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Drage krajanke, spoštovani krajani!
Prepričana sem, da ste težko čakali novo številko
Informatorja. Pred vami je, in sicer že 37. po vrsti.
Krajevna skupnost Bitnje praznuje svoj krajevni
praznik v spomin na žrtve na pobočju Malega Rovta
pri Planici, ki so padle 27. marca leta 1942. Vsako leto
prirejamo številne dogodke, s katerimi obeležimo
spomin. Praznovanje pa ni omejeno zgolj na mesec
marec, temveč praznujemo dlje časa.
Osrednja prireditev MOK je kot vedno zadnjo soboto v marcu, tokrat prav zadnji dan v mesecu - 31.
marca, in sicer na Planici pri spomeniku točno ob
10. uri. Letošnja slavnostna govornica je naša krajanka prof. Lučka Kajfež Bogataj.
KUD Bitnje prireja tradicionalno prireditev Prihod
pomladi 27. marca ob 17h, pa še precej dogodkov, s
katerimi vas seznanjamo v glasilu. Prostovojno gasilsko društvo Bitnje prireja gasilsko vajo 22. marca.
Glasilo je spet polno, veliko vam želi povedati tudi
zelo aktivni Svet Krajevne skupnosti Bitnje.
Dnevi se daljšajo, sonce postaja močnejše in vabi, da
posedite v naravi. Kot nalašč za prebiranje našega
glasila.
Uživajte in se spet beremo v 38. številki, ki bo izšla
konec junija.
Mateja Arhar,
urednica
uredništvo: Mateja Arhar, Mirjana
Jurjevec, Tatjana Muraja Oblak
tehnična urednica: Danaja Oblak
oblikovanje: Lubenica.si
tisk: Tiskarna Peg
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Te`ave z ogrevanjem
zaradi umazane cisterne?
BREZ SKRBI!
Brezpla~na linija 080/21-50

AKCIJA
~i{~enje cisterne do 5 m3 130 EUR
EKOL d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj
e-po{ta: komerciala @ ekol.si
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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:
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.
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
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.

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

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

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

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

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

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

Vzdrževanje cest, MOK
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

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.

Prav tako se krajani lahko udeležite sej
sveta KS Bitnje. Morebitna vprašanja
in predloge za na sejo pošljite pisno
na naslov KS Bitnje, najkasneje 14 dni
pred sejo, da jih pravočasno uvrstimo
na dnevni red seje.
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Vodenje projekta GORKI - 2. faza
1. Povzetek točke 6: Informacija o
izvajanju programa Gorki 2. faza sveta
MOK:
1.1 Ocena stanja
Mestna občina Kranj (MOK) je sklenila,
da bo vodenje programa GORKI - 2. faza
na podlagi neposredne pogodbe predala
družbi DRI, upravljanje investicij d.o.o.
28. 9. 2011 je za mnenje vprašala Ministrstvo za finance, ki je to možnost potrdilo
na izjemi “public - public cooperation”.
MOK je štela to kot zadostno zagotovilo
za potrditev pravilnosti in zakonitosti.
Zoper ravnanje MOK pa je bil vložen
revizijski zahtevek, v zvezi s katerim je
Državna revizijska komisija dne 11. 1.
2012 ugotovila, da postopek ni pravilen, zato so razveljavljena vsa ravnanja
MOK v zvezi z dodelitvijo naročila za
vodenje programa GORKI - 2. faza. To
močno vpliva na časovni aspekt izvajanja
programa.
S tega vidika bo MOK upoštevala ves
razpoložljiv potencial MOK in Komunale
Kranj z namenom, da se nadoknadi zamik v terminskem planu glede napredovanja programa.
Glede na situaciji, da so v okviru programa GORKI - 2. faza že pridobljena pravnomočna gradbena dovoljenja za fekalno
kanalizacijo za projekte Partizanska cesta,
Zlato polje - Sever in Skalca, Ul. Tatjane
Odrove, C. 1. maja ter da je vložena Vloga
za pridobitev gradbenih dovoljenj za projekte Bitnje - Šutna - Žabnica (primarni in
sekundarni fekalni kanal), Kokrica, Huje,
Kokrški breg in Kokrški log, je projekt
z vidika podlag za njegovo realizacijo
ustrezno zasnovan.
1.2 Obrazložitev
Obravnavani program nima le ključnega
strateškega pomena za MOK, temveč
je ključen tudi z vidika regionalnih
in nacionalnih interesov. Kot namreč
narekuje relevantna okoljska zakonodaja
v okviru operativnih programov nujne in
zahtevane naložbe na področju okoljske
infrastrukture, morajo biti do konca leta
2015 izvedene okoljske naložbe (zgrajen
sistem odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda) v vseh območjih poselitve, večjih od 2.000 populacijskih enot,
kamor nesporno spadajo tudi deli, ki so
predmet projekta GORKI - 2. faza.
Ker ima MOK v okviru izvedbe projekta
GORKI - 2. faza intenco po pridobitvi
sredstev sofinanciranja s strani operativnega programa razvoja okoljske in
| 4 | informator37 | sušec 2012

prometne infrastrukture kohezijskega
sklada, je na podlagi tega nujno in skladno z ravnanjem dobrega gospodarja,
da MOK obravnavani program še naprej
obravnava priotitetno ter zasleduje cilj po
čimprejšnji realizaciji projekta v zastavljenem okviru. S pridiobitvijo sredstev
sofinanciranja iz kohezijskega sklada bo
namreč projekt izveden z bistveno manjšo obremenitvijo občinskega proračuna,
saj prispevna stopnja znaša minimalno
75 % upravičenih stroškov investicije.
Ker perspektiva črpanja sredstev iz
kohezijskega sklada sovpada z zavezo
okoljske zakonodaje po zagotavljanju
stopnje terciarnega čiščenja odpadnih
voda, je torej izvedba programa nesporno
potrebna. Navedeno je razlog, da se ob
upoštevanju gospodarnosti in spoštovanju zakonodajnega okvira, pospešeno
nadaljujejo aktivnosti MOK v začrtani
smeri.
2. Odgovor na zastavljeno vprašanje g.
Mesca na 10. seji Komisije za finance,
dne 21. 2. 2012, v zvezi z reševanjem
problematike čistilnih naprav in kanalizacije v MOK
2.1 Vloga
Mestna občina Kranj je imela v začetku meseca februarja zadnji sestanek s
skupino Jaspers iz Bruslja na temo vloge:
»Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na
območju Kranjskega in Sorškega polja
- 2. faza« oziroma krajše GORKI - 2. faza.
Trenutno smo v fazi priprave odgovora
na zadnje pripombe, ki smo jih prejeli
na omenjenem sestanku. S strani Službe
Vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo je bilo sporočeno, da lahko
Mestna občina Kranj skupaj z občinama
Šenčur in Naklo pričakuje odločbo za
dodelitev kohezijskih sredstev v mesecu
juniju 2012. Skladno s tem Mestna občina
Kranj pripravlja razpis za izdelovalca razpisne dokumentacije za gradnjo, nadzor
in obveščanje javnosti.
2.2 Gradnja
Mestna občina Kranj se je z oddano
vlogo zavezala, da bo aglomeracijo Bitnje
- Šutna - Žabnica komunalno opremila
do konca leta 2015, kakor bo tudi zgradila
Nadgradnjo CČN Kranj velikosti 95.000
PE do omenjenega datuma. Aglomeracija Bitnje - Šutna - Žabnica se bo namreč
odvajala na CČN Kranj (lokacija Zarica).

2.3 Gradbena dovoljenja
Mestna občina Kranj je v mesecu decembru 2010 oddala na UE Kranj vlogo
za pridobitev gradbenega dovoljenja za
fekalno kanalizacijo za primarni kanal.
V mesecu februarju je bila opravljena
tudi ustna obravnava.
Prav tako je Mestna občina Kranj v mesecu juniju 2011 oddala na UE Kranj vlogo
za pridobitev gradbenega dovoljenja za
fekalno kanalizacijo za sekundarni kanal.
S strani UE Kranj sporočajo, da bo ustna
obravnava opravljena v mesecu marcu,
vendar točnega datuma še ni določenega.
2.4 Služnostne pogodbe
Mestna občina Kranj je s strani »privat«
lastnikov pridobila vse potrebne služnostne pogodbe za gradnjo komunalnih
vodov. Trenutno potrebujemo sklenitev
služnostne pogodbe le še z ARSO-m
in DRSC-jem za vodovod in meteorno
kanalizacijo.
2.5 Stanje projekta GORKI
Projekt Gorki - 2. faza je v sledečem
stanju:
Državna revizijska komisija Republike
Slovenije obravnava od meseca oktobra
revizijski postopek zoper oddaje javnega
naročila “Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za Nadgradnjo Centralne
čistilne naprave Kranj”.
Mestna občina Kranj je pridobila naslednja gradbena dovoljenja za fekalno
kanalizacijo, in sicer za podprojekte:
Partizanska cesta,
Zlato polje - Sever,
Skalca,
Kokrški log.
Na UE Kranj obravnavajo vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja za fekalno
kanalizacijo za naslednje podprojekte:
Bitnje - Šutna - Žabnica,
Kokrica,
Kokrški breg,
Huje.
2.6 Projektna skupina
Projektna skupina je bila s Sklepom o
imenovanju projektne skupine GORKI,
podpisanim s strani župana, ustanovljena 11. 1. 2011.
Miha Bečan, univ.dipl.org.
Mestna občina Kranj

Kulturna krajina Bitnje
Pripombe na predlog varstvenega
režima v Kulturni krajini Bitnje
Na Mestni občini Kranj je v teku izdelava dopolnjenega osnutka Občinskega
prostorskega načrta, krajše OPN. Javna
razgrnitev dopolnjenega osnutka je
bila izvedena v avgustu preteklega leta.
Pri pregledu tega osnutka sta Sveta
krajevne skupnosti Bitnje in Žabnica
ter nekaj krajanov Bitenj ugotovila:
- da je območje Bitenj in Žabnice razglašeno za kulturno krajino in
- da je v predlogu osnutka za Kulturno
krajino Bitnje predlagan po našem
mnenju pretirano strogi varstveni režim, ki je za nas krajane nesprejemljiv,
ker bo, v kolikor bo uveljavljen, zaviral
razvoj kmetijstva in pridelavo hrane
ter omejeval gradnjo kmetijskih in
stanovanjskih zgradb znotraj kulturne
krajine.
V času javne razgrnitve osnutka sta oba
sveta KS posredovala MO Kranj tudi
pisne pripombe.
Katero območje zajema Kulturna krajina Bitnje po dopolnjenem osnutku
OPN?
Kulturna krajina obsega območje naselij Spodnjih, Srednjih in Zgornjih Bitenj
ter Žabnice, vse kmetijske površine
med cestama Kranj - Škofja Loka in
Kranj - Ljubljana, na severu do katastrske meje s Stražiščem, na jugu pa do
katastrske meje z občino Škofja Loka.
Kaj varuje varstveni režim po dopolnjenem osnutku OPN v kulturni
krajini Bitnje?
V Kulturni krajini se ohranjajo varovane vrednote: krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne
in kulturne prvine), značilna obstoječa
parcelna struktura, velikost ter členitve
(živice, vodotoki z obrežno vegetacijo,
osamela drevesa), tradicionalna raba
zemljišč (sonaravno gospodarjenje v
kulturni krajini), tipologija krajinskih
sestavin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja), odnos med
krajinsko zgradbo oziroma prostorsko
podobo in stavbo oziroma naseljem,
avtentičnost lokacije posameznih zgodovinskih dogodkov, preoblikovanost
reliefa in spremljajoči objekti, grajene
strukture, gradiva in konstrukcije ter
likovni elementi in zemeljske plasti z
morebitnimi arheološkimi ostalinami.

Katere so konkretne omejitve zaradi
določil varstvenega režima za krajane v kulturni krajini?
1. Določilo, ki zahteva ohranjanje obstoječe parcelacije kmetijskih zemljišč
iz obdobja freiseinških škofov med
cestama Kranj - Škofja Loka in Kranj
- Jeprca, znotraj varstvena območja
ni dovoljena zložba zemljišč (to je
združevanje obstoječih majhnih parcel
v večje).
2. Ni dovoljena gradnja manjših objektov (silosov) in tudi ne gradnja večjih
gospodarskih objektov zaradi preselitve kmetij na vzhodno stran ceste.
3. Varstveni režim zahteva ohranjanje
tako imenovanih zelenih cezur, to
je ostankov manjših travnikov med
naseljem ob cesti in novejšim naseljem
na zahodni strani vasi (primer zelene
cezure v Srednjih Bitnjah).
4. Zahteva po ohranjanju stavbne
dediščine, to je na tlorisni in višinski
zasnovi (gabaritih) stavb, gradbenih
materialih, konstrukcijski zasnovi in
oblikovanosti zunanjščine (členitev
objektov in fasad, oblika in naklon
strešin, vrsta in barva kritine).
5. Ni dovoljeno nameščanje fotovoltaičnih in drugih solarnih elementov
za proizvodnjo električne energije in
ogrevanje na strehe objektov.
Z namenom, da bi preprečili sprejem
tako ostrih varstvenih omejitev z
osnutkom OPN, je Svet KS Bitnje v decembru 2011 na Direktorat za kulturno
dediščino pri Ministrstvu za kulturo
poslal Pobudo za ukinitev kulturne
krajine Bitnje, na MO Kranj pa zahtevo
za sklic usklajevalnega sestanka v zvezi
z varstvenim območjem kulturne dediščine Bitnje, katerega bi se morali udeležili predstavniki Zavoda za varovanje
kulturne dediščine (krajše ZVKD)
Območne enote Kranj, Ministrstva
za kulturo, Ministrstva za kmetijstvo,
Mestne občine Kranj in predstavniki
Svetov KS Bitnje in Žabnica.
Pobuda za ukinitev kulturne krajine
Bitnje
Pišemo vam v imenu krajanov Bitenj,
ki živimo v območju kulturne krajine
Bitnje oziroma v varstvenem območju dediščine Bitnje. Kulturna krajina
Bitnje je kot nepremična kulturna
dediščina vpisana v Register kulturne
dediščine pod evidenčno številko eno-

te 683. Za kulturno krajino Bitnje ni bil
nikoli sprejet akt o razglasitvi za nepremični spomenik (torej navedeno območje ni bilo nikoli uradno razglašeno za
spomeniško območje bodisi državnega
bodisi lokalnega pomena), zato tudi
poseben varstveni režim za ohranjanje
kulturne dediščine, ki ga sicer vsebuje
akt o razglasitvi spomeniškega območja, za to območje ne obstaja.
Za predmetno kulturno krajino velja
varstveni režim ohranjanja kulturne dediščine, ki vključen v veljavne
prostorske akte Mestne občine Kranj,
predvsem je to Odlok o prostorskih
ureditvenih pogojih morfološke celote
Dobrave, Sorškega polja, Škofjeloškega
hribovja in urbanistične zasnove Golnika (Uradni list RS, št. 72/2004 s spr. in
dopol., v nadaljevanju: odlok). Varstveni režim, s posebnimi določbami za
kulturno krajino Bitnje, se predvideva
tudi v novem Občinskem prostorskem
načrtu – izvedbeni del (v nadaljnjem
besedilu: OPN ID), ki ga pripravlja
Mestna občina Kranj in je trenutno v
fazi dopolnjenega osnutka.
V imenu krajanov naselja Bitnje in
skladno s sklepom Sveta Krajevne skupnosti Bitnje z dne 15. 9. 2011 vlagam
pobudo za:
a) ukinitev enote nepremične kulturne
dediščine št. 683 Srednje Bitnje - Kulturna krajina Bitnje in
b) posledično za njen izbris iz registra
nepremične kulturne dediščine.
Navedeno pobudo utemeljujem z naslednjim:
a) V odloku obstoječi in v OPN ID
predvideni varstveni režim zavirata
razvoj kmetijstva in predelavo hrane.
Na Sorškem polju, katerega pomemben
del zajema kulturna krajina Bitnje, sta
razvita kmetijstvo in živinoreja, ki prispevata pomemben delež k samooskrbi
Mestne občine Kranj in tudi države s
hrano in kmetijskimi proizvodi. Ker
se proizvodnja in predelava kmetijskih pridelkov odvijata na majhnih in
razdrobljenih njivah, kar je posledica
vztrajanja varuhov naravne in kulturne
dediščine na freisinški parcelaciji, sta
bistveno manj ekonomični ter gospodarni in posledično tudi manj konkurenčni. Da bi bila kmetijska proizvodnja in predelava bolj ekonomična in
gospodarna, bi bilo potrebno združiti
razdrobljene parcele in oblikovati večja
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kmetijska posestva z optimalnimi površinami njiv.
Tudi živinoreja je prav zaradi razdrobljenosti kmetij manj ekonomična
in gospodarna, kot bi lahko bila v
primeru drugačne velikosti in oblike
kmetij. Tako obstoječi kot tudi predvideni varstveni režim v kulturni
krajini postavlja obstoječim kmetom
vrsto omejitev, ki ne gredo v korak s
sodobnim časom, predvsem gre za
omejitve, ki so kmetom pred 100 in več
leti omogočale preživetje, v današnjem
času pa povzročajo le težave in zavirajo
razvoj predmetnega območja. Zato je
kmetom v predmetnem območju treba
dovoliti združevanje parcel – njiv v
večje njive (obdelovalne površine) in
jim ne postavljati omejitev pri gradnji
večjih objektov.
b) V odloku obstoječi in v OPN ID
predvideni varstveni režim omejujeta
poselitvene možnosti zaradi ohranjanja krajinske zgradbe in prepoznavne
prostorske podobe
Pomemben element obstoječega in
tudi predlaganega varstvenega režima
pri ohranjanju prepoznavne prostorske
podobe je ločnica med nekdanjim
kajžarskim in gruntarskim delom naselja Bitnje, ki ga zagovarja tudi ZVKD
OE Kranj. Ta ločnica je po mnenju
krajanov Bitnje subjektivne narave in
ne temelji na zgodovinskih dejstvih. Za
določitev ločnice, ki bi bila pravilna in
tudi primerna za navedeno območje,
bi bilo treba pregledati zgodovinska
dejstva in na podlagi le-teh določiti,
katera meja ali stanje bi bila ustrezna
podlaga tej ločnici, bodisi urbar iz 14.,
16., 17. in 18. stoletja bodisi stanje v sredini 19. stoletja, ko več ni bilo domicila
freisinške škofije na tem območju in
so kajžarji postopoma izgubljali status
kajžarja v prvotnem pomenu besede.
Prekinjenost navedene ločnice na mnogih mestih ima za posledico tako veliko
degradiranost zemljišč za kmetijami,
da ni več mogoče govoriti o ohranjanju
prepoznavnosti prostorske podobe.
Zaradi obstoječega varstvenega režima
na območju Srednjih in Spodnjih Bitenj
ni na voljo novih stavbnih zemljišč, saj
navedeni režim ohranja zeleno cezuro
med starim in novim delom Bitenj,
kar onemogoča uvrščanje zemljišč na
tem območju med zazidljiva zemljišča.
Zaradi takega varstvenega režima so
bili potomci kmetov in ostalih domačinov prisiljeni iskati zazidljiva zemljišča
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v drugih krajih, kljub temu da imajo
doma več kot 10 ha zemlje in so se tako
bili (in so še) prisiljeni izseliti iz navedenega območja. Posledično je naselje
Spodnje Bitnje dobilo status demografsko ogroženega območja.
c) V odloku obstoječi in v OPN ID
predvideni varstveni režim omejujeta
sledenje tehničnemu napredku
Obstoječi in tudi predvideni varstveni
režim omejujeta oziroma preprečujeta
kmetijskim gospodarstvom sledenje
tehničnemu napredku, omejujeta
namreč gradnjo koritastih silosov za
potrebe živinoreje. Obstoječi varstveni režim tudi preprečuje nameščanje
sončnih elektrarn na strehe gospodarskih poslopij, s čimer prav tako preprečuje izboljšanje ekonomskega položaja
kmetov.
d) Prevelika stopnja degradiranosti v
kulturni krajini
Kljub kulturni krajni Bitnje oziroma
varstvenemu območju dediščine Bitnje
so na območju naselij Bitnje in Žabnica
prisotna velika neskladja pri obnovi in
gradnji novih objektov, ki so v nasprotju s smernicami, ki jih je pripravil
ZVKD OE Kranj in ki so uveljavljene
v odloku ter predvidene tudi v OPN
ID. Na primer strehe so, kljub smernicam, ki zahtevajo sivo strešno kritino,
večinoma krite s strešno kritino rdeče
barve, strehe novih objektov pa so tudi
v črni barvi.
Na območjih, ki so namenjeni za
kmetijstvo, se pojavlja gradnja stanovanjskih objektov, ki jih v veliki meri
gradijo prišleki, ki niso nikoli živeli
v naseljih Bitnje in Žabnica. Navedeni objekti v ničemer ne prispevajo h
kvalitetnejšemu življenju krajanov in
se v večini primerov tudi ne vklapljajo
v obstoječo prostorsko podobo, saj so
arhitekturno različni od obstoječih
objektov (arhitektura objektov, barve
fasad, kritna ...). Na območjih z značilno
zgodovinsko krajino se tako pojavljajo
hiše dvojčki (na primer, na cca 1000 m2
površine so postavljeni trije dvojčki) in
tudi druge oblike objektov, ki nimajo s
kulturno krajino (in tudi smernicami)
nobenih skupnih lastnosti, čeprav bi
se po smernicah ZVKD OE Kranj na
tem območju lahko gradili le objekti
podolgovate pravokotne oblike.
Po mnenju krajanov Bitenj so tudi
obnove objektov, ki jih je financiralo
Ministrstvo za kulturo izvedene v nasprotju s predmetnimi smernicami in

samim varnostnim režimom kulturne
krajine Bitnje. Primera take obnove sta
npr. mežnarija v Spodnjih Bitnjah, ki
ima strešno kritno rdeče barve (čeprav
bi po smernicah morala biti sive barve)
in domačija v Žabnici 5, ki je prav tako
krita s strešno kritino rdeče barve.
Navedena neskladja, ki kazijo prostorsko podobo kulturne krajine Bitnje, so
povzročila, da je predmetna kulturna
krajina v veliki večini izgubila svoje
varovane vrednote, česar pa varuhi
naravne in kulturne dediščine (ZVKD
OE Kranj) niso ali pa niso hoteli zaznati in posledično tudi niso pravočasno
ukrepali, da bi preprečili navedena
neskladja in degradacijo predmetnega
območja.
Ker je območje kulturne krajine Bitnje
preveliko oziroma preobsežno, ni
dovolj sredstev za sanacijo objektov, ki
so edini upravičeni do statusa kulturnega spomenika in tudi nujno potrebni
obnove. Krajani Bitenj menimo, da je
območje kulturne krajine Bitnje preveliko, da bi ga bilo mogoče ohranjati z
vsemi zgodovinskimi posebnostmi, saj
so za tako ohranjanje potrebna obsežna
finančna sredstva, ki pa jih do danes
ni zagotovil niti ZVKD OE Kranj niti
Ministrstvo za kulturo.
Na podlagi navedenega krajani Bitenj
menimo, da je potrebno Kulturno krajino Bitnje kot nepremično kulturno dediščino, ob upoštevanju velike stopnje
degradiranosti kulturne krajine (ki je
izgubila svoje varovane vrednote) in
neugodnega ekonomskega položaja
krajanov naselij Bitnje in Žabnica,
ukiniti in jo posledično tudi izbrisati iz
registra kulturne dediščine.
Odgovora na našo pobudo s strani
Ministrstva za Kulturo do danes še
nismo prejeli.
Dne 28. 2. 2012 je MO Kranj sklicala
usklajevalni sestanek, na katerem smo
bili prisotni predstavniki Ministrstva
za kulturo, Zavoda za varovanje kulturne dediščine OE Kranj, Kmetijske
gozdarske zadruge Sloga Kranj, KS
Bitnje in Žabnica ter MO Kranj. Zaključek sestanka je bil, da MO Kranj skliče
ponovni sestanek v enaki sestavi, na
katerem bomo skušali uskladiti konkretne pripombe na predlog varstvenega
režima v Kulturni krajini Bitnje.
Podpredsednik Sveta KS Bitnje
Branko Mesec

ozavestimo

Očistimo svet 2012 - očistimo Bitnje
Že tretje leto se naša vas aktivno vključuje v čiščenje naše okolice. In lahko se
pohvalimo, da smo veliko smeti iz naše
okolice odstranili. Seveda so na določenih mestih večja »gradbena odlagališča« in nekaj zakopanih, s katerimi se
očitno lastniki zemljišč strinjajo.
S pomočjo KS Bitnje in MOK, ki podpirata akcijo, bomo »napadli« ulice,
gozdove, obronke gozdov, nabrežja
potokov, polja in jih očistili nesnage.
V ta namen vabimo mlade in manj
mlade, da se udeležite čistilne akcije,
ki bo v SOBOTO, 24. marca 2012, s
pričetkom ob 9. uri.
Akcijo bomo pričeli na zbirnih mestih:
pri trgovini Mercator – Zg. Bitnje,
na nogometnem igrišču – Sp. Bitnje,
kjer boste prejeli navodila o čiščenju.
Prosimo vas, da s seboj prinesete vrečke in rokavice. Nekaj vreč in rokavic
bomo imeli na razpolago. Pri pobiranju
bomo uporabili sledeče vreče:
svetlo zelene – steklo,
črne – komunalni odpadki,

Ne zatiskajmo si oči prijavimo storilce
Posameznik se lahko, ujet med okvire
zakonodaje in (ne)delovanje pristojnih
organov, počuti zelo nemočnega. Zato so
se aktivisti Očistimo Slovenijo, odločili,
da bodo v okviru projekta tudi na tem
področju ukrepali.
Vsi lahko sodelujete! Kako?
Tistim, ki naletite na primer odlaganja
smeti v naravi in imate fotografije ali
posnetke storilca, če imate registrsko številko avtomobila, foto ali video gradivo,
pošljite na info@ocistimo.si
Aktivisti Očistimo Slovenijo pa bodo:
- na spletni strani projekta anonimno
objavili vaše fotografije,
- še isti dan zadevo prijavili na inšpektorat,
- spremljali postopke, procese in ukrepe
s strani pristojnih in javnost obveščali,
kako potekajo.
Iz prijave v prijavo so bolj uspešni. Pred
nekaj dnevi je bil podjetnik, ki je odložil
gradbeni material v gozd, kaznovan z
globo 10.000€.
EKO komisija
KS Bitnje

ke
novič

temno zelena in modre – plastika.
ob zaključku akcije bo na nogometnem
igrišču za vse udeležence poskrbljeno
za prijetno presenečenje in druženje.
Na srečanju bomo izbrali »Naj smet«
in jo nagradili!
Pozivamo tudi ljubitelje fotografije, da
poslikajo nenavadne smeti in kraje, kjer
se smeti nahajajo.
Naj bo naša vas zgled čistoče in urejenosti.
EKO komisija
KS Bitnje

Nov pevski zborček
Ob krajevnem prazniku smo v KUD
Bitnje ustanovili pevski zborček, ki ga
vodi Daša Arhar. Otroci bodo premierno
nastopili na prireditvi Prihod pomladi,

Brezplačna računalniška usposabljanja
Splošno neformalno izobraževanje
odraslih 2012 - 14
Podjetje IPIS je bilo skupaj s partnersko
organizacijo Mestno knjižnico Kranj
izbrano na javnem razpisu »Javni razpis
za programe splošnega neformalnegaizobraževanja odraslih od 2012 do 2014« za
izvajanje programov s področja Digitalna
pismenost.
Projekt financirata Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada (85 %) in
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike
Slovenije (15 %). Zaudeležence so usposabljanja brezplačna.
Ciljna skupina so odrasli in starejši
odrasli (upokojenci) z izkušnjami pri
delu z računalniki, ki želijo svoje znanje
izpopolniti, in tisti brez izkušenj, ki želijo
pridobiti osnovno znanje na področju
računalniške in digitalne pismenosti.
Izvajali bomo 15 različnih programov s
področja digitalne pismenosti. Za nekatere programe so predvidene 3 izvedbe,
ena letno v letih 2012, 2013 in 2014, za
nekatere 2 izvedbi, za nekatere pa samo 1
izvedba. Skupaj je predvidenih 32 izvedb.
V okviru programov bomo spoznali:
osebni računalnik, internet in elektronsko pošto, urejali bomo digitalne fotografije, izdelovali spletne strani, zanimive
predstavitve, komunicirali preko interneta, uporabljali e-Knjižnico, e-knjige, e-upravo in druge portale, urejali besedila
in preglednice z MS Office ter OpenOffice, načrtovali potovanja z računalnikom,
uporabljali spletne aplikacije in pisarno
v oblaku.
Usposabljanja bodo potekala v Mestni
knjižnici kranj, Gregorčičeva ulica 1.
Informacije in informativne prijave - IPIS,
računalniška usposabljanja:
- www.ipis.si,
- e-pošta na naslov ipis@ipis.si,
- tel. 04 204 74 40.
Vse zainteresirane bomo uvrstili na
seznam informativno prijavljenih in jih
povabili na informativno delavnico.
Slavko Zupanc,
IPIS, računalniška usposabljanja

tekmovanje

Viljem Leban,
Mestna knjižnica Kranj
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Napovednik pomlad / poletje

marec

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

SOBOTA

NEDELJA

19.mar

20.mar

21.mar

22.mar

23.mar

24.mar

25.mar

DU ŽABNICA
kolesarjenje, 16.00

KUD BITNJE
DRAMSKI KROŽEK
17.00

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

INFORMATOR 37

NK BITNJE trening
(telovadnica OŠ Stražišče)
člani 17.00-18.30
veterani 18.30-20.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00
KUD Bitnje
Pravljične urice
17.00

OB KRAJEVNEM
PRAZNIKU:
prof. Lučka Kajfež
Bogataj
Ali se zavedamo svojega
vpliva na okolje
17.00 GD Bitnje

OČISTIMO BITNJE
začetek čistilne akcije ob 9.00

26.mar

27.mar

28.mar

29.mar

30.mar

31.mar

DU ŽABNICA
kolesarjenje, 16.00

OB KRAJEVNEM
PRAZNIKU:
KS Bitnje in KUD Bitnje
prireditev Prihod
pomladi
17.00 GD Bitnje

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

OB KRAJEVNEM
PRAZNIKU:
g. Lojze Zavrl
Zgodovina Bitenj
17.00 GD Bitnje

NK BITNJE,
1. gorenjska liga
12. krog
Bitnje:Kranjska Gora

KUD Bitnje
Bralni krožek
20.00-22.30

OB KRAJEVNEM
PRAZNIKU:
Demonstrativna gasilska vaja - PGD Bitnje,
PGD Jošt, PGD Žabnica,
PGD Stražišče

april

2.apr

3.apr

4.apr

5.apr

DU ŽABNICA
kolesarjenje, 16.00

KUD BITNJE
DRAMSKI KROŽEK
17.00

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
kvačkanje
16.30 OŠ Stražišče

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
planinski izleti
Zasavska Sv. Gora

1.apr

OB KRAJEVNEM
PRAZNIKU:
Spominska svečanost na
Planici
10.00
6.apr

7.apr

8.apr

NK BITNJE,
1. gorenjska liga
13. krog
Sava Kranj:Bitnje

IZZIVI PODEŽELJA
Šege in običaji
17.00 GD Bitnje
DU BITNJE
STRAŽIŠČE
kleklanje
16.30 OŠ Stražišče
DU ŽABNICA
čveka pohodi

9.apr

10.apr

11.apr

12.apr

13.apr

14.apr

DU ŽABNICA
kolesarjenje, 16.00

KUD BITNJE
DRAMSKI KROŽEK
17.00

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE STRAŽIŠČE
kolesarski izleti
Baragov trg 8.00
Bašelj-Preddvor-Breg

NK BITNJE,
1. gorenjska liga
14. krog
Bitnje:Velesovo

20.apr

21.apr

15.apr

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
kleklanje
16.30 OŠ Stražišče
KUD Bitnje
Bralni krožek
20.00-22.30

IZZIVI PODEŽELJA
Skrivnost
17.00 GD Bitnje

PGD BITNJE,
usposabljanje
20.00

KUD Bitnje
Pravljične urice
17.00

16.apr

17.apr

18.apr

19.apr

DU ŽABNICA
kolesarjenje, 16.00

KUD BITNJE
DRAMSKI KROŽEK
17.00

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

NK BITNJE,
1. gorenjska liga
15. krog
Šobec Lesce:Bitnje

DU ŽABNICA
planinski pohodi
Ivačevec
- Lačna Šavrnisko
gričeve

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
turistični izleti
Pivovarna Laško

DU ŽABNICA
Humanitarna prireditev
Beli obroč Slovenije

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
kleklanje
16.30 OŠ Stražišče

PGD BITNJE,
orentacijski tek GZ MOK
od 15.00 dalje v Bitnjah

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
kvačkanje
16.30 OŠ Stražišče

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).

22.apr

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

SOBOTA

NEDELJA

23.apr

24.apr

25.apr

26.apr

27.apr

28.apr

29.apr

DU ŽABNICA
kolesarjenje, 16.00

KUD BITNJE
DRAMSKI KROŽEK
17.00

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE STRAŽIŠČE
kolesarski izleti
Baragov trg 8.00
Smlednik - grad

IZZIVI
PODEŽELJA
Odkrivamo
skrivnosti Škofje
Loke
17.00 GD Bitnje

KUD Bitnje
Bralni krožek
20.00-22.30

KUD Bitnje
Pravljične urice
17.00

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
kvačkanje
16.30 OŠ Stražišče

NK BITNJE,
1. gorenjska liga
16. krog
Bitnje:Visoko

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
kleklanje
16.30 OŠ Stražišče

5.maj

6.maj

IZZIVI PODEŽELJA
Odkrivamo tančico zgodovine Mesta Kranja
17.00 GD Bitnje
30.apr

1.maj

DU ŽABNICA
kolesarjenje, 16.00

2.maj

3.maj

4.maj

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE STRAŽIŠČE NK BITNJE,
balinanje
1. gorenjska liga
17. krog
Kondor:Bitnje

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
kleklanje
16.30 OŠ Stražišče
DU ŽABNICA
čveka pohodi
7.maj

8.maj

9.maj

10.maj

11.maj

12.maj

DU ŽABNICA
kolesarjenje, 16.00

KUD BITNJE
DRAMSKI KROŽEK
17.00

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE STRAŽIŠČE
kolesarski izleti
Baragov trg 8.00
Bela-Preddvor-Olševek

NK BITNJE,
1. gorenjska liga
18. krog
Bitnje:Alpina Žiri

maj

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
balinanje

DU BITNJE STRAŽIŠČE
balinanje

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
kvačkanje
16.30 OŠ Stražišče

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
planinski izleti
Krempa nad Kolpo

KUD Bitnje
Bralni krožek
20.00-22.30

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
kleklanje
16.30 OŠ Stražišče

14.maj

15.maj

16.maj

17.maj

18.maj

DU ŽABNICA
kolesarjenje, 16.00

KUD BITNJE
DRAMSKI KROŽEK
17.00

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE STRAŽIŠČE NK BITNJE,
balinanje
1. gorenjska liga
19. krog
Niko Železniki:Bitnje

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
kvačkanje
16.30 OŠ Stražišče

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
balinanje

DU ŽABNICA
planinski pohodi
Konjiška gora
nad Slovenskimi
konjicami

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
kleklanje
16.30 OŠ Stražišče

PGD BITNJE,
tekmovanje na Kokrici

KUD Bitnje
Bralni krožek
20.00-22.00

19.maj

20.maj

PGD BITNJE,
tekmovanje GZ MOK,
Brdo pri Kranju

21.maj

22.maj

23.maj

24.maj

25.maj

26.maj

DU ŽABNICA
kolesarjenje, 16.00

KUD BITNJE
DRAMSKI KROŽEK
17.00

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE STRAŽIŠČE
kolesarski izleti
Baragov trg 8.00
Šenčur-Črešnjevek-grad
Strmol

NK BITNJE,
1. gorenjska liga
20. krog
Bitnje:Bohinj Bled

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
kvačkanje
16.30 OŠ Stražišče

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
balinanje

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
turistični izleti
Slovenska Koroška

DU BITNJE STRAŽIŠČE
balinanje

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
kleklanje
16.30 OŠ Stražišče
DU ŽABNICA
izlet na Kočevsko
28.maj

29.maj

30.maj

31.maj

DU ŽABNICA
kolesarjenje, 16.00

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
balinanje

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
kvačkanje
16.30 OŠ Stražišče

13.maj

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
kleklanje
16.30 OŠ Stražišče

27.maj

Biološki odpadki ne sodijo v plastične vrečke
Biološki odpadki predstavljajo velik del
nastalih gospodinjskih odpadkov.
Z ločenim zbiranjem bioloških odpadkov preprečimo, da ne končajo
na odlagališčih, kjer so vir nastajanja
toplogrednih plinov.
Biološke odpadke moramo vrniti v
nadaljnjo uporabo. To lahko storimo na

Odsvetujemo neposredno odlaganje
bioloških odpadkov v zabojnike
za biološke odpadke.
V času nizkih temperatur, ti odpadki
zmrznejo in se sprimejo z zabojnikom,
kar posledično predstavlja velike težave pri praznjenju zabojnikov.
V poletnih mesecih pa z neposrednim
odlaganjem bioloških odpadkov bolj
onesnažimo zabojnik in ustvarimo
pogoje za pojav smradu in črvov.
Biorazgradljive vrečke lahko kupite
tudi pri Komunali Kranj. Za paket 25
vrečk, po 7 litrov, boste odšteli 2 evra.
Dodatno nudimo tudi koš za ločevanje
bioloških odpadkov Organko, ki ga
imate lahko v kuhinji in ga praznite po
potrebi. Vsebino odložite na kompostni
kup ali v zabojnik za biološke odpadke.
Z dodajanjem naravnega posipa (t.i. Biogena), spodbujamo postopek fermentacije. Rezultat je osnova za kompost
prvega razreda.
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dva načina, in sicer da svoje biološke
odpadke sami kompostiramo ali jih
odlagamo v rjavi zabojnik za biološke
odpadke. V zabojniku odložene odpadke odpeljemo predelovalcem.
Pri odlaganju bioloških odpadkov v
zabojnike za biološke odpadke mora-

mo paziti, da jih nikoli ne odložimo v
plastični vrečki. S tem namreč onemogočimo nadaljnjo predelavo odpadkov.
Uporabiti moramo vrečke iz biološko
razgradljivih materialov. Biološke
odpadke lahko odložimo tudi zavite v
časopisni papir ali v papirnati vrečki.

Pitna voda

Želite biti osebno obveščeni
v primeru motene oskrbe
s pitno vodo?
Prijavite se na brezplačno obveščanje
po e-pošti ali SMS sporočilih.
Obiščite našo spletno stran
www.komunala-kranj.si in izpolnite
obrazec »Prijava na obvestila«.
Vašo prijavo nam lahko sporočite tudi
po e-pošti na naslov:
info@komunala-kranj.si
ali pisno na naslov:
Komunala Kranj, d.o.o.,
Ulica Mirka Vadnova 1,
4000 Kranj.

Po novem obvezno praznjenje greznic
in malih komunalnih čistilnih naprav
na tri leta
Med pomembnejšimi dejavniki, ki vplivajo na okolje, je tudi ravnanje z odpadnimi vodami. Zato državna zakonodaja predpisuje redno praznjenje greznic
in malih komunalnih čistilnih naprav. Z
letošnjim letom so se pogoji še bolj zaostrili, saj nova Uredba o odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/2011),
predpisuje obvezno praznjenje greznic
in malih komunalnih čistilni naprav
najmanj enkrat na tri leta. Pred tem je
veljalo obvezno praznjenje na štiri leta.
Gospodinjstva tako morate poskrbeti
za redno praznjenje ter omogočiti, da
se greznične gošče in blato iz čistilnih
naprav oddajo na Centralno čistilno napravo Kranj, kjer se ustrezno obdelajo.
Komunala Kranj je, kot izvajalec javne
službe odvajanja in čiščenja odpadne

Odvoz kosovnih odpadkov naročite
z dopisnico
V ostalih primerih je odlaganje kosovnih odpadkov poleg zabojnikov
prepovedano in kaznivo.
Vsako gospodinjstvo je v mesecu januarju prejelo dve dopisnici za tekoče
leto. Z njima naročite brezplačen odvoz
do dveh kubičnih metrov kosovnih
odpadkov.
Dopisnici lahko izkoristite vsako posebej ali skupaj.
Odvoz kosovnih odpadkov naročite
takrat, ko to potrebujete, in sicer:
1. Izpolnite dopisnico in jo vrnite po
pošti oziroma prinesite na sedež
našega podjetja.
2. V roku treh tednov vas pokličemo in
se dogovorimo za dan odvoza.
3. Na dogovorjeni dan odpadke pripravite poleg vaših zabojnikov za
odpadke.
4. Če boste pripravili več kot kubični
meter odpadkov za eno dopisnico,
bomo vsak nadaljnji kubični meter
odpadkov zaračunali po veljavnem
ceniku.

vode, dolžna zagotavljati prevzem blata
iz malih komunalnih čistilnih naprav
ter obstoječih greznic in o tem voditi
ustrezne evidence. Na območju Mestne
občine Kranj ter občin Cerklje,
Preddvor, Šenčur, Naklo in Jezersko
smo pooblaščeno podjetje za praznjenje ter edino za prevzem in obdelavo
greznične gošče in blata.
Praznjenje greznic in malih čistilnih
naprav izvajamo sami in s pomočjo
pogodbenih izvajalcev Gogala, Mežan
in Konc (delo opravijo na podlagi delovnega naloga Komunale Kranj, zato
je naročilo storitve možno samo preko
Komunale Kranj). Vsi morebitni ostali
ponudniki storitve niso zakonsko pooblaščeni, kar pomeni, da delo opravljajo
nezakonito.
V okviru javne službe mora naše podjetje zagotoviti redno praznjenje greznic
in malih komunalnih čistilnih naprav

po novem najmanj enkrat na tri leta.
Zato je uvedeno sistematično praznjenje pri uporabnikih, ki niso priključeni
na javno kanalizacijo in greznice oz.
male čistilne naprave niso praznili v
zadnjih treh letih. S praznjenjem smo
letos že pričeli. Na območju Bitenj sedaj k praznjenju pozivamo vse tiste, ki
smo jih sicer pozvali že v lanskem letu,
a se na poziv niso odzvali.
Greznične gošče in blato vsebujejo
velike količine nitratov in okolju ter
zdravju škodljivih snovi, zato sodijo
na čistilno napravo, kjer se razgradijo
v gniliščih, in tako ne onesnažujejo
našega okolja.
Če opazite, da nekdo nepravilno odlaga greznične gošče ali blato, obvestite
Medobčinski inšpektorat Kranj na
številko 04 237 32 16.

Z dopisnicami lahko naročite odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev, med
katere sodijo kosi pohištva, sanitarna oprema, odpadna električna in elektronska
oprema (gospodinjski aparati, hladilne naprave, računalniška oprema ...), vzmetnice, preproge, vrtna oprema, kolesa, smuči ...
Dopisnice niso namenjene odvozu gradbenega materiala, odpadkov, ki vsebujejo
azbest (salonitnih plošč in cevi), avtomobilskih delov, nevarnih odpadkov (akumulatorjev, kemikalij, barv, odpadnih olj …), pnevmatik, okenskih okvirjev s steklom
in zelenega odreza (vej, grmičevja ...).
Kosovne odpadke lahko brezplačno oddate tudi v zbirnih centrih:
ZBIRNI CENTER ZARICA
- od ponedeljka do petka, od 7. do 19. ure
(čas malice med 9.30. in 10.00 ter med 17.00 in 17.30.)
- sobota, od 8. do 16. ure (čas malice med 10.00 in 10.20. ter med 14.00 in 14.20.)
ZBIRNI CENTER TENETIŠE
- od ponedeljka do petka, od 13. do 19. ure
(čas malice med 17.00 in 17.30.)
- v zimskem času od 12. do 18. ure
(čas malice med 16.00 in 16.30.)
- sobota, od 8. do 12. ure
(čas malice med 10.00 in 10.20.)
Ob obisku prinesite osebni dokument ali potrdilo o poravnanih obveznostih za
storitev ravnanja z odpadki (zadostuje položnica za obračun komunalnih storitev),
s katerim boste potrdili, da ste vključeni v sistem rednega odvoza odpadkov na
območju Mestne občine Kranj.
Za dodatne informacije:
- 04 28 11 305 (naročanje odvoza kosovnih odpadkov z dopisnicami)
- 04 28 11 303 (enkratni najem velikih zabojnikov)
Lahko nam tudi pišete na naslov Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj ali na elektronski naslov: info@komunala-kranj.si.
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ozavestimo
Varčne sijalke
Ker se živo srebro lahko kopiči, je tudi
z majhnimi količinami treba ravnati
varno!
Kako ukrepati v primeru razbitja varčne
žarnice? Postopek ob razbitju varčne
žarnice je enak kot pri razbitju živosrebrnega termometra:
Pred čiščenjem: prezračevanje prostora.
1. V
 si prisotni naj prostor zapustijo (ne
čez območje, na katerem se je razbila
žarnica).
2. O
 dpremo vsa okna in zapremo vsa
vrata, ki vodijo v prostor. Nato prostor
zapustimo za 15 minut.
3. V
 primeru, da ima prostor urejeno mehansko prezračevanje, ga izključimo.
Postopek čiščenja:
1. P
 ri odstranjevanju živega srebra uporabljamo kuhinjske rokavice. S kartonom

JA
DOGA

Izzivi podeželja v Bitnjah
KUD Bitnje v sodelovanju z Ljudsko univerzo Škofja Loka pripravlja predavanja
in srečanja v okviru Izzivov podeželja.
Slušatelji so se že udeležili osmih srečanj retorike in kreativnega pisanja, ki
jih je vodila predavateljica ga. Mirjana Debelak. Tatjana Muraja Oblak je
izvedala štiri predavanja na temo narave
in okolja, Mateja Arhar pa je imela štiri
delavnice polstenja.
Konec meseca ste slušatelji vabljeni
na dve predavanji, ki ju bosta izvedla
domačina - prof. Lučka Kajfež Bogataj
in g. Lojze Zavrl. Še šest predavanj bo
pripravila ga. Mojca Bergant, in sicer o
zgodovini mesta Škofje Loke, zgodovini
Kranja ter šegah in običajih.
Vabljeni!
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ali trdim papirjem pazljivo poberemo
koščke stekla in prahu ter jih damo v
steklem kozarec s kovinskim pokrovčkom ali v PVC vrečko, ki jo skrbno
zapremo.
2. Z lepilnim trakom poberemo morebitne preostale koščke.
3. Površino obrišemo z vlažno papirnato
brisačo ali mokrimi krpami za enkratno
uporabo.
4. Razbitih kapljic ne pometamo ali sesamo, saj bi s tem kapljice le še dodatno
razpršili, s čimer bi povečali njihovo
površino in izhlapevanje.
5. Kapljice lahko poberemo tudi s kapalko za kapljice za oči. Dobro je preiskati
cel prostor, v katerem je prišlo do
razlitja, ker kapljice živega srebra lahko
daleč potujejo.
Čiščenje preprog ali tapet:
Pazljivo poberemo koščke žarnice in
jih damo v vrečko ali steklen kozarec s
kovinskim pokrovčkom.
1. Z lepolnim trakom poberemo morebitne preostale koščke.
2. Sesalnik uporabimo le, če je nujno.
Posesamo del, na katerem se je razbila
žarnica, nato izpraznimo ter očistimo
vrečko ali jo zamenjamo ter damo v
PVC vrečko in med odpadke.

Čiščenje oblačil, posteljnine ipd.
1. V primeru, da razbita žarnica pride v
neposreden stik z oblačili in posteljnino, te zavržemo. Takšnih oblačil
ne smemo prati v pralnem stroju, saj
lahko s tem onesnažimo pralni stroj ter
odpadno vodo.
2. Oblačila, ki smo jih imeli oblečena pri
pospravljanju, vendar niso prišla v neposreden stik z delci razbite varčne žarnice,
lahko operemo v pralnem stroju.
3. Č
 evlje, ki so prišli v neposreden stik
z delci, obrišemo z vlažno krpi, ki jo
damo v plastično vrečko ali steklen
kozarec.
Odpadki:
Takoj po čiščenju si umijemo roke.
Ker varčne sijalke vsebujejo živo srebro,
jih po koncu življenjske dobe ne smemo
vreči v navadne smeti, temveč jih je treba
prinesti v katero koli trgovino z električnimi napravami (v manjših trgovinah jih
oddate prodajalcu, v večjih pa v posebne
zbiralnike, ki so postavljeni na oddelku
za razsvetljavo), v zbiralnice ZEOS-a ali
komunalne zbiralnice, kjer bodo poskrbeli za pravilno ravnanje z njimi.
EKO komisija
KS Bitnje

Bralni krožek v Bitnjah
V našem bralnem krožku smo se na zimskih srečanjih pogovarjali o zelo različnih
knjigah.
Skupaj z avtorico Rebecco Skloot smo
raziskovali Nesmrtno življenje Henriette
Lacks. Spoznali smo, kako zelo so bile
njene celice pomembne pri odkrivanju
najrazličnejših zdravil za hude bolezni
današnjega časa.
Posegli smo tudi po domačem pisatelju
Mihi Mazziniju in njegovih Drobtinicah.
Ogledali smo si tudi delček filma, ki je
bil posnet po knjigi ter si tako približali
problematiko, ki se je pisatelj dotika.
Prvič smo skupaj prebrali eno od knjig
znanega brazilskega pisatelja Paola Coelha - prebrali smo kar njegovo najnovejšo
za naslovom Alef, ki je med nami pustila
mešane občutke.
Zelo pa nas je pretresla knjiga Samotnost
praštevil, italijanskega pisatelja Paola
Giordana. To knjigo smo si za branje

izbrali vsi bralni krožki, ki delujemo na
Gorenjskem, in ob njej smo se sestali v
Mestni knjižnici Kranj. Spoznali smo se
z drugimi bralci in si izmenjali mnenja.
Bralke iz Bitenj smo prišle do zaključka,
da so taka srečanja zelo dobrodošla.
Mateja Arhar,
mentorica BMK

Praznik KS Bitnje

Okrasimo in polepšajmo naš dom

Praznovanje krajevnega praznika KS
Bitnje, Jošt in Žabnica
V letih 1952 – 1955 je bila na področju
od Zg. Bitenj do Sv. Duha in v hribih
od Križne gore do Čepulj ustanovljena
lokalna oblast – občina Žabnica. 27.
marec je postal občinski praznik, ki
smo ga prvič praznovali na Planici že
leta 1953.
Po ukinitvi malih občin so praznik prevzele krajevne skupnosti Bitnje, Jošt in
Žabnica. Tisega dne, leta 1942, je bila
na pobočju Malega Rovta pri Planici
največja in najbolj tragična bitka na
območju sedanje Mestne občine Kranj.
Zaradi izdaje je Nemška nacistična
policija z 10-krat večjo premočjo
obkolila in napadla sestav Selške čete
Cankarjevega bataljona, ki se je po
Dražgoški bitki dalj časa zadrževala na
tem območju. Od 32 borcev je padlo
14 partizanov in ena partizanka, med
njimi je bil tudi član poveljstva slovenskih partizanov Stane Žagar – narodni
heroj. Okupator je imel 9 mrtvih in več
ranjenih. Preboj pa je trajal štiri dolge
ure. Partizani in partizanke na pobočju
Malega Rovta so se borili proti okupatorju, za svobodo, za pravico vsakega
naroda, da si sam kroji svojo usodo.
Zato za ta del slovenske zgodovine ni
prav nobene potrebe, da bi jo pisali na
novo ali prilagajali dnevnim politikom.
Poleg osrednje proslave na Planici 31.
marca bodo spomin na smrt Staneta
Žagarja – učitelja, po katerem se imenuje tudi OŠ v Kranju, počastili tudi na
šoli.
V vojašnici Kranj bodo v petek, 30.
marca, ob 11. uri predstavniki Mestne
občine Kranj, Vojašnice Kranj in Združenja borcev za vrednote NOB Kranj
položili venec k njegovemu spomeniku.
Vse tri krajevne skupnosti bodo v počastitev praznika v tem času pripravile
različne aktivnosti (razstave, tekmovanja, pohode, gasilsko vajo ...).
Odbor za krajevni praznik
Predsednik Janez Košir

V mesecu februarju smo v KUD Bitnje zaključili ŠK Okrasimo in polepšajmo naš dom,
ki je potekal pod okriljem ACS Ljubljana od meseca oktobra. Krožka so se udeležile
ženske, ki so v osmih srečanjih izdelale novoletno dekoracijo, izvirna novoletna darilca, sešile uporabne predpasnike ter s pomočjo polstenja volne izdelale nakit in etuije
za očala in mobitele. Pri svojem delu so se nekatere prvič srečale s šivalnim strojem,
ki so ga hitro »ukrotile« in udomačile. Največ srečanj smo namenili polstenju volne, ki
je vzbudilo veliko zanimanja. Glede na odziv in prijetno druženje bomo s podobnimi
krožki nadaljevali tudi v prihodnji sezoni.
Tatjana Muraja Oblak,
mentorica ŠK
Dramski krožek
Zasledili smo, da je v Bitnjah pred
davnimi leti delovala dramska skupina.
Z mislijo, da bi dramatiko v vasi spet
obudili, smo se mentorici in člani KUD
Bitnje že nekaj časa spogledovali. Zdaj pa
smo začeli delati, in sicer smo organizirali dramski krožek.

cej dela smo si zadali, a smo odločeni in
vztrajni, da bomo igro zaigrali ob koncu
letošnjega leta.

Imamo veliko volje in želje po novem
znanju, večina pa nas nima izkušenj. Vendar se med seboj dopolnjujemo, saj vsak,
ki je vključen v skupino, prinaša nekaj
novega.
Naša naloga je izbrati primerni tekst za
igro, potem bomo izdelali kostume in
kulise, in seveda se igro naučili. Kar pre-

Naj vas na tem mestu povabim, da se
priključite. S svojimi idejami, znanjem.
Skupaj bomo naredili nekaj krasnega za
kraj, se zabavali, družili in potem pokazali
naše delo.

Sedaj nas v dramskem krožku sodeluje
okoli 10 ljudi, z vsakim srečanjem se nam
še kdo pridruži.

Mateja Arhar,
mentorica
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Sosedov dan v Bitnjah

V vrtcu Biba skrbimo za svoje zdravje

27. maj – svetovni dan sosedov

Z otroki smo se pogovarjali o svojem
zdravju in kako skrbimo zanj.

V naši »ulici« v Zg. Bitnjah se že nekaj let
sosedje srečujemo 27. maja – na svetovni
dan sosedov.
In kako zadevo speljemo?
Preprosto. Vsako leto se javi dobri sosed,
ki ima v posesti lento oz. oglasno tablo.
Povabi vse okoliške sosede, pripravi
prostor, razobesi oglasno tablo, na kateri
je napisano 27. 5. - Evropski dan sosedov.
Povabljeni pa seveda ne pridejo praznih
rok.
Kaj je lepšega, kot prijetno druženje v
dobri družbi, ob dobri hrani in kapljici.
Ob zaključku srečanja lento - oglasno
tablo, gostitelj preda drugemu sosedu, ki
nas bo gostil ob letu osorej.
Krajani in krajanke, korajža velja, povabite svoje sosede na druženje 27. maja in
polepšajte dan sosedom in sebi.
Tatjana Muraja Oblak

Obiskala nas je medicinska sestra, se
pogovarjala z otroki ter jim predstavila
poklic medicinske sestre in zdravnika.
Otroci so ji pripovedovali o svojih
obiskih pri zdravniku. Ker je s seboj
prinesla tudi obveze, so hitro izrazili želje,
naj jim obveže roko, nogo – oziroma so si
hitro izmislili, kaj so si »poškodovali«.
V našem kotičku je nastala zdravstvena
ambulanta, kjer so se otroci obvezovali
med seboj, pisali recepte in po ugotovitvi, da potrebujemo še lekarno za izdajo
zdravil, je nastala še lekarna.
Torej, če se boste »poškodovali«, nas
obiščite. Poskrbeli bomo za vaše poškodbe in vas obvezali. Dobili boste tudi
injekcijo in zdravilo proti bolečinam.
Anica Polajnar

Spominski pohod na Blegoš
Ponovno pripravljamo pohod na Blegoš, ki smo ga lansko leto poimenovali
po športniku in pohodniku Zmagu
Cofu.

Srečanje bomo zaključili ob dobri
hrani in kapljici. Kljub dolgi hoji nam
moči za ples, petje in dobro voljo ne bo
zmanjkalo.

Tokrat se bomo na pohod odpravili
2. junija 2012 ob 4. uri z igrišča. Če bo
deževalo, bomo pohod prestavili na
naslednjo soboto - 9. junija 2012.

Za prevoz do doma se bomo dogovorili
ob prijavi na pohod.

Pohodniki se bomo napotili do Planice,
kjer si bom malo oddahnili, nadaljevali
pot proti Lavtarskem vrhu in sankališču Mišouh, prečkali glavno cesto, jo
ubrali proti smučišču Stari vrh, skrenili
desno proti Sv. Lenartu na vojaško
cesto do Črnega kala, ki je vznožje
in izhodišče za dostope na sam vrh
Blegoša.
Od tam se bomo do cilja napotili po
različnih poteh. Nekateri pohodniki
bodo osvojili vrh, nekateri se bodo
odpravili po cesti do koče na Blegošu,
kjer se bomo vsi zbrali.
Po kratkem postanku bomo pot nadaljevali do vasi Studor, kjer nas bosta kot
vedno pričakala dobrovoljna gostitelja
Nadka in Brane.
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Prijave in prispevek 5€ zbirajo na nogometnem igrišču.
Vabljeni vsi, ki ljubite naravo in imate
dovolj moči za nekajurni pohod.
Irena Eling

Za zdravo življenje
Za nami so že štiri srečanja. Enkrat
smo poklepetali o tem, kako obudimo
spečo zemljo, kako jo nahranimo, kaj
bomo sadili, sejali, kako se zaščitili pred
škodljivci. Beseda je nanesla tudi na divjo
hrano, ki se nam ponuja pomladi: regrat,
koprive, različni pleveli, cvetlice. Tudi na
sadno drevje nismo pozabili. Naši, kivi
in kaki niso več tako redek gost v naših
vrtovih in dobro rodijo tudi v naši vasi.
Drugo srečanje v marcu je bilo namenjeno zdravju. Pogovarjali smo se o tem,
kako si pri boleznih in težavah pomagamo sami in s pomočjo domačih zdravil.
Predstavili smo nekaj koristnih vaj za
naše telo. Na prihodnjih srečanjih bomo
govorili, kaj, kako in kdaj nabiramo divje
zeli in zelišča. Obiskali bomo tudi naravo
in se preizkusili kot nabiralci, pri tem pa
nam bo pomagal preizkušen nabiralec.

Vse o
zeliščnem
vrtu
16. april

16. aprila bomo v GD Bitnje gostili strokovnjakinjo Nevenko Breznik iz KLUBA
GAIA, ki bo predavala na temo »Vse o
zeliščnem vrtu«. Vstop bo prost!
Vabljeni na naša srečanja, ki potekajo
vsak ponedeljek od 18. ure dalje. Razpored je objavljen tudi v priloženem
koledarju.
Tatjana Muraja Oblak,
mentorica ŠK
Predavanje prof. Lučke Kajfež Bogataj
V sklopu izzivov podeželja, KUD Bitnje
vabi na brezplačno predavanje
prof. Lučke Kajfež Bogataj:

Očiščeno Bitnje
Tole je vse, kar nam
je ostalo od plakatov
za čistilno akcijo.
Plakate smo razobesili. Še isti dan pa jih
je neka dobra duša
vse potrgala dol.

»Ali se zavedamo svojega
vpliva na okolje«
v petek, 23. marca 2012, ob 17. uri.
v Gasilskem domu v Bitnjah.
Vabljeni!
Predavanje g. Lojzeta Zavrla
V sklopu izzivov podeželja, KUD Bitnje
vabi na brezplačno predavanje
g. Lojzeta Zavrla:

»Zgodovina Bitenj«
v petek, 30. Marca 2012, ob 17. Uri.
v Gasilskem domu v Bitnjah.
Vabljeni!
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Krajevni praznik

Drage krajanke
, spoštovani kraj
ani!
KUD Bitnje prire
ja tradicionalno
prireditev

,
ajevnem prazniku

Ob kr

Prihod pomlad

27. marcu,

krajankam
iskreno čestitamo
in krajanom!

27. marca 2012

i

ob 17. uri

Za vas bo zaigra
la Dramska skup
ina Mavrica pod
vodstvom Mojce
Kepic, zaplesali
bo
do mladi plesal
folklorne skupin
ci
e iz vrtca Biba, na
stopili bodo mla
inštrumentalisti
di
in otroški pevski
zbor. Za sladek
zaključek in maj
hno pozornost bo
do
poskrbele članic
e KUD Bitnje.
Prisrčno vabljeni
!

KS Bitnje
organizacije
ter vsa društva in

sko slovesnost
Organizacijski odbor za spomin
gro
na Planici nad Crn bom
in
je, Jošt in Žabnica
Bitn
sti
Krajevne skupno
vas vabimo na

svečanost
o
k
s
in
m
o
p
s
jo
n
d
osre
na
Cankarjevega bataljo
ob 69–letnici preboja Selške čete
nov.
minu na petnajst padlih partiza
iz sovražnikovega obroča in spo

V soboto, 31. marca 2012, ob 10. uri
pri spomeniku NOB na Planici.
ali:
Kulturni program bodo oblikov
Staneta Žagarja
OŠ
nci
uče
nj,
Kra
Pihalni orkester Mestne občine
Bitnje
zbor Svoboda Stražišče, KUD
in POŠ Žabnica, Mešani pevski
ke.
vojs
ke
ens
lar ter vojaki Slov
in Žabnica, voditeljica Jelka Štu
vi bo častna občanka MOK
Slavnostni govornik na priredit
prof. Lučka Kajfež Bogataj.
Vljudno vabljeni!

č
Velika no

ne praznike,
Vesele velikonoč
polno mizo dobrot
in lepih pirhov!
KS Bitnje
organizacije
ter vsa društva in

1. maj

Iskrene čestitke ob 1. maju prazniku dela!
KS Bitnje
ter vsa društva in organizacije

Očistimo B

itnje

Krajanke in krajani,
pridružite se nam pri ak
ciji, ki bo

v soboto, 24. marca,
od 9. ure dalje!

Zbrali se bomo v:
Zg. Bitnjah
pri trgovini Mercator,
Sp. Bitnjah
na igrišču, pri znamenju
pod Joštom (ob 8. uri).

tnje
i
B
D
U
K
a
v
a
Razst
nje,
ejo pod okriljem KUD Bit
deluj
Udeleženci krožkov, ki
Bitnje,
razstavo krožkov KUD
sko
an
ad
ml
vabimo na po
ki bo v vrtcu Biba

aja 2012.
od 18. do 20. m

žki:
Sodelujejo študijski kro
ljenje, Bralni krožek
živ
o
rav
delavnice, Zd
Voščilnice, Ustvarjalne
ki krožek.
Sorško polje in Klekljars
uri
v petek, 18. maja ob 17.
Otvoritev razstave bo
za vrtec.
k
čip
bo
až
dr
in dobrodelno
om
ram
og
pr
im
rn
ltu
s ku
Vljudno vabljeni!

