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Drage krajanke, spoštovani krajani!
Spet smo se potrudili in vaše nabiralnike vtaknili novo
številko krajevnega glasila Informator, 43. po vrsti.
Kar malo se nam jo je mudilo izdati, kajti pred vrati so
lokalne volitve. Predstavitve kanditatov si lahko v glasilu
tudi preberete. V nedeljo smo povabljeni v Gasilski
dom izraziti svojo voljo in izvoliti člane v Svet krajevne
skupnosti Bitnje. Odločite se po svoji presoji in naj vas
srce vodi.
V glasilu pa si kot vedno lahko preberete, kaj se je v vasi
v preteklih mesecih dogajalo.
Dnevi se krajšajo, noči daljšajo. Na vrtovih in poljih bodo
dela kmalu končana in spet bo več časa za druženje. Zato
vas vabimo, da se pridružite nadobudnim ustvarjalcem in
bralcem. Kajti z oktobrom se začenja nova sezona dogajanj
v kleti Gasilskega doma. Začenjajo se krožki, ki bodo
trajali prav do pomladi.
Verjamem, da boste skrbno prebrali prav vsako besedo
v Informatorju. Izvedeli boste tudi, kako potekajo dela
projekta Gorki. Morda ste med tistimi srečneži, ki se od
doma in domov že vozijo po na novo položenem asfaltu.
Ali pa vas srečanje z izvajalci še čaka. Kakor koli že ohranimo mirne živce in bodimo strpni, pomagajmo po
svojih močeh izvajalcem, da bodo lahko kar najhitreje
naredili svoje delo. Z izvedbo tega projekta bo naše
življenje v vasi kakovostnejše.
Želim vam vse lepo in se spet beremo v 44. številki
Informatorja.
Mateja Arhar,
urednica
uredništvo: Mateja Arhar, Mirjana Jurjevec,
Tatjana Muraja Oblak
tehnična urednica: Danaja Oblak
oblikovanje: Danaja Oblak s.p.
tisk: Tiskarna Peg
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POMEMBNO OBVESTILO!
ks bitnje

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

- Boris Oblak, predsednik
- Branko Mesec, podpredsednik
- Marjana Jekovec, član
- Mateja Arhar, član
- Irena Dolenc, član
- Teja Demšar, član
- Janez Stanonik, član

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

Obvestilo krajanom, kontakti

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

Člani sveta KS Bitnje

Vse aktualne novice o dogajanju v
naši krajevni skupnosti si lahko preberete na spletnih straneh www.bitnje.
si ter oglasnih deskah KS Bitnje, ki so
nameščene po vasi.
Na navedenih spletnih straneh objavljamo tudi vse zapisnike sej sveta KS
Bitnje in komisij, ki delujejo na področju
KS Bitnje.
Pripombe, predloge, probleme, vprašanja
krajanov sprejemamo le v pisni obliki na
enega od naslovov KS Bitnje:
- ks.bitnje@abakus.si ,
- KS Bitnje, Zg. Bitnje 33, 4209
Žabnica,
- nabiralnik KS Bitnje na gasilskem
domu Bitnje (zraven PTT nabiralnika).
Za krajše informacije smo dosegljivi na
telefonsko številko:
- 041 759-104 (delovni dnevi 16.00 19.00, sobota 9.00 - 12.00),
Krajane prosimo, da pri uporabi telefonske številke KS Bitnje upoštevate
zgoraj navedene termine.
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.

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.
Krajane prosimo, da se pri nastalih problemih, ki se tičejo tekočega
vzdževanja, obračate neposredno na zgoraj navedene kontakte na Mestni
občini Kranj. V primeru, da s strani občine ne bo odziva, obvestite krajevno
skupnost, da preveri in pospeši reševanje problema.
Svet KS Bitnje
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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.

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.

Asfaltiranje uvoza z glavne ceste
v Spodnjih Bitnjah
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Po elektronski pošti lahko pošljete
prijave na medobcinski.inspektorat@
kranj.si.
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.

Informacije o projektu
GORKI
Kontaktne osebe
Podjetje Frontal, d. o. o., ki skrbi za
obveščanje javnosti na projektu:
• e-pošta: sasa.horvat@frontal.si
• telefon: 02 530 89 10
Predstavniki izvajalca (Gorenjska gradbena družba d.d.):
• BRANKO CVEK: branko.cvek@cpkranj.
si, tel: 041 734 032
• IZTOK KRIŽAJ: iztok.krizaj@cpkranj.si
Kontakti zadolženih za izvedbo projekta
na Mestni občini Kranj:
• TAJNIŠTVO celotnega projekta
GORKI: tel. 04 237 3250
• MIHA BEČAN: miha.becan@kranj.si,
tel. 04 237 32 01
• CIRIL ZORMAN: ciril.zorman@kranj.si,
tel. 051 381 248
• BOŠTJAN ZAVRL: bostjan.zavrl@kranj.
si, tel. 04 237 31 52
• JANA ŽAKELJ: jana.zakelj@kranj.si,
tel. 04 237 31 35
Kontakti za polaganje plinovoda in
optike:
• za plin: Domplan, Janez Vilfan,
tel 031 832 433
• za optiko T2: Gratel, Matic Maček,
tel 051 606 056
• z a optiko Telekom: GVO, Jože Žagar,
tel 031 325 654
Vprašanja o projektu pa lahko pošljete
tudi na projektno skupino za GORKI:
gorki@abakus.si
Glede na vprašanja in pripombe
krajanov opažamo nezadovoljstvo
glede nezadostne informiranosti
poteka projekta GORKI. O problemih
informiranosti stalno opozarjamo
izvajalca in investitorja. Po stalnem
sklepu 7/5 iz operativneih sestankov
bi moral informacije posredovati
izvajalec vsaj 10 dni pred začetkom
del na posameznem odseku z obvestilom v poštni nabiralnik. Zavedamo se,
da je informiranje ključnega pomena
pri tako velikih projektih. Vprašanja
lahko pošljete po elektronski pošti na
naslov: gorki@abakus.si.
Za obveščanje javnosti skrbi podjetje
Frontal d.o.o. (e-pošta: sasa.horvat@
frontal.si, telefon: 02 530 89 10).

Projekt GORKI – 2. sklop:
Izvajanje del je v polnem
teku
Kaj se trenutno dogaja na projektu
v Bitnjah, na Šutni in v Žabnici?
Na območju naselja Žabnica so zaključena vsa gradbena dela pri izgradnji kanalizacije in ostale infrastrukture. Položen
je grobi asfalt, urejene so bankine, urejajo
oziroma sanirajo pa se tudi posegi na
privatnih parcelah.
Tudi v naselju Šutna je poasfaltirana večina razkopanih cest, v pripravi za asfaltiranje pa so trenutno del povezovalne ceste
od križišča z odcepom proti Dorfarjem
do začasne deponije ter dve slepi ulici.
Položeni so vsi komunalni vodi, urejeno
je odvodnjavanje cest preko novozgrajene meteorne kanalizacije.
V Spodnjih Bitnjah je zaključena gradnja
kanalizacije, položeni so vsi komunalni
vodi. Asfaltirana je cesta ki poteka iz
Žabnice preko črpališča Č2 do križišča in
naprej proti glavni cesti ter odsek mimo
picerije Baron. Za asfaltiranje se pripravlja cesta proti Srednjim Bitnjam.
V Srednjih Bitnjah se dela izvajajo na
štirih lokacijah, in sicer pri gradnji kanala
B4, ki povezuje Zgornje Bitnje s črpališčem, in treh meteornih kanalih proti
iztoku v potok Žabnica. Na vseh treh
kanalih se gradijo cevni zadrževalniki.
V Zgornjih Bitnjah se pripravlja za
asfaltiranje odsek ceste od križišča s
Škofjeloško cesto proti trgovini Mercator
v dolžini cca 150 m. V Zgornjih Bitnjah se
dela trenutno izvajajo na treh lokacijah.
Vzporedno z gradnjo fekalne in meteorne
kanalizacije se polagajo duktilne cevi za
obnovo vodovoda, plinovod in instalacija
za T2, telekom in javno razsvetljavo.

Izvedba slepega hišnega
priključka na kanal B4 v Srednjih
Bitnjah, podkop pod obstoječimi
instalacijami

Voda v izkopanem kanalu po deževju

Cevi za T2, telekom, meteorna
kanalizacija, elektro kineta,
vodovod in plin na trasi kanala B4,
zadaj zasip do planuma spodnjega
ustroja

Instalacija T2, telekoma in javne
razsvetljave pred hišo Zgornje
Bitnje 260

Informiranje in obveščanje občanov
Iskrena zahvala vsem krajanom in Svetu KS za pomoč. Upam in želim, da bo podpora
krajevne skupnosti še naprej tako velika tekom celotne gradnje tako pomembne investicije, kot je izgrajeno kanalizacijsko omrežje in nadgrajena in rekonstruirana Centralna čistilna naprava Kranj.
Veseli bomo vaših vprašanj, na katera se bomo trudili odgovarjati čim hitreje. Splošne
in aktualne informacije o projektu boste našli na spletni strani www.gorki.si, kadarkoli
pa se lahko obrnete tudi na predstavnike svojih krajevnih skupnosti ali podjetje Frontal, d. o. o. (e-pošta: sasa.horvat@frontal.si, telefon: 02 530 89 10), ki skrbi za obveščanje
javnosti na projektu.
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda.
Prispevek Skupnosti znaša 85,00 % javnih upravičenih stroškov. Lastna udeležba Republike Slovenije znaša 15,00 % javnih upravičenih stroškov.
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Kandidati za Svet KS Bitnje in/ali

E

ČK
NOVI

Št. kandidata Žrebana št. kandidata
2-4
1
3-3
2
3-2
3
2-5
4
3-4
5
3-1
6
2-2
7
1-3
8
1-4
9
1-2
10
3-5
11
2-3
12
2-1
13
1-1
14

Predlagatelj
NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
PLS - POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI
PLS - POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI
NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
PLS - POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI
PLS - POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI
NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
Primož Ogris in skupina volivcev
Primož Ogris in skupina volivcev
Primož Ogris in skupina volivcev
PLS - POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI
NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
Primož Ogris in skupina volivcev

Boris Oblak

Datum rojstv
08.11.1975
19.04.1977
09.08.1956
16.10.1967
11.06.1984
29.04.1962
14.10.1966
03.12.1963
22.10.1967
03.06.1967
18.01.1977
02.03.1971
02.09.1975
10.09.1981

Mateja Arhar

6
Rojen sem leta 1962. Sem poročen in skupaj z ženo in tremi otroki stanujem
v Zgornjih Bitnjah. Zaposlen sem v podjetju Abakus plus d.o.o. kot direktor razvoja.
Odgovoren sem za prometni informacijski sistem na Aerodromu Ljubljana. Za ta
projekt smo prejeli tudi srebrno priznanje za inovacijo. Več o mojem delu si lahko
preberete na naslovu http://www.abakus.si. V prostem času se poleg dela v krajevni
skupnosti ukvarjam s fotografijo.
V preteklem mandatu smo končali veliko projektov. Če naštejem samo nekatere:
ureditev struge potoka Žabnica v Zgornjih Bitnjah, postavitev prehodov za pešce
v Zgornjih, Srednjih in Spodnjih Bitnjah, začeli smo s trenutno najbolj aktualnim
projektom GORKI.
Za delo v krajevni skupnosti sem se ponovno odločil zato, ker bi želel dokončati
nekatere že začete projekte, predvsem projekt GORKI, legalizacijo športnega objekta
na nogometnem igrišču, nadaljevanje izdaje krajevnega glasila Informator. To pot
kandidiram na listi PLS - povezane lokalne skupnosti (bivša nestrankarska lista za
napredek krajevnih skupnosti Sorško polje), kjer se prizadevamo za obstoj in hitrejši
razvoj krajevnih skupnosti in za to, da bi mestna občina namenjala več finančnih
sredstev za izvedbo številnih prepotrebnih projektov, ki jih želimo v krajevnih skupnostih uresničiti.
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Kandidat
Tomaž Kržišnik
Robert Langerholc
Marjana Jekovec
Peter Pintar
Maruša Langerholc
Boris Oblak
Matej Dolenc
Borut Košir
Martina Serdoz
Mateja Arhar
Tomaž Ogris
Alenka Krišelj
Mojca Kepic
Primož Ogris

10
Rojena sem leta 1967 in že skoraj vse
svoje življenje živim v Zgornjih Bitnjah.
Z možem Alešem imava tri otroke - sina
in dve hčerki. Zaposlena sem v domačem
podjetju. Če mi čas dopušča, rada kaj
napišem. Rada se družim s prijatelji, rada
berem in ustvarjam. Uživam v glasbi in
pojem v KPZ Mysterium.
V Bitnjah si že več kot 10 let prizadevam
za kulturo. Leta 2004 smo z nekaj intuziasti ustanovili KUD Bitnje in postala sem
njegova predsednica. Sem tudi mentorica študijskih in bralnih krožkov. Pod
okriljem KUD-a vsako leto organiziramo
več študijskih krožkov in delavnic ter
precej prireditev. Urejam krajevno glasilo
Informator. V prejšnjem mandatu v SKS
Bitnje sem bila zadolžena prav za kulturo
v vasi in v kolikor mi boste krajani namenili to čast in mi izkazali zaupanje, da
bom ponovno izvoljena, me delo na tem
področju spet čaka.

va

Svet Mestne občine Kranj
Spol
M
M
Ž
M
Ž
M
M
M
Ž
Ž
M
Ž
Ž
M

Občina
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj

Naslov
Zgornje Bitnje, Zgornje Bitnje 73
Kranj, Spodnje Bitnje 24
Zgornje Bitnje, Zgornje Bitnje 165a
Zgornje Bitnje, Zgornje Bitnje 286
Spodnje Bitnje, Spodnje Bitnje 24
Zgornje Bitnje, Zgornje Bitnje 292
Zgornje Bitnje, Zgornje Bitnje 205a
Zgornje Bitnje, Zgornje Bitnje 126
Srednje Bitnje, Srednje Bitnje 108a
Zgornje Bitnje, Zgornje Bitnje 244a
Zgornje Bitnje, Zgornje Bitnje 133a
Zgornje Bitnje, Zgornje Bitnje 205
Zgornje Bitnje, Zgornje Bitnje 191a
Zgornje Bitnje, Zgornje Bitnje 133a

Tomaž Ogris
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Poklic
Neznano
Diplomirani organizator manager
Vzgojiteljica predšolskih otrok
Neznano
Gimnazijski maturant
Strojni inženir
Doktor medicine
Elektrotehnik
Organizator dela v turizmu
Maturant
Mag. organizator informatik
Neznano
Neznano
Informatik

Primož Ogris

Martina Serdoz

11
Rojen sem leta 1977 v Kranju. Sem prebivalec Zgornjih Bitenj. Leta 2002 sem
končal šolanje na ljubljanski Fakulteti za
računalništvo in informatiko in pridobil
naziv diplomirani inžinir računalništva
in informatike. Kasneje sem študij nadaljeval na Fakulteti za management in
organizacijo v Kranju ter pridobil naziv
magister organizator informatik. Zaposlen sem v kranjskem razvojnem centru
RC IKT d.o.o. (Razvojni center za informacijske in komunikacijske tehnologije)
kot vodja ene izmed služb verifikacije in
validacije.
V preteklosti sem s člani krajevne skupnosti že sodeloval (in še vedno aktivno
sodelujem), kjer smo s skupnimi močmi
marsikaj postorili in organizirali. V
prihodnosti bi to tradicjo rad nadaljeval,
saj bomo tako postali še boljši in bomo
lahko še marsikaj naredili za Bitnje in
prebivalce, tako starejše kot mlajše.

Delo
Neznano
Samostojni podjetnik
Organizacijski vodja vrtca
Neznano
Nosilka dopolnilne dejavno. kmetija
Direktor razvoja
Kirurg
Brezposeln
Vodja izmene
Administrator
Razvojni inženir
Neznano
Neznano
Višji kriminalist specialist

9
Sem Martina Serdoz, rojena Pintar,
v Bitnjah leta 1967. Po 15 letih sem se
preselila nazaj v moj rodni kraj in moram
reči, da mi je tukaj lepo. Za kandidaturo sem se odločila, ker želim po svojih
močeh pripomoči, da bi bil moj kraj še
prijetnejši. Tudi uspešnejši, predvsem za
mlade, na katerih pravijo, da svet stoji,
verjetno tudi Bitnje. Dolga leta sem bila
gimnazijski maturant, leta 2012 pa sem
diplomirala na VGS Bled, smer Turizem.
Zaposlena sem na Aerodromu Ljubljana
kot vodja izmene v oddelku za oskrbo
potnikov. Delo z ljudmi mi je v veselje, saj
imam ljudi preprosto rada. Sem komunikativna oseba, vedno pripravljena na
akcijo, sodelovanje in dialog.

14
Sem Primož, rojen leta 1981, krajan Zgornjih Bitenj. Leta 2008 sem diplomiral
na Kranjski Fakulteti za organizacijske
vede, kjer sem pridobil naziv univerzitetni diplomirani organizator in manager
informacijskih sistemov. Kot višjemu
kriminalistu specialistu na področju računalniške forenzike mi je mar za okolje,
v katerem živim, zato sem odločil za
kandidaturo v krajevno skupnost Bitnje,
s katero že sedaj dobro sodelujem. Pri
projektu GORKI si želim prizadevati za
sodelovanje med projektanti in krajani,
saj se mi zdi zelo pomembno, da projekt
zaključimo in končno dobimo infrastrukturo, kot si jo zaslužimo. Mislim, da smo
na dobri poti.

V življenju sem zgradila dve hiši, vzgojila
dva otroka, zmorem še več, tudi v korist
Bitenj. V veliko veselje in čast mi bo, če
mi boste sokrajani izkazali zaupanje in
mi dali priložnost.
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Borut Košir

Matej Dolenc

8
Moje ime je Borut Košir, star sem enainpetdeset let in prihajam iz Zgornjih
Bitenj. Sem iz poročen in oče dveh otrok.
Po izobrazbi sem elektrotehnik, trenutno
brezposelen, v času zaposlitve sem opravljal delo nabavnega referenta v nekaj
podjetjih v Kranju in Ljubljani.
V preteklosti sem bil že nekajkrat aktiven
v svetu krajevne skupnosti Bitnje, tako
da mi to delo ni tuje. Že v naprej se vam
zahvaljujem za izkazano zaupanje.

Alenka Krišelj

7
Sem Matej Dolenc, rojen sem oktobra
1966 v Kranju. Z ženo Ireno imava dva
sinova in tri hčere. Stanujemo v Zg.
Bitnju. Po študiju sem se redno zaposlil
v Splošni bolnišnici Jesenice, kjer sem
splošni kirurg. V preteklih letih sem bil
predsednik sveta staršev in član sveta
Osnovne šole Stražišče. Sem tajnik Župnijske karitas Kranj Šmartin, ki je
v petih letih povečala število upravičencev s 50 na 400. Sodelujem v Župnijskem
pastoralnem svetu in pevskem zboru
Upanje.
Kandidiram na listi NSi za člana sveta
Krajevne skupnosti Bitnje zato, ker mi ni
vseeno. Prizadeval si bom, da v Bitnjah
skupaj postavimo ulični sistem, ki bo
omogočal boljšo pretočnost prometa in
obenem omogočal enostavnejše iskanje
naslovnika v kraju. Potrebujemo krožišče
za vključevanje na Škofjeloško cesto.
Zavzemal se bom za boljše pogoje dela
preostalih kmetij v kraju.

12
Sem Alenka Krišelj, rojena 1971 v Kranju.
Na Medicinski fakulteti sem diplomirala iz stomatologije. Deset let sem bila
zaposlena na Zobni polikliniki Kranj kot
zobozdravnica, nato pa sem nadaljevala
študij specializacije iz zobne čeljusti in
ortopedije. Specialistični izpit sem opravila z odliko in ker nisem dobila službe
ortodonta v Kranju, sem se zaposlila na
Centru za zobno in čeljustno ortopedijo
na Stomatološki kliniki. Sedaj sem zaposlena v Zdravstvenem domu Ljubljana.
Ker želim delati tudi v domačem kraju,
sem ustanovila podjetje Lineart, d. o. o. ,
v okviru katerega z vso srčnostjo lepšam
nasmehe tudi v Kranju.
Kot vaščanka bi želela prispevati del
svoje energije naši lokalni skupnosti,
saj so Bitnje moj rojstni kraj in tu je tudi
dom mojega moža in najinih štirih otrok.
Želim se zavzeti za boljšo prometno
ureditev v vasi (rondo pri Jak`, varnost
pešcev in kolesarjev ...), za posodobitev
vrtca, da bi lahko sprejel vse vaške otroke, in za prostore, kjer bi se lahko odvijalo
družabno življenje vseh generacij.

Peter Pintar

4

Sem Peter Pintar, v Kranju rojen najboljši letnik 1967, vse življenje bivajoč v Bitnjah.
Osnovno šolo sem pričel v Stražišču ter dokončal v Kranju zaradi aktivnega udejstvovanj
v plavanju. Kot žrtev usmerjenega izobraževanja sem dokončal srednjo strojno šolo v
Škofji Loki brez mature. Nadaljeval sem šolanje na strojni fakulteti ter po rednem študiju
pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir strojništva. V času študija sem spoznal
resno študentko višje zdravstvene šole. Rezultat sadov skupne ljubezni pomeni pet otrok.
Tipična slovenska folklora, ne hodi predaleč od rojstnega kraja, je botrovala izgradnji
hiše nedaleč od doma. Zaposlen sem na Aerodromu, kjer sem zadolžen za energetiko v
oddelku za razvoj.
Bivanje v domačem kraju mi pomeni nek poseben izziv po zagotavljanju kvalitete življenja in skladnega sobivanja vseh ljudi. V kolikor bom izvoljen v svet krajevne skupnosti,
bom lahko vplival na izvedbo projektov za dobrobit naše skupnosti.
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Tomaž Kržišnik

Mojca Kepic

13
Sem Mojca Kepic, roj. 2. 9. 1975. Poročena, mati treh otrok. Že kot najstnica sem
se redno zaposlila, vzporedno pa sem se
izobraževala in si pridobila poklice: dipl.
ekonomist, dipl. socialna delavka in dipl.
vzgojiteljica predšolskih otrok. Zadnjih
šest let sem zaposlena v vrtcu, kar je
moje življenje. Verjamem vase, zato sem
se lotila zahtevnega projekta zasebnega
vrtca Kepica. V Bitnjah živim in kulturno
delujem že 15 let kot pravljičarka,
igralka, moderatorka prireditev Prihoda
pomladi in otroškega Direndaja. Rada
sem mentorica otroški dramski skupini
Mavrica in zanjo napišem pravljico. Za
otroke v Bitnjah sem se spremenila
v škrata, muco Copatarico, tetko Pomlad,
čebelo, miško, gusarja ...

Marjana Jekovec

3

1
Sem Tomaž Kržišnik, rojen leta 1975 v
Kranju. Skupaj z ženo in štirimi hčerkami
živim v Zg. Bitnju. Po poklicu sem inženir
lesarstva, zaposlen v podjetju Esal d.o.o.
kot tehnično-prodajni svetovalec. Moje
dosedanje delovne izkušnje so vezane
predvsem na gradbeništvo, tesarstvo
in mizarstvo, kjer sem pridobil veliko
teoretičnega in praktičnega znanja ter
delovnih navad. Sodelujem v Svetu
staršev osnovne šole, vrsto let pa sem
dejaven tudi kot član folklorne skupine
Sava Kranj. V prostem času najraje vrtnarim, tečem, planinarim in kolesarim ter
spoznavam nove kraje.
Menim, da je potrebno izboljšati razmere
na področju prometne ureditve in varnosti v našem kraju.

Sem Marjana Jekovec in podajam kandidaturo za volitve v Svet KS Bitnje in Svet
Mestne občine Kranj. Imam dolgoletne
delovne izkušnje na področju vzgoje in
izobraževanja. Po izobrazbi sem dipl.
vzgojiteljica. Menim, da bi s svojim
pristopom, strokovnostjo, znanji, ki so
me v življenju že okrepila, lahko uspešno
delovala v svetu KS in zastopala interese
krajanov.
V prostem času tudi sicer aktivno delujem na naslednjih področjih: RK Bitnje
(predsednica RK Bitnje), KS Bitnje (že
članica sveta KS en mandat), zato se
novih izzivov vedno veselim, saj z njimi
osebno rastem.

Irena Dolenc

Sem Irena Dolenc, univ. dipl. ekon., doma
iz Zg. Bitenj. Poročena sem 22 let in mati
petih otrok. Svoj prosti čas namenjam
družini, karitas, športu in kulturi. Verjamem v spremembe na bolje in verjamem
v svoje sposobnosti.

Foto: Tomaž Ogris

Mesto v svetu KS Bitnje prepuščam
novim, a še vedno sem pripravljena
neformalno delati v dobro kraja. Kot mestna svetnica si bom prizadevala, da se
poenostavijo birokratski postopki, da se
podpre gospodarska dejavnost v mestu
Kranj, da poraba mestnega proračuna
postane transparentna ter se prežene
razrasla korupcija.
vinotok 2014 | informator43 | 9 |

Od Liste za krajevne skupnosti Sorško polje do stranke
Povezane lokalne skupnosti
Krajevne skupnosti so bile ustanovljene
z Zakonom o krajevni samoupravi leta
1964. Predstavljale so najmanjše enote lokalne samouprave. Imele so status pravne osebe in razmeroma velike pristojnosti. Zelo dobro so se vživele in opravljale
svojo funkcijo v vsakdanjiku družbenega
življenja v posameznem kraju. Predvsem
podeželske KS so lahko delovale v vsej
širini tega zakona.
Vsaka KS je na volitvah izvolila svojega
predstavnika-odbornika v občinski zbor,
tako imenovan Zbor Krajevnih skupnosti. Za neposreden stik s krajani je bil
uzakonjen institut zbora krajanov, ki je
predstavljal najvišjo stopnjo demokratične ureditve. Na vsakoletnem zboru
krajanov so bila obravnavana poročila
o delu občine in krajevne skupnosti ter
sprejemale so se usmeritve za delo
v naslednjem letu.
Nova ustava, sprejeta leta 1990, je za
najmanjše enote lokalne samouprave
določila občine, ki naj bi bile po izvedeni
reformi državne uprave bistveno manjše
in brez prenesenih nalog države. V tem
zakonu krajevne skupnosti niso bile več
predvidene. Vsi tisti krajani, ki smo dolga
leta delovali v krajevnih skupnostih in
smo se zavedali njihovega pomena za
življenje v kraju, smo se čutili zelo prizadete. Še posebej podeželani smo izgubili
večino že pridobljenih pravic. Razmišljali
smo, kaj storiti, da bi del že pridobljenih pravic ohranili. Zavedali smo se,
da bomo z uvedbo večstrankarskega
sistema in strankarskih volitev imeli zelo
malo možnosti, da bi krajani v krajih, ki
so imeli do tedaj organizirane krajevne
skupnosti in svoje predstavnike v Zboru
krajevnih skupnosti občine, izvolili svojega predstavnika v občinski svet. S sprejemom Zakona o lokalni samoupravi leta
1993, ki je uveljavil določila Ustave iz leta
1990, je bila občinam res dana možnost,
da ustanavljajo krajevne skupnosti, a ta
»lahko« je vedno odvisen od vsakokratne
volje občinskega vodstva.
Po temeljitem razmisleku je v skupini nekaj krajanov Žabnice in Bitenj dozorelo
spoznanje, da moramo najti način, kako
priti do svojih svetnikov iz krajevnih
skupnosti v občinskem svetu.
Izkoristili smo možnost, ki jo daje Ustava,
in sicer možnost ustanavljanja nestrankarskih list. Več desetletna interesna
| 10 | informator43 | vinotok 2014

povezanost krajevnih skupnosti Jošt, Bitnje in Žabnica nas je tudi v tem primeru
združila in ustanovili smo Nestrankarsko
listo za krajevne skupnosti »Sorško polje«, na kateri so volivci na volitvah leta
1994 izvolili svojega svetnika v Mestni
svet občine Kranj.
Svojega svetnika so volivci na Nestrankarski listi izvolili tudi na vseh naslednjih
lokalnih volitvah do vključno volitev leta
2006.
Sprememba Zakona o volitvah leta 2007
je uvedla določilo, po katerem morajo
liste za nastop na lokalnih volitvah
predložiti 2% podpisov volivcev celotnega občinskega volilnega telesa občine,
v Mestni občini Kranj 825 podpisov.
Podpisov nismo zbirali, ampak so naši
kandidati na lokalnih volitvah leta 2010
nastopili na kandidatni listi Stranke za
napredek Krajevnih skupnost, na kateri
so bili izvoljeni štirje svetniki v Mestni
svet občine Kranj.
V letu 2013 se je Stranka za napredek
Krajevnih skupnosti razdružila in nastala

je nova stranka z imenom Povezane
lokalne skupnosti (krajše PLS), ki bo nadaljevala s poslanstvom pred dvajsetimi
leti ustanovljene Nestrankarske liste za
Krajevne skupnosti »Sorško polje« in bo
nastopila na letošnjih lokalnih volitvah
v svete krajevnih skupnosti in v Mestni
svet občine Kranj.
Rezultati dela Nestrankarske liste za Krajevne skupnosti »Sorško polje« v obdobju
njenega delovanja so:
-o
 bnovljena je bila podružnična osnovna
šola v Žabnici,
-zgrajene so bile telovadnice pri podružničnih osnovnih šolah v Žabnici,
Besnici in v Goričah,
-v
 gradnji je komunalna infrastruktura,
ki zajema fekalno kanalizacijo, zamenjavo vodovodnih salonitnih cevi, položitev plinskega in optičnega omrežja,
obnovitev javne razsvetljave in cest v
Žabnici, na Šutni, v Spodnjih, Srednjih
in Zgornjih Bitnjah.
Branko Mesec

Dovolj nam je, da nam politiki ponujajo
samo »spiske želja«, brez konkretnih obljub,
kaj bo v njihovem mandatu dokončano.
Če bomo v tem mandatu dobili vsaj 5 mest v
svetu MOK, bomo dokončali:
 okončno uredili soglasje za pridobitev
d
gradbenega dovoljenja za športno
kulturni park Bitnje,
izdelali načrte za zaščito pred poplavami
povodja Žabnica in Štajne,
izdelali program priotiret za krožišče v
Bitnjah s priključkom stražiške ceste na
loško.
Boris Oblak

Naročnik: stranka PLS, Ulica Mirka Vadnova 8, Kranj
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obiščite nas na www.stranka-pls.si
www.facebook.com/strankaPLS
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Mestni linijski promet
Kranj

Babni vrt
vas

Čadovlje

Žablje K

Hraše

Tatinec
Srakovlje

Povlje

Bobovek

Avtobusi vozijo na 12 progah, ki povezujejo okolico in
bivalna naselja Kranja z železniško postajo, središčem
mesta in industrijskimi conami. Prevoz se izvaja vse dni
v letu, tudi ob sobotah in nedeljah. Spodaj navedene linije
povezujejo območje Bitenj z ostalimi deli Kranja.

PROGA 2
Zg. Bitnje K

05:05,
07:44,
10:14,
13:14,
17:14,

05:29,
08:14,
11:14,
13:44,
18:14,

PROGA 3
Zg. Bitnje K

06:14,
09:14,
12:14,
14:17,
20:14,

05:44,
08:14,
11:14,
14:14,
19:14,

06:44,
09:14,
12:14,
15:14,
21:28

Mlaka

K
a
ka
Ilov Rup

a

Žag

Kokrica
Veliki hrib

OŠ Simon Jenko

Gorenjska oblačila
Struževo bloki
Perivnik

Struževo KS

07:14,
10:14,
12:44,
16:14,

Brd

Bobovek K

og as
Zal nja v
d
Sre

Kranj AP, Globus

Dijaški Zdravstveni
dom
dom

Vodovodni stolp

Pr

Informacije in
prodaja vozovnic

Primskovo
na Klancu

KRANJ AP

Planina, Kranj AP, Globus

PROGA 3
Kranj AP, Globus

11B 12 14 15
Supernova
Tiskanina

Globus

G.Sava
G.Sava skak.
Rakovica
Besnica Sp.

Zg. Bitnje K

PROGA 2
Planina, Kranj AP, Globus

05:55,
08:55,
11:55,
14:25,
19:55

06:25,
08:55,
11:55,
14:55,

VRSTA VOZOCNICE
CENA VOZOVNICE
Dnevna
Mesečna
Letna
Študentska in dijaška kombinirana
Študentska in dijaška direktna

REŽIMI OBRATOVANJA

Besnica Š
Besnica ZD

Kolodvor

Besnica K
Besnica Zg.

15

12

07:25,
09:55,
12:55,
16:55,

1,00 EUR
10,00 EUR
95,00 EUR
brezplačna
5,00 EUR

Flora
Zg. Bitnje 140
Kitajska restavracija
Zg. Bitnje trgovina
Zg. Bitnje Jenko
Sr. Bitnje most pri Bitencu
Sr. Bitnje Zora
Sr. Bitnje Avto prevoz Hafner
Sr. Bitnje Pokorn
Sp. Bitnje pri Bošnjakoviču
Žabnica

04/20-13-210

- vozi v dneh šolskega pouka

promet@alpetour.si
www.alpetour.si
www.facebook.com/alpetour.si

Iskra sp.
11B

Stražišče DD
Tominčeva 24
Rožna ulica
Š
Pševska c. 52
če
žiš
Bauimex
tS ra

- vozi od ponedeljka do sobote
- vozi od ponedeljka do petka
- vozi v dneh šolskih počitnic
- vozi ob sobotah

Kranj ŽP

Neposredno na
železniški postaji

Zg. Bitnje K

06:55,
09:55,
12:25,
15:55,

Novi do

Besnica GD

05:27, 05:57, 06:27, 06:57, 07:27, 08:27,
09:27, 10:27, 11:27, 12:27 12:57, 13:27,
14:27, 14:57, 15:27, 21:57

05:25,
07:55,
10:55,
13:55,
18:55,

rje

Sva

Struževo pod
žel. mostom

05:36, 06:06, 06:36, 07:06, 07:36, 08:36,
09:36, 10:36, 11:36, 12:36, 13:06, 13:36,
14:06, 14:36, 15:06, 15:36, 22:06, 22:12

05:10,
07:55,
10:55,
13:25,
17:55,

14

11A
Savska c.
Planika

Labore

Stražišče PTT

Labore

Ješe
Pražarna
Zgornje Bitnje K

Zg. Bitnje
Sr. Bitnje
Sp. Bitnje
Žabnica

Labore Iskra

1 KOLODVOR - GLOBUS - PRIMSK
2 GLOBUS - PRIMSKOVO - PLANIN
3 GLOBUS - STRAŽIŠČE - PLANINA
4 ŽABNICA - SP.BITNJE - STRAŽIŠČ
5 GLOBUS - PRIMSKOVO - BRITOF
6 GLOBUS - KOKRICA - BRITOF - P
7 GLOBUS - KOKRICA - BOBOVEK
8 KRANJ - DRULOVKA - BREG - MA
11A PREDOSLJE - ISKRA SP. - PLAN
11B KRANJ - ISKRA SP.- PLANIKA
12 KRANJ - STRAŽIŠČE - BESNICA
14 GLOBUS - SVARJE - POVLJE - TAT
15 KOLODVOR - PLANINA - PRIMSK

15.09.2014

do

Suha
11A

Predoslje

Predoslje šola
C. Kokrškega odreda

Britof
Britof Johanca
Gorenje
Primskovo GD
Primskovo ZD

rimskovo

Dolnov
Plinarna

Mercator

Ručigajeva K.

Likozarjeva

om
Otok

OŠ S. Žagar
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V času izgradnje kanalizacijskega omrežja na območju Bitenj lahko prihaja do sprememb
odhodov avtobusov na progi 4.

Dosežki dosedanje kandidature

Otroško igrišče Direndaj

VOLITVE 5. 10. 2014

Otvoritev igrišča Direndaj.
Saniran most
pri Žepku

Struga Žabnice pred
sanacijo

Razširitev nevarnega odseka
pri cerkvi.

Sanacija struge Žabnica.
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Sanirana struga Žabnice

Eden od treh osvetljenih
prehodov na močno
prometni škofjeloški cesti

10-letnica delovanja KUD Bitnje

DOGAJA

Pletenine

Kvačkane zapestnice in copatki

Balerina Katja Romšek

10-letni pregled delovanja KUD Bitnje

Etno skupina Pot

Pihalna godba Cerklje

Plesalki

Ameilja na kitari

Nadja Arhar na flavti
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10let

A
DOGAJ
Koncert in razstava ob 10-letnici KUD Bitnje
Maja 2014 je minilo 10 let delovanja KUD
Bitnje.
V teh letih smo za domači kraj naredili
marsikaj - od prireditev (Prihod pomladi,
Direndaj, Razstave izdelkov, Prihod Dedka Mraza, Komemoracija, Proslava na
Planici), krožkov (Bralni krožek Sorško
polje, Študijski krožki), se trudili povezati organizacije in društva, ki delujejo v
Bitnjah, navezali stike z društvi iz drugih
krajev po Sloveniji. Najbolj pa sodelujemo s KS Bitnje. Članice KUD Bitnje tudi
urejamo krajevno glasilo Informator, ki
izhaja vsaj dvakrat letno. Domujemo v
GD-Bitnje v prostorih KS Bitnje. Tam se
odvijajo naše delavnice in krožki pa tudi
marsikatera prireditev.
10 let ni kratka doba, zato smo praznovali, kot se spodobi!
Pripravili smo namreč praznični koncert,
ki je bil 17. maja ob 19. uri v telovadnici
pri POŠ Žabnica. Nastopili so različni izvajalci, saj smo se povezali s GŠ Kranj in
Šk. Loka, sodelovalo je tudi precej naših
krajanov (Daša, Nadja in Mateja Arhar,
Amelia Stanonik, Vita Blagovič, Nik
Kranjc, Maša, Žana in Mojca Kepic, Darja
Resnik Debevc, Mojca Kepic, sestrice
Kržišnik). Prisluhnili smo solo pevskim
točkam in duetom, kitaristični solo
skladbi in duetu, kvartetu kljunastih flavt.
Nastopila je Cerkljenska godba, etno

Duet - Daša Arhar in Eva Čeh
| 16 | informator43 | vinotok 2014

skupina Pot ter kvartet ljubkih malih
pevk. Na oder sta priplesali baletki Katja
Romšek in Eva Gaberšek iz KGB Ljubljana, zapel pa je tudi KPZ Mysterium.
Koncert je bil dobrodelno obarvan.
Vstopnica na koncert je bil prehrambeni
izdelek. Ob vhodu so predstavnice KO
RK Bitnje zbirale prehrambene izdelke in
jih kasneje razdelile ljudem - domačinom
v stiski. Ustvarjalke smo v dobrodelni
sklad namenile vsaka vsaj po en izdelek,
ki smo jih po simbolični ceni prodale na
dogodku. Izkupiček je prav tako šel za
socialno ogrožene.
Koncert sta povezovali naši krajanki
Mojca Kepic in Martina Serdoz.
Vsem, ki ste se slavnostnega slavnostnega koncerta udeležili, se lepo zahvaljujemo, kajti z vašo prisotnostjo ste pomagali
socialno ogroženim družinam, podprli
pa ste tudi vse izvajalce, ki so se srčno
in z veliko volje in truda pripravili na ta
krasni dogodek!
Ob 10-letnici je bila prav tako v POŠ Žabnica na ogled tudi tradicionalna razstava
izdelkov, ki so nastali na krožkih KUD
Bitnje. S svojim izdelki so se predstavile
ustvarjalke, ki so v sezoni 2013/2014
redno obiskovale krožke, ki so se odvijali
v Gasilskem domu Bitnje.
Mateja Arhar

Utrinki z razstave

Utrinki z razstave

KPZ Mysterium

Voditeljici Mojca Kepic in Martina Serdoz

Srečne čipke
Lepota čipk navdušuje. Veselje do novih
tehnik in osvajanja novega znanja
spremlja tudi našo skupino za ročna dela.
Tekom let smo se lotile najrazličnejših
tehnik izdelovanja čipk - klekljanja, vezenja, kvačkanja ...
Naše dejavnosti že dolgo spremljajo v
Gorenjskem muzeju, s katerim večkrat
sodelujemo. V poletnih mesecih se je
KUD Bitnje predstavilo na razstavi Srečne čipke v Gorenjskem muzeju v Mestni
hiši v Kranju. Poleg nas je sodelovalo še
17 skupin za ročna dela iz različnih krajev
Gorenjske.
Ustvarjalke smo ponosne, da smo bile del
poletnega dogajanja v Kranju. Razstavile
smo klekljano in vezeno čipko.
Mateja Arhar

Utrinek z razstave

Zabavno in koristno polstenje
Ko so se naši predniki še spoznavali z
materiali, ki jih ponuja narava, so odkrili,
da se iz volne da narediti uporabna
oblačila, odeje in druge koristne izdelke.
Po naključju so ugotovili, da če volno
zmočimo in če jo pregnetemo, dobimo
debelo blago. Iz njega lahko krojimo ali
pa kar direktno oblikujemo predmet, ki
ga želimo imeti.
Polstenje je ena najstarejših načinov izdelovanja oblačil in uporabnih izdelkov za
dom, sedaj pa je prevzelo vlogo za nekaj
lepega in posebnega. Polstene izdelke
lahko uporabimo kot dekoracijo, kot
modni dodatek ali kot toplo in nadvse
uporabno oblačilo.
V naši ustvarjalni delavnici v Gasilskem
domu smo se ustvarjalke že spoznale
s tehnikami polstenja. Nastalo je nekaj
vzorčnih izdelkov. V novi sezoni pa se
bomo polstenju prav posebej posvetile.
Lotile se bomo zahtevnejših izdelkov, kot
so torbice, rute, copati.
Uvodno srečanje ŠK Polstenje bo v torek,
7. oktobra 2014, ob 17. uri. Vabljeni tudi
novinci!

Šal - tehnika polstenje na svilo

Mateja Arhar,
mentorica študijskih krožkov
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Sešile bomo torbico in tuniko
Ustvarjalke se v Gasilskem domu Bitnje dobivamo že več kot deset let. V tem času je
nastala kopica izdelkov, tako kvačkanih, pletenih, vezenih, klekljanih ... Lotile smo se
najrazličnejših tehnik - izdelale smo različne vrste mozaikov, najrazličnejše ogrlice, se
lotile servietne tehnike, ustvarjale iz fimo in das mase, poslikale razne izdelke, izdelovale okraske iz papirja, poslikavale svilo, polstile ...
Nova sezona pa prinaša tudi nove izzive. V naših ustvarjalih delavanicah še nismo šivale na šivalni stroj. Sedaj pa bomo šivanju posvetile kar nekaj srečanj. Naš cilj je sešiti
torbico in tuniko. Torbico bomo sešile v tehniki krpanke. Uporabile bomo najrazličnejše vzorčasto blago, torbico pa bomo tudi podložile z močnim blagom ter ji dodale
nekaj žepkov za shranjevanje drobnih predmetov. Potem pa bomo sešile tuniko iz
jerseya. Prijetno mehko blago bo pravo za lep izdelek, ki bo popestril našo garderobo.
Prvo srečanje novega študijskega krožka bo v torek, 7. oktobra, ob 17. uri. Vabljene tudi
nove ustvarjalke!
Mateja Arhar, mentorica študijskega krožka

Torbica iz starih kavbojk

Branje v jeseni
Dobre knjige so tiste, ki že desetletje vežejo bralke Bralnega krožka Sorško polje.
Z jesenjo 2014 stopamo v enajsto leto skupnega branja. Beremo najrazličnejše zvrsti
- od leposlovja, potopisov, biografij, poezije ... Za izbrano knjigo imamo tri tedne časa,
potem pa se spet srečamo v Gasilskem domu Bitnje in se o prebranem pogovorimo.
Vsakič ena od bralk pripravi pogovor: teme iz knjige, nekaj o avtorju, morda deželi, kjer
se zgodba dogaja. Vselej je srečanje zanimivo, vsaka izmed bralk doda svoje mnenje v
skupen mozaik. Vselej napolnjene in zadovoljne, da se družimo, komaj čakamo, da se
čez tri tedne spet snidemo ob novi knjigi.
Letos se nam spet obeta obilica lepega branja, poleg tega pa tudi literarni večer s
pisateljico, obisk gledališča, opere ...
Naša srečanja so vsako tretjo sredo. Prvo srečanje bo v sredo, 8. oktobra, ob 20. uri
v Gasilskem domu Bitnje. Vabljeni tudi novi bralci!
Mateja Arhar, mentorica bralnega krožka

Študijska krožka Zdravo življenje in Ekologija in samooskrba
V pretekli sezoni smo v okviru KUD Bitnje izvedli kar dva študijska krožka, ki sta
obravnavala zdrav način življenja.
V prvem krožku – Ekologija in samooskrba, ki je potekal v začetku sezone in delno
konec marca, smo se srečali z gradnjo visokih gred, z mesečnimi opravili na vrtu,
sadovnjaku. Prisluhnili smo, kako izdelati aktivno oglje in zakaj je koristno, kar nam je
podala ga. Bojca Januš. Sledili smo biodinamičarki Zdenki Frelih o vplivu setvenega
koledarja na delo v vrtu. Strokovnjak GAIE nam je predaval o obrezovanju drevja.
Nekaj naših srečanj smo namenili tudi medsebojni izmenjavi znanja pri pridelavi,
predelavi povrtnin, sadja in jagodičevja ter izmenjavi semen in sadik.
Drugi krožek – Zdravo življenje – je vsak ponedeljek od januarja do začetka marca
gostil strokovnjake z različnih področij.
Tako smo prisluhnili dr. Poloni Podnarjevi, ki nam je razložila težave in rešitve inkontinence. Fizioterapevtka Nika Naglič nam je razkrila, kako do zdrave hrbtenice in kako
odpraviti težave. Tomaž Kvasnik nam je prestavil prednosti bakrenega orodja in vpliv
le-tega na zemljo, plodove in posredno na zdravje. Nekaj ur smo posvetili zdravnilnim
zeliščem, nabiranju, sušenju, predelavi in tudi domači pridelavi.

Generacija cicibani 2013/14
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Glede na obisk posameznih predavanj je očitno, da se ljudje vedno bolj zavedamo,
kako pomembno je skrbeti za zdravje in zdrav način življenja. V ta namen se bomo v
KUD Bitnje trudili tudi naprej in v naše okolje pripeljali nove strokovnjake z različnih
področij.
Tatjana Muraja Oblak, mentorica študijskih krožkov

Prvič v vrtec
1. september je dan, ko kar nekaj otrok iz naše KS prične obiskovati vrtec Biba.
V letošnjem šolskem letu je prvič prestopilo vrata našega vrtca 11 otrok. Skupaj je
v dveh skupinah 2. starostnega obdobja (starih 3 do 6 let) 42 otrok.
Vsakodnevni prehodi iz enega v drugo okolje so za otroka in starše vir močnega
stresa in ni vseeno, kako ga premagujemo. Otroci pogosto jokajo, se oklepajo staršev
in se le s težavo poslovijo. Poleg tega pa imajo vsak otrok in njegova starša poseben
odnos in edinstven način prepoznavanja stresa pa tudi premagovanja le-tega. V veliko
pomoč pri tem so vzgojitelji, ki so staršem in otrokom naklonjeni.
Če se starši zavedamo, da je vstop v vrtec za otroka izrazito stresno obdobje, bomo vse
te izraze stiske laže sprejeli, jih razumeli in se nanje primerno odzvali.
Pogosto potrebuje otrok precej časa, da se umiri, potolaži in naužije starševske bližine,
zato bodimo potrpežljivi. (Če nam je naredil uslugo dopoldne, nas popoldne potrebuje
zase.) Ko se umiri, pa zopet postane radoveden in sposoben sprejemati nove izkušnje
in izzive.
Kaj pa starši?
Starši se v tem obdobju ne smejo prilagajati drugim, temveč poskrbeti zase, za svoj
občutek varnosti ter za otroka. Šele ob pomirjenih starših bodo imeli otroci dovolj
poguma za vstop v vrtec. Res je, da to ni zmeraj lahko, a če bodo starši namesto tega
v sebi utišali dvome, stisko, vprašanja, bo uvajanje trajalo dlje časa in bo manj uspešno.
Otrok se bo tudi samo prilagodil, ne pa tudi odrasel oziroma vgradil novo pridobljeno
samostojnost v svoje delovanje. Poiščimo svojski pristop in dolžino uvajanja. Staršev
naj ne bo strah dolgega uvajanja. Otrokom pripada čas in čustveni prostor, da se
lahko v tem ranljivem obdobju povežejo na nov način. Otroci do tretjega leta za svoj
razvoj spoprijemanja s stresom ob ločevanju od staršev potrebujejo zelo individualen
pristop. Uvajanje in pomoč pri uvajanju lahko traja več tednov, kar je sicer naporno,
vendar je to za otroke veliko manj stresno in bolj sprejemljivo. Pomembno je dobro
sodelovanje vzgojitelja in staršev, saj je vzgojitelj navadno prvi tuj odrasel človek, ki
dobi pomembno vlogo v otrokovem življenju. V mnogočem tako predstavlja model
tega, kaj otrok lahko pričakuje od zunanjega sveta.

K nam vodijo različne poti.
Ene so kratke, druge dolge,
ene so ravne, druge zavite,
ene asfaltirane, druge posute s peskom, vbsaka pa je
prava.
Različni ste tudi otroci in
starši, ki vstopate k nam.
Trudimo se sprejemati in
upoštevati to individualnost,
različnost z namenom,
da bi v vsakem našli in razvijali to, kar je in kar lahko
postane.
Tudi spotikamo se in padamo na tej poti, vendar nam je
to le nov izziv za naprej, da
bo padcev čedalje manj.
Zatorej vstopite,
skupaj nam bo uspelo.

Strokovne delavke vrtca Biba
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Nov študijski krožek Naredimo sami
Recesija, domača pridelava zelišč, povrtnin, sadja, nabiralništvo, ročne spretnosti ... pa tudi veselje in volja do dela, so
nas pripeljali na idejo, da bi
v našem KUD-u pripravili študijski krožek NAREDIMO SAMI.
Koliko neuporabnih predmetov imamo
doma, ki se nam valjajo na podstrehi
in v kleti, in niti ne pomislimo, kaj vse
lahko naredimo iz njih. Star fotelj lahko
pretapiciramo, dodamo nekaj novih
elementov in že je super moderen stol,
ki bo ponudil svoje naročje za počivanje.
Stare steklenice okrasimo, vanje nalijemo doma pripravljene sirupe, zavijemo
in že imamo dragoceno darilo. Iz starih
majic naredimo predpražnik ali blazino

za sedenje. Star okvir pa lahko postane
novo ogledalo ....
Tudi zelišča lahko uporabimo za izdelavo
domačih pralnih sredstev, kozmetike,
dišečih blazinic ...
Veliko idej imamo še na zalogi. Zato vas
vse, ki imate voljo do dela, nekaj ročnih
spretnosti in energije vabimo v naš koržek, kjer bomo izdelali veliko zanimivih,
uporabnih in lepih izdelkov.
Krožek bo potekal v GD Bitnje v kletnih
prostorih vsak ponedeljek od 18. do 20.
ure, od 6. oktobra 2014 do 22. decembra
2014.
Tatjana muraja Oblak,
mentorica študijskih krožkov

Nasveti za vrt

Letošnje leto – leto moče in dežja – tudi
nam vrtičkarjem ni prizaneslo.
Hitri pomladni posevki, sprva vročina,
potem pa dež, dež in še enkrat dež so
poskrbeli za kar nekaj nadlog. Najprej so
nas »napadli« rdeči polži, ki še danes gomazijo po vrtovih, kljub našim iznajdljivim načinom, kako se jih znebiti. Potem
je sledila plesen, ki se je naselila najprej
na paradižnikih, sledile so kumare, buče,
pa tudi fižol ni ostal nedotakljiv.
Krompir, pesa, repa, fižol, korenje - to pa
so vrtnine, ki so bile in so še bujne in so
obilo rodile. Upam, da bodo tudi
v ozimnicah ostale zdrave in črvste.
Česen in čebula sta pohitela s nasta| 20 | informator43 | vinotok 2014

vljanjem cvetov, bojda zato, ker sta se
prestrašila, da ne bosta uspela nadaljevati svoje semenske poti.
Čudna so res pota narave. Eno leto
imamo več tega, drugo leto onega. Tako
je to na tem svetu. Mi pa se trudimo in
skrbimo, da bi imeli vseh stvari po malo.
Bliža se jesen in nekaj naših gred je že
praznih. A naj ne ostane tako. Posejemo
lahko še solato, motovilec in zaščitne
rastline kot so facelija, oljna redkev,
gorjušica ali ajda. Vse te rastline so dobra
zaščita za našo zemljo izboljšajo pa tudi
rodovitnost tal. Dobre so tudi za uničevanje strun, saj le-te odložio jajčeca na korenine rastlin, ki pa spomladi propadejo,

s tem pa tudi zalega strun. Zeleni podor
zgodaj pomladi, ko je več kot 5 stopinj,
vdelamo v zemljo, da do setve propadejo
v zemlji.
Če ne želimo zelenega podora, lahko
namesto tega na golo zemljo damo suho
zastirko (travo, slamo, seno), lahko pa
tudi karton.
Vse te stvari poskrbijo, da ostane zemlja
bolj topla, prhka, rahla. Poskrbijo pa tudi
za mikroorganizme, deževnike in ostale
drobne prebivalce.
Tatjana muraja Oblak,
mentorica študijskih krožkov

Pod domačo lipo

Razstava in dejavnosti, ki smo jih kot
EKO vrtec skrbno načrtovali, so bili
odraz celotnega šolskega leta.

Dejavnosti, s katerimi smo dosegali
cilje:
- Otrok opazuje, odkriva, spoznava, primerja, zaznava z vsemi možnimi čutili,
ugotavlja spremembe na rastlinah,
- se vključuje v delo na zeliščni gredici
preko celega leta (seje, okopava, reže ...),
doživlja našo zeliščno gredico z vsemi
čuti (čaji in zelišča),
-suši zelišča in zdravilne rastline, jih
herbalizira (izdeluje slike iz posušenih
zelišč),
-izdeluje izdelke z zelišči (dišavni pajaci,
papir, slike, kreme, sirupe: regratov med,
trpotčev sirup, smrekov sirup, bezgov
sirup, metin in melisin sirup).

Številne so bile dejavnosti na EKO
vsebine. Otroci so razveselili obiskovalce
tako s programom, pogostitvijo (namazi,
peciva in napitki iz zelišč) kot
s posajenim zeliščem in sliko, ki jo je
vsak obiskovalec odnesel domov.

Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju in estetski
razsežnosti. Razvijanje naklonjenega,
spoštljivega in odgovornega odnosa do
žive in nežive narave.

In kaj vse se je dogajalo v našem vrtcu:
- Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave.
- Otrok spoznava, da na njegovo zdravje
vpliva okolje in on sam – skrbimo za
zdravje.
- Ugotavlja, da je čisto okolje tudi zdravo
– ne odmetava smeti v okolju.
- Otrok opazuje in ugotavlja spremembe
v vseh letnih časih.
- Skrbimo za urejenost gredice na zeliščnem vrtu.
- Seznanjanje z načinom sušenja zelišč in
herbaliziranja.

Cilji:
- Otrok odkriva, spoznava in primerja
živo in neživo naravo.
- Otrok pridobiva izkušnje, kako sam in
drugi ljudje vplivajo na naravo in kako
lahko sam prispeva k ohranjanju in
varovanju naravnega okolja.
- Otrok se seznani s potekom dela in
s pojmom sajenje – sejanje.
- Spoznava, kaj rabi seme za svojo rast.
- Otrok razvija predstavo o nastajanju
odpadkov ter pomenu in možnosti
predelave.

Ob zaključku minulega šolskega leta
smo pozornost namenili prazniku naše
KS in 40-letnici vrtca.
Otroci vrtca Biba so se s kulturnim
programom in razstavo predstavili staršem in starim staršem ter povabljenim
gostom. Razveselilo nas je, da se je vabilu
odzvalo veliko ljudi, ki so nas z besedami pohvale vzpodbudili k nadaljnim
aktivnostim ter nam potrdili, da smo na
pravi poti.

-O
 trok odkriva in spoznava, kako se snovi mešajo in kako se pri tem spreminjajo
lastnosti.
Otrok spozna postopek pridelave zelišč
od sajenja, pobiranja, sušenja do degustiranja, zelišče prepozna (po listih
in vonju), nabira cvetove regrata in v
literaturi ob pomoči odraslega prebere,
kako jih uporabi.
Marjana Jekovec,
dipl. vzgojiteljica

Melisin sirup

Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve
1. novembra ob 10. uri
pri spomeniku
v Žabnici
Kulturni program:
KUD Bitnje s povezovalko Mojco Kepic,
PZ Društva upokojencev Kranj,
polaganje vencev.
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Zbirali bomo nevarne odpadke iz gospodinjstev
Med nevarne odpadke sodijo odpadna
zdravila, pralna in kozmetična sredstva,
ki vsebujejo nevarne snovi, barve, laki,
topila, lepila, škropiva, pesticidi, razne
kemikalije, spreji, odpadno jedilno in
motorno olje, masti, hladilna tekočina,
akumulatorji, baterije, tonerji, neonske
cevi … Mednje sodi tudi embalaža,
v kateri je bil izdelek z nevarnimi snovmi
(embalaža barve, kemikalij …).
Ali izdelek, ki ga uporabljam, vsebuje
nevarne snovi?
Najbolj zanesljive podatke o nevarnih
lastnostih posameznega izdelka lahko
preberemo na izdelku samem, saj vsak
poleg navodil, vsebuje tudi različna
opozorila in navodila v obliki grafičnih
simbolov in besedil (vnetljivo, zdravju
škodljivo, eksplozivno, oksidativno, okolju škodljivo, strupeno, jedko).

Zakaj je pomembno ločeno zbiranje
nevarnih odpadkov?
V mnogih izdelkih, ki jih vsakodnevno
uporabljamo, se nahajajo snovi, ki ob
nepravilni uporabi, shranjevanju in
odstranjevanju, lahko škodujejo našemu
zdravju in okolju. Ti izdelki svojih nevarnih lastnosti ne izgubijo niti takrat, ko
postanejo odpadek, zato moramo z njimi
ravnati drugače kot z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati
v zabojnike za odpadke in ne v naravo. Odpadnega olja in ostalih tekočih
izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, ne
smemo zlivati v odtok ali kanalizacijo.
Nevarni odpadki zahtevajo poseben
način odstranitve, saj le tako preprečimo
njihov škodljiv vpliv. Zato jih moramo
odložiti ločeno.

Nevarne odpadke lahko skozi vse leto
oddate tudi v času uradnih ur zbirnega
centra Zarica ali Tenetiše.
Prinesite nevarne odpadke na zbirno
mesto in omogočite njihovo varno
odstranitev.
Več na www.krlocuj.me, kjer objavljamo
celoten razpored akcije zbiranja nevarnih
odpadkov na območju Mestne občine
Kranj.

VSE O ODPADKIH
www.krlocuj.me

Priložnost, da varno odložite
nevarne odpadke.

Brezplačno boste lahko oddali različne vrste nevarnih odpadkov.
Krajevno skupnost Bitnje bomo
s posebno mobilno postajo obiskali
v torek, 21. oktobra 2014.
Nevarne odpadke boste lahko oddali
med 13.15. in 16. uro na parkirišču
pri naslovu Srednje Bitnje 128
Marjan Hafnar, Avtoprevozništvo.
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Napovednik oktober, november in december
Društvo upokojencev Stražišče
Planinski izleti 04. 11. 2014
Družabna srečanja Prednovoletna zabava: Šmartinski dom 20. 12. 2014
Letovanje Izola 3-dnevno: 2. 10. 2014 do 5. 10. 2014
Turistični izleti: Banovci 16. 10. 2014
Martinovanje: Štorovje 13. 11. 2014
Zdravstvo Predavanje - Okužbe: Šmartinski dom 20. 11. 2014
Banja Vručica 4-dnevno 25. 10. 2014 do 28. 10. 2014
Kontrola holesterola, krvi, sladkorja: Šmartinski dom 5. 11. 2014
Kontrola holesterola, krvi, sladkorja: Bitnje GD 6. 11. 2014
Kultura Opera Gorenjski slavček: Opera Ljubljana 4. 10. 2014
Klekljanje: OŠ Stražišče – 2. 10., 9. 10, 16. 10., 23. 10., 30. 10. ob 16.30
Kvačkanje: OŠ Stražišče – 6. 10., 13. 10., 20. 10., 27. 10. ob 16.30
Ženska telovadba:
Gasilski dom – 6. 10., 13. 10., 20.10., 27. 10. 2014
OŠ Stražišče – 6. 11., 13. 11., 20. 11., 27. 11., ob 16.30
OŠ Stražišče – 4. 12., 11. 12., 18. 12., ob 16.30
OŠ Stražišče – 3. 11., 10. 11., 17. 11., 24. 11. ob 16.30
OŠ Stražišče – 1.12., 8. 12., 15. 12., 22. 12. ob 16.30
Gasilski dom – 3. 11., 10. 11., 17. 11., 24. 11. 2014
Gasilski dom – 1. 12., 8. 12., 15. 12., 22. 12. 2014

Društvo upokojencev Žabnica
Telovadba: vsak ponedeljek ob 18. uri s pričetkom v ponedeljek 6. oktobra
Izleti in prireditve: 12. 11. 2014 martinovanje
Prednovoletno srečanje: 26. 12. 2014
Čveka pohodi: drugi četrtek v mesecu
Planinski izleti: 15. 10. 2014 Kolovrat, Reber nad Trojanami – Posavsko hribovje
Zaključni izlet v neznano: 19. 11. 2014
Novoletna zabavna prireditev: 7. 12. 2014
Šah: vsak ponedeljek ob 17. uri v bifeju Ledina od novembra naprej

Dejavnosti KUD Bitnje
Polstenje, šivanje: vsak torek od 17.00 do 20.00
Naredimo sami: vsak ponedeljek od 18.00 do 20.00
Klekljanje: vsako sredo od 17.00 do 19.30
Bralni krožek: 8. 10., 29. 10., 19. 11., 10. 12. od 20.00 do 22.00; 29. 10. literarni večer z Emiro Selimović Elersič
Joga: 3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10., 7. 11., 14. 11., 21. 11., 28. 11., 5. 12., 12. 12., 19. 12.
Knjižnica: vsak četrtek od 17.00 do 19.00
Komemoracija: 1. 11. ob 10.00
Dedek Mraz: 11. 12. ob 17.00
Novoletna večerja: 17. 12. ob 18.00
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VOLITVE 5. 10. 2014

FITNES

Techno Gym, TRX, Kettlebel, osebni trenerji

SKUPINSKE VADBE

Spinning, Pilates, Zumba, TNZ, Step, FIT CAMP

SENIORJI

Skupinska vadba za starejše

ZA NAJMLAJŠE

Zumba za otroke (8-15 let), telovadba za otroke
(2-6- let), otroške zabave za rojstni dan

WELLNESS

Savna, masaže, depilacija
Prošport - Jernejeva ulica 12, 4000 Kranj,
t: 04 23 10 240, GSM: 031 362 629, info@prosport.si,
www.prosport.si

CE PRINESETE S SEBOJ TA OGLAS VAM PRIZNAMO
25% POPUST NA VSE NAŠE STORITVE.

Štacunca, Spodnje Bitnje24, 4209 Žabnica

