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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,

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

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

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

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

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

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

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

Javna razsvetljava, vigred
Koncesionar

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

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

TEKOČE VZDRŽEVANJE NA PODROČJU KS BITNJE
 V UPRAVLJANJE MESTNI OBČINI KRANJ

POMeMbNO ObveStILO!

Divja odlagališča smeti v gozdu prijavite na e-mail: mestna.inspekcija@kranj.si 
ali na naslov: Mestni inšpektorat, Stritarjeva 8, 4000 Kranj.
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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 prebe-
rete na spletnih straneh www.bitnje.
si ter oglasnih deskah KS Bitnje, ki so 
nameščene po vasi. 

Na navedenih spletnih straneh objav-
ljamo 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 telefon-
ske 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. 

Drage krajanke, spoštovani krajani!

Od našega zadnjega javljanja je minilo precej časa. 
Več razlogov je, zakaj 39. številka Informatorja ni 
izšla prej. Naj vam zaupam le dva: prav veliko nismo 
imeli povedati, kajti v času dopustov miruje tudi 
večina društev in organizacij, eden od vzrokov pa je 
tudi pomanjkanje denarja. Zato smo se v uredništvu 
odločili, da bomo letos izdali eno številko manj kot 
prejšnje leto.

Skorajda bomo obrnili še zadnji list na koledarskem 
letu 2012. Sedaj pa vam imamo veliko za povedati. 
V našem kraju se dogaja, društva delujejo s polno 
paro. O (skoraj) vsem poročamo v glasilu, ki se 
odpira pred vami. Vabimo vas na različne dogodke 
in dejavnosti.

Gasilci so spet zavihali rokave in veselo adaptirajo 
še zadnji del gasilskega doma. Vsi uporabniki 
spodnjega prostora smo se zato, da bi dela potekala 
nemoteno, preselili v zgornje prostore, ki so lepo 
svetli in topli.

Imeli smo ustvarjalno leto in želimo si tako tudi 
leto, ki prihaja. Tudi vam želimo vse najboljše in se 
beremo spet v naslednji številki - 40. po vrsti.

Mateja Arhar, 
urednica

uredništvo: Mateja Arhar, Mirjana Jurjevec,  
Tatjana Muraja Oblak
tehnična urednica: Danaja Oblak
oblikovanje: Danaja Oblak s.p.
tisk: Tiskarna Peg

Zahvala
Zahvaljujemo se Saši Homan s.p., ki je z finančnimi 
sredstvi pomagala pri izidu te številke Informatorja, 
in v njenem imenu želimo vsem krajanom srečno, 
zdravo in uspešno novo leto!

beSeDA
UReDNIštvA
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Da bi v letu, ki prihaja,

mir imeli,
srečo doživeli,

da vam zdravje bi služilo

in razumevanje ne zapustilo.

Srečno 2013!

KS Bitnje ter društva in organizacije, ki delujejo v Bitnjah

         Facebook Informator KS bitnje
Lepo vabljeni k branju novičk na naši Informator Facebook strani. 
Novosti, dogodki, obvestila, nagradne igre, odgovori na vprašanja, 
recepti, fotografije Bitenj in še veliko drugega!

Pojdite na: www.facebook.com/informatorksbitnje

Ali pa s telefonom skenirajte QR kodo na desni.

všečkajte našo stran!
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O dolgo želeni pridobitvi v KS Bitnje 
sem se pogovarjal z Urbanom Ilcem, 
vodjem Oddelka območja zgornje Save, 
ki je del Agencije Republike Slovenije za 
okolje, le-ta pa je v sestavu Ministrstva za 
kmetijstvo in okolje. Najprej je opredelil, 
na katerem delu potoka so potekala ta 
investicijsko-vzdrževalna dela. Regulacija 
potoka Žabnica v Zgornjih Bitnjah se je 
izvajala po projektu VGP Kranj iz leta 
1999 in sicer v štirih fazah med kilome-
trom 5,325 in 5,778 od izvira Žabnice. 
Odgovorni projektant je bil Uroš Ferjan. 
Skupaj je bilo vključenih v ta dela 453 
m struge Žabnice. Obnova se je izvajala 
v štirih fazah. Prvi del od Žepkovega 
mostu gorvodno je v okviru obnove in 
posodobitve mostu v celoti financirala 
MO Kranj in je bil realiziran leta 2009. Na 
naslednjih treh odsekih, dva odseka gor-
vodno proti Šilarjevem mostu ter odsek 
dolvodno proti mostu pri Dagarinu, pa 
so se izvajala obnovitvena in vzdrževalna 
dela v letih 2010, 2011 in 2012. Sredstva za 
izvedbo so bila zagotovljena v razmerju: 
Agencija RS za okolje približno šestdeset 
odstotkov in MO Kranj približno štiride-
set odstotkov.
Kaj je značilno za to obnovo regulacije?
Predvsem to, da je struga Žabnice ume-
ščena v strnjeno naselje in s tem prostor-
sko zelo utesnjena, kar je za zagotavljanje 
ustreznih odtočnih razmer neugodno. 
Obnova pretočenega profila je sledila 
zagotavljanju maksimalno razpoložljive 
širine struge in pretočnost, ki jo je bilo 
moč doseči. Teoretično je pretočni profil 
dimenzioniran na tako imenovano koli-
čino 20-letnih pretokov. Za primerjavo, 1. 
novembra 1990 so bili v Zgornjih Bitnjah 
zabeleženi teoretično sicer višji pretoki, 
vendar so bila po dogodku izvedena 
vzdrževalna dela, ki so pretočnost struge 
Žabnice izboljšala. Po letu 1990 ne beleži-
mo več tako visoke Žabnice.

Skoraj sedemsto tisočakov za Žabnico Zakaj je bil sprejet tak profil ureditve 
struge Žabnice na tem odseku?
Zaradi prostorskih omejitev je bil za 
zagotavljanje maksimalnih odtočnih 
razmer projektiran najbolj optimalen 
profil. Sodobne usmeritve vodarske stro-
ke so naravnane v sonaravne ureditve, 
uporabo naravnih materialov in s tem 
zmanjšanje hidromorfoloških obreme-
nitev vodotokov. Na primer, pri sanaciji 
betonskih korit strug se obrežna zavaro-
vanja nadomešča s kamnito-betonskimi 
zidovi, kjer je nagib brežin bolj strm, 
oziroma kamnitimi zložbami pri manjših 
nagibih brežin. Širina struge je pri zido-
vih na dnu štiri metre, pri zložbah pa 2,80 
do 3,00 metra. Zgoraj je struga široka 
nekaj čez pet metrov. Ta profil struge 
zmore prevajati teoretične 20-letne vode 
ali 15,20 kubičnega metra vode/s.
Koliko vode je prepuščala struga 1. 
novembra letos?
Glede količine vode ne morem odgo-
voriti. Ker so bile to prve večje vode po 
zaključku obnove, lahko ugotovim, da je 
struga uspešno opravljala svojo vlogo. 
Agencija Republike Slovenije za okolje 
na Žabnici nima vodomerne postaje. 
Trenutno na Agenciji Republike Slove-
nije za okolje poteka projekt nadgradnje 
mreže hidroloških postaj površinskih in 
podzemnih voda.
Je kakšna razlika v izvedbi posameznih 
delov te regulacije?
Prvi odsek v območju mostu pri Žepku 
je bil izveden brez talnih pragov, kar se 
je izkazalo kot neustrezno. Prišlo je do po-
glabljanja struge nad Žepkovim mostom. 
Ureditev je bilo potrebno v naslednjih 
letih dopolniti. Na ostalih treh odsekih, 
na katerih je vzdrževalna dela izvajal 
koncesionar VGP Kranj pod okriljem 
Agencije RS za okolje in v sodelovanju 
MO Kranj, je položenih devetnajst talnih 
pragov, za katere so bili uporabljeni po 
dva kubika skal po tekočem metru in 

leseni tramovi. Za pragovi se praviloma 
sicer naredi tolmunček oziroma minimal-
na stopnja, ki je že tolikšna, da zadostno 
zmanjša energijo vode. Naloga talnih 
pragov je, da stabilizirajo niveleto dna 
struge in tako podpirajo obrežno zava-
rovanje, da ne prihaja do poglabljanja in 
tolmunov ob obrežnih zavarovanjih in 
zato, da se dno struge niveletno ustali. S 
tem ne prihaja do poglabljanja struge in 
spodkopavanja obrežnih zavarovanj.
Ko že govoriva o prvem odseku regu-
lirane struge nad Žepkovim mostom, 
omeniva še, ali je struga lahko tako 
zaraščena z rogozom in zlato rozgo, kot 
je bila letos?
Struga se zaraste in tega ni mogoče pre-
prečiti. Dokler zarast ne ovira predvidene 
pretočnosti, ni problematična. Posebej v 
območjih z neurejeno odpadno kanali-
zacijo je dotok organskih hranil obilen 
in zato posledično tudi bujna rast. Ne 
smemo pozabiti, da je struga polna hra-
nil. Šele s kanalizacijskim sistemom bodo 
omejeni pogoji za tako močno zarast.
Bi navedla še nekaj količinskih podatkov 
o uporabljenih materialih.
Koncesionar VGP Kranj je s svojega 
kamnoloma Brezovica pri Kropi upora-
bili okrog 830 kubičnih metrov kamenja 
za zložbe in tri tisoč za kamnito-betonske 
zidove. Uporabili so seveda tudi železne 
armature, beton, drenažne in druge cevi.
Poleg vaše agencije in izvajalcev se pri 
izvedbi teh investicijsko-vzdrževalnih 
del večkrat omenjajo tudi predsednik 
KS Bitnje Boris Oblak ter podžupan MO 
Kranj Bojan Homan. Podpisnik pogodb 
pa je bil podžupan mag. Janez Frelih. 
Kakšna je bila njihova vloga pri tem?
Z občino smo se dogovarjali glede 
sofinanciranja vzdrževalnih del na ob-
stoječi regulaciji. Brežine struge so bile 
zavarovane z obrežnimi zidovi, podpor-
nimi zidovi dvorišč in javnih površin. Z 
obnovo brežin smo bistveno izboljšali 

pretočnost. Obrežna zavarovanja so 
bila različnega nastanka, po lastništvu 
pa zasebna, grajena kot javno dobro ali 
objekti vodne infrastrukture. Država, 
kot upravljavec vodotokov, vzdržuje le 
objekte vodne infrastrukture. Zadovoljni 
smo, da je za zagotovitev celovite obnove 
odseka struge vodotoka s 40 odstotnim 
deležem sofinanciranja treh faz urejanja 
pristopila občina. Agencija RS za okolje 
je iz sredstev za vzdrževalna dela na 
treh odsekih skupaj prispevala 247 tisoč 
evrov. O omenjenih osebah pa to, da 
smo v podžupanu Bojanu Homanu in 
predsedniku KS Bitnje Borisu Oblaku 
našli po letu 1999 sogovornika, ki sta 
bila pripravljena prisluhniti krajanom in 
nam izdatno pripomogla k pridobivanju 
soglasij obrežnih lastnikov in angažira-
nju lokalne skupnosti. Z letom 2002 se je 
namreč spremenil sistem upravljanja z 
vodami. Država, kot upravljalec vodoto-
kov, namreč vzdržuje le objekte vodne 
infrastrukture, tako je bilo potrebno an-
gažirati tudi upravljavce oziroma lastnike 
drugih podpornih zidov in zato se je 
bilo potrebno pogovarjati tudi z drugimi 
deležniki v prostoru. Podžupan Homan 
se je trudil prisluhnil vsem. Na enem od 
posvetov o tej tematiki v KS pa je predse-
dnik sveta Boris Oblak s sodelavci ocenil, 
da se je vzpostavil posluh med lastniki 
zemljišč ob bregovih Žabnice za njeno 
obnovo. Nazadnje smo morali le še uskla-
diti dinamiko zagotavljanja in realizacije 
sredstev vseh udeleženih.
Pri financiranju ste omenili ARSO in 
občino. Bi bilo zaželeno, da bi k izvedbi 
takih del dali svoj prispevek tudi mejaši 
vodotoka?
Primerno. Zakonodaja je na tem področju 
jasna. Država je dolžna zagotavljati vzdr-
ževanje vodotokov in objektov vodne 
infrastrukture. Objekte, kot so grajeno 
javno dobro lokalne skupnosti ali zasebni 
podporni zidovi, ne predstavljajo objek-
tov vodne infrastrukture. To so podporni 
zidovi dvorišč, vrtov, cest, javnih površin. 
Le-te pa mora vzdrževati lastnik oziroma 
upravljalec, investitor.
So bila ta dela na 453 m Žabnice draga 
ali ne?
Za vložena sredstva imamo obnovljen 
pomemben del vodotoka skozi strnjeno 
naselje ter izboljšano poplavno varnost 
preko desetih stanovanjskih objektov. 
Ocenjeno, da je bil vložek vsekakor 
upravičen.
Katera investicijsko-vzdrževalna dela 
so še predvidena na potoku Žabnica?
Ločiti moramo nalogo agencije, ki skrbi 
za vzdrževanje vodotokov, od investicij 
na vodotoke, za katere načrtovanje in iz-

vedbo je predviden Vodni sklad v okviru 
MKO. Naslednje leto bomo morali pristo-
piti k temeljitemu čiščenju, odstranjevanju 
nanosov in zarasti s struge regulacije, 
dolvodno od mostu pri Dagarinu. Struga 
je namreč močno zaraščena. Gorvodno 
izvedenih del, od Šilarejevega mostu nav-
zgor, pa trenutno ni predvidenih ureditev.
Pa bo denar za to?
Za celotno Gorenjsko, območje zgornje 
Save, gorvodno od sotočja Sore in Save 
v Medvodah, je bilo letos za izvajanje 
gospodarske javne službe urejanja voda 
na voljo 823 tisoč evrov, od tega za 
vzdrževalna dela na vodotokih, vodnih in 
priobalnih zemljiščih ter objektih vodne 
infrastrukture 512 tisoč evrov. Obeti za 
leto 2013 niso optimistični. Zato skuša-
mo pri reševanju podobnih primerov, 
kot je bila Žabnica v Zgornjih Bitnjah, 
pritegniti k sofinanciranju in celovitemu 
reševanju tudi občine. V preteklih treh 
letih smo poleg z MO Kranj našli skupni 
jezik še z dvema občinama.
Je še predviden suhi zadrževalnik na 
Žabnici?
Območje predvidenega suhega zadr-
ževalnika, kot ga opredeljuje koncept 
ureditve povodja z leta 1993, je rezervi-
rano v prostorskih dokumentih občine, 
nad nekdanjo puškarno. Suhi zadrže-
valnik je namenjen sploščitvi odtoka, 
torej zadržanju tiste količino vode, ki je 
zaradi strnjene poselitve in omejenih 
prostorskih možnosti v realnem času 
ni mogoče odvesti skozi Bitnje in tako 
zagotoviti poplavno varnost ob nastopu 

Žabnica v urejeni struge 1. novembra 
letos. (Foto: Stanislav Jesenovec)

Tokrat sta za sanacijsko-vzdrževalna 
dela prispevali denar le država in občina. 
(Foto: Stanislav Jesenovec)

Piše: Urban Ilc

Dolvodno od tega mostu naj 
bi prihodnje leto očistili zarast 
in naplavine v strugi. (Foto: 
Stanislav Jesenovec)

100-letnih vodah. O tehničnih rešitvah 
je trenutno prezgodaj govoriti. Koncept 
ureditve predvideva volumen približno 
70 tisoč kubičnih metrov vode, tako naj bi 
zmanjšal količino vode skozi Bitnje s 22 na 
do 10 kubičnih metrov. Ureditev suhega 
zadrževalnika Žabnica že več let uvršča-
mo v predlog investicij Vodnega sklada.
Česa pa v povezavi s potokom Žabnica 
ne bi smeli spregledati?
Predvsem je potrebno preurediti premo-
stitve, tako, da bodo prevajale zadostne 
vodne količine. Urediti je potrebno 
padavinsko odvodnjo celotnega območja 
in zaledja Bitenj, tako da ne bo prihajalo 
do nekontroliranih izpustov na teren ali 
dodatnega obremenjevanja vodotoka 
Žabnica. Predvsem pa je pomembno, da 
se zavedamo, da je voda naravna dobrina, 
ki potrebuje svoj prostor, območja za 
razlivanje in da na ta območja ne posega-
mo s poselitvijo ali drugimi posegi. Ra-
zlivne travniške površine so pomembna 
retenzija tako za zmanjševanje poplavne 
ogroženosti dolvodnih površin kot za 
bogatenje talnih vodonosnikov.

Stanislav Jesenovec

Po podatkih, ki nam jih je posredovala iz 
MO Kranj Mendi Kokot iz službe za od-
nose z javnostmi in protokol je Mestna 
občina Kranj za projekt sanacije potoka 
Žabnica prispevala: leta 2009: 63.045,84 
evrov, naslednje leto 195.510,86, leta 2011 
80.334,02 in letos 104.302,47 evrov.



| 6 | informator39 | gruden 2012 gruden 2012 | informator39 | 7 |

Prijave na mestno inšpekcijo

Koši za pasje kakce

Medobčinski inšpektorat Kranj 

Medobčinski inšpektorat Kranj kot 
upravni in prekrškovni organ opravlja 
naslednje naloge:

-  opravlja nadzor nad izvajanjem 
državnih in občinskih predpisov, s 
katerimi občine ustanoviteljice ure-
jajo zadeve iz izvirne pristojnosti in 
zadeve iz prenesene pristojnosti  
z države na občino,

-  spremlja, analizira in podaja predlo-
ge za izboljšanje stanja na področjih, 
ki jih nadzira,

-  vodi upravni postopek na prvi in 
drugi stopnji s področja Medobčin-
skega inšpektorata Kranj,

-  pripravlja in izvaja proračun s po-
dročja Medobčinskega inšpektorata 
Kranj,

-  pripravlja strokovne podlage in 
razpisne dokumentacije za javna 
naročila s področja Medobčinskega 
inšpektorata Kranj,

-  opravlja druge upravne in strokovne 
naloge s svojega delovnega področja.

Prijave mestnem inšpektoratu

Krajani lahko vse nepravilnosti 
prijavite na Medobčinski inšpektorat 
Kranj. 

Prijave lahko podate tudi anonimno. 
Prijavo lahko pošljete tudi na KS 
Bitnje (lahko tudi anonimno) in po-
sredovali jo bomo naprej na Medob-
činski inšpektorat. KS Bitnje sama ne 
prijavlja nepravilnosti, temveč samo 
posreduje vaše prijave naprej.

Po elektronski pošti lahko pošljete 
prijave na medobcinski.inspektorat@
kranj.si.

Kontaktne osebe

Trentno so kontaktne osebe za Medob-
činski inšpektorat Kranj:

vodja Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Kranj, Robert Zadnik (robert.
zadnik@kranj.si), 04 237 31 43,
inšpektor, Barbara Zaletel (barbara.
zaletel@kranj.si), 04 237 32 16,
inšpektor, Aleš Bizjan (ales.bizjan@
kranj.si), 04 237 33 51,
inšpektor, Slavka Remic (slavka.
remic@kranj.si), 04 237 33 56,
inšpektor, Slavko Savič (slavko.savic@
kranj.si), 04 237 32 10.
Aktualne informacije pa dobite na 
strani Mestne občine Kranj: http://
www.kranj.si/KRANJ_SI,,mestna_
obcina,mestna_uprava,medobcinski_
inspektorat_kranj.htm.

Delovno področje in naloge medobčin-
skega redarstva kot službe v sestavi 
inšpektorata določa zakon ali na 
podlagi zakona izdan občinski pred-
pis. Medobčinsko redarstvo opravlja 
naslednje naloge:

-  nadzoruje in zagotavlja pogoje za 
varen in neoviran cestni promet v 
naseljih,

-  varuje ceste in okolje v naseljih in na 
občinskih cestah zunaj naselij,

-  skrbi za varnost na občinskih javnih 
poteh, rekreacijskih in drugih javnih 
površinah,

-  varuje javno premoženje, naravno in 
kulturno dediščino,

-  vzdržuje javni red in mir,
-  spremlja, analizira in podaja predlo-

ge za izboljšanje stanja na področjih, 
ki jih nadzira,

-  opravlja druge upravne in strokovne 
naloge s svojega delovnega področja.

Po dveletnih prošnjah na Mestni 
občini, da bi nam namestili nekaj 
košev za pasje kakce, smo končno 
dobili - enega, ki smo smo namestili 
pri transformatorju - Pot v Bitnje, ker 
je tam veliko veliko sprehajalcev s 
psi, tako iz naselja Pot v Bitnje kot iz 
Bitenj.

Vse lastnike psov pozivamo, saj 
verjamemo v njihovo ozaveščenost, 
da uporabljajo vrečke in koš za 
pasje kakce, saj s tem preprečujemo 
onesnaževanje tako privatne kot 
javne površine.

DOGAJA

Jeseni smo se že deveto sezono zapored 
zbrale bralke Bralnega krožka Sorško 
polje. Celo poletje smo prebirale knjige, 
ki so nam prišle pod roke in so se nam 
zdele vredne branja. Kajti, le zakaj bi 
brale nekaj, kar nam ni všeč in nas 
ne potegne, če je na knjižnih policah 
neomejeno število dobrih knjig? Padli 
so predlogi, kaj bomo brale med našim 
skupnim bralnim potepanjem. Pa še od 
prejšnjih sezon je ostalo nekaj knjig, za 
katere bi bilo prav, da bi jih prebrale.
In tako sedaj spet beremo in se srečuje-
mo. Sprememba letošnje sezone je, da se 
srečujemo na tri tedne, kajti tako imamo 
več časa za branje.

Z bralnimi krožki, ki delujejo na gorenj-
skem, smo lani imeli skupni projekt 
in ponovili ga bomo tudi v tej bralni 
sezoni. Vsi bomo prebrali knjigo Nočni 
vlak v Lizbono, pisatelja Pascala Mercie-
ra, marca pa bo sledilo skupno srečanje 
v Mestni knjižnici Kranj.

Srečanja Bralnega krožka Sorško polje 
so vsako tretjo sredo v Gasilskem domu 
Bitnje. Vabljeni novi bralci!

Mateja Arhar, mentorica BMK

Ženske v Bitnjah rade ustvarjamo in 
zato tudi rade obiskujemo ustvarjalne 
krožke. Prvo srečanje našega ustvarjal-
nega krožka smo imele v začetku okto-
bra, poimenovale pa smo ga Ustvarjamo 
za družino in dom. Domenile smo se, kaj 
bomo v novi ustvarjalni sezoni naredile 
- kvačkane izdelke, adventne aranžma-
je, torbe iz ostankov blaga, nakit ... pa 
morda še kaj.
Zdaj se srečujemo s kvačko v rokah. 
Skvačkale smo ogromno najrazličnejših 
rožic, ki smo jih našile na kape, torbice, 
oblačila. Ker se približuje zima, smo 
se lotile kvačkanih kap. Okrasile smo 
jih z rožicami. Lotile smo se kvačkanja 
nakita. Kako čudoviti izdelki so nastajali 
izpod spretnih rok naših ustvarjalk! Iz 

Na Sorškem polju spet beremo

Ustvarjamo za družino in dom

najrazličnejših barv perlic in sukanca 
za kvačkanje smo skvačkale barvite 
ogrlice, ki jih bomo svojim najbližjim 
podarile za praznike.
Izdelovale smo adventne aranžmaje. 
Vsaka izmed nas je naredila posebne-
ga, takega, kot pristoji njenemu okusu, 
značaju in njenemu domu. A vsi so bili 
prekrasni.
V decembru in januarju bomo še roko-
vale z volno, potem pa se bomo lotile 
izdelkov s šivanko.
Še vedno se lahko pridružite ustvar-
jalkam, naša vrata so vsem na stežaj 
odprta. Dobivamo se vsak torek ob 17. 
uri in ustvarjamo do večera.

Mateja Arhar, mentorica ŠK

Foto: David Oblak
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Napovednik zima
PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA NEDELJA

3. 12. 4. 12. 5. 12. 6. 12. 7. 12. 8. 12. 9. 12. 

DU ŽABNICA 
šah v Ledinah, 17.00 
ženska telovadba, 18.00

KUD Bitnje,  
Ustvarjamo za družino 
in dom, 17.00-19.30

KUD Bitnje,  
Kleklanje, 17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA 
Bitnje, 17.00-19.00

DEDEK MRAZ,  
KS Bitnje in KUD 
Bitnje, 16.00 POŠ 
Žabnica

DU BITNJE 
STRAŽIŠČE 
ženska telovadba, 18.00 
v GD Bitnje

KUD Bitnje razstavlja 
v Šmartinskem domu 
Stražišče od 4. do 7. 12. 
od 18. do 21. ure.

KUD Bitnje,  
Bralni krožek, 20.00-
22.30

PGD Bitnje, 
gasilske delavnice, 
usposabljanje 
18.00-21.30

KUD Bitnje razstavlja 
v Šmartinskem domu 
Stražišče od 4. do 7. 12. 
od 18. do 21. ure.

10. 12. 11. 12. 12. 12. 13. 12. 14. 12. 15. 12. 16. 12. 

DU ŽABNICA 
šah v Ledinah, 17.00 
ženska telovadba, 18.00

KUD Bitnje,  
Ustvarjamo za družino 
in dom, 17.00-19.30

KUD Bitnje,  
Kleklanje, 17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA 
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE 
STRAŽIŠČE 
ženska telovadba, 18.00 
v GD Bitnje

DU Bitnje 
Stražišče Obisk 
pri Keramičarstvu 
Konjedic v Stražišču.

KUD BITNJE, 
novoletna večerja

PGD Bitnje, 
gasilske delavnice za 
mladino 
18.00-19.00

PGD Bitnje, 
delavnice za članice 
20.00-21.30

17. 12. 18. 12. 19. 12. 20. 12. 21. 12. 22. 12. 23. 12. 

DU ŽABNICA 
šah v Ledinah, 17.00 
ženska telovadba, 18.00

KUD Bitnje,  
Ustvarjamo za družino 
in dom, 17.00-19.30

KUD Bitnje,  
Kleklanje, 17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA 
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE 
STRAŽIŠČE 
silvestrovanje v 
Šmartinskem domu

DU ŽABNICA 
prednovoletno srečanje

PGD Bitnje, 
zaključek za operativne 
gasilce 
20.00-22.00

PGD Bitnje, 
novoletna zabava za 
gasilsko mladino, 
19.00-21.00

KUD Bitnje,  
Bralni krožek, 18.00

DU BITNJE 
STRAŽIŠČE 
ženska telovadba, 18.00 
v GD Bitnje

24. 12. 25 . 12. 26. 12. 27. 12. 28. 12. 29. 12. 30. 12. 

DU ŽABNICA 
šah v Ledinah, 17.00 
ženska telovadba, 18.00

VESEL BOŽIČ! KUD Bitnje,  
Kleklanje, 17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA 
Bitnje, 17.00-19.00

PGD Bitnje, 
delavnice za članice 
20.00-21.30

31. 12. 1. 1. 2. 1.  3. 1.  4. 1.  5. 1.  6. 1.  

DU ŽABNICA 
šah v Ledinah, 17.00 
ženska telovadba, 18.00

SREČNO  
NOVO LETO!

KUD Bitnje,  
Kleklanje, 17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA 
Bitnje, 17.00-19.00

KUD Bitnje,  
Pevski zbor, 9.00-11.00

7. 1.  8. 1.  9. 1.  10. 1.  11. 1.  12. 1.  13. 1.  

DU ŽABNICA 
šah v Ledinah, 17.00 
ženska telovadba, 18.00

KUD Bitnje,  
Ustvarjamo za družino 
in dom, 17.00-19.30

KUD Bitnje,  
Kleklanje, 17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA 
Bitnje, 17.00-19.00

KUD Bitnje,  
Pevski zbor, 9.00-11.00

DU BITNJE 
STRAŽIŠČE 
ženska telovadba, 18.00 
v GD Bitnje

KUD Bitnje,  
Bralni krožek, 20.00-
22.30

PGD Bitnje, 
gasilske delavnice za 
mladino 
18.00-19.00

PGD Bitnje, 
delavnice za članice 
20.00-21.30

14. 1.  15. 1.  16. 1.  17. 1.  18. 1.  19. 1.  20. 1.  

DU ŽABNICA 
šah v Ledinah, 17.00 
ženska telovadba, 18.00

KUD Bitnje,  
Ustvarjamo za družino 
in dom, 17.00-19.30

KUD Bitnje,  
Kleklanje, 17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA 
Bitnje, 17.00-19.00

KUD Bitnje,  
Pevski zbor, 9.00-11.00

DU BITNJE 
STRAŽIŠČE 
ženska telovadba, 18.00 
v GD Bitnje

PGD Bitnje, 
usposabljanje 
operativnih gasilcev, 
20.00-21.30

PGD Bitnje, 
gasilske delavnice za 
mladino 
18.00-19.00

21. 1.  22. 1.  23. 1.  24. 1.  25. 1.  26. 1.  27. 1.  

DU ŽABNICA 
šah v Ledinah, 17.00 
ženska telovadba, 18.00

KUD Bitnje,  
Ustvarjamo za družino 
in dom, 17.00-19.30

KUD Bitnje,  
Kleklanje, 17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA 
Bitnje, 17.00-19.00

PGD Bitnje, 
delavnice za članice 
20.00-21.30

KUD Bitnje,  
Pevski zbor, 9.00-11.00

DU BITNJE 
STRAŽIŠČE 
ženska telovadba, 18.00 
v GD Bitnje

PGD Bitnje, 
gasilske delavnice za 
mladino 
18.00-19.00

28. 1.  29. 1.  30. 1.  31. 1.  1. 2.  2. 2.  3. 2.  

DU ŽABNICA 
šah v Ledinah, 17.00

KUD Bitnje,  
Ustvarjamo za družino 
in dom, 17.00-19.30

KUD Bitnje,  
Kleklanje, 17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA 
Bitnje, 17.00-19.00

KUD Bitnje,  
Pevski zbor, 9.00-11.00

DU BITNJE 
STRAŽIŠČE 
ženska telovadba, 18.00 
v GD Bitnje

KUD Bitnje,  
Bralni krožek, 20.00-
22.30

PGD Bitnje, 
gasilske delavnice za 
mladino 
18.00-19.00

PGD Bitnje, 
OBČNI ZBOR, 
VOLITVE 

PGD Bitnje, 
usposabljanje 
operativnih gasilcev, 
20.00-21.30

4. 2.  5. 2.  6. 2.  7. 2.  8. 2. 9. 2. 10. 2. 

DU ŽABNICA 
šah v Ledinah, 17.00 
ženska telovadba, 18.00

KUD Bitnje,  
Ustvarjamo za družino 
in dom, 17.00-19.30

KUD Bitnje,  
Kleklanje, 17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA 
Bitnje, 17.00-19.00

DAN KULTURE KUD Bitnje,  
Pevski zbor, 9.00-11.00

KUD Bitnje, ŠK 
Za zdravo življenje, 
17.00-19.00

PGD Bitnje, 
gasilske delavnice za 
mladino 
18.00-19.00

PGD Bitnje, 
delavnice za članice, 
maškarada 
20.00-21.30

DU BITNJE 
STRAŽIŠČE 
ženska telovadba, 18.00 
v GD Bitnje

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA NEDELJA

11. 2. 12. 2. 13. 2. 14. 2. 15. 2. 16. 2. 17. 2. 

DU ŽABNICA 
šah v Ledinah, 17.00 
ženska telovadba, 18.00

KUD Bitnje,  
Ustvarjamo za družino 
in dom, 17.00-19.30

KUD Bitnje,  
Kleklanje, 17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA 
Bitnje, 17.00-19.00

KUD Bitnje,  
Pevski zbor, 9.00-11.00

KUD Bitnje, ŠK 
Za zdravo življenje, 
17.00-19.00

PGD Bitnje, 
usposabljanje 
operativnih gasilcev, 
20.00-21.30

PGD Bitnje, 
gasilske delavnice za 
mladino 
18.00-19.00

DU BITNJE 
STRAŽIŠČE 
ženska telovadba, 18.00 
v GD Bitnje

18. 2. 19. 2. 20. 2. 21. 2. 22. 2. 23. 2. 24. 2. 

DU ŽABNICA 
šah v Ledinah, 17.00 
ženska telovadba, 18.00

KUD Bitnje,  
Ustvarjamo za družino 
in dom, 17.00-19.30

KUD Bitnje,  
Kleklanje, 17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA 
Bitnje, 17.00-19.00

PGD Bitnje, 
delavnice za članice 
20.00-21.30

KUD Bitnje,  
Pevski zbor, 9.00-11.00

KUD Bitnje, ŠK 
Za zdravo življenje, 
17.00-19.00

PGD Bitnje, 
gasilske delavnice za 
mladino 
18.00-19.00

DU BITNJE 
STRAŽIŠČE 
ženska telovadba, 18.00 
v GD Bitnje

KUD Bitnje,  
Bralni krožek, 20.00-
22.30

DU BITNJE 
STRAŽIŠČE 
Izola, kopanje

DU BITNJE 
STRAŽIŠČE 
Izola, kopanje

DU BITNJE 
STRAŽIŠČE 
Izola, kopanje

DU BITNJE 
STRAŽIŠČE 
Izola, kopanje

25. 2. 26. 2. 27. 2. 28. 2. 1. 3. 2. 3. 3. 3. 

DU ŽABNICA 
šah v Ledinah, 17.00

KUD Bitnje,  
Ustvarjamo za družino 
in dom, 17.00-19.30

KUD Bitnje,  
Kleklanje, 17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA 
Bitnje, 17.00-19.00

KUD Bitnje,  
Pevski zbor, 9.00-11.00

KUD Bitnje, ŠK 
Za zdravo življenje, 
17.00-19.00

PGD Bitnje, 
usposabljanje 
operativnih gasilcev, 
20.00-21.30

PGD Bitnje, 
gasilske delavnice za 
mladino 
18.00-19.00

DU BITNJE 
STRAŽIŠČE 
ženska telovadba, 18.00 
v GD Bitnje

4. 3. 5. 3. 6. 3. 7. 3. 8. 3. 9. 3. 10. 3. 

DU ŽABNICA 
šah v Ledinah, 17.00 
ženska telovadba, 18.00

KUD Bitnje,  
Ustvarjamo za družino 
in dom, 17.00-19.30

KUD Bitnje,  
Kleklanje, 17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA 
Bitnje, 17.00-19.00

PGD Bitnje, 
delavnice za članice 
20.00-21.30

KUD Bitnje,  
Pevski zbor, 9.00-11.00

KUD Bitnje, ŠK 
Za zdravo življenje, 
17.00-19.00

PGD Bitnje, 
gasilske delavnice za 
mladino 
18.00-19.00

DU BITNJE 
STRAŽIŠČE 
ženska telovadba, 18.00 
v GD Bitnje

11. 3. 12. 3. 13. 3. 14. 3. 15. 3. 16. 3. 17. 3. 

DU ŽABNICA 
šah v Ledinah, 17.00 
ženska telovadba, 18.00

KUD Bitnje,  
Ustvarjamo za družino 
in dom, 17.00-19.30

KUD Bitnje,  
Kleklanje, 17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA 
Bitnje, 17.00-19.00

KUD Bitnje,  
Pevski zbor, 9.00-11.00

KUD Bitnje, ŠK 
Za zdravo življenje, 
17.00-19.00

PGD Bitnje, 
usposabljanje 
operativnih gasilcev, 
20.00-21.30

PGD Bitnje, 
gasilske delavnice za 
mladino 
18.00-19.00

DU BITNJE 
STRAŽIŠČE 
ženska telovadba, 18.00 
v GD Bitnje

KUD Bitnje,  
Bralni krožek, 20.00-
22.30

18. 3. 19. 3. 20. 3. 21. 3. 22. 3. 23. 3. 24. 3. 

DU ŽABNICA 
šah v Ledinah, 17.00 
ženska telovadba, 18.00

KUD Bitnje,  
Ustvarjamo za družino 
in dom, 17.00-19.30

KUD Bitnje,  
Kleklanje, 17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA 
Bitnje, 17.00-19.00

PGD Bitnje, 
delavnice za članice 
20.00-21.30

KUD Bitnje,  
Pevski zbor, 9.00-11.00

KUD Bitnje, ŠK 
Za zdravo življenje, 
17.00-19.00

PGD Bitnje, 
gasilske delavnice za 
mladino 
18.00-19.00

25. 3. 26. 3. 27. 3. 28. 3. 29. 3. 30. 3. 31. 3. 

DU ŽABNICA 
šah v Ledinah, 17.00 
ženska telovadba, 18.00

KUD Bitnje,  
Ustvarjamo za družino 
in dom, 17.00-19.30

KUD Bitnje,  
Kleklanje, 17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA 
Bitnje, 17.00-19.00

KUD Bitnje,  
Pevski zbor, 9.00-11.00

KUD Bitnje, ŠK 
Za zdravo življenje, 
17.00-19.00

PGD Bitnje, 
usposabljanje 
operativnih gasilcev, 
20.00-21.30

PGD Bitnje, 
gasilske delavnice za 
mladino 
18.00-19.00

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).
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Dan spomina na mrtve smo obeležili 
1. novembra pri spomeniku v Žabnici. 
Kulturni program je pripravilo Kulturno 
umetniško društvo Bitnje s povezovalko 
Mojco Kepic. Sodeloval je otroški pevski 
zbor Bitnje z zborovodkinjo Dašo Arhar, 
ki je zapel dve skladbi: Lipa zelenela je 
in Doli v kraju sama zase, otroci iz vrtca 
Biba so se predstavili z deklamacijo, 
Tina, Eva, Maša in Nadja so recitirale 
otožne recitacije, Žana in Nadja pa sta v 
duetu zapeli skladbo Zagorski zvonovi.
Kljub deževnemu dopoldnevu smo spo-
min na padle junake 2. svetovne vojne 
dostojno počastili. Predstavniki orga-
nizacij so k spomeniku položili vence, 
prav tako so vence položili k obeležjem 
po vaseh.

Mateja Arhar 

Ponavadi smo se odpeljali na izlet 
pozno pomladi, letos pa smo naš izlet 
prestavili v tople jesenske barve. Tako 
smo gorenjski zrak za en dan zamenjali 
za primorskega in se pustili razvajati 
članom društva Anbot iz Pirana.
Sobota, 22. septembra, je sprva kazala 
hladne zobe. Na Ravbarkomandi nas je 
prepihalo do kosti, ko pa smo se zapelja-
li skozi tunel avtoceste, smo pred seboj 
zagledali v soncu kopajoč Koper.
Avtobus smo zapustili v Piranu, kjer so 
nas sprejeli in pogostili člani društva 
Anbot. Po okrepčilu in ogledu njihovih 
prostorov smo se napotili po mestu Pi-
ran. Ogledali smo si čudovito obmorsko 
mesto, ki kljub svoji majhnosti skriva 
ogromno zgodovinskih znamenitosti in 
skrivnosti.

Ogled smo zaključili na Tartinijevem 
trgu, kjer je društvo Anbot pripravilo 
v okviru »Dnevov evropske kulturne 
dediščine« sejem starin, dobrot narave 
in predstavitev njihovih študijskih krož-
kov. Veliko udeležencev izleta je zasedlo 
mesta v različnih delavnicah, kjer so 
nastajali različni izdelki (pletene ribe, 

Prostovoljci župnijske karitas Kranj – 
Šmartin se zavzeto trudimo, da bi svet 
postal lepši.
Največ poletne energije smo posvetili 
akciji „Šolske potrebščine”. Kar 33 druži-
nam, v katerih je 131 otrok, smo razdelili 
bone DZS v skupni vrednosti 5.970,00 
EUR. Poleg bonov smo za vsakega otro-
ka in še 19 drugih otrok pripravili pakete 
šolskih potrebščin v skupni vrednosti 
približno 700 EUR. Podprli smo tudi 
oratorij v župniji Kranj – Šmartin, ora-
torij v Bolgariji, odpravo medicincev na 
Madagaskar, spomnili smo se sirotišnice 
v Medjugorju, ki so jo konec avgusta 
obiskali letošnji birmanci z oratorijskimi 
animatorji.
Septembra smo začeli z akcijo zbiranja 
ozimnice. Že tretje leto zapored pet 
gospodarjev stražiških velikih kmetij 
podarja krompir, zelje, čebulo, korenje, za 
kar smo jim zelo hvaležni, še bolj pa naši 
upravičenci.
Sledila je organizacija misijonske tombo-
le, ki je na misijonsko leto že tretje leto 
zapored napolnila dvorano Šmartinske-
ga doma. V prireditev nas je popeljala 
pesem otroškega pevskega zbora Sončni 
žarek, sledilo je večglasno ubrano petje 

Da smo za svoje zdravje odgovorni 
predvsem sami in da lahko zanj nare-
dimo največ sami, smo že velikokrat 
ugotovili. Zato je toliko bolj pomemb-
no, da poleg vseh pomembnih informa-
cij, ki nas dnevno bombandirajo, kako 
bomo ohranili svoje zdravje, pridobimo 
koristne in izluščene informacije, ki so 
preproste in vsem na dosegu rok.
Naša srečanja ŠK - Za zdravo življenje 
bomo nadaljevali v duhu zdravega na-
čina življenja, v ponedeljek, 4. februar-
ja 2013, ob 17. uri v GD Bitnje.
Obudili bomo spomin na preteklo 
delo na naših vrtovih in sadovnjakih, 
pregledali zapiske, izmenjali znanja 
in izkušnje ter zamenjali pridelana se-
mena. Obnovili bomo znanje biodina-
mičnega pridelovanja pridelkov in več 
časa namenili tudi permakulturi.

Komemoracija pri spomeniku v Žabnici KUD-ov jesenski izlet

Župnijska karitas Kranj - šmartin

študijski krožek Za zdravo življenje

Nekaj srečanj bomo namenili zdravi 
prehrani. Pravilni izbiri in pripravi hra-
ne. Poiskali bomo strokovnjaka, ki nam 
bo povedal kaj več o zdravem načinu 
prehranjevanja. Aktivno se bodo vklju-
čili tudi naši krožkarji, ki so postali že 
pravi mojstri priprave hrane. Izmenjali 
si bomo recepte pa tudi okusili bomo 
kaj dobrega in zdravega.

Gibanje in duhovni mir sta pomembni 
sestavini za zdravega človeka, sploh v 
tem tempu, ki nas obkroža. V ta namen 
bomo nekaj srečanj namenili pogovoru, 
kako si lahko človek sam pomaga pri 
premagovanju ovir, na katere naleti v 
svojem življenju. Strokovnjak meditaci-
je nam bo predstavil enega od načinov.
Tudi na čiščenje svoje okolice ne bomo 
pozabili. Naravna in poceni čistila so 
izjemna, so poceni in učinkovita. Kje 
jih kupimo in kako pripravimo, tudi o 
tem bo tekla beseda. Enako je s koz-
metiko. Besedo pa bomo namenili tudi 
pohištvu in aparatom, ki nas obkrožajo.
Če bomo imeli dovolj časa, bomo naš 
prostor zapustili in se bomo odpra-
vili na ogled permakulturnega vrta, 
biodinamične kmetije in biodinamične 
tržnice.

Srečanja bomo imeli vsak ponede-
ljek od februarja do konec aprila, ko 
bo že dovolj toplo, da bomo vse nove 
izkušnje lahko preverili na svojih 
koščkih zemlje.

dišeče vrečke s sivko, napisne tablice, 
pisarije s kaligrafijo ...). Nekaj korajžnih 
udeležencev je svoje kosti namočilo v 
morju in se tako poslovilo od poletja.
Prehitro je minil čas v delavnicah in na 
plaži in že smo se morali posloviti od 
naših gostiteljev. Odpeljali smo se na 
pripravljeno kosilo. Po obilni in okusni 
morski hrani smo se nadaljevali pot v 
Sečo, kjer nas je sprejela lastnica rastli-
njakov, v katerih že preko 30 let gojijo 
kaktuse.

Polni vtisov, a ne bodic, in vrečk, v 
katerih so se bohotile nakupljene bodi-
časte rastline, smo pot nadaljevali proti 
mejnemu prehodu, kjer smo na meji 
zavili desno in se ustavili v solinarskem 
muzeju.
Po ogledu in demonstraciji prikaza nabi-
ranja soli smo v čudovitem sončnem 
zahodu zapustili naše slovensko morje 
in se opravili proti domu.

Tatjana Muraja Oblak

mladinskega pevskega zbora Dotik, pika 
na i pa je bila igra mladih o misijonjarju 
Baragi, ki je imela domiselne komične 
dodatke. Žreb je med srečneže s polni-
mi tombolskimi karticami razdelil 135 
dobitkov, za kar velja pohvaliti številne 
sponzorje. Najbolj pa smo lahko veseli, 
da smo za pomoč misijonarju Izidorju 
Grošlju, našemu bivšemu kaplanu, ki 
deluje na Madagaskarju, ter misijonarju 
Danilu Lisjaku, ki je v Ugandi, zbrali 
2.255,00 EUR.
Konec oktobra smo se priključili akci-
ji Škofijske karitas „Manjša sveča, za 
sočloveka sreča”. Nismo imeli težav, vseh 
300 sveč je našlo lastnike in z zbrani-
mi darovi bomo lahko dokupili nekaj 
dodatne hrane za naše upravičence. 
Potrebno je omeniti, da se je delitev iz 5 
tednov razporedila na 8 tednov. Velikost 
paketa se žal ni povečala, zato skuša naša 
karitas to reševati z dokupljenimi dodatki 
k paketom.

Zdaj nabiramo in sušimo mah in ostale 
plodove, da bomo konec novembra lahko 
izdelovali adventne venčke. Prav tako 
že iščemo najugodnejše ponudbe, da 
bomo sv. Miklavžu pomagali oblikovati 

pakete za obdarovanje. Sodelujemo v 
odboru Stražiškega kulturnega tedna, 
ki je vsako leto prvi teden v decembru. 
Sreda, 5. decembra, je naš večer, saj na ta 
večer pridne otroke najprej razveselimo z 
igrico, na koncu pa jih obišče sv. Miklavž.
Zadnja prireditev letošnjega leta bo ko-
ledovanje, v soboto, 29. decembra, bodo 
skozi bitenjške vasi koledniki prepevali 
in delili koledniški blagoslov.
Dolgčasa prostovoljci karitas res ne 
poznamo. Da si naberemo novih moči, 
pa bomo imeli v soboto, 24. novembra, 
seminar za prostovoljce in naše podpor-
nike, ki se ga res veselimo.

V naše prostore na Jernejevi ul. 4 v 
Stražišču ste vabljeni vsi. Veseli smo 
vsega podarjenega in tudi radi delimo 
podarjeno, zato spet končujem sestavek z 
uradnimi urami naše karitas hiše:

- ponedeljek, 15.00 do 19.00,
- torek, 16.00 do 18.00,
- sreda, 15.00 do 19.00.

Veseli bomo vašega obiska.

Irena Dolenc

V upanju, da se bo naš krog udeležen-
cev študijskega krožka povečal,
vam želim prijetne božične praznike in 
zdravo ter uspešno novo leto.

Tatjana Muraja Oblak
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Garancija za obstoj vsakega društva 
so mladi. Tudi pri nas pridno skrbimo 
za gasilsko mladino. Trenutno gasil-
ske aktivnosti obiskuje 35 otrok, za 
njihovo varnost pa skrbimo mentorji. 
Za najmlajše pionirčke si čas vzamejo 
Katarina P., Igor in Ana E., mladinci pa 
poleg mene sekirajo še Anžeta, Uroša 
in Tadejo.

Aktivnosti potekajo skozi celo leto. 
Začeli smo aprila z občinsko orienta-
cijo, ki je bila letos v Spodnjih Bitnjah. 
Sodelovali smo z osmimi ekipami in 
ekipa mladincev, v sestavi Domen, 
Miha in Gašper, so postali občinski 
prvaki. S tem so si zagotovili nastop 
na regijskem tekmovanju, ki je junija 
potekalo na Primskovem. V mesecu 
maju smo na občinskem tekmovanju 
sodelovali s tremi ekipami.

Ob koncu šolskega leta smo za naše 
pridne mlade gasilce priredili piknik, 
kjer smo se poveselili z vodnimi 
igrami. Med počitnicami so otroci in 
mentorji počivali, kljub temu pa jih je 
veliko pomagalo na naši vse bolj od-
mevni prireditvi Noč v Bitnjah, za kar 
se jim na tem mestu še enkrat iskreno 
zahvaljujem.

Z začetkom šolskega leta smo pričeli 
z vajami za občinski kviz. Na Trstenik 
smo se odpravili z devetimi ekipami in 
v kategoriji mladincev osvojili dvoj-
no zmago. Prvo mesto so si s svojim 

Ponosni na svoj podmladek

znanjem izborili nepremagljivi Domen, 
Miha in Gašper, drugo mesto pa so s 
svojo iznajdljivostjo dosegla dekleta 
Klara, Lea in Nieves. Obe ekipi sta se 
uvrstili na regijsko tekmovanje, ki je v 
novembru potekalo v Šenčurju. Odre-
zali so se odlično, saj so fantje zasedli 
5., dekleta pa 8. mesto.

Trenutno v domu vsak četrtek od 18. 
ure dalje potekajo gasilske delavnice. 
Vabljeni so vsi otroci ki bi tudi radi 
postali gasilci.

Na koncu bi se rada zahvalila vsem 
otrokom za njihov trud in prosti čas, ki 
ga vložijo v vaje in tekmovanja, ter nji-
hovim staršem, ki jih pri tem spodbu-
jajo in jim omogočijo, da gasilske vaje 
lahko redno obiskujejo.

NA POMOČ!

Barbara Guzelj, 
poveljnik PGD Bitnje

Nogometni klub Bitnje bo v naslednjem 
letu proslavil 30. letnico svojega obstoja. 
Številne generacije so se v tem času sre-
čevale na igrišču v Spodnjih Bitnjah, ob 
tekmovalnem naboju se je vedno našel 
še čas za druženje in ideje so se rojevale. 
Nekatere med njimi so celo ugledale luč 
sveta, druge so zanetile iskre med vašča-
ni. Staro in mlado se je zbiralo in kričalo 
na nasprotnike, sodniki so bili vedno 
vsega krivi. Skratka dogajalo se je in še 
kako smo veseli, da se še vedno dogaja. 
V NK Bitnje se vrača tisto, kar kaže na 
to, da bo klub preživel še vse nas.
Vračajo se otroci. V našem klubu z 
dolgoletno tradicijo se zavedamo, da je 
kvalitetna nogometna šola predpogoj 
za uspešno delovanje kluba, zato je 
naša naloga otroke seznaniti in nav-

Nogometni klub bitnje

dušiti z nogometnimi skrivnostmi in 
jim omogočiti, da skozi igro vzljubijo 
nogomet, ki je temelj za uspešno in 
angažirano igranje ter osnova za razu-
mevanje športa kot del načina življenja. 
V mesecu septembru 2012 so se v NK 
Bitnje pričeli treningi za tiste najmlajše 
nadobudneže, ki jim računalniške igrice 
in posedanje pred televizijo niso več 
dovolj. Tisto pravo akcijo na igrišču z 
odrgnjenimi koleni lahko vaši mladi 
nadebudneži občutijo v okviru naših 
organiziranih treningov. Športna vzgoja 
otroka je v današnjih časih prehitrega 
tempa ena najpomembnejših vrednot, ki 
jo lahko svojemu otroku ponudite. Če pa 
to lahko storite v svojem domačem oko-
lju, pa je zadeva še toliko priročnejša.
V klubu smo si zastavili cilj, da v tekmo-

valni sezoni 2013/2014 (torej septembra 
2013) pričnemo s tekmovanjem ene od 
mlajših selekcij v okviru MNZG (Med-
občinska nogometna zveza Gorenjske). 
Ker pa moramo vašem male Ronaldote 
in Messije do takrat pošteno pripraviti, 
vas vse vljudno vabimo k vpisu v našo 
nogometno šolo za najmlajše. 
Vadbe v pomladanskem in jesenskem 
času potekajo dvakrat tedensko na pre-
novljenem igrišču v Spodnjih Bitnjah, v 
zimskem obdobju pa je klub našim naj-
mlajšim zagotovil vadbo v telovadnici 
OŠ Žabnica, prav tako dvakrat tedensko. 
Vse otroke, stare od 5 let dalje, ki imajo 
veselje do igranja nogometa, torej 
vabimo k vpisu v našo nogometno 
šolo, ki je že v polnem zamahu. Za vaše 
malčke bosta poskrbela pomembna 
člana naše članske vrste Rok Plestenjak 
in Matic Jerina. Ne bojte se, če še ne 
znate zavezati vezalk, tudi zato sta tam 
dva prijazna trenerja. Eden zna zavezati 
levo kopačko, drugi pa desno. Če bi torej 
radi igrali nogomet, se družili z vrstniki, 
se naučili spretnosti z žogo in zabijali 
gole, pokličite na 040 467 941 (Rok 
Plestenjak) ali pošljite povpraševanje na 
nk.bitnje@gmail.com, kjer vam bomo z 
veseljem odgovorili na vaša vprašanja. 
Trenutno zimski treningi v telovadnici 
OŠ Žabnica potekajo ob torkih od 16.00 
do 17.00 ter ob petkih od 15.45 do 16.45. 

Pridružite se nam. 

UO NK Bitnje

Vse člane nogometnega kluba 
Bitnje vabimo na redno Skupščino 
NK Bitnje, ki bo v petek 18. 1. 2013 
ob 19.00 v prostorih KS Bitnje v 
gasilskem domu. 

UO NK Bitnje.

Skupščina NK bitnje

Da delujejo gasilci in ljubitelji pisane 
besede že od nekdaj z roko v roki, do-
kazuje zgodovina. V našem kraju že od 
leta 1937 deluje javna knjižica, ki so jo 
ustanovili prav prostovoljci gasilskega 
društva Bitnje, delovala je in še vedno 
deluje v prostorih gasilskega doma 
(GD).

Dolga doba je 75 let. Že res, da se je med 
tem v GD zamenjalo veliko knjig in 
tudi ljudi, ki so obiskovali to zanimivo 
zgradbo ob cesti. Vzrok za obisk pa niso 
bile vedno knjige, saj je prvotno dom 
namenjen druženju vseh pogumnih 
gasilcev in gasilk, ki so vedno pripra-
vljeni priskočiti na pomoč. Poleg tega 
pa ima dom vedno odprta vrata, lastniki 
pa posluh za njegovo uporabo. Tako v 

njem gostujejo različna društva, lokalna 
skupnost ...
Dom poleg uporabnikov spreminja tudi 
podobo. V zadnjih letih so gasilci adap-
tirali in uredili skoraj celotno zgradbo. 
Na prenovo sta čakala samo še kletna 
soba in oder, ki sta prišla na vrsto sedaj. 
V ta namen je bilo potrebno preseliti 
celotno knjižnično gradivo, omare, 
arhive in različna premoženja društev 
in lokalne skupnosti, ki se je nabralo v 
preteklosti.

Seveda se je porajalo vprašanje in tudi 
bojazen, kako vse to preseliti iz kleti v 
1. nadstropje, kjer bodo društva zača-
sno delovala. Vsako od društev se je 
organiziralo in opravilo selitev po svoje. 
Tako smo tudi člani KUD Bitnje določili 

datum za selitev. Datum se je pokrival z 
dnevom selitve knjižnice in KS Bitnje.
Ob določeni uri se je zbralo nekaj članic 
KUD-a, presenetilo pa nas je, ko so v 
dom vstopili krajani in krajanke, ki sebe 
s ponosom imenujejo Voslly. To je po-
srečena druščina, povečini domačinov 
iz Sp. in Sr. Bitenj, ki se redno udeležuje-
jo različnih prostovoljnih aktivnosti na 
vasi – čistilna akcija, Direndaj, čiščenje 
Jezerc ...

Nikomur ni bilo potrebno posebej naro-
čiti, kje naj kdo poprime za delo, saj so 
Voslly uigrana ekipa in mimogrede so 
imeli postavljeno verigo, prenesli prvo 
omaro knjig, razstavili omaro, prenesli 
pohištvo, nadaljevali z naslednjo omaro 
... vmes pa so priskočili na pomoč še 

Selitev in adaptacija v gasilskem domu

nebogljenim članicam KUD-a, ki niso 
same zmogle težkih bremen.
V dobrih dveh urah je bila preseljena 
celotna knjižnica, vsa dokumentacija in 
predmeti KUD-a in KS, ter preneseno 
pohištvo.

Solidarnost, nesebična pomoč in dobra 
volja, vseh - celo najmlajše 4-letne člani-
ce, je v vseh prisotnih naredila izjemen 
vtis in narisala nasmehe na obrazih knji-
žničarke Mojce in vseh članic KUD-a.

Hvala vsem Vosllom.

Tatjana Muraja Oblak
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Da je pravočasno in učinkovito obve-
ščanje še kako pomembno, ste oz. smo 
vsi spoznali ob zadnjih izredno močnih 
padavinah. 

Poleg škode na objektih, so močne 
padavine povzročile tudi motnost vode, 
zaradi česar smo vas obvestili o potreb-
nem prekuhavanju pitne vode. Vsem, 
ki ste se prijavili na osebno obveščanje, 
smo poslali elektronsko pošto in/ali 
SMS sporočilo. Ko se je kakovost pitne 
vode izboljšala, smo vas tudi obvestili o 
izdanem preklicu prekuhavanja vode. 

Prepričani smo, da edino z osebnim 
obveščanjem z SMS sporočili in/ali 
elektronskimi sporočili zagotovimo 
hitro in zanesljivo obveščanje uporab-
nikov, pri katerih je oskrba s pitno vodo 
v danem trenutku motena.

Odpadno jedilno olje sodi med od-
padke, s katerimi je potrebno ravnati 
pravilno in odgovorno. Ob nepravil-
nem odlaganju oziroma odstranjevanju 
škodujejo našemu okolju.

Odpadno jedilno olje je prepovedano 
odlagati v zabojnike za mešane od-
padke in zabojnike za ločeno zbiranje 
odpadkov, olje je prepovedano zlivati 
v odtok ali kanalizacijo. Če to storimo, 
naredimo okolju in naravi, posledično 
tudi sebi, ogromno škode. Če pride olje 
v stik s podtalnico, onesnaži vodo in 
take podtalnice ni moč očistiti.

Gradbeni odpadki sodijo med posebne odpadke, zato jih moramo odlagati lo-
čeno. Manjše količine gradbenih odpadkov lahko oddamo v zbirnem centru, 
kjer brezplačno sprejemajo do 1 m³ teh odpadkov enkrat mesečno.

Če imate večje količine gradbenih odpadkov, pri Komunali Kranj najamete 
zabojnike. Odločite se lahko za najem 5, 7, 10, 12, 15 ali celo 20 m³ zabojnike. 
Zabojnik lahko najamete tudi za več dni.

Odpadne avtomobilske gume ne sodijo 
med komunalne odpadke, zato jih mo-
ramo odložiti ločeno. Vsako gospodinj-
stvo lahko brezplačno odda do pet gum 
(brez platišč) dvakrat letno v zbirnem 
centru. Nikakor jih ne smemo odlagati 
v naravi in ne sežigati.

Ob menjavi oziroma nakupu novih av-
tomobilskih gum, lahko stare pustimo 
pri vulkanizerju.

vse o odpadkih

Želite izvedeti več? Obiščite spletno stran www.krlocuj.me in v abecedniku odpad-
kov poiščite odpadek, za katerega ne veste kam in kako ga pravilno odložiti. Ker 
nismo uspeli zajeti vseh odpadkov, upamo, da bomo z vašo pomočjo abecednik 
dograjevali. Ko odpadka v abecedniku ne najdete, nam to sporočite in nov odpa-
dek bo dodan v abecednik.

Velikokrat se zgodi, da zdravil ne 
porabimo do konca. V takem primeru 
moramo poskrbeti, da bodo končala 
na varnem. Nikakor odpadnih zdravil 
ne smemo odložiti v zabojnike in ne v 
straniščno školjko.

Z odpadnimi zdravili moramo ravnati 
kot z nevarnim odpadkom. Odpadna 
zdravila lahko predamo v lekarnah in 
tudi v zbirnem centru za ločeno zbira-
nje odpadkov ali v času akcije zbiranja 
nevarnih odpadkov. Zdravila so draga, 
zato poskrbimo, da jih bomo zavrgli 
čim manj.

Veliko elementov in materiala, iz kate-
rih je sestavljena bela tehnika, gospo-
dinjski aparati in ostala električna in 
elektronska oprema, se lahko predela.
Aparati in naprave, zabavna elektroni-
ka, mobiteli ter druga oprema vsebuje-
jo tudi nevarne snovi.
Če z njimi ne ravnamo pravilno, lahko 
škodujejo okolju in ogrozijo zdravje 
ljudi. Zato je pomembno, da te odpadke 
odložimo ločeno v zbirnem centru za 
ločeno zbiranje odpadkov.

Odpadki, za katere morda niste vedeli, kako z njimi pravilno ravnati

Je pitno vodo pred uporabo potrebno prekuhavati?

Zastrašujoč je podatek, da 1 kapljica 
olja onesnaži 1 milijon litrov vode. 
Podobno velja tudi za onesnaževanje 
prsti.
Doma odpadno jedilno olje vlijemo v 
plastenke ali v steklenice oz. v kate-
rokoli drugo primerno embalažo. To 
začasno hranimo v kleti, garaži in ko se 
nabere več odpadnega jedilnega olja, 
ga odpeljemo v zbirni center za ločeno 
zbiranje odpadkov, kjer ga brezplačno 
oddamo.
Ločeno moramo zbirati tudi 
hidravlično olje, motorno, strojno in 
ostala mazalna olja ...

Ob nakupu nove elektronske opreme je 
trgovec ali proizvajalec dolžan sprejeti 
staro elektronsko opremo. Če je opre-
ma še uporabna, jo lahko prodate ali 
podarite tistemu, ki jo potrebuje.

Med opremo sodijo: mali in veliki go-
spodinjski aparati,  računalniška opre-
ma, električna in elektronska oprema, 
oprema za razsvetljavo, igrače, zabavna 
elektronika.

Odpadno jedilno olje

Odpadne avtomobilske gume 

Zdravila

Zato prijazno vabimo vse tiste, ki 
prijave še niste oddali, da le to čim 
prej storite in zagotovite, da boste 
pomembno informacijo prejeli pra-
vočasno. 
Osebno vas obveščamo o moteni 
oskrbi s pitno vodo v času načrtovanih 
del na javnem vodovodnem omrežju 
(sporočimo vrsto del, ki se izvajajo in 
koliko časa bo delo potekalo oz. bo 
oskrba s pitno vodo motena) in v času 
okvar na javnem vodovodnem omrežju 
(sporočimo predviden čas odprave na-
pake). Sporočilo, za katero je še posebej 
pomembno, da pride pravočasno do 
vas, je sporočilo o sanitarni neustrezno-
sti vode. Ko se kakovost vode zmanjša, 
vam sporočimo razlog za neustreznost 
pitne vode, čas v katerem se morajo iz-
vajati potrebni ukrepi, kot je na primer 
prekuhavanje vode, in vam po odpravi 
napake pošljemo novo sporočilo o pre-
klicu neustreznosti pitne vode.

bodite informirani in se prijavite na 
brezplačno obveščanje:

-  po elektronski pošti na naslov  
info@komunala-kranj.si

-  preko obrazca na spletni strani  
www.komunala-kranj.si

-  osebno, na sedežu našega podjetja
-  pisno na naslov Komunala Kranj, 

d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1,  
4000 Kranj

VSE O ODPADKIH

www.krlocuj.me

Gradbeni odpadki

Odpadna električna in elektronska oprema



Tisti čas leta je spet. Ko je treba podreti 
jez, da voda odteče, ko je treba v škornje 
in z vsem mogočim nad trstičevsko 
nadlogo. Najti junaka, ki bo šel v tisto 
lupino z visoko donečim imenom, ki jo 
rentamo od prijaznega Matjaža, lovil 
ravnotežje in poskušal čim več trstičevja 
posekati, požagati, skrajšati, uničiti in 
zvleči proč, na kopno.
Ko to berete, bo že jasno kdo so bili ga-
rači, če so prišli in ali je jezerce tudi letos 
pripravljeno za drsanje. Vedelo se bo, 
ali je prišel še kdo, razen tistih, ki smo 
zadnja tri leta, predvsem za otroke, svoje 
in vse druge, velike in male, opravili vse 
zgoraj našteto, vmes pa tudi neštetokrat 
ročno in s frezami odstranili novoza-
padli sneg in vsak dan očistili ledeno 
ploskev.
Datum čiščenja je vsako leto isti: prva 
sobota po Martinovi soboti. Prejšnja 
leta smo večkrat pomislili, da se trudi-
mo zadnjič. Da nam morda ne bo več 
omogočeno. Da se bo postavila ograja 
ali prepovedalo delati kar koli. Letos 

Je titanik v bitnjah še plul ali kako uspešen je lahko Fb?
tega strahu ni, vendar prave volje vsaj 
enih in istih akterjev tudi ne. Mnogi še 
pomnimo polomljene klopce, nametano 
kamenje in vejevje, požagane obešal-
nike. Spomnimo pa se tudi, da smo ob 
polni luni, ob z baklami razsvetljenim 
jezercem, pekli krompirček in čevapčiče 
in kuhali vino. Igrali tekme mladi-stari, 
se smejali mladeži in njihovim prvim 
okornim poskusom drsanja. Obrisali ka-
kšno solzico na rdečih ličkih in kakšno 
moško rekli. Znano je, kdo si je upal  

z orodjem in voljo za delo, priti v soboto 
(17. 11. 2012) dopoldne na Jezerca. Zase, 
za otroke. Za nas. In znano je, kako je 
družabno omrežje pomagalo, da nas (ni) 
je bilo veliko v soboto, ki smo jo žrtvo-
vali v dobro vseh nas. Znano je, koliko je 
bilo gasilcev, nogometašev, Voslov, mla-
dih, ne več tako mladih, spretnih in manj 
spretnih. Koliko je bilo Bitenjčanov? In 
kako glasen in uspešen je lahko FB?

Milan Mavec

Ustvarjalke KUD Bitnje se bodo predstavile na

Pripravile bodo razstavo svojih izdelkov:  
vezenje, kvačkanje, polstenje, nakit.

Razstava ob odprta  
od 4. do 7. decembra 2012,  
vsak dan od 18. do 21. ure  

v Šmartinskem domu v Stražišču.

Vljudno vabljeni!

Leto je naokoli in tudi letos nas bo obiskal 
stari dobri sveti Miklavž. Vljudno vas 

vabimo na miklavževanje, ki bo  
v sredo, 5. decembra 2012, ob 19. uri  

na nogometnem igrišču v Spodnjih Bitnjah. 

V kolikor želite, da vas sveti Miklavž s 
svojim spremstvom obišče tudi na vašem 

domu, to sporočite na telefon:  
041 967 529 (Grega).

v ustanavljanju z dirigentko Dašo Arhar  
vabi v svoje vrste nove pevke in pevce,  
ki imate radi pesem in uživate v petju.

bo v soboto, 5. januarja 2013, ob 9. uri.
Za vse ostale informacije lahko  

pokličete na tel. 041 624 351  
oz. na e-mail: dasa.arhar@gmail.com  

ali mateja.arhar@gmail.com.

P. S. Poznavanje notnih zapisov ni pogoj za včlanitev v pevski zbor,  
je pa priporočljivo. Starost od 15 let naprej.

Siva kučma, bela brada.
Topel kožuh, zvrhan koš.

Zdaj spet prišel bo med nas
stari dobri Dedek Mraz …

(po J. Bitencu)

 

v nedeljo, 9. decembra 2012, ob 16. uri  
vabimo vse otroke, stare od 3 do 7 let v telovadnico 

pri POŠ Žabnica na ogled gledališke predstave 
Debelinkina skrivnost ter prihod Dedka Mraza.

Razstava KUD Mešani pevski zbor Bitnje

Prihod Dedka Mraza

25. stražiškem kulturnem tednu

Dragi otroci in spoštovani starši!

Preizkus pevske nadarjenosti

Dragi malčki, dragi starši!

Miklavževanje


