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Drage krajanke, spoštovani krajani!
Pa smo jo dočakali - pomlad namreč. Dolgo je ni
bilo na spregled, niti maškare niti Gregorjevo je
ni prebudilo. Potem pa so otroci zaigrali igrico
Gosenica Emica in bratranec Florjan in pomlad se je
razbohotila v popolnem razcvetu.
Hitro smo zbrali orodja in nakupili semena in
sadike, zdaj pa že veselo poganjajo. Opazujemo
naše delo, zalivamo, populimo neželjeni plevel in se
nasmihamo, ker vemo, da bomo kmalu želi sadove
svojega dela. Zdravo zelenjavo in sadeže.
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Napovednik

Samo še en koledarski list bomo obrnili in že bomo
zakorakali v poletje ...
Pred vami pa se odpira nova številka krajevnega
glasila Informator, 40. in hkrati jubilejna in
obsežnejša številka. Zato je tudi malce obsežnejša.
Zbrali smo precej zanimivih člankov, preko katerih
boste izvedeli, kaj vse se je in kaj se še bo dogajalo v
naših Bitnjah.
Ne bo nam dolgčas. Pred nami so veseli sončni
dnevi, počitnice, Noč v Bitnjah, Direndaj ...
Jeseni pa se spet beremo v novi številki
Informatorja, 41. po vrsti.
Mateja Arhar,
urednica
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Člani sveta KS Bitnje
- Boris Oblak, predsednik
- Branko Mesec, podpredsednik
- Marjana Jekovec, član
- Mateja Arhar, član
- Irena Dolenc, član
- Teja Demšar, član
- Janez Stanonik, član
Obvestilo krajanom, kontakti
Vse aktualne novice o dogajanju v
naši krajevni skupnosti si lahko preberete na spletnih straneh www.bitnje.
si ter oglasnih deskah KS Bitnje, ki so
nameščene po vasi.
Na navedenih spletnih straneh objavljamo tudi vse zapisnike sej sveta KS
Bitnje in komisij, ki delujejo na področju
KS Bitnje.
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:
-0
 41 759-104 (delovni dnevi 16.00 19.00, sobota 9.00 - 12.00),
Krajane prosimo, da pri uporabi telefonske številke KS Bitnje upoštevate
zgoraj navedene termine.
Prav tako se krajani lahko udeležite sej
sveta KS Bitnje. Morebitna vprašanja
in predloge za na sejo pošljite pisno
na naslov KS Bitnje, najkasneje 14 dni
pred sejo, da jih pravočasno uvrstimo
na dnevni red seje. Termini sej so
obljavljeni na spletni strani KS Bitnje:
www.bitnje.si.

STILA
E
V
POMEMBNO
OBVESTILO!
B
O
M
JANO
tekoče
KRA vzdrževanje na področju ks bitnje
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:

Otroško igrišče, MOK
Stanislav Koren
tel.: (04)237-31-57
e-mail: stanislav.koren@kranj.si

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
Aleksandar Delić
tel.: (04)237-31-39
gsm.: 031 767-006
e-mail: aleksandar.delic@kranj.si

2. tekoče vzdrževanje objektov gospodarske 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
gsm.: 031 767-006
Vzdrževanje cest, Komunala
(vodja enote)
Primož Bajželj
tel.: (04)281-13-51
gsm.: 051 351-852
e-mail: pbajzelj@komunala-kranj.si
Skrb za drevje, MOK
Stanislav Koren
tel.: (04)237-31-57
stanislav.koren@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

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

Facebook Informator KS Bitnje
Lepo vabljeni k branju novičk na naši Informator Facebook
strani. Pojdite na: www.facebook.com/informatorksbitnje
Ali pa s telefonom skenirajte QR kodo na desni.
Všečkajte našo stran!
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Prijave na mestno inšpekcijo
Medobčinski inšpektorat Kranj

Prijave mestnem inšpektoratu

Medobčinski inšpektorat Kranj kot upravni in prekrškovni organ opravlja naslednje
naloge:
-o
 pravlja nadzor nad izvajanjem državnih in občinskih predpisov, s katerimi
občine ustanoviteljice urejajo zadeve iz
izvirne pristojnosti in zadeve iz prenesene pristojnosti z države na občino,
- s premlja, analizira in podaja predloge
za izboljšanje stanja na področjih, ki jih
nadzira,
-v
 odi upravni postopek na prvi in drugi
stopnji s področja Medobčinskega
inšpektorata Kranj,
-p
 ripravlja in izvaja proračun s področja
Medobčinskega inšpektorata Kranj,
-p
 ripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s
področja Medobčinskega inšpektorata
Kranj,
-o
 pravlja druge upravne in strokovne
naloge s svojega delovnega področja.

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 posredovali jo bomo
naprej na Medobčinski inšpektorat. KS
Bitnje sama ne prijavlja nepravilnosti,
temveč samo posreduje vaše prijave
naprej.

Kontaktne osebe
Trentno so kontaktne osebe za Medobčinski 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.

Prepis cest v zasebni lasti
na Mestno občino Kranj
Na KS Bitnje smo prejeli pripombe
krajanov, da v preteklosti podane vloge
na Mestno občino Kranj (v nadaljevanju:
MOK) za prepis lastništva cest v zasebni
lasti na MOK še vedno niso rešene.
Za pojasnilo smo se obrnili na MOK.
Prejeli smo naslednji naslednji odgovor.
»Vsaka vloga, podana na MOK, se
rešuje sproti. Tiste, ki so vezane na
odkup, seveda v okviru sredstev, ki so
letno na voljo; v 2013 – 100.000 €. Ko so
ta sredstva porabljena v tekočem letu,
se pogodbe ne morejo več sklepati. V
primeru brezplačnih prenosov kategoriziranih cest ni problemov. Pogodba se
pripravi »takoj«. Postopek pa je daljši
pri tistih, ko ceste še niso odmerjene.«
Hkrati bi krajane radi opozorili, da se bo
v prihodnosti dosledno upoštevalo, da
bodo le javne, občinske ceste ustrezno
redno vzdrževane (pluženje, nasipanje
bankin, krpanje lukenj …).

foto: Boris Oblak

Delovno področje in naloge medobčinskega redarstva kot službe v sestavi inšpektorata določa zakon ali na podlagi zakona
izdan občinski predpis. Medobčinsko
redarstvo opravlja naslednje naloge:
-n
 adzoruje in zagotavlja pogoje za varen
in neoviran cestni promet v naseljih,
-v
 aruje ceste in okolje v naseljih in na
občinskih cestah zunaj naselij,
- s krbi za varnost na občinskih javnih
poteh, rekreacijskih in drugih javnih
površinah,
-v
 aruje javno premoženje, naravno in
kulturno dediščino,
-v
 zdržuje javni red in mir,
- s premlja, analizira in podaja predloge
za izboljšanje stanja na področjih, ki jih
nadzira,
-o
 pravlja druge upravne in strokovne
naloge s svojega delovnega področja.

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

Ima vaš pes vedenjske
težave?
Piše: Katja Rant, inštruktorica
Če želimo s psom živeti v sožitju, z njim
sodelovati in vzpostaviti trdno vez, moramo natančno poznati in razumeti tako
pasjo psihologijo kot tudi učne procese
psov.
Delo s psi mora temeljiti na poznavanju in uporabi pasjih nagonov in jasni
komunikaciji. To so ključni elementi
naravnega treninga, ki ustvarjajo močno
vez med psom in vodnikom, krepijo željo
po sodelovanju ter preprečijo neželjeno
vedenje psa.
Če pa je vez med vodnikom in psom
skrhana, pa se lahko pojavijo težave, ki
so moteče za lastnika ali okolico. Srečo
imamo, da psi niso obremenjeni s svojo
preteklostjo ali starostjo, zato s šolanjem
lahko začnemo kadar koli. Vsak trenutek
je lahko priložnost za nov začetek in
vzpostavitev pravega odnosa med človekom in psom.

Vedenjske težave, ki se pogosto pojavljajo, kadar nekaj »škriplje« v odnosu
med vodnikom in psom
Obrambni nagon spada med
samoohranitveni nagon in je zelo
zaželen pri vojaških in policijskih psih.
Pri domačih ljubljenčkih pa je velikokrat
lahko težava. Obrambni nagon se lahko
izraža z bojevitostjo ali pa umikom. Od
trenutnih okoliščin pa je odvisno, katera
od obrambnih reakcij bo prevladala.
1. Bojevitost
- Čuvanju

hrane, teritorija in predmetov,
- r enčanje, lajanje in zaganjanje v druge
pse ali ljudi,
- i zogibanje pa izkazuje, da pes ni gotov
sam vase, zato so njegove reakcije lahko
naslednje:
2. Plašno se odzove na vsake nove
in njemu nepoznane razmere:
boji se pokov in nenadnih gibov,
zavrača dotike tujcev.
Osnova za uspešno prevzgojo je, da
prevzamemo položaj vodje v krdelu. Pes
se mora zraven nas počutiti varno in nam
zaupati. Uvesti moramo pravila in omejitve in se jih dosledno držati. Situacije, ki
jih je predhodno dojemal kot neprijetno
oz. grozečo, povežemo s pozitivno posledico oz. z nagrado. S tem mu spremenimo občutke pri srečanju s situacijo, ki je
bila pred tem zanj neprijetna.

Mučenje živali
Kljub množičnemu ozaveščanju na žalost
še vedno veliko ljudi meni, da se prijavljanje mučenja in opozarjanje na slabo
ravnanje z živalmi njih ne dotika. Morda
se ne želijo zameriti. Morda upajo, da se
bo situacija sama od sebe izboljšala in da
njihova reakcija ni potrebna. Morda … in
odkorakajo naprej.
Medtem pa marsikatera žival zelo trpi.
Na soncu. Brez hrane. Brez vode. Pretepena. Mučena.
Pred nami so vroči poletni dnevi, ko
bomo vsaj nekaj časa brez skrbi uživali
na kakšnem oddihu nekje v naravi, na
morju, v gorah. Koliko živali bo med tem
preživljalo peklenske dneve, na verigi,
brez pomoči, s prazno skledo, zanemarjeni, shirani? Daleč stran od civilizacije,
nekje ob zapuščenem polju, kjer nihče ne
sliši njihovega obupanega glasu?
V takem primeru lahko pokličete policijsko postajo Kranj ali Veterinarsko
upravo v Kranju:

VURS - OU Kranj
Kranjska cesta 16,
4202 Naklo
Telefon: 04 231 93 00
Email: ou-kranj@gov.si

Če imate pasje težave,
pokličite Katjo na številko:

041 202 177
ali pa pišite na mail:

katja@sedi5.si
Z veseljem vam bo
svetovala.
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Akcija Ločevanje je zakon se nadaljuje
V lanskem letu smo v sodelovanju
z Mestno občino Kranj aktivno
pričeli z akcijo, s katero vas ponovno
opozarjamo, kako pomembno je
pravilno ravnanje z odpadki. Vse
informacije o pravilnem ravnanju z
odpadki najdete tudi na naši posebni
spletni strani www.krlocuj.me.
V prihodnjih mesecih bomo izdali
tudi tiskan abecednik in vam s tem
pomagali pri vsakodnem ločevanju
z odpadki.
V sklopu akcije Ločevanje je zakon
smo pripravili več opozorilnih nalepk,

s katerimi vas individualno na terenu
opozarjamo na nepravilnosti pri
odlaganju odpadkov. Do sedaj smo
vas opozarjali z rumeno nalepko na
zabojniku. Vse tiste, ki se še vedno
ne zavedate pomembnosti ločevanja
odpadkov, bomo po novem opozorili
z oranžno nalepko, ki bo vsebovala
tudi opozorilo, da boste morali v
primeru neupoštevanja naših navodil,
v prihodnje morali za nepravilno
odlaganje odpadkov plačati stroške
dodatnega sortiranja. Rumeni nalepki
bo sledila rdeča nalepka, na podlagi
katere vam bomo dodatno ločevanje

odpadkov tudi dejansko zaračunali.
Dodatno vas z modro nalepko
opozorimo na prepoln zabojnik in vam
predlagamo najem večjega zabojnika.
Znebimo se stare navade, da vsi
odpadki sodijo v en koš. Naj ločevanje
odpadkov postane naša vsakdanja
navada, ki ne zahteva veliko truda in
časa, le malo dobre volje. Plastenka
v zabojniku za odpadno embalažo
prinese veliko koristi, medtem ko
plastenka v zabojniku za mešane
odpadke ali celo v naravi povzroči
veliko slabega. Izgovorov, zakaj še ne
ločujete odpadkov, ne sme biti več!

Še vedno ne upoštevate pravilnega
ločevanja odpadkov?
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Se zaradi preveč odpadkov, pokrov
vašega zabojnika ne zapira? Odločite
se za najem večjega zabojnika!
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11 osnovnih pravil odgovornega ra
1

Ločevanje odpadkov
je obvezno za
vse povzročitelje
odpadkov.

3

2

V zabojnik za biološke odpadke sodijo
kuhinjski odpadki (zelenjavni odpadki,
olupki in ostanki sadja, ostanki hrane,
čajne in kavne usedline, jajčne lupine,
pokvarjeni prehrambni izdelki (brez
embalaže), vrtni odpadki (lesni ostanki
in žagovina neobdelanega lesa, zemlja
iz loncev, rože, plevel, tanke veje, listje,
trava, ostanki rož) ter papirnati robčki in
brisačke. V zabojnik ne odlagamo kosti,
manjših kosov surovega mesa, pepela, olj
in ostalih tekočin, poginulih živali, kož,
iztrebkov malih živali, odpadne embalaže,
nevarnih odpadkov, bioloških odpadkov z
embalažo in ostalih mešanih odpadkov.

V zabojnik za odpadno embalažo sodi kovinska
embalaža (pločevinke od pijač, konzerve
prehrambnih izdelkov, kovinski pokrovi
kozarcev, zamaški ...), plastična embalaža
(plastenke od pijač in živil, embalaža od praškov,
mehčalcev, kozmetike, plastični kozarčki in
lončki, vrečke, folije ...), papirna embalaža
(manjše kartonske škatle živil in podobno)
in sestavljena embalaža (tetrapak - embalaža
od mleka, sokov ...). V zabojnik za odpadno
embalažo ne sodijo steklo, steklena embalaža
in časopisni papir. Te odpadke odložimo
na najbližjem ekološkem otoku. Prav tako
v zabojnik za odpadno embalažo ne sodijo
embalaže nevarnih snovi ali njihovi ostanki
(motorna olja in druge vrste mineralnih olj,
pesticidi, barve, laki, redčila …).

5

8

Dodatno lahko vse vrste
odpadkov odpeljemo v zbirni
centri za ločeno zbiranje
odpadkov, namenjen
dodatnemu ločevanju odpadkov
in večjim količinam odpadkov.
Vsako gospodinjstvo lahko
enkrat mesečno brezplačno
odda do 1 m³ odpadkov ter
kosovne odpadke.

V zabojnik za mešane komunalne odpadke sodijo
samo odpadki, ki se ne predelajo (kosti, manjše
količine surovega mesa, onesnažena embalaža, palčke
za ušesa, higienske vložki in robčki, plenice, celofan,
cigaretni ogorki, fotografije, flomastri, svinčniki,
glavniki, zobne ščetke, igrače, kasete, kristal, lepilni
trakovi, lončena, glinena in keramična posoda, …).
Vanj ne odlagamo odpadne embalaže, bioloških
odpadkov in ne nevarnih odpadkov.

4

 ioloških odpadkov ne
B
odlagamo v navadnih
plastičnih vrečkah, uporabiti
moramo biorazgradljive
papirnate vrečke ali vrečke iz
posebne folije. Kuhinjski in
vrtni odpadki sodijo izključno
v kompostnik ali zabojnik za
biološke odpadke.

6
7

Embalaža mora
biti izpraznjena in
stisnjena.

Nevarne odpadke, kot so
zdravila, čistila, laki, barve,
odpadno jedilno in motorno
olje, akumulatorji, baterije,
lepila, spreji oz. ostale izdelke,
ki vsebujejo nevarne snovi,
zbiramo ločeno. Oddamo jih v
zbirnem centru ali v času akcije
zbiranja nevarnih odpadkov.
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a ravnanja z odpadki
9

Odvoz kosovnih
odpadkov lahko naročite
z dopisnico Komunale
Kranj.

11

10

Ko prenavljamo stanovanje, hišo ali
imamo naenkrat večje količine odpadkov
pri Komunali Kranj najamemo večji
zabojnik za dan ali več. Izbiramo lahko
med zabojniki za 5, 10, 12, 15m3 ali celo več
odpadnega materiala.

 dlaganje odpadkov poleg zabojnikov je kaznivo.
O
Če imamo občasno več odpadkov, kupimo na sedežu
Komunale Kranj vrečko za mešane komunalne odpadke
oz. vrečko za odpadno embalažo, označeno z logotipom
Komunale Kranj. Odločimo se lahko tudi za zamenjavo
obstoječega zabojnika z večjim.

eni nujno
enje ne pom
šč
či
o
sk
an
d
ojnikih
Pomla
hišo in v zab
d
re
p
e
k
la
av
e, ki
kupa n
bne predmet
ra
o
p
U
e.
k
ad
ustrezajo
za odp
potrebam ne
in
m
lja
že
vašim
drugim.
ite še s kom
več, rajši del

. maj
04. in 05
25. in 26. maj

da razveselil sosedo, igračke,
Nepopoln komplet skodelic bo mor
in so obležale v omarah in
ki jih je vaš otrok že zdavnaj pozabil
je nekemu malčku – pa
škatlah bodo prinesle novo vznemirjen
čeprav le za kakšno urico.
, ter jih ponudite na
Pripravite stvari, ki jih ne potrebujete
nda. Postavite »stojnico«
izbiro mimoidočim dva majska vike
o »Dvoriščni sejem«, ki
s pomočjo mize ali stola, obesite tabl
ri odnesejo s seboj in jih
mimoidočim oznanja, da lahko stva
s pridom ponovno uporabijo.

Če table še nimate, pokli
čite na
številko 040 351 342 (Ta
tjana). Tisti,
ki nimate »razstavnih ek
sponatov«
pa se vsekakor sprehod
ite skozi vas
in poskušajte poiskati na
Dvoriščnem
sejmu kakšen primerek
zase.
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Napovednik pomlad / poletje
PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

maj

PETEK

SOBOTA

NEDELJA

03.

4.

5.

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ŽABNICA, balinanje

Dvoriščni sejem

Dvoriščni sejem

12.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

DU ŽABNICA
kolesarjenje

KUD Bitnje,
Ustvarjamo za družino
in dom, 17.00-20.00

KUD Bitnje,
Kleklanje, 17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
kolesarski izlet
Bela-Predvor-Olševek

NK Bitnje,
ČISTILNA AKCIJA na
nogometnem igrišču

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ŽABNICA, balinanje

Telovadnica Žabnicadružabna prireditev od
10h dalje

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ŽABNICA, balinanje
DU BITNJE
STRAŽIŠČE
planinski izlet
Slavnik-Slovenska Istra
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

DU ŽABNICA
kolesarjenje

KUD Bitnje,
Ustvarjamo za družino
in dom, 17.00-20.00

KUD Bitnje,
Kleklanje, 17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

RAZSTAVA KUD
Vrtec Biba Zg. Bitnje

RAZSTAVA KUD
Vrtec Biba Zg. Bitnje

RAZSTAVA KUD
Vrtec Biba Zg. Bitnje

DU ŽABNICA
čveka pohod

DU ŽABNICA
planinski izlet
Staničeva pot, 2. del

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ŽABNICA, balinanje

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
kontrola holesterola
v krvi
Šmartinski doma, ob
7.00

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
kontrola holesterola
v krvi
GD Bitnje, ob 7.00

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ŽABNICA, balinanje

PGD Bitnje,
tekmovanje GZ MOK
na Laborah

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

DU ŽABNICA
kolesarjenje

KUD Bitnje,
Ustvarjamo za družino
in dom, 17.00-20.00

KUD Bitnje,
Kleklanje, 17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
kolesarski izlet
Šenčur-Češnjevek-Grad
Strmol

Dvoriščni sejem

Dvoriščni sejem

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ŽABNICA, balinanje

DU ŽABNICA
izlet
Šibenik, slapovi Krke

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
turistični izlet
Šentjernej-Novi Lurd

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ŽABNICA, balinanje

27.

28.

29.

30.

31.

1.

2.

DU ŽABNICA
kolesarjenje

KUD Bitnje,
Ustvarjamo za družino
in dom, 17.00-20.00

KUD Bitnje,
Kleklanje, 17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ŽABNICA, balinanje

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
turistični izlet
Omiš-Slapovi Krke

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
turistični izlet
Omiš-Slapovi Krke

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ŽABNICA, balinanje

Evropski dan sosedov

junij

3.

4.

5.

6.

7.

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
turistični izlet
Omiš-Slapovi Krke

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
planinski izlet
Ribniška Mala gora

KUD Bitnje,
Kleklanje, 17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
kolesarski izlet
Naklo-Duplje-Podbrezje

8.

9.

DU ŽABNICA
kolesarjenje

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ŽABNICA, balinanje

10.

11.

12.

13.

DU ŽABNICA
kolesarjenje

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ŽABNICA, balinanje

KUD Bitnje,
Kleklanje, 17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

14.

15.

16.

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ŽABNICA, balinanje

DU ŽABNICA
piknik društva

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
piknik društva

23.

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ŽABNICA, balinanje

DU ŽABNICA
čveka pohod
17.

18.

19.

20.

21.

22.

DU ŽABNICA
šah v Ledinah, 17.00
ženska telovadba, 18.00

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ŽABNICA, balinanje

DU ŽABNICA
planinski izlet
Gozdnik

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

PGD Bitnje,
NOČ V BITNJAH

PGD Bitnje,
NOČ V BITNJAH

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ŽABNICA, balinanje
DU BITNJE
STRAŽIŠČE
turistični izlet
Celje-Rimske toplice

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
kolesarski izlet
Godešič-Slavkov dom

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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PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

SOBOTA

NEDELJA

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

DU ŽABNICA
kolesarjenje

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ŽABNICA, balinanje

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ŽABNICA, balinanje

KS , KUD, NK BITNJE
Otroški Direndaj na
igrišču v Sp.Bitnjah (od
10h do 13h) in
Praznovanje 30-letnice
NK Bitnje (od 13h dalje)

julij

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
turistični izlet
Dugi otok

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
turistični izlet
Dugi otok

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
turistični izlet
Dugi otok

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
turistični izlet
Dugi otok

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
turistični izlet
Dugi otok

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
turistični izlet
Dugi otok

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

DU ŽABNICA
kolesarjenje

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
planinski izlet
Golte-Smrekovec

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
kolesarski izlet
Naklo-GolnikPangerščica

13.

14.

20.

21.

27.

28.

3.

4.

10.

11.

17.

18.

24.

25.

31.

1.

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ŽABNICA, balinanje

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ŽABNICA, balinanje

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
turistični izlet
Dugi otok

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
turistični izlet
Dugi otok

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
turistični izlet
Dugi otok

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
turistični izlet
Dugi otok

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
turistični izlet
Dugi otok

8.

9.

10.

11.

12.

DU ŽABNICA
kolesarjenje

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ŽABNICA, balinanje

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ŽABNICA, balinanje

DU ŽABNICA
čveka pohod

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
kopalni izlet
Izola

15.

16.

DU ŽABNICA
kolesarjenje

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ŽABNICA, balinanje

17.

18.

19.

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
kolesarski izlet
Žirovnica (vlak)Begunje
DU BITNJE
STRAŽIŠČE
balinanje

22.

23.

DU ŽABNICA
kolesarjenje

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ŽABNICA, balinanje

24.

25.

26.

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ŽABNICA, balinanje

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
Izola, kopanje
29.

30.

DU ŽABNICA
kolesarjenje

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ŽABNICA, balinanje

31.

1.

2.

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
kolesarski izlet
Cerklje-Zalog-Komenda
DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ŽABNICA, balinanje

avgust

5.

6.

8.

9.

DU ŽABNICA
kolesarjenje

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
planinski izlet
Menina-Senprimožnik

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ŽABNICA, balinanje

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ŽABNICA, balinanje

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
kopalni izlet
Izola

12.

13.

DU ŽABNICA
kolesarjenje

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ŽABNICA, balinanje

7.

14.

15.

16.

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
kolesarski izlet
Lesce (vlak)-Bled-Ribno

DU ŽABNICA
čveka pohod

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ŽABNICA, balinanje

19.

20.

21.

22.

23.

DU ŽABNICA
kolesarjenje

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ŽABNICA, balinanje

DU ŽABNICA
planinski izlet
Zavetišče pod Špikom

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ŽABNICA, balinanje

26.

27.

28.

29.

30.

DU ŽABNICA
kolesarjenje

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ŽABNICA, balinanje

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ŽABNICA, balinanje
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Mladi
nogometaši
NK Bitnje
V nogometnem klubu Bitnje so se po
nekaj letih premora ponovno odločili
za organizirano nogometno vadbo
z otroki. Tudi v prejšnjih letih se je v Bitnjah pojavilo nekaj zametkov pri delu
z mladino, vendar pa se je vse končalo
neuspešno. Sedaj pa, ko smo v Bitnjah
dobili prenovljeno igrišče, smo se v
klubu odločili, da poskusimo znova.
Tako smo z letaki in oglaševanji vabili
(in še vedno vabimo) mlade nadobudneže, da se priključijo treningom. Za
delo z mladimi sta trenutno v klubu
zadolžena Rok Plestenjak in Matic
Jerina, ki sta tudi igralca naše članske
ekipe. Treningi potekajo od dvakrat do
trikrat na teden na igrišču v Bitnjah, v
zimskem obdobju pa so mladi fantje
trenirali v telovadnici v Žabnici.

Obiskala nas je slikarka
Obiskala nas je slikarka gospa Nataša
Ogrinc. Predstavila nam je delo slikarja
in pokazala sredstva in materiale, ki jih
uporablja pri svojem delu. Še posebej so
nas pritegnili čopiči in barve. Na mizo
nam je položila sadje, ki smo ga opazovali in potem naslikali. Ob tem smo
ugotavljali, kakšne barve nastanejo z
mešanjem osnovnih barv. Še posebej zanimivo je bilo slikanje na veliko platno
z različnimi čopiči. Gospo Natašo smo
prosili, da nam pomaga naslikati gozd,
ki ga bomo uporabili kot sceno za našo
igrico.
Slikarka nam je podarila tudi sliko, ki bo
krasila našo igralnico.
Marjana Jekovec

Trenutno je cilj kluba zbrati čim večjo
ekipo v selekciji U8. Zdaj ta ekipa šteje
deset igralcev, ki so medtem že uspešno odigrali nekaj čisto pravih nogometnih tekem.
Nogometni klub Bitnje letos praznuje
30. obletnico obstoja kluba. Obletnico
bomo združili z otvoritvijo novega
nogometnega igrišča. Svečan dogodek bo 29. junija. Vabljeni vsi ljubitelji
nogometa!
UO NK Bitnje
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Ustvarjamo za dom in družino
S pletilko, kvačko in iglo do
unikatnih izdelkov
V zimskim mesecih smo bile ustvarjalke
prepredene z volno in prejo. Ustvarjale
smo s pletilkami in kvačkami ter spletle
in skvačkale nogavice, kape, copate, pirhe, torbice ... Lotile smo se tudi šivanja
knjižic s tehniko koptske vezave. Pri tem
delu nam je pomagala naša soustvarjalka Lidija, ki je znanje pridobila v DUO
v Škofji Loki.
Naša srečanja bomo nadaljevale v
pomlad. Lotile se bomo izdelkov za
pomlad in poletje. Predstavile se bomo
tudi na razstavi.
Mateja Arhar, mentorica

Bralni krožek
Druženje ob knjigi
Dolga leta sem se ob omembi bralnega
krožka spraševala, zakaj, na vsem svetu,
je potrebno hoditi na bralni krožek? Prebereš knjigo in to je to. Če je knjiga zares dobra, opraviči podočnjake in rahel
glavobol, s katerim se ubadaš naslednji
dan, ker si prejšnji večer ob požiranju
knjige pozabil na čas in branje potegnil
do zgodnjih jutranjih ur. Če ti knjiga ni
všeč, jo odložiš in greš spat. Zadeva se
mi je vedno zdela sila preprosta in res
mi ni bilo jasno, kje je tukaj mesto za
bralni krožek. Zlasti še zato, ker je vse
skupaj preveč dišalo po šolskih časih in
obveznem domačem branju.
Vseeno je prišlo obdobje, ko sem se
pustila prepričati in sem se pridružila
Bralnemu krožku Sorško polje, še vedno
z rahlim odporom in ne vedoč prav
dobro, kam grem.
Po skoraj dveh letih obiskovanja bralnega krožka počasi sestavljam vtise.
Posamezno druženje izgleda nekako takole - na začetku moderator pove nekaj
o vsebini knjige, pisatelju, okoliščinah, v
katerih je knjiga nastala ipd. Ta začetni,
šolski del, hitro preraste v sproščen
pogovor o vsebini knjige, o stvareh,
ki so nam bile v knjigi všeč ali pa so
nas odbile. Prav z veseljem poslušam,
kako sobralke, vsaka posebej zanimiva
posameznica, v komentarje na vsebino
knjige vnašajo svoja občutja, misli in
ideje. Pogovor, spodbujen od vsebine
knjige in podprt s sokom in piškoti, nas
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Letovanje na Debelem rtiču
hitro zanese v razne smeri. Življenjske
izkušnje in različna znanja, ki jih imamo,
tvorijo in usmerjajo pogovor. Od tega,
neformalnega dela krožka se naučim
ravno toliko - včasih pa še več - kot iz
obravnavane knjige. V sproščenem
vzdušju dve uri hitro mineta in domov
se vračamo bogatejše za novo znanje in
prijetne vezi, ki se z vsakim srečanjem
poglabljajo med nami.
Seveda bralnega krožka v naši KS ne bi
bilo brez prizadevne mentorice Mateje,
ki nas zbere, skrbi za obveščanje, nas
oskrbuje s knjigami, se tenkočutno
prilagaja našim željam in sposobnostim
glede moderiranja, hkrati pa poskrbi za
vse birokratske obveznosti, brez katerih
krožka sploh ne bi bilo. Na našo srečo
premore tudi veliko mero potrpežljivosti, saj mora pogosto čakati na naša poročila prav do konca sezone, kljub temu,
da vmes večkrat prosi zanje. Večkrat se
tudi zgodi, da komu zaradi preobilice
dela in vsakodnevnih obveznosti enostavno ne uspe prebrati obravnavane
knjige. Kljub temu si na krožku vedno
dobrodošel in sprejet.
Po skoraj dveh letih obiskovanja bralnega krožka počasi lahko sebi in drugim
odgovorim, čemu hoditi na bralni
krožek. Bistvo je prijetno in sproščeno
druženje - ob knjigi. Vsaj v našem primeru Bralnega krožka Sorško polje je - na
srečo - tako.
Irena Stanonik

Spoštovani krajani!
Rdeči križ Kranj, katerega del je tudi KO
RK Bitnje, organizira letovanje otrok,
starih od 6 do 14 let, na Debelem rtiču.

Letovanje poteka v času poletnih
počitnic in počitnic med šolskim letom.
V kolikor želite, da se tudi vaš otrok,
otrok vašega soseda ... udeleži
brezplačnega letovanja na morju, se
obrnite na KORK Bitnje, telefonska
številka: 040155868, za dogovor o
srečanju, kjer se boste z obrazcem
prijavili za letovanje.
Krajevni odbor, ki ga sestavlja deset
članov, bo pregledal prispele prošnje
in se na podlagi socialnega statusa
- dohodkov in glede na zdravstvene
težave otrok odločil, koliko otrok naše
krajevne skupnosti se bo udeležilo
letovanja na Debelem rtiču.
Marjana Jekovec,
predsednica KORK Bitnje
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Študijski krožek Za zdravo življenje
Naša druženja v okviru študijskega
krožka »Za zdravo življenje«, ki so
potekala v GD, smo za letošnjo sezono
zaključili. Poleg znanja smo pripravili,
kot vsako leto, priročnik, ki je nastajal
ob naših druženjih.
V letošnjem letu smo se srečali skoraj
vsak ponedeljek in imeli od februarja
do maja deset srečanj, na katerih smo
prisluhnili strokovnjakom s področja:
- biodinamike - ge. Mihaeli Zalokar in
ge. Zdenki Frelih - obe predstavnici
društva biodinamikov Ajda Gorenjska,
- permakulturno pridelovanje vrtnin
nam je predstavila ga. Bojca Januš,
- o zdravi prehrani in dopolnilih k
prehrani nas je seznanila ga. Marinka
Jenko,
- kako pomembno je zdravo pridelovanje hrane in priprava ter uživanje le-te
nam je približala ga. Marija Jenko iz
društva Svetlin,
- Franci in Pavla Stanonik sta nam
praktično prikazala pripravo testa in
izdelovanje testenin.

Ostala srečanja smo namenili izmenjavi izkušenj, znanj s področja zdravega
načina življenja. Eno srečanje v februarju smo izkoristili za izmenjavo domačih
semen. In kar verjeti nismo mogli, da
smo v dveh letih ustvarili tako zakladnico semen v našem okolju.
Vsem, ki obiskujemo krožek (in nas
je iz leta v leto več), je v veliko veselje
spoznanje, da imamo vedno več privr-

žencev. Ljudje nas sprašujejo, kako kaj
posaditi, kako narediti visoko gredo,
kako pripraviti zemljo, kako pridelati
dober kompost, kje dobiti dobre sadike,
kje kupiti zdravo hrano ...
Za zaključek vam želim zdravja, prizanesljivo vreme in dobro letino.
Tatjana Muraja Oblak

Praznovanje krajevnega praznika KS Bitnje, Jošt in Žabnica
V letih 1952–1955 je bila na področju
od Zg. Bitnja 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.
Tistega 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 10krat 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 utrpel 9 mrtvih in več ranjenih. Preboj
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 dnevni
politiki.
V počastitev praznika v tem času
pripravljajo krajevne skupnosti, društva
in organizacije različne aktivnosti
na kulturnem in športnem področju.
Osrednja prireditev v počastitev
praznika in spomin na dogodek pred
71. leti je bila v soboto, 30. marca 2013,
ob 10. uri pri spomeniku NOB na
Planici nad Crngrobom. Vse prisotne je
pozdravil predsednik KS Bitnje gospod
Boris Oblak. Slavnostni govornik na
spominski svečanosti pa je bil gospod
Drago Štefe, občan MOK in član
Združenja borcev za vrednote NOB.
V kulturnem programu so sodelovali

Kranjski pihalni orkester, pevski zbor
Kokrški odred iz Preddvora, učenci OŠ
Žabnica, učenci OŠ Staneta Žagarja
iz Kranja, gospa Darja Resnik-Debevc
iz Bitenj ter vojaki Slovenske vojske.
Program je povezovala gospa Jelka
Štular.
Spomin na smrt Staneta Žagarja –
učitelja, po katerem se imenuje tudi
OŠ v Kranju, so počastili tudi na šoli. V
vojašnici Petra Petriča v Kranju pa so v
petek, 29. marca, ob 11. uri, predstavniki
Mestne občine Kranj, Vojašnice Petra
Petriča iz Kranja in Združenja borcev za
vrednote NOB Kranj položili venec k
njegovemu spomeniku.
Janez Košir, predsednik org. odbora
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Tapiserije Radovana Rakovca
V postnem času smo v Kregarjevem
atriju Zavoda sv. Stanislava pripravili razstavo tapiserij križevega pota
Radovana Rakovca, ki je bila na ogled
od 6. marca do 2. aprila 2013. Avtorja
in njegovo delo je ob odprtju razstave
predstavil dr. Damir Globočnik, kustos
Gorenjskega muzeja, kratek kulturni
program pa so s poezijo oblikovali
dijaki Škofijske klasične gimnazije, z
glasbo pa Neža (klavir) in Jera (prečna
flavta) Kržišnik.
Katoliška pobožnost križevega pota,
ki vernike popelje preko 14 postaj
Kristusovega trpljenja, od Pilatove
sodbe, preko križanja, smrti do pokopa,
tekom stoletij ni spodbujala le mnogih molitev in verskih premišljevanj,
ampak tudi številna umetniška dela –
med ljudmi je verjetno po tej tematiki
najbolj poznano cerkveno slikarstvo.
Naš domačin Radovan Rakovec pa se
je odločil za upodobitev Kristusovega
pasijona v specifični tehniki, v tapiseriji, ki jo že več kot dve desetletji odlično
obvlada. Svoje videnje, občutenje oz.
razumevanje Jezusovega trpljenja
je oblikoval v likovno prečiščenih
podobah, na katerih je izpostavil zgolj
osrednji motiv, ki ga je oblikoval samo
preko simbolne govorice barv, linij
in geometrijskih likov. Zdi se, kot da
bi s tem želel izpostaviti univerzalnost, brezčasnost trpljenja in bolečine
križevega pota. Sam je dejal, da je za
izhodišče vzel preplet Kristusovih barv
(rdeča, rumena, bela), katerim je dodal
modro kot ponazoritev ženske pasivnosti (matere, jeruzalemskih žena, Veronike) – vse so bile priče tragičnega in na
koncu zveličavnega dogajanja. Misel,
da križev pot ni samo pot trpljenja,
bolečine in smrti, temveč je predvsem
pot odrešenja, je jasno dopolnjena v
avtorjevi odločitvi, da je tradicionalnemu ciklu 14 postaj križevega pota dodal
še 15. postajo: vstajenjsko postajo,
ki pa ni več zavezana zemeljskemu
in umrljivemu, temveč odpira novo
prostorje onkraj vsega, kar nas vklepa
v okove bolečine, stiske, greha, teme
in smrti – in nas potrjuje v spoznanju,
da se s praznim Kristusovim grobom
vse spremeni. Tako je spremenil tudi
format podobe – namesto pokončnega
pravokotnega formata je podoba vstajenja predstavljena kot popolni krog.
Bernarda Podlipnik

Radovan Rakovec:
»Leta 1990 in nato še naslednji dve leti
sem se na Sv. Joštu nad Kranjem udeležil duhovnih vaj iz cikla Pot, ki jih je
vodil tedanji radovljiški župnik g. Janez
Šket. Ker sem izdelavo tapiserij tedaj
že obvladal, mi je prišlo na misel, da bi
križev pot izdelal v tehniki, ki jo dobro
poznam.«

Pesem
Millenium zaveza
V maniji sem iskal in si iščem razodeti,
vem, da le čudovita in čudna noč duše
razsvetli in razjasni skrivnostno moč,
da ne bi za prazne besede se gnal
in kar že vem
sem in tudi bom drugim dopovedoval,
na lastne čute sem spoznal to,
kar svet v najglobljem skupaj drži,
to, kar ga giblje in kar ga obnavlja,
in bil sem, sem in bom ostal človek,
prostora,
časa,
hitrosti,
svetlobe,
zvoka,
...
reprodukcije
ne
zapravlja!!!
(Spre)obrnjeni Faust na zadnji
dan drugega tisočletja,
Radovan Rakovec
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Prireditev Prihod pomladi prinesla pomlad
Prav tako kot je letos kasnila pomlada,
so se tudi prenovitvena dela v Gasilskem domu malce zavlekla. Zato smo
organizatorji tradicionalne pomladne
prireditve Prihod pomladi tudi malo
zamujali z dogodkom.
Tokrat smo združili svoje moči z najštevilčnejšim društvom v našem kraju
PGD Bitnje. Stopili smo skupaj ter pripravili čudovito prireditev. Prireditev je
bila 12. aprila, prav takrat pa se je zunaj
po dolgi zimi prebudila pomlad.
Nastopili so mladi gasilci s skečem,
slavnostna govornika sta bila predsednik PGD Bitnje g. Miran Pogačnik ter
predsednik KS Bitnje g. Boris Oblak.
Zaslužna moža, ki sta bedela nad prenovitvijo Gasilskega doma, Niko in Aco,
sta prerezala trak ter tako slavnostno
otvorila prenovljeni Gasilski dom.

V nadaljevanju programa je Tina zapela
pesmico o mamici, Nadja pa je zaigrala
dve skladbi na klavir ter tudi zapela. Nastopila je tudi folklorna skupina iz vrtca
Biba pod vodstvom vzgojiteljice gospe
Marjane Jekovec, na harmoniki pa jih je
spremljal gospod Vinko Ušeničnik.
Neutrudna mentorica in tudi povezovalka programa ga. Mojca Kepic je napisala
ljubko igrico Gosenica Emica in bratranec Florjan, ki so jo prikupno odigrale
deklice iz dramske skupine Mavrica.
Za slastna peciva ob zaključku prireditve so poskrbele članice KUD Bitnje,
obiskovalci pa so v dar prejeli cvet iz dekoracije, za katero je poskrbela Katarina.
Vsem sodelujočim najlepša hvala za
pomoč pri izvedbi prireditve.
Mateja Arhar, KUD Bitnje

Evropski dan sosedov
Dan sosedov – petek 1. junij 2013
Vam sosed prazni nabiralnik ob vaši
odsotnosti, soseda morda celo zalije
rože? Ste s sosedi letošnjo zimo skupaj
zavihali rokave pri kidanju snega? Neprecenljivo, verjemite.
Dan sosedov ni eden od praznikov,
ki smo jih v zadnjem času uvozili iz
Združenih držav Amerike, niti komercialni prijem trgovcev, ali pogruntavščina
medijev, da zapolni minute programa ali
časopisne strani. Letos je že 13. obletnica prvega Dneva sosedov, ki je bil
organiziran leta 2000 v Parizu. V več kot
tridesetih evropskih državah je organiziran pod okriljem mestnih svetov, lokalnih organizacij in društev, drugod zgolj
s sodelovanjem sosedov. Pravi evropski
praznik za izvoz čez »lužo«.
In ker si še nekaj mesecev ne želimo
nove pošiljke snega, raje poskrbimo
sami za prijetno druženje s sosedi. Povabimo sosede na pijačo, morda piknik,
predvsem pa na prijetno druženje na
Evropski dan sosedov, ki bo v petek,
1. junija.
Nataša Hafnar
country.european-neighbours-day.com/sl
www.european-neighbours-day.com
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Poti prijateljstva
Kar precej Bitenjčanov se nas srečuje
po poteh, ki vodijo na Jošt, Planico,
Čepulje. Po poteh, ki jih poznamo le mi
in smo jih poimenovali tako, kot so jih
že naši prednamci: Čez Krančiž na Rovt,
Čez Šempoh, z Ježkarjev ... Nekatera
imena so nastala (in niso uradna) zaradi
stavb, mimo katerih nas vodi pot - npr.
mimo kozolca na Čepulje, in takoj vemo,
kateri kozolec imamo v mislih. Ali pa
pot, ki pelje mimo Rakovčevega križa
na Šeneku, ki nas pripelje na Planico ...
In še bi lahko našteval. Obstaja veliko
poti, vse so shojene poleti in pozimi, v
svežem snegu, a neoznačene in znane
več ali manj le domačinom in redkim
posvečenim.
Občina Kranj bi rada (predvsem z
evropskimi sredstvi) izvedla sprehajalno
tematsko učno pot, ki bi povezovala

tri krajevne skupnosti (Bitnje, Žabnica,
Jošt), ki sobivajo v vznožju in pobočjih
Planice in Čepulj. Pot, ki bi nas opozorila na naravne in kulturne značilnosti
tega območja, kot so bivši škofovski
ribniki na Suhi, na izredno čist in neoporečen izvir Omprle, ki ne presahne niti
v najhujši suši, na že zgoraj omenjeni
Rakovčev Križ ... (Le redki vedo, da stoji
že skoraj 90 let!) Koliko vemo o Loški
poti, prazgodovinski gomili, Tičnici?
Da v bližnjih gozdovih lahko občasno
hlača - sicer zelo poredko - tudi medved
in da lahko srečamo tudi gamsa, da ne
omenjam vse srnjadi in jelenjadi, zajce,
veverice, polhe ... Da so gozdovi borovi
in predgorski bukovi, pa tudi nižinski
gradna (hrasta) in belega gabra. Izvedeli bi, katere ptice gostimo na preletih
ob selitvah in katere ptice gnezdilke nas
razveseljujejo ves čas.

Poti bi bilo več - iz Šutne, iz Bitenj, s
Planice do Čepulj, mimo kozolca spet
nazaj v Bitnje - kratkih, daljših, primernih za kratek izlet ali malo daljši pohod.
Za tiste, ki bi jih zmogli mimogrede,
za malo malico, in tiste, ki se sopihajoč
trudimo z vsakim metrom. Poti, ki niso
nikoli enake: v dežju, snegu, jeseni, ko
šumijo odpadli listi z vsakim korakom,
spomladi, ko se vse prebuja in oživi. V
prijetnem hladu v objemu dreves, ki ne
prepuščajo poletne sopare, in med zakasnelimi kapljicami, padajočih z listja po
prvi spomladanski plohi. Ponoči, ko se
oglašajo le čuki in ste najboljša družba
samemu sebi.
Projektna dokumentacija Poti prijateljstva (Po robu pojoče ravnine) je bila z zagnano pomočjo sovaščanov pripravljena
pred kratkim. Upam, da bo v kratkem
znana tudi usoda projekta Poti in da
bodo znana in odobrena tudi potrebna
sredstva zanjo. Lahko bi bila zdrava
popestritev in nadgraditev zdajšnje bogate poletne »ponudbe«: Noč v Bitnjah,
otroški Direndaj in Rekreatur, Dvoriščni
sejem! Delavnic in prireditev v okviru
KUD-a, dogajanja v vasi, ki prerašča
vsakodnevne okvire krize in apatičnosti.
Da bo tudi priložnost za gospodarsko,
turistično dejavnost, promocijo kraja,
krajanov, pridelkov, ponudbe nasploh.
Milan Mavec
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Gasilsko društvo Bitnje v obdobju 85 let obstoja
V Bitnjah imamo gasilci že kar 85-letno
tradicijo delovanja, zato sem se odločil,
da v na kratko predstavim delovanje
gasilcev na področju gradnje in obnove
gasilskega doma skozi preteklo obdobje 85 let.
Leta 1928 je takratne vaščane povezala napredna zamisel in potreba po
zavarovanju imetja. Na pobudo učitelja
Mirka Rojine je bilo 26. februarja 1928
ustanovljeno samostojno gasilsko društvo Bitnje. Prvi ustanovni občni zbor
je štel 45 članov. Glavni vzrok ustanovitve društva so bili številni požari, ki so
grozili pretežno lesenim gospodarskim
poslopjem in stanovanjskim hišam.
Začeli so graditi gasilski dom, kjer so
imeli shranjeno gasilsko opremo, ki pa
je v tistem času ni bilo veliko. Velika
pridobitev za tisti čas je bil nov vprežni
gasilski voz in motorna črpalka, ki sta
bila v uporabi celih 44 let in še danes
obstajata kot razstavni eksponat v
novi garaži. Leta 1954 se je pokazala
tudi potreba po gasilskem stolpu, ki
je bil predvsem namenjen za sušenje
gasilskih cevi. Na vrhu je bila postavljena sirena, ki se slišala daleč naokoli,
stolp pa je hkrati nepogrešljivi simbol

vseh gasilskih domov. Leta 1957 smo za
prevoz moštva dobili rabljeni avtobus
od tovarne Iskre, ki je svojemu namenu
služil le nekaj let.
V začetku devetdesetih letih prejšnjega
stoletja se je pokazala potreba po obnovi stavbe, saj jo načenjal zob časa. Na
gasilskem domu smo povsem obnovili
fasado domu in zamenjali strešno kritino, uredili okolico ter obrobe na strehi
in dom se pokazal v novi preobleki.
Konec devetdesetih let smo dobili novo
pridobitev - avto cisterno, ki so nam
jo podarili iz poklicne enote Kranj. Za
nas je bila to velika in neprecenljiva
pridobitev, saj bi za tako vozilo društvo
le stežka zbralo dovolj denarnih sredstev. Z avto cisterno pa se je pojavil nov
problem, in sicer ustrezna garaža, ki je
nismo imeli. Odločili smo se, da zgradimo prizidek h gasilskem domu, ki pa
je predstavljal kar velik zalogaj, tudi
finančni, veliko časa pa so nam vzela
tudi pridobivanja ustreznih dovoljenj.
Vendar nismo obupali in smo kljub
zavlačevanju pri dovoljenjih pričeli z
zidavo ter z večino prostovoljnega dela
naših članov in podpornikov spravili
garažo pod streho.

Aktivnosti v društvu so iz leta v leto
naraščala, prav tako pa tudi članstvo od najmlajših pa do starejših. Članstvo
se je večalo in s tem tudi potrebe po
izobraževanju od mladine pa do članov
operative, ki delujejo v intervencijah.
Pokazala se je potreba po novi učilnici,
saj do sedaj nismo imeli ustreznega
prostora. Odločili smo se za adaptacijo
podstrešnih prostorov, uredili novo
učilnico, nove sanitarije. Nad dvorano
smo zabetonirali armirano betonsko
ploščo. To je bil zelo obsežen projekt,
ki smo ga večinoma opravili sami s
prostovoljnim delom. Predvsem gre
zahvala našim gradbincem, ki so prav
tako člani gasilskega društva. Za take
adaptacije je potrebnih tudi kar nekaj
finančnih sredstev, ki smo jih pridobivali od veselic in prispevkov vaščanov
pri razdeljevanju koledarjev ob novem
letu.
Ob razvoju gasilstva in opreme se
je pokazala tudi potreba po novem
orodišču, kajti stari, ki je bil pod balkonom v dvorani, je postal premajhen in
neustrezen. Zato smo se odločili za izgradnjo novega orodišča pod stolpom,
kjer je sedaj tudi več prostora in je bolj
funkcionalen.

foto: Borjan Stepančič
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lovalo kar nekaj priznanih skupin. Naj
jih naštejem le nekaj: Prljavo kazalište,
Big foot mama, Siddharta, Peter Lovšin
& Španski borci, Zablujena generacija,
Zoran Predin & CovertLover, Awen, Flirt,
Trash Candy, Eskobars, Banditi in še nekaj drugih. Za dobro počutje in razvedrilo obiskovalcev bo dobro poskrbljeno.

Že nekaj časa smo imeli namen, da
bi dvorano in oder izkoristili tudi v
kulturne namene. Zato smo se spustili
tudi v prenovo dvorane - odstranili
smo balkon in jo na novo prepleskali.
Sedaj je nekoliko večja in primerejša za
izvedbo kulturnih prireditev ali iger.
V preteklem letu smo se po posvetu s
KS odločili za adaptacijo prostora, v katerem domujeta KS in KUD, ter odra, ki
ga uporabljata DU Bitnje – Stražišče za
svojo pisarno in knjižnica, ter hodnika
pri vhodu v gasilski dom. Leseni strop
oz. tla smo nadomestili z betonsko ploščo in toplejšimi talnimi oblogami ter
novo svetlobno in električno napeljavo.
Danes so prostori prenovljeni in uporabnikom želimo prijetno počutje.

skupine iz Slovenije in tujine. Ta prireditev je postala v Bitnjah že tradicionalna
in se je udeležujejo ljubitelji glasbe iz
celotne Slovenije. Iz leta v leto si želimo
izboljšati kvaliteto in ponudbo prireditve. Tudi letos, 21. in 22. junija, bo
potekala prireditev na stari lokaciji v
Srednjih Bitnjah. V obeh dneh bo sode-

Več informacij dobite na internetni
strani Noč v Bitnjah. Ves denar od
prireditve namenjamo za prepotrebno
gasilsko opremo in vzdrževanja gasilskega doma.
Vstopnice so že v prodaji www.eventim.
si in na drugih prodajnih mestih.
Pogačnik Miran,
predsednik PGD Bitnje, GČ I

V zadnjih nekaj letih se je na tej lokaciji
veliko dogajalo, nekateri so to spremljali od blizu, drugi so se vozili mimo
in se spraševali, kaj se tu dogaja? Poizkušamo iti v korak s časom in izboljšati
počutje vsem nam, ki delujemo pod to
streho.
To je bil mozaik in le delček delovanja
gasilskega društva, kajti najpomembnejšo vlogo v društvu imajo člani
operative, ki skrbijo za požarno varnost
na našem območju. Ti so v vsakem
trenutku, bodisi podnevi ali ponoči, pripravljeni priskočiti na pomoč slehernemu krajanu, ki je v težavah, pri požaru
ali poplavah ter drugih tehničnih
intervencijah. Prav tako pa se posveča
velika pozornost podmladku, članicam
in veteranom, ki so prav tako pomembni členi v delovanju društva.
Pa se preselimo še v sedanjost. Kot vas
večinoma že ve, smo gasilci dejavni tudi
na družabnem področju v našem kraju.
Tudi letos pripravljamo velik družabni
spektakel Noč v Bitnjah, ki je ena od
največjih prireditev na Gorenjskem in
na kateri sodelujejo priznane glasbene
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Delovna akcija
Vabljeni na delovno akcijo v čim večjem
številu!

v sobota, 11. maja ob 8. uri
Urejanje igrišča Direndaj in okolice
nogometnega igrišča bo
v soboto, 11. maja, za začetkom ob 8. uri.
S seboj prinesite dobro voljo, kakšno orodje,
zaščitne rokavice ...
Delovna akcija bo sklenjena s prijetnim
druženjem!

Direndaj 2013
Vabimo vas na tradicionalni Direndaj 2013

29. junija, od 10. do 13. ure
na otroško igrišče Direndaj ob nogometnem igrišču.
Otroci bodo svojo domišljijo lahko sprostili
v gusarskih delavnicah, iskali gusarski zaklad
in sestavili gusarsko ladjo.
Tudi lačni in žejni ne bodo.
Otroci, pridite in se poveselite še preden
uidete na počitnice!
Se vidimo na Direndaju 2013!
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KUD Bitnje razstav
Udeleženci krožkov vabimo na

Pomladansko razstavo krožkov KUD Bitnje
v vrtec Biba od 17. do 19. maja 2013.
Sodelujejo študijski krožki: Ustvarjamo za dom
in družino, Zdravo življenje, Bralni krožek Sorško
polje in Klekljarski krožek. Otvoritev razstave
bo v petek, 17. maja, ob 17. uri z zabavnim
programom vrtca Biba in KUD Bitnje.
Vljudno vabljeni!

30. letnica NK Bitnje
Vabimo vas na slovesnost ob
30. letnici NK Bitnje

29. junija, od 13. ure naprej
Turnir mlajše selekcije,
slovesnost ob 30. letnici.
celodnevni srečelov,
tekma veterani.
tekma člani.
Nogometni pozdrav in se vidimo!

28.4.2013 21:05:30

