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Drage krajanke, spoštovani krajani!
Pred vami se odpira nova številka krajevnega glasila
Informator, že 35. po vrsti.
Šole so spet na široko odprle svoja vrata. Prav tako
pa so se na široko odprla tudi vrata našega Gasilskega
doma, v katerega ne vabi le Prostovoljno gasilsko
društvo Bitnje, pač pa tudi KUD Bitnje. In sicer na
svoje krožke, predavanja in delavnice. Kaj vse se bo
v jesenskih mesecih dogajalo, pa si lahko podrobno
preberete v napovedniku na osrednjih straneh našega
glasila. Prepričana sem, da bo vsakdo našel kaj, kar ga
zanima.
Dejavnosti in dogodke, ki jih organizirajo društva in
organizacije, ki delujejo v našem kraju, prirejajo za
popestritev življenja. Veliko ljudi slišim, kako nimajo
časa in kako ne morejo priti na kakšno predavanje,
krožek ... A če bi radi kaj naredili zase, boste našli čas
za stvari, ki jih imate radi. In verjemite, da vam bo
lepo in se boste radi vračali.
Potem pa bodo minili meseci, ki so predstavljeni v
napovedniku, in že bo z nami božični in novoletni
čas. Še prej pa bomo izdali naslednjo številko našega
glasila.
Se beremo spet konec decembra, v 36. številki Informatorja.
Mateja Arhar,
urednica
uredništvo: Mateja Arhar, Mirjana
Jurjevec, Tatjana Muraja Oblak
tehnična urednica: Danaja Oblak
oblikovanje: Lubenica, design studio
tisk: Tiskarna Peg
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Člani sveta KS Bitnje
- Boris Oblak, predsednik
- Branko Mesec, podpredsednik
- Marjana Jekovec, član
- Mateja Arhar, član
- Irena Dolenc, član
- Teja Demšar, član
- Janez Stanonik, član
Obvestilo krajanom, kontakti
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.
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KR VZDRŽEVANJe NA PODROČJU KS BITNJE
TEKOČE
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

Pripombe, predloge, probleme, vprašanja
krajanov sprejemamo le v pisni obliki na
enega od naslovov KS Bitnje:

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

- ks.bitnje@abakus.si ,
- KS Bitnje, Zg. Bitnje 33, 4209
Žabnica,
- nabiralnik KS Bitnje na gasilskem
domu Bitnje (zraven PTT nabiralnika).

Vzdrževanje cest, MOK
Aleksandar Delić
tel.: (04)237-31-39
e-mail: aleksandar.delic@kranj.si

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

Za krajše informacije smo dosegljivi na
telefonsko številko:
- 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.
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.

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
Slavko Savič
tel.: (04)237-32-10
e-mail: slavko.savic@kranj.si

Javna razsvetljava, Vigred
Koncesionar

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.

Predvideni termini sej v letu 2011:

12. Seja - 20. 10. 2011
13. Seja - 17. 11. 2011
14. Seja - 15. 12. 2011
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Pripomba Sveta KS Bitnje na dopolnjeni osnutek OPN MO Kranj
Mestna občina Kranj je v lanskem letu
izdelala osnutek Občinskega prostorskega načrta (krajše OPN) in v mesecu
septembru 2010 izvedla javno obravnavo. Sprejema načrta prejšnja občinska
oblast ni uspela izpeljati, ker so jo
prehitele lokalne volitve.
Novoizvoljeni župan Mohor Bogataj je
ugotovil potrebo, da načrt dopolni, zato
je izdelal dopolnjeni osnutek OPN in ga
dal v javno obravnavo, ki je trajala od 18.
8. do 17. 9. 2011.
Ker dopolnjeni osnutek OPN opredeljuje
Bitnje kot kulturno krajino in določa še
ostrejši varstveni režim varovanja naravne in kulturne dediščine v krajini, je
Svet Krajevne skupnosti Bitnje na svoji
seji dne 15. 9. 2011 osnutek obravnaval
in nanj dal pripombe.
Kaj je kulturna krajina po osnutku
OPN?
Kulturna krajina je območje, katerega
strukturo, razvoj in funkcijo pretežno
določajo človekovi posegi in dejavnosti
v prostoru. V območju Mestne občine
Kranj se kot kulturna krajina varujejo
območja Bitnje, Jamnik, Planica pri
Čepuljah in Udin Boršt.
Kulturna krajina Bitnje obsega območje
vzhodno od Spodnjih, Srednjih, Zgornjih Bitenj in Žabnice, zahodno od ceste
Ljubljana-Kranj, na severu do Stražišča,
na jugu pa do vključno zadnje kmetije v
Spodnji Žabnici.
Varstveni režim v krajini določata 33. in
45. člen predloga Odloka o izvedbenem
prostorskem načrtu MOK, ki je sestavni
del OPN.
Člani Sveta KS Bitnje ugotavljamo,
da je predlagani varstveni režim v
Kulturni Krajini Bitnje prestrog,
ker:
- odlok določa, da se v kulturni krajini
mora ohranjati kmetijska dejavnost na
obstoječih razdrobljenih parcelah-njivah in prav tako živinoreja v objektih
na sedanjih lokacijah in gabaritih,
zato bo pridelava hrane predraga
in nekonkurenčna, kar bo vodilo v
opuščanje kmetij v še večjem obsegu,
- ne dovoljuje niti minimalne širitve naselij znotraj krajine, zaradi ohranjanja
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tako imenovanih zelenih cezur, živih mej, posamičnih dreves ipd., posledica česar
so že danes nekatera naselja demografsko ogrožena,
-d
 oloča naklone in smeri streh ter barvo in vrsto strešne kritine, zato na strehah ni
dovoljena gradnja na primer sončnih elektrarn.
Člani Sveta krajevne skupnosti Bitnje ugotavljamo, da v določanje Kulturne krajine
Bitnje in varstvenega režima v njej, nismo bili vključeni krajani Bitenj, niti nismo
imeli možnosti uveljavljati svojih interesov, čeprav Zakon o varovanju naravne in
kulturne dediščine (ZVKD) to zahteva. Ker nas je Ministrstvo za kulturo pri tem
ignoriralo, dajemo na dopolnjeni osnutek OPN v javni obravnavi pripombo spodnje
vsebine:

MESTNA OBČINA KRANJ,
Urad za okolje in prostor
Slovenski trg 1, Kranj
ZADEVA:
Pripombe na javno razgrnitev dopolnjenega
osnutka

OPN MO Kranj

Svet Krajevnih skupnosti Bitnje, Zgornje Bitnje
33, Žabnica oporeka uskladitvi dopolnjenega osnutka OPN MO Kranj z novim
i smernicami Ministrstva
za kulturo, v delu prostorskih izvedbenih pogojev
za ohranjanje kulturne
dediščine, predvsem prostorskih izvedbenih pogo
jev za kulturno krajino Bitnje, saj le-te ne temeljijo na zakonitih pravnih podla
gah in
predlaga,
da naj MO Kranj od Ministrstva za kulturo prido
bi nove smernice za področje
varstva kulturne dediščine, ki bodo zakonite in
bodo upoštevale ZVKD-1 glede
postopka določitve varstvenih območij. Posledično
naj te nove in zakonite
smernice upošteva pri pripravi predmetnega prost
orskega akta.

Utemeljitev pripombe in predloga
ZVKD-1 je začel veljati 16. 2. 2008. Zavod za varovanje kulturne dediščine (ZVKD)
Območna enota Kranj je predlog za določitev varstvenega območja Bitnje izdelal
oktobra 2008. Ministrstvo za kulturo bi pri postopku določitve varstvenega območja
Bitnje moralo upoštevati 25. člen ZVKD-1, ki določa, da mora po prejetju predloga
za določitev varstvenega območja (ki mu ga posreduje območna enota) omogočiti javnosti vpogled v ta predlog, njegovo javno predstavitev in tudi dajanje mnenj in pripomb k temu predlogu. Kot javnost so tu predvsem pomembni krajani območja, na
katerega se nanaša predlog. V konkretnem primeru krajani Bitenj (Spodnjih, Srednjih in Zgornjih) in krajani Žabnice. Ministrstvo za kulturo ni izvedlo javne razgrnitve
predloga, krajanom Bitenj in Žabnice ni omogočilo dajanja mnenj in pripomb,
ampak je na podlagi tega predloga izdalo smernice za področja varstva kulturne
dediščine, ki jih je MO Kranj upoštevala pri pripravi osnutka OPN. Te smernice so
vsaj v delu, ki se nanašajo na varstveno območje Bitnje oziroma na kulturno krajino
Bitnje nezakonite in so v tem delu nezakoniti tudi prostorski izvedbeni pogoji glede
ohranjanja kulturne dediščine, ki jih OPN ID predpisuje v 33. členu, posledično pa je
tudi sam osnutek OPN ID v tem delu nezakonit.
Zato člani Sveta KS Bitnje predlagamo, da MO Kranj od Ministrstva za kulturo
pridobi nove smernice za področje varstva kulturne dediščine, ki pa bodo v delu
varstvenega območja dediščine oziroma kulturne krajine Bitnje temeljile na varstvenem območju, ki bo določen zakonito, kot to določa 25. člen ZVKD-1.
Podpredsednik Sveta KS Bitnje
Branko Mesec

Nadaljevanje urejanja struge potoka Žabnica
Na komisiji za krajevne skupnosti, ki je
bila 19. 9. 2011, je bila potrjena investicija za nadaljevanje urejanja struge
potoka Žabnica.
KS Bitnje je oddala vlogo oziroma opozorilo o slabem stanju potoka Žabnice
oziroma njegove regulacije. Vlogo je v
imenu KS Bitnje pripravila Teja Demšar.
V juniju sva si z g. Sašom Govekarjem,
vodjem službe za zaščito in reševanje
ter tehnične zadeve pri Mestni občini
Kranj, ogledala strugo potoka Žabnice

do mostu pri Albinu. Služba za zaščito
in reševanje ter tehnične zadeve je dne
29. 7. 2011 podala mnenje:
“Priporočamo, da se sanacija in
regulacija potoka opravi čim prej, po
možnosti še pred jesenskim deževjem.
Gre za sanacijo s prioritetami:
Do mostu pri “Albinu”, cca 70 m
dolžine, kjer je obstoječa ureditev
v zelo slabem stanju in ob velikem
deževju prihaja do poplav (dec. 2009,
sep. 2007). Zaradi delnega uničenja

opornega zidu grozi ob povečanih pretokih pri hiši pri mostu, na naslovu
Zg. Bitnje 124, spodjedanje zemljišča.
Ostali zaraščeni in zasipani deli
struge v območju pozidanih zemljišč
ob potoku.”
Komisija za krajevne skupnosti je
potrdila, da je potrebno del struge potoka Žabnice nujno sanirati.
Ocenjena vrednost investicije je
120.000 €.

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov
V oktobru bo potekala akcija zbiranja
nevarnih odpadkov, ki jo organizira
Komunala Kranj. Akcija bo potekala:

Akcija bo potekala na enak način kot
pretekle akcije. Odpadke bodo zbirali s
posebej prilagojeno mobilno postajo.

KS Stražišče, torek, 18. 10.,
od 10. do 13. ure,
Škofjeloška cesta v križišču
z Delavsko cesto,

Na zbirno mesto bodo občani imeli
možnost brezplačno prinesti nevarne
odpadke iz gospodinjstev.

KS Bitnje, torek, 18. 10.,
od 16.15. do 19. ure,
parkirišče pri Marjanu Hafnarju,
Srednje Bitnje 128,
KS Žabnica, torek, 18. 10.,
od 13.15. do 16. ure,
na parkirišču ob rokometnem igrišču.

Akcijo bodo izvedli v sodelovanju s
podjetjem Kemis, d.o.o. iz Radomelj,
pooblaščenim za zbiranje in odstranjevanje nevarnih odpadkov.
Na zbirnem mestu bo prisoten delavec
Komunale Kranj in delavec podjetja
Kemis, ki bosta nevarne odpadke sprejemala in z njimi ustrezno ravnala.

ozavestimo

Imeti psa je velika odgovornost
Že 12 let živimo v Zgornjih Bitnjah in
vseskozi imamo pri hiši psa. Srednji
šnavcer Uran je že naš tretji pes. Marsikdo od sovaščanov ga pozna kot glasnega čuvaja, saj nihče od mimoidočih ne
uide mimo, ne da bi nanj močno lajal.
To je njegova grda pasja razvada, ki je na
noben način ne moremo odpraviti.
Sem ljubiteljica gozda in gibanja, zato
se skoraj vsak dan z Uranom odpravim
v gozd na krajši ali daljši sprehod. Prva
leta našega bivanja v Bitnjah sem lahko
hodila po gozdu več ur in največkrat
nisem srečala nobenega človeka, zadnja
leta pa je sprehajalcev vedno več in
vedno več jih ima tudi pse. Večina lastnikov ima ljubljenčke privezane na vrvici in tako ni problemov pri srečanjih.
Opažam pa, da je veliko lastnikov psov
še vedno preveč lahkomiselnih in svojih

psov ne privežejo. Če jih opozorim, naj
ga dajo na vrvico, mi ponavadi odgovorijo: »Saj naš ni hud.«
Na tole pisanje me je navedel dogodek,
ki se mi je zgodil pred nekaj dnevi, ko
sva se z Uranom srečala z neprivezanim
psom, enim od tistih ‘nikoli hudih’. Pasji
nagon po prevladi je naredil svoje in psa
sta se tako hudo stepla, da je naš končal
na pasji urgenci. Izgubil je veliko krvi, a
si je kmalu opomogel.
Neljubi dogodek mi je ponovno potrdil,
da so psi nepredvidljivi in da je imeti
psa velika odgovornost. Nenazadnje se
moramo lastniki psov zavedati, da se
veliko ljudi boji psov in si ravno zaradi
odvezanih psov ne upajo hoditi v gozd.
Saša Homan
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Ločevanje odpadkov je zakon!
Vsa gospodinjstva in ostale pravne osebe
moramo poskrbeti, da biološki odpadki
niso odloženi skupaj z ostalimi odpadki.
Na odlagališča odpadkov je prepovedano
odlagati biološko razgradljive odpadke.
Namreč, pri odlaganju teh odpadkov se
sprošča metan, toplogredni plin, ki ima
negativen vpliv na okolje.
Ob pogoju, da so biološki odpadki ločeno
zbrani od ostalih mešanih odpadkov na
izvoru nastanka, se lahko predelajo v
kompost ali se uporabijo kot energetski
vir.
Država je z Uredbo o ravnanju z biološko
razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in
zelenim vrtnim odpadom predpisala
ločeno zbiranje bioloških odpadkov na iz-

voru nastanka. Do meseca julija 2011 so
morale vse občine v Sloveniji vzpostaviti
učinkovit sistem, s katerim bomo zagotovili, da biološki odpadki ne bodo končali
med mešanimi odpadki.
V Mestni občini Kranj smo to storili že v
letu 2010.
Ločevanje bioloških odpadkov od ostalih
mešanih odpadkov, ki jih ni mogoče predelati, lahko poteka s kompostiranjem
v hišnem kompostniku (ali s pomočjo
fermentacijske posode t.i. Organko) ali z
dodatnimi zabojniki in odvozom odpadkov v predelavo.

odpadkov, medtem ko imate stanovalci
individualnih objektov možnost, da se
sami opredelite, na kakšen način boste
ločevali svoje biološke odpadke.
Ne glede na način ločevanja, za katerega
ste se opredelili, v zabojniku za mešane
odpadke ne sme biti odloženih bioloških
odpadkov.
Še vedno je čas, da se odločite za ločeno
zbiranje bioloških odpadkov z dodatnim
zabojnikom. Pišite nam na info@komunala-kranj.si ali na naš naslov Komunala
Kranj, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1,
4000 Kranj.

Stanovalci večstanovanjskih objektov ste
avtomatično vključeni v sistem rednega
ločenega zbiranja in odvoza bioloških

Dodatna možnost hišnega kompostiranja
Organko je 16-litrska posoda, ki jo
lahko postavimo tudi pod kuhinjsko
korito. Vanjo sproti odlagamo biološke
odpadke (zelenjavne odpadke, olupke
in ostanke sadja, ostanke hrane,
čajne in kavne usedline, jajčne lupine,
pokvarjene prehrambne izdelke brez
embalaže, ostanke rož …).
Odpadkom dodamo naravni posip (t.i.
Biogen), ki bo spodbujal postopek fermentacije, zaradi česar se bodo odpadki
spremenili v suho snov. Tekočino, ki
bo občasno pritekla iz pipice na posodi
lahko uporabite kot gnojilo za sobne
rastline ali zlijete v straniščno školjko
(odlično čistilo za odtoke). Ko je posoda Organko polna, vsebino uporabite
kot kompost ali jo izpraznite v zabojnik
za biološke odpadke.

Organko
Organko s pomočjo
naravnega posipa
proizvede kar tri nove
uporabne izdelke:
bogato gnojilo za rastline, učinkovito
čistilo za odtoke in osnovo za pripravo prvovrstnega komposta.
Posoda zadošča odlaganju bioloških
odpadkov za en mesec.
V posodi odpadki ne gnijejo, ne
smrdijo in ne privabljajo mrčesa.

Opravičilo

Organko in Biogen lahko kupite
tudi pri blagajni na sedežu našega
podjetja na Ulici Mirka Vadnova 1
v Kranju. Cena seta Organko znaša
48 evrov.

V pretekli številki Informatorja
se nam je v računalnik vtihotapil
tiskarski škrat, ki je pomešal članke
podjetja Komunala Kranj.
Zaradi neljube napake se bralcem
Informatorja in Komunali Kranj
opravičujemo.

Set vključuje dve popolnoma opremljeni fermentacijski posodi in
1 kg biogena.

Uredništvo Informatorja
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Pozor!
Bioloških odpadkov ne smemo odlagati v zabojnike za mešane komunalne odpadke, niti ne v zabojnike za
odpadno embalažo.
Bioloških odpadkov ne smemo odlagati v straniščno školjko in ne odtok.
Tako odloženi odpadki povzročajo
usedline in s tem slabšo pretočnost
cevi. Z gnitjem ti odpadki povzročajo
smrad, hranijo glodavce in s tem
posredno vplivajo na njihovo število.
Torej, ne zamenjajte stranišče školjke
in odtoka za zabojnik za biološke
odpadke ali za kompostnik.
Pri odlaganju bioloških odpadkov v
zabojnik za biološke odpadke moramo paziti, da jih nikoli ne odložimo
v navadni plastični vrečki. S tem
namreč onemogočimo nadaljnjo predelavo odpadkov. Uporabiti moramo
biorazgradljive papirnate vrečke ali
vrečke iz posebne folije. Vrečke lahko
kupite tudi pri Komunali Kranj (paket
25 vrečk stane 2 evra).

ozavestimo
Prehitite žvrkljina/ambrozijina semena
Po prispevkih, ki sem jih o žvrklji ali
pelinolistni ambroziji pripravil in
objavil v Slovenskih novicah v letih
2008 in 2009, k temu pa so me spodbudila poročila hrvaške televizije, sem
spremljal, kako njeno nevarno širjenje
dojemamo v Sloveniji. Torej, tudi v KS
Bitnje! Kmalu so se pričeli oglašati poslanci SLS in dosegli tehtno obravnavo
te problematične tujerodne rastline.
Pretekle dni sem se pozanimal, ali ima
za boj z njo kakršen koli plan občinska
uprava, krajevna skupnost ali pa kdo
drug in, seveda, kakšne so lahko pri tem
naloge občanov. Na občini sem dobil
dve mnenji. Referentka, ki skrbi tudi
za kmetijstvo, meni, da je to državna
zadeva oziroma naj o morebitnih akcijah
povprašam v Komunalno podjetje Kranj.
Podžupan Bojan Homan, ki po svojih
zadolžitvah pokriva nekatera področja,
ki se ubadajo s strahom in trepetom
mnogih alergikov, pa se strinja z mojim
mnenjem, da se je potrebno začeti zelo
resno spopadati s to škodljivo rastlino.
Lahko jo vidimo tudi marsikje v kranjski
občini.
Biologinja dr. Nada Praprotnik iz Prirodoslovnega muzeja v Ljubljani se je ob
omembi te severnoameriške alergene
rastline spomnila, da so jo prvič videli v
Sloveniji pred dobrimi šestdesetimi leti
v Krškem, ona pa leta 1971 na glavni
železniški postaji v Ljubljani. Od tedaj
se je razširila po vsej Sloveniji. Zato je
ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano julija lani opredelilo celo
državo kot nadzorovano območje. Da
nas vsestransko resno ogroža, dokazuje tudi to, da so se ministrstva za
kmetijstvo, za zdravje, za promet in za
okolje in prostor zavedla, da morajo
pripraviti in začeti izvajati resno akcijo.
Kmetijsko je julija lani sprejelo kratko, a
določno Odredbo o ukrepih za zatiranje
škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia.
Ta nalaga imetnikom zemljišč (!), da
morajo odstraniti škodljive rastline s
koreninami vred ali odstraniti njihov
nadzemni del na način, da se škodljiva
rastlina v tekoči rastni dobi ne obraste več. Lastniki morajo opravljati še
nadaljnja redna opazovanja zemljišč v
rastni dobi do konca septembra. Stroške

Več o meni lahko preberete
v zloženki MKGP Škodljive
rastline iz rodu ambrosia.
(foto: Stanislav Jesenovec)

odstranitve škodljive rastline pokrivajo
sami. Če ste pozorno prebrali, ste ugotovili, da naloge nalaga vsem lastnikom
zemljišč. V noveli zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin, ki velja od maja
lani, pa je določeno, da izvajanje zakona
nadzoruje fitosanitarna inšpekcija.
Kje je mogoče videti žvrkljo, ki je povod
za tudi več tednov trajajočo alergijo
v jesenskem času? Trenutno še prevladuje na zemljiščih, ki sploh niso
kmetijska ali pa niso povsem kmetijska.
To so površine s posegi v prostor, kot
so deponije, izkopi in gradbišča, kjer
druge rastline ne uspevajo, brežine
cest, železnic in vodotokov, nasutja
zemljišč, trajne in začasne deponije,
degradirana območja, drenažni kanali,
obronki kmetijskih zemljišč, vrtovi ter
urbane površine z zelenicami, parki in
rekreacijskimi površinami. Fitosanitarni

inšpektor lahko najprej odredi lastniku
zemljišča, da mora ambrozijo odstraniti,
če pa tega ne stori, pa mu določi v skladu z ZIN globo od 500 do 1.500 evrov.
Odvisno od statusa storilca prekrška.
Dodajmo podatke, ki smo jih dobili na
Inštitutu za varovanje zdravja v Ljubljani. »Cvetni prah žvrklje je močno
alergen. Pri ljudeh, ki so preobčutljivi
na ambrozijo, je najpogostejša bolezen
sezonski alergijski rinitis oziroma
rinokonjunktivitis, če so prizadete tudi
oči. Na močno alergeni pelinolistni
žvrklji ali navadni ambroziji, ki lahko
kot grm doseže tudi nad meter višine,
namreč dozori na tisoče semen velikih
od 16 do 20 mikronov, ki se iz zrelih
prašnic usipljejo v zrak. Kaljiva ostanejo
do 30 let. Rastlina je vetrocvetka in
opraševanje cvetov poteka s pomočjo
vetra. Zrna so lahka in ostajajo dolgo
časa razpršena v ozračju in z zračnimi
tokovi potujejo tudi več sto in več tisoč
kilometrov daleč.«
Zaključimo z mnenjem podžupana Bojana Homana. »Marsikje v Sloveniji so
po krajevnih skupnostih že organizirali
odstranjevanje žvrklje in nič ne bi bilo
narobe, če bi se tega lotili tudi v naši
občini.«
Stanislav Jesenovec
Podžupan Bojan Homan:

»Žvrklja je in bo še bolj
resen problem.«
(Foto: Stanislav Jesenovec)
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Napovednik jesen / zima
PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

SOBOTA

NEDELJA
9.okt

oktober

3.okt

4.okt

5.okt

6.okt

7.okt

8.okt

DU BITNJE
STRAŽIŠČE,
ženska telovadba

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
planinski izleti,
Kamniški vrh

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

INFORMATOR 35

DVORIŠČNI SEJEM

Predavanje v GD
BITNJE 18.00,
JESENSKA
OPRAVILA,
g. Davor Špehar,
GAIA

DU BITNJE
STRAŽIŠČE,
balinanje

DU BITNJE
STRAŽIŠČE,
balinanje

tekma NIK BITNJE
7. krog 1.GNL člani
Alpina Žiri:Bitnje

DU BITNJE
STRAŽIŠČE,
letovanja Izola

KUD BITNJE
ŠK, VOŠČILNICE
17.00
10.okt

11.okt

12.okt

13.okt

14.okt

15.okt

DU BITNJE
STRAŽIŠČE,
ženska telovadba

DU BITNJE
STRAŽIŠČE,
balinanje

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE
STRAŽIŠČE,
balinanje

DVORIŠČNI SEJEM

KUD BITNJE
ŠK, VOŠČILNICE
17.00

KUD Bitnje
Bralni krožek
20.00-22.00

DU BITNJE
STRAŽIŠČE,
turistični izlet,
Prekmurje

16.okt

tekma NIK BITNJE
8. krog 1.GNL člani
Bitnje:Niko Železniki

KUD Bitnje
Pravljične urice
17.00
17.okt

18.okt

19.okt

20.okt

21.okt

22.okt

DU BITNJE
STRAŽIŠČE,
ženska telovadba

DU BITNJE
STRAŽIŠČE,
balinanje

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE
STRAŽIŠČE,
balinanje

DVORIŠČNI SEJEM

KUD BITNJE
ŠK, VOŠČILNICE
17.00

KS BITNJE
19.00
redna seja Sveta KS
Bitnje

tekma NIK BITNJE
9. krog 1.GNL člani
Bohinj-Bled:Bitnje

24.okt

25.okt

26.okt

27.okt

28.okt

29.okt

DU BITNJE
STRAŽIŠČE,
ženska telovadba

DU BITNJE
STRAŽIŠČE,
balinanje

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE
STRAŽIŠČE,
balinanje

DVORIŠČNI SEJEM

KUD BITNJE
ŠK, VOŠČILNICE
17.00

KUD Bitnje
Bralni krožek
20.00-22.00

KUD Bitnje
Pravljične urice
17.00

DAN REFORMACIJE
31.okt

DAN MRTVIH
1.nov

november

2.nov

3.nov

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

7.nov

8.nov

9.nov

10.nov

DU BITNJE
STRAŽIŠČE,
ženska telovadba

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
planinski izleti,
zaključni izlet

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

KUD BITNJE
ŠK, VOŠČILNICE
17.00

Predavanje v GD Bitnje,18.00, ZDRAVO
EKOLOŠKO VRTNARJENJE,
g. Davor Špehar,
GAIA

30.okt

tekma NIK BITNJE
10. krog 1.GNL člani
Bitnje:Bled-Bohinj
Hirter
4.nov

5.nov

6.nov

tekma NIK BITNJE
11. krog 1.GNL člani
Naklo:Bitnje
11.nov

12.nov

13.nov

18.nov

19.nov

20.nov

SANACIJA OBJEKTOV IN EKO SKLADI,
predavanje ob 17.00
v GD Bitnje (CTRP
Kranj)
KUD Bitnje
Bralni krožek
20.00-22.00

KUD Bitnje
Pravljične urice
17.00

14.nov

15.nov

16.nov

17.nov

DU BITNJE
STRAŽIŠČE,
ženska telovadba

DU BITNJE
STRAŽIŠČE,
martinovanje

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

KUD BITNJE
ŠK, VOŠČILNICE
17.00

23.okt

KS BITNJE
19.00
redna seja Sveta KS
Bitnje

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

december

ČETRTEK

PETEK

SOBOTA

NEDELJA

25.nov

26.nov

27.nov

2.dec

3.dec

4.dec

9.dec

10.dec

11.dec

16.dec

17.dec

18.dec

24.dec

BOŽIČ, 25. dec

SILVESTROVO
31.dec

NOVO LETO
1. jan

21.nov

22.nov

23.nov

24.nov

DU BITNJE
STRAŽIŠČE,
ženska telovadba

KUD BITNJE, ŠK
USTVARJALNE
DELAVNICE,
17.00

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

KUD Bitnje
Bralni krožek
20.00-22.00

KUD Bitnje
Pravljične urice
17.00

28.nov

29.nov

30.nov

1.dec

DU BITNJE
STRAŽIŠČE,
ženska telovadba

KUD BITNJE
ŠK, VOŠČILNICE
17.00

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

5.dec

6.dec

7.dec

8.dec

DU BITNJE
STRAŽIŠČE,
ženska telovadba

KUD BITNJE
ŠK, VOŠČILNICE
17.00

KUD Bitnje
Bralni krožek
20.00-22.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

KUD Bitnje
Pravljične urice
17.00

12.dec

13.dec

14.dec

15.dec

DU BITNJE
STRAŽIŠČE,
ženska telovadba

KS BITNJE IN KUD
BITNJE,
PRIHOD DEDKA
MRAZA
17.00

KUD BITNJE,
novoletna večerja

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

KUD Bitnje
Pravljične urice
17.00
KS BITNJE
19.00
redna seja Sveta KS
Bitnje
19.dec

20.dec

21.dec

22.dec

23.dec

DU BITNJE
STRAŽIŠČE,
ženska telovadba

KUD BITNJE, ŠK
USTVARJALNE
DELAVNICE,
17.00

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

Predviden izzid
INFORMATOR 36

30.dec

KUD Bitnje
Bralni krožek
20.00-22.00
DAN SAMOSTOJNOSTI
26.dec

27.dec

28.dec

29.dec

DU BITNJE
STRAŽIŠČE,
prednovoletna
zabava

KUD BITNJE, ŠK
USTVARJALNE
DELAVNICE,
17.00

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

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

Proč z agresivnimi rastlinami
Invazivnih rastlinskih vrst je v Sloveniji vsako leto več. Med prodorne
»tuje« rastline lahko štejemo okrasne
in druge gojene rastline ter mnoge
plevele. Opažamo lahko celo določeno
jagodičevje, ki pa pri nas še ni uvrščeno
na »črno« listo.
Zaradi širjenja invazivnih vrst se

zmanjšuje število samoniklih vrst. Med
rastline, ki so zelo agresivne, uvrščamo
tudi ambrozijo (Ambrosia artemisiifolia), ki je znana alergena vrsta. Če se
ambrozija pojavi, jo moramo čim prej
uničiti. Za uspešen boj je potrebno
uničiti rastline pred cvetenjem oziroma
pred semenitvijo. Na vrtovih ambrozijo

uničujemo s puljenjem rastlin skupaj s
koreninami. Vsekakor je potrebno vse
neobdelane površine, kjer že imamo
ambrozijo, pogosto kositi. Posebej je
pomembno, da ambrozijo pokosimo
pred cvetenjem in tako onemogočimo
semenitev.

Japonski dresnik
Japonski dresnik (Fallopia japonica) je v
trgovinah oz. vrtnarijah zelo nedolžna
rastlina, ko pa konča v naravnem okolju,
pokaže vso svojo moč. Zaradi svoje invazivnosti ga zagotovo lahko uvrščamo
med rastline, ki izpodrivajo naravno
rastje ter tako spreminjajo videz krajine
in njeno raznolikost. Ta vrsta tvori
sklenjene sestoje na mnogih mestih ob
številnih rekah ter potokih. Odstranjevanje japonskega dresnika je izredno
težaven in dolgotrajen proces, zlasti
zaradi sposobnosti njegove regeneracije
že iz majhnih koščkov korenike. Fizično
odstranjevanje je uspešno v manjših
populacijah, zlasti na začetku njihovega
širjenja. Veliko bolj uspešno je odstranjevanje s pomočjo pripravka na osnovi
glifosata. Pri tem moramo biti izredno
pazljivi, zlasti ob vodah (reke, potoki ...).

Kanadska zlata rozga
Tudi kanadska zlata rozga (Solidago
canadensis) tvori zelo goste sestoje, ki
so trajni, v njih pa ne more uspevati nobena druga rastlinska vrsta. Z mest, kjer
uspevajo sestoji kanadske zlate rozge, je
izrinjena vsa druga vegetacija.
Najpogosteje jo najdemo ob železniških
progah in cestah, na opuščenih njivah in
drugih površinah, kjer je človek odstranil vegetacijo. Najdemo jo tudi na gozdnih robovih, na posekah ter na bregovih
rek in potokov. Širjenje na manjših,
lokalno razširjenih populacijah lahko
zaustavimo s košnjo ali odstranjevanjem
rastlin še pred cvetenjem.
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Baržunasti oslezovec
Med tujerodne invazivne rastline
uvrščamo tudi baržunasti oslezovec
(Abutilon theophrasti), ki se je kot
enoletni semenski plevel v zadnjih letih
močno razširil.
Najdemo ga na njivah, kjer največ škode
povzroči na posevkih sladkorne pese,
delno pa tudi v koruzi in krompirju.
Tako kot pri mnogih drugih rastlinah
smo tudi pri njem zamudili čas, da bi
lahko ustavili njegovo širjenje. Zato se
ta vrsta zelo hitro širi in povečuje svoj
življenjski prostor.

Invazivne rastline so drugi
najpomembnejši vzrok izumiranja avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst.
Najbolj uspešno reševanje tega problema je njihovo zgodnje odkrivanje,
saj je v teh primerih mnogo lažje in
učinkovitejše ukrepati. Pomembno je
tudi spoznati njihove možne škodljive
posledice. Zato pred nakupom okrasnih rastlin preverite, da v svoj vrt ali
okolico ne naselite invazivnih rastlin.
Učinkovito se jih znebimo s pripravkom
na osnovi glifosata vivera touchdown ali
plantella total-r.
Med agresivne rastline poleg že
omenjenih prištevamo tudi japonsko
kosteničevje, octovec, akacijo, ameriški
javor, račjo zel, vodno solato, veliki
pajesen, navadno viniko, orjaški dežen,
deljenolistno rudbekijo itn.
Strokovnjaki Kluba Gaia
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JA

DOG A

Za zdravo življenje
Poletje je za nami in ponovno bomo
oživeli naše krožke in tečaje, ki potekajo v okviru KUD Bitnje.
Ko se sprehodim skozi vas, opažam, da
vedno več ljudi svoj prosti čas preživlja
v svojih vrtičkih, kjer raste zelenjava,
sadje, grmičevje s slastnimi plodovi.
Očitno ozaveščanje, da moramo v Sloveniji dviginit samooskrbo pri pridelavi prehrane in tudi recesija delata
svoje. Ni ga vrtičkarja in sadjarja, ki si
v teh dnevnih ne prizadeva izoristiti
lepo vreme, da pobere čim več zdravih
in domačih plodov. Ker nam je bilo
vreme v Bitnjah naklonjeno – ni nas
klestila toča – imamo tudi bero plodov
obilno. Tako bodo naše shrambe in
skrinje polne zdravih pripravkov, ki
bodo ojačali naš imunski sistem in
ohranili dobro počutje tudi pozimi.
Kako oskrbeti vrt jeseni, zdravo
ekološko vrtnariti, … o vsem tem smo
se pogovorili na našem prvem srečanju
- predavanju – JESENSKA OPRAVILA,
ki je bil 3.10.
Vsa ostala srečanja in predavanja so
zapisana v Napovedniku, na spletni
strani KS Bitnje in na oglasnih tablah
KS Bitnje, kjer objavljamo vsa obvestila.
Vljudno povabljeni!
Tatjana Muraja Oblak, mentorica

Spet beremo skupaj
Poletje je podalo roko jeseni, to pa je
tudi čas za začetek našega druženja ob
dobri knjigi v Bralnem krožku Sorško
polje. To bo že naše osma sezona
skupnega branja! Poleti smo si dali
duška in prebirali najrazličnejšo literaturo po svojem izboru. Našli pa smo
tudi zelo primerno literaturo za skupno
branje.
Novo bralno popotovanje smo začeli v
sredo, 28. septembra, ob 17. uri v novi
knjižnici v Kranju, kjer smo imeli vodeni
ogled. Seveda knjižnico vsi pridno
obiskujemo, pa vednar nam je bil skupni
potep med knjigami, ki se šibijo na
novih policah, izredno lep.
Naj povabim še nove bralce: Iskreno vabljeni tudi novi bralci! Vedno se imamo
luštno!
Mateja Arhar, mentorica BMK

KUD Bitnje
Redni volilni zbor članov
Gostilni Strahinc,
V torek, 27. septembra 2011, so se člani KUD Bitnje zbrali v
podala poročilo o
kjer so imeli Redni letni volilni zbor. Delovna predsednica je
se je naredilo marsidelu društva v pretekli sezoni 2010/2011 in ugotovili so, da
kaj. Potekale so delavnice, organizirali so se razni dogodki ...
najrazličnejših
Sprejeli so program za sezono 2011/2012, ki obsega delovanje
literarne večer, pripkrožkov za mladino in odrasle, različne prireditve, razstave,
Arhar, tajnico, ki je
ravo dramske igre. Izvolili so predsednico, ki je ostala Mateja
r ter dve informatudi ostala Tatjana Muraja Oblak, blaganičarko Natašo Hafna
torki: Natalijo Cof in Sašo Ziherl.
Dogodek se je zaključil z družabnim večerom.
Mareja Arhar
Predsednica KUD Bitnje
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Novi krožki KUD Bitnje

Pod okriljem KUD Bitnje so se jeseni
začeli novi krožki, ki bodo potekali skozi
zimo v pomlad. Nekateri so krajanom že
dobro znani, nekateri pa bodo popolnoma novi.
Klekljarski krožek
Že dolga leta v Bitnjah uspeva klekljarski krožek. Zagnane klekljarice so se
tudi v poletnih mesecih dobivale in
klekljale skupaj. Komaj so čakale, da se
klekljanje spet začne, da bodo lahko s
polno paro klekljale in ustvarjale nove
motive. Duša in Metka sta zdravi in
pripravljeni in sta že prevzela dirigentsko palico, ki jo že od samega začetka
uspešno vihtita. Pripravljeni sta sprejeti
tudi kakšno novo klekljarico, ki ji bosta
z veseljem pomagali pri začetnem sukanju klekljev pa tudi pri nadaljnjem
delu. Zatorej, vabljeni ob sredah ob od
17. do 19. ure!
Novi Študijski krožek Klekljanje

Pravljične urice za najmlajše

Novost v letošnji sezoni je ŠK Klekljanje.
Krožek se bo prav tako odvijal ob sredah, začel pa se bo 12. oktobra ob 17.
uri. Na krožek so vabljene tako izkušene
klekljarice kot tudi začetnice. Skupaj se
bomo lotile motivov, poiskale stare papirce, za pomoč prosile Dušo in Metko.
To bo tudi za mentorico Matejo nov
izziv. Pridružite se malo drugačnemu
sukanju klekljev!

Najmlajši nadobudneži pravljičarko Mojco dobro poznajo in zagotovo že težko
čakajo, da bodo spet poslušali njene
pravljice. Pa kako luštno je ustvarjati
potem, ko se pravljica konča. Na novo
sezono pravljic ste vabljeni v četrtek, 13.
oktobra, ob 17. uri.

Študijski krožek Ustvarjalne delavnice
Krožek že poznamo, saj je na sporedu
skoraj vsako sezono. Prvič bomo ustvarjali 22. novembra, ko bomo izdelovali
adventne aranžmaje. To je pri nas postala že tradicija. Vedno izdelamo izvirne
in krasne aranžmaje za svoje domove v
barvi, ki si jo sami izberemo in ki nam
ustreza. Potem pa se bomo srečevali ob
izdelavi mobila iz školjk, makrameja,
malih dodatkov za stanovanje, obnovitve pohištva, zasajali bomo pomladno
cvetje. Pri izdelkih vam bosta pomagali
mentorici Tatjana in Mateja.

Študijski krožek Izdelovanje voščilnic
Vabimo vas, da se vključite v novi
krožek, ki bo na sporedu 8 zaporednih
torkov. Krožek se je že začel 4. oktobra,
nadaljeval pa se bo ob torkih ob 17. uri.
Izdelovali bomo najrazličnejše namenske voščilnice: božične in novoletne,
rojstnodnevne, za valentinovo, za materinski dan, pa tudi iz najrazličnejših
materialov. Preden se bomo lotili, bomo
poiskali motive ali pa si jih bomo izmislili. Zagotovo nam idej ne bo zmanjkalo,
zmanjkalo pa nam ne bo tudi voščilnic.
Vedno jih bomo imeli na razpolago in ne
bomo nikdar v zadregi, ko bomo želeli
komu kakšno poslati. Pa še izvirne bodo.
K novemu ustvarjanju vas vabita mentorici Mateja in Tatjana.
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Krajevna organizacija Rdečega križa Bitnje
V vrtcu Biba smo ob predavanju Prva
pomoč v družini, ki jo je organiziralo
Območno združenje Rdečega križa
Kranj, prisluhnili besedam predsednika
območnega združenja RK Marjana Gantarja. Prisluhnili smo pozdravni besedi,
opisu pomena delovanja organizacije
Rdečega križa in se na podlagi teh
spodbud odločili, da obudimo delovanje
te organizacije tudi v naši skupnosti.
Odbor je v preteklosti že deloval, v zadnjih letih pa so bile Bitnje eden izmed
izjem, ki v kraju s tem odborom niso bile
povezane. V odboru trenutno deluje 8
prostovoljk in prostovoljcev.

v veliki meri ne prisluhnejo krvodajalcem, naj jim bo to spodbuda, da tudi oni
podprejo krvodajalstvo.
Veseli nas, da se za krvodajalstvo odloča
veliko mladih v naši skupnosti, čeprav je
tudi odziv starejših krvodajalcev velik.
Kar nekaj krajanov se odzove na klic
Zavoda za transfuzijo krvi Ljubljana
in so na voljo ob darovanju v najtežjih
primerih. Kri je življenjska tekočina,
ki je strokovnjaki še ne znajo umetno
nadomestiti, le poklonimo jo lahko.
Pomagajmo tistim, ki jo potrebujejo,
morda bomo na njihovem mestu enkrat
sami.

Glavno poslanstvo KO RK BITNJE je
KRVODAJALSTVO. Lahko se pohvalimo, da smo že organizirali prvo krvodajalsko akcijo v Ljubljani, pridružujemo
pa se tudi krvodajalski akciji, ki bo
organizirana 29. septembra 2011 v
prostorih Prošporta v Stražišču, zato naj
bo to obvestilo vabilo vsem krvodajalcem naše KS. Glede na to, da delodajalci

V času novoletnih praznovanj smo
prostovoljci v lanskem letu na pobudo
KS Bitnje obiskali vse starejše krajane
v starosti nad 80 let. Bilo jih je kar 84.
V večini se tega obiska veselijo, saj jim
pokažemo, da niso pozabljeni. Moram
pohvaliti svojce, njihove najbližje,
kako lepo skrbijo zanje. Ne pozabimo,
sosedje, prijatelji, razveseliti z majhno

Francka in Lojzka

Čarovnik Grega

pozornostjo teh ljudi preko celega leta,
ne le v prazničnih dneh. To je naše
vodilo. Hvala g. Borisu Oblaku, predsedniku naše KS, za dobro sodelovanje in
podporo pri tej akciji.
Glede na to, da je vedno bolj vsepovsod
predvsem zaradi brezposelnosti prisoten problem socialnega vidika, bomo le
to reševali v sodelovanju z Območnim
združenjem RK Kranj (dodatni paketi,
plačilo položnic ...). Volje in energije
imamo dovolj, zato menim, da bo naše
delo na terenu uspešno in bo naša organizacija imela svoj človekoljubni pomen.
Če imate tudi vi dovolj energije, se nam
pridružite. Veseli bomo vaših pobud
in idej, opozoril, opažanj, morda pa si
bomo s svojimi aktivnostmi prislužili
tudi pohvale.
Svoje ideje nam lahko sporočite na
telefon: 040/155 868 ali e-pošto:
marjana.jekovec@gmail.com
Marjana Jekovec

Bitnje imamo talent

Pisano gnezdo

Direndaj 2011
V spominu na lepe počitniške dni je
našim otrokom prav zagotovo tudi
letošnji Direndaj, ki smo ga tokrat za
najmlajše priredili že v začetku julija.
Da nam vreme ne bi pokvarilo veselja
in zabave, smo se tokrat odločili, da
izkoristimo prireditveni prostor Noči
v Bitnjah, ki nam je zagotavljal tako
zaščito pred dežjem, prijetno senčko in,
kar ni zanemarljivo, enkraten oder
z vso akustično opremo, ki so ga odlično
izkoristili vsi nastopajoči skupaj z moderatorko Mojco.
Otroci so tudi letos ustvarjali v ustvarjalnih delavnicah. Na prireditvenem prostoru smo tako srečevali lepo
(beri divje) sfrizirane gospodične in
gospodiče, na drugi strani so mimo
tekali indijanci s pisanimi perjanicami.
Vsi ti nadobudneži so si kar sami izdelali
male hišne ljubljenčke v obliki lutk. Med
vsem tem so si ogledali z zanimanjem
zelo zabavno in hkrati poučno ekološko
gledališko pravljico Pepijevo gnezdo.
Mladi nadobudneži so pokazali svoje
znanje in spretnosti pred strogo žirijo v
okviru programa “Bitnje imamo talent.”
Za konec nas je s svojim programom
razveselil tudi čarovnik Grega.
Na otroškem dvoriščnem sejmu so
igrače dobile nove lastnike, željne igre in
zabave. Kaj se letos bere in kaj gleda je
bilo na ogled v Potujoči knjižnici Bitnje.
Ne pozabimo najboljših Milanovih
palačink. Tudi mamice so jih pohvalile.
Da so šle zelo v slast otrokom, ni treba
posebej poudarjati.
Pogrešali smo igre z vodo, kakšno živo
živalco in športne igre ...
Vendar je naš Direndaj živ in se spreminja in razvija, kot naši najmlajši.
Kdo ve, kaj nas čaka na naslednjem
Direndaju?

Otroške delavnice

Direndaj na novi lokaciji

VAS BOLI
GLAVA?

stara cena:
135 000 000,00 $
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EKOL d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj
e-po{ta: komerciala @ ekol.si

REPRODUKCIJE ZNANIH SLIKARJEV in DEKORATIVNE SLIKE
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AKCIJA
~i{~enje cisterne do 5 m3 130 EUR
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Te`ave z ogrevanjem
zaradi umazane cisterne?
BREZ SKRBI!
Brezpla~na linija 080/21-50

Nataša Hafnar

