe-
valo pečenje “čevapčičev” ob koncu 
spusta s Črnivca (zadnja etapa). Mislim, 
da vam ti stavki povedo dovolj o “tek-
movalnem vzdušju Rekreatura”.
In kje se tu vpletajo Bitnje?
En teden pred Rekreaturom organiza-
torji v Kranju na Glavnem trgu prip-
ravimo napoved samega dogodka, kjer 
se predstavijo turistični ponudniki iz 
krajev, ki smo jih kolesarji v teh petih 
letih obiskali. Tokrat je bil na stojnicah 
15 predstavnikov, med njimi pa smo 
možnost predstavitve ponudili tudi KUD 
in KS Bitnje, saj Rekreatur podpira ljudi 
dobre volje in veselje do družbenega 
dela. Na odru so nam igrali Seniorji, za-
pela nam je Žana Kepic in nas nasmejali 
povezovalki Lojzka (Mateja Arhar) in 
Franca (Tatjana Muraja Oblak).
Navzven naše vasi pa se tudi širi ideja o 
“dvoriščnem sejmu”, ki je nastal  
v Bitnjah. Kar dvakrat smo ga s pomočjo 
Zavoda za turizem Kranj pripravili na 
Glavnem trgu v Kranju in prav obakrat 
nas je pričakal dež! Ideja sejma pa je 
zaživela in meščani so jo toplo poz-
dravili. Da pa se bo sejem še bolj prijel, 
potrebuje še več zagnanosti in prosto-
voljnega dela in prisotnost ljudi.

Andrej Zalokar

štUDIJSKI KRoŽKI v BItNJaH

Nov študijski krožek – “Retorika”

Retorika je veda, ki se ukvarja s pravil-
nim govorjenjem, izbranim besedjem, 
pravilno artikulacijo, uglajenim nasto-
pom, prezentnim obnašanjem, obvlado-
vanjem mimike in gestikulacije.
Retorika je torej namenjena vsem 
tistim, ki si želijo pridobiti znanja in 
veščine uspešnega nastopanja in komu-
niciranja. Velikokrat sicer vemo, o čem 
moramo govoriti, ne vemo pa, kako bi 
besedilo posredovali naslovniku. Naučiti 
se, da nam bodo naslovniki z veseljem 
prisluhnili, da bomo jasni, razumljivi in 
prepričljivi, to je cilj retorike.
V KUD Bitnje smo šli pri organizacij 
študijskih krožkov dalje in smo  
v sodelovanju z LU Kranj pripravili tečaj 
retorike, ki bo potekal v novembru in 
decembru.

Tatjana Muraja Oblak

Nov študijski krožek Krpanka

Po sezonah pletenja, vezenja, kvačkanja 
smo se akterji KUD-a Bitnje odločili za 
novo obliko študijskih krožkov. Krožki 
bodo potekali ob torkih, s tem da bomo 
vsak krožek zaključili po 9 tednih.
Prvi krožek, ki se začne zadnji septem-
brski torek, se imenuje KRPANKA. 
Krožek se bo nadaljeval vsak torek od 
17. do 20. ure.
Udeleženci krožka bomo zbrali gradivo  
o različnih krpankah, poiskali ust-
varjalce, ki nam bodo pokazali načine 
izdelovanja, potem pa se bomo tudi 
sami lotili izdelovanja. Nekateri se 
bodo lotili manjšega izdelka, nakateri 
pa bodo sprejeli večji izziv in morda 
izdelali ogromno odejo. Kakor koli že, 
vsakdo izmed nas bo naredil nekaj, kar 
ga bo spominjalo na naše 9-tedensko 
druženje.

šK Ustvarjalne delavnice za odrasle

Drug sklop devetih torkov bo pripadal 
ustvarjalnim delavnicam za odrasle. 
Prav tako se bomo srečevali vsak torek 
od 17. do 20. ure.
Izdelali bomo adventni okras, mobile iz 
školjk, v blago oblekli fascikel ali album 
za fotografije, naredili izdelek iz gline, se 
iz vrvic lotili makrame tehnike … pa še 
kaj drugega.
Prvič se bomo v ustvarjalnih delavnicah 
srečali 30. novembra, ko bomo izdelovali 
adventni okras.

Bralni krožek Sorško polje

Bralni krožek Sorško polje je utečen, 
saj smo bralci zaključili že sedem sezon 
branja. Sezona 2010/2011 bo za nas že 
osma. Prvo naše srečanje bo 6. oktobra 
ob 20. uri. Na prvem srečanju si bomo 
zaupali, kaj smo brali v času, ko je naš 
krožek počival, potem pa bomo skupaj 
brali tja do maja prihodnjega leta.
Ob koncu vsakega krožka bomo povzeli 
naše misli in jih strnili v knjižico, ki 
bo izšla ob koncu vseh naših krožkov. 
Tako bodo tudi vsi, ki se naših srečanj 
ne bodo udeležili, lahko podrobneje 
spoznali, kaj se bo dogajalo.

Naj vas prisrčno povabim k obiskovanju 
naših krožkov. Ta neprisiljena oblika 
učenja je prijetno druženje, prehajanje 
znanja med udeleženci in bogatenje 
samih sebe. 
Vabljeni, da se nam pridružite!

Klekljarski krožek

Svoje delovanje je že začel klekljarski 
krožek. Če vas zanimajo čipke in bi se 
jih radi naučili izdelovati, se marljivim 
klekljaricam lahko pridružite vsako 
sredo od 17. do 19. ure.

Mateja Arhar, mentorica ŠK in BMK

DoGaJa

 

Ideja našega sovaščana, Andreja Za-
lokarja, je prerasla vaške okvire in se 
24. julija preselila v mestno središče. 
Zavod za turizem Kranj je omenjeni 
dan ponudil vse razpoložljive stojnice 
DVORIŠČNEMU SEJEMU.

Dež in hladno vreme ni vzelo upanja in 
za prvič je prišlo veliko ljudi na oglede, 
oziroma prineslo svoje predmete, ki so 
hitro zamenjali lastnika.
Tudi sama sem oprtala vrečo, v katero 
sem zložila nekaj igrač, podvojenih pred-
metov, drobnarij za šolo in hišnih pred-
metov. Ko sem začela zlagati predmete 
na stojnico, so se mi približali ljudje in z 
zanimanjem ogledovali, če je kaj uporab-
nega zanje. Vsak me je spraševal: »Ali je 
to zastonj? Ali lahko vzamem?«
Tudi sama sem pregledala stojnice in z 
mano domov je odšla lična posodica, ki 
sedaj služi kot stojalo za sponke.
Očitno je ideja, da so vse stojnice, kjer se 
lahko ponuja odsluženo blago, na kupu, 
veliko boljša, kot ideja, da posamezniki 
na lastnem dvorišču razstavimo svoje 
premete.

Kljub temu se naša družina še vedno 
poslužuje prvotne ideje in takoj, ko se 
v garaži nabere nekaj predmetov, ki jih 
ne potrebujemo več, le-te razstavimo ob 
cesti na našem dvorišču. Obesimo tablo 
Dvoriščni sejem in verjemite zapisane-
mu, skoraj vsak predmet najde novega 
lastnika. Zato, sovaščani, odločite se 
in ponudite svoje predmete v uporabo 
komu, ki jih bo z veseljem še uporabil.

Naj še enkrat zapišemo, da se oglasne 
tablez napisom DVORIŠČNI SEJEM, 
s katerimi opozorite mimoidoče, naha-
jajo pri Nataši Hafnar in Tatjani Oblak.

Tatjana Muraja Oblak
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