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Drage krajanke, spoštovani krajani!
Kljub slabo prehodnim potem vas je poštar našel in vam v
nabiralniku pustil novo številko Informatorja, 44. po vrsti.
V naši vasi se dogaja. Ne le na vaških cestah in poteh, pač
pa tudi v gasilskem domu. Ustvarjalke, bralke, klekljarice,
dramska skupina Mavrica, vse pod okriljem KUD Bitnje ...
Komajda se razvrstijo v kletnem prostoru. Aktivnosti je
res veliko. Pa še tradicionalna prireditev ob krajevnem
prazniku Prihod pomladi, ki je napolnila dvorano.
Pa aktivnosti RK, gasilcev, DU upokojencev, NK in drugih
organizacij. Čez hladno zimsko sezono smo bili vsi zelo
aktivni, sedaj pa nam je lepo, ko smo zaprte prostore
zamenjali z vrtom, naravo ... Še nekaj srečanj, razstava,
potem pa bomo čez poletje nabrali novo energijo in se
jeseni spet družili.
Ne pozabite na druženje s sosedi. Pravo priložnost imate
27. maja na Evropski dan sosedov. Povabite sosede na
pijačo, kavo, pecivo. Družite se in spoznajte svoje sosede.
Obljubili so nam, da bomo imeli jeseni že lepe asfaltirane
ceste in poti, da bodo naše Bitnje najlepša vas v občini. In
kmalu bo pozabljena vsa slaba volja, ki je sedaj nemalokrat
prisotna ob izogibanju in vožnji mimo vse gradbene
mehanizacije, ob prašnih ali blatnih kolovozih, po katerih
smo primorani voziti ali hoditi. Trudijo se izvajalci in
hitijo, da bodo izpeljali projekt, ki smo ga v vasi tako dolgo
čakali.
Nova številka Informatorja pa bo verjetno izšla enkrat, ko
bo že vse lepo ... Se beremo spet v 45. številki.
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!
Tekoče vzdrževanje na področju KS Bitnje

Od 1. 1. 2008 so naslednja tekoča vzdrževanja na področju KS Bitnje v upravljanju
na ustreznih službah Mestne občine Kranj:

Člani sveta KS Bitnje
- Boris Oblak, predsednik
- Tomaž Ogris, podpredsednik
- Marjana Jekovec, član
- Matej Dolenc, član
- Mateja Arhar, član
- Primož Ogris, član
- Robert Langerholc, član

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

1. tekoča vzdrževalna dela na objektih v javni rabi: poslovni prostori in domovi
krajevnih skupnosti, ki so namenjeni osnovi dejavnosti, igrišča, parki, zelenice,
avtobusna postajališča, spominska obeležja,
2. tekoče vzdrževanje objektov 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, Marjan Lončarič
tel.: (04)237-31-57, (04) 237-31-99
stanislav.koren@kranj.si,
marjan.loncaric@kranj.si
Otroško igrišče, MOK
Stanislav Koren, Marjan Lončarič
tel.: (04)237-31-57, (04) 237-31-99
stanislav.koren@kranj.si,
marjan.loncaric@kranj.si
Pluženje, MOK
Aleksandar Delić
tel.: (04)237-31-39
gsm.: 031 767-006
e-mail: aleksandar.delic@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
Tomo Bradaška
tel.: (04) 237-31-44
gsm.: 031 308-563
e-mail: tomo.bradaska@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
Medobčinski inšpektorat Kranj
Stritarjeva 8, 4000 Kranj
tel.: (04)237-32-10
e-mail: medobcinski.inspektorat@kranj.si

Krajane prosimo, da pri uporabi telefonske številke KS Bitnje upoštevate
zgoraj navedene termine.

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

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.

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.

Medobčinski inšpektorat Kranj
Stritarjeva 8, 4000 Kranj
tel.: (04)237-32-10
e-mail: medobcinski.inspektorat@kranj.si

Svet KS Bitnje
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Prijave na mestno
inšpekcijo
Medobčinski inšpektorat Kranj
Medobčinski inšpektorat Kranj kot
upravni in prekrškovni organ opravlja
naslednje naloge:
- opravlja nadzor nad izvajanjem državnih in občinskih predpisov, s katerimi
občine ustanoviteljice urejajo zadeve
iz izvirne pristojnosti in zadeve iz
prenesene pristojnosti z države na
občino,
- spremlja, analizira in podaja predloge
za izboljšanje stanja na področjih, ki
jih nadzira,
- vodi upravni postopek na prvi in drugi stopnji s področja Medobčinskega
inšpektorata Kranj,
- pripravlja in izvaja proračun s področja Medobčinskega inšpektorata
Kranj,
- pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s
področja Medobčinskega inšpektorata
Kranj,
- opravlja druge upravne in strokovne
naloge s svojega delovnega področja.
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:
- nadzoruje in zagotavlja pogoje za
varen in neoviran cestni promet v
naseljih,
- varuje ceste in okolje v naseljih in na
občinskih cestah zunaj naselij,
- skrbi za varnost na občinskih javnih
poteh, rekreacijskih in drugih javnih
površinah,
- varuje javno premoženje, naravno in
kulturno dediščino,
- vzdržuje javni red in mir,
- spremlja, analizira in podaja predloge
za izboljšanje stanja na področjih, ki
jih nadzira,
- opravlja druge upravne in strokovne
naloge s svojega delovnega področja.

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
• za optiko Telekom: GVO, Jože Žagar, tel 031 325 654
Vprašanja o projektu pa lahko pošljete tudi na projektno skupino za
GORKI: gorki@abakus.si
Svet KS Bitnje

Prijave mestnem inšpektoratu

Kontaktne osebe

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.

Trentno so kontaktne osebe za Medobčinski inšpektorat Kranj:

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

- 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,
- i nšpektor, 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.
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Obvestilo krajanom glede projekta GORKI
Gradnja kanalizacije gre počasi h koncu. Nekje se je večina del že končala,
drugje dela še vedno potekajo na večih odsekih. S strani nadzornika smo bili
obveščeni, da se na gradbišču ugotavlja, da nekateri stanovalci samoiniciativno
že izvajate priklope kanalizacije na nedokončano omrežje. Kot nam je pojasnil
nadzornik projekta, je priključevanje in uporaba kanalizacije v tej fazi še prepovedana oz. bi s priklopi naredili več škode kot koristi. O možnostih priklopa in
obvezi začetka obratovanja bomo stanovalci pravočasno obveščeni, do takrat pa
morajo biti odcepi hišnih priključkov začepljeni, sistem pa vodotesen. Glede na
zadnje informacije »naj bi se« priklopi na kanalizacijsko omrežje pričeli izvajati
konec avgusta in nato naprej v septembru.

Zato je na mestu, da ponovno pojasnimo nekaj
najpomembnejših stvari:
1. Izvajalci del so dolžni vsakega uporabnika vprašati, kje želi
imeti priklop za kanalizacijo in mu narediti priključek toliko
dolg, da je izven trase kanalizacije oziroma ceste v njegovo (ali
služnostno) parcelo.
2. Podaljševanje priključka do greznice je možno le z vednostjo
in pod nadzorom delovodje na gradbišču, saj mora biti kanal
zatesnjen zaradi preizkusa tesnosti.
3. Priključitev objektov se bo pričela šele, ko bo zgrajen, preizkušen in prevzet celotni kanalizacijski vod.
4. Hišne priključke bo izvajala in nadzirala pooblaščena oseba iz
Komunale Kranj. Stroški zemeljskih del in porabljenih materialov gredo v breme uporabnika priključka.
5. Če se bo kdo priklapljal sam, bo verjetno moral izkop ponoviti
in priklop izvesti v prisotnosti pooblaščene osebe.
6. Izvajalci kanalizacijskega voda polagajo vzporedno tudi plinovod in cevi za optične kable. Interesenti za priklop se morate
obrniti na naslednje osebe:
 • za plin: Domplan, Janez Vilfan, tel.: 031 832 433
• za optiko T2: Gratel, Matic Maček, tel.: 051 606 056
• za optiko Telekom: GVO, Jože Žagar, tel.: 031 325 654
7. Kontaktna oseba za izgradnjo kanalizacije:
• GGD, Brane Cvek, tel.: 041 734 032, branko.cvek@cpkranj.si
• GGD, Iztok Križaj; iztok.krizaj@cpkranj.si

Pravilna izvedba
hiših kanalizacijskih
priključkov
Kanalizacijski hišni priključki so
najvažnejši del kanalizacijskega
omrežja. Pravilna tehnična izvedba
hišnih priključkov je ključnega
pomena za pravilno, ekonomsko
in ekološko optimalno delovanje
celotnega sistema zbiranja, odvajanja
ter čiščenja odpadnih voda.
Ker so hišni priključki na stičišču
privatnega (privatne napeljave na
privatnih zemljiščih) in javnega
(javno omrežje na javnih površinah)
interesa, povrhu tega pa ni jasno
definirana strokovna pripadnost
oziroma odgovornost načrtovalcev
(običajno arhitektov in inštalaterjev
v zgradbah) ter izvajalcev (običajno
gradbenikov ali celo privatnikov
izven zgradb), se hišni priključki
izvajajo večinoma nestrokovno ter
pomanjkljivo.
Nepravilno in slabo izvedeni
hišni priključki zato hudo
ogrožajo, otežujejo, dražijo ali celo
onemogočajo pravilno delovanje
drugega kanalizacijskega sistema in
s tem nepotrebno, škodljivo ogrožajo
naše okolje.

Z dolgoletnimi izkušnjami
za vas kvalitetno
izvedemo hišni
kanalizacijski priključek,
za vse informacije smo vam
na voljo na 040 718 100,
031 667 440, ali pišite na
email: info@h-b.si
Več informacij na spletni
strani www.h-b.si

Pri polaganju kanalizacijskih vodov še opažamo, da bodo (so) nekje kanalizacijski vodi potekali višje kot imamo stanovalci obstoječi izpust. V takšnih primerih
bo potrebno poskrbeti za prečrpavanje fekalij iz nižjih točk v višje ležeči sistem
kanalizacijskih vodov. Za to moramo poskrbeti stanovalci sami. Stroške črpalke,
izgraditve in vzdrževanja v takšnem primeru nosimo stanovalci.
Vsi stroški priključkov od glavnega voda do hiše bremenijo naročnika.
Če ste ugotovili kakšno nepravilnost, oziroma menite, da bi morali izvajalci še
kaj popraviti ali urediti drugače, lahko svoje pripombe pošljete na elektronski
naslov »ks.bitnje@abakus.si«. Pripombe bomo posredovali nadzorniku.
Za Svet KS Bitnje podpredsednik sveta KS Tomaž Ogris
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Kaj se trenutno dogaja na projektu GORKI? 2. sklop v Bitnjah Šutni in Žabnici
Na območju naselja Žabnica so zaključena vsa gradbena dela pri izgradnji
kanalizacije in ostale infrastrukture.
Položen ja grobi asfalt, urejene so
bankine, urejajo pa se tudi posegi na
privatnih parcelah.

popravila raznih poškodb, povzročenih
ob gradnji.

Tudi v naselju Šutna so grobo poasfaltirane vse ceste, položeni pa so tudi
vsi komunalni vodi, trenutno pa se
dodatno ureja odvodnjavanje ceste v
zgornjem delu vasi.

V Srednjih Bitnjah se za asfaltiranje
pripravlja cesta, ki povezuje državno
cesto in notranjo cesto mimo trafo
postaje. Asfalt manjka še na nekaterih odsekih, kjer potekajo priprave za
položitev le- tega. Obnovljeni so vsi vodovodni priključki, izvedene prevezave
na novopoloženi vodovod in ukinjen
star salonitni vodovod.

V Spodnjih Bitnjah je asfaltiranih večina cest, izgradnja ostale infrastrukture
je zaključena, urejajo pa se bankine in

V Zgornjih Bitnjah se trenutno dela
izvajajo na enajstih lokacijah. V Zgornjih Bitnjah je asfaltirana cesta mimo

trgovine do priključka na Škofjeloško
cesto. Asfaltiranih je nekaj odsekov, in
sicer slepa ulica FA do hiše Zg Bitnje
42 in ulica od križišča proti pokopališču do stanovanjske hiše Zg. Bitnje 48.
Asfaltirana je tudi cesta vzporedna z
regionalno cesto v dolžini 330 m.
Zaradi intenzitete izvedbe del in zagotovitve prevoznosti vsaj glavnih prometnic v Zg. Bitnjah trenutno ni mogoče
izvajati priprav za asfaltiranje. Prav
tako zaradi prevoznosti cest ni mogoče
izvajati hišnih vodovodnih priključkov.

Kako je s priklopom na kanalizacijsko omrežje?
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode
na območju Mestne občine Kranj (UL
RS, št. 42/2011) v 13. členu določa, da je
na območju, kjer je javna kanalizacija
zgrajena, priključitev obvezna.
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
(Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13)
v 7. členu določa, da se mora komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi na
območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, odvajati neposredno v javno
kanalizacijo. Kljub temu v 3. odstavku
istega člena dopušča, da se komunalna
odpadna voda izjemoma odvaja v malo
komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki jo zagotavlja
občina, če je letna obremenitev zaradi
nastajanja komunalne odpadne vode,
preračunana na 1 m dolžine kanalske-

ga voda, ki ga je treba zagotoviti za
priključitev stavbe na kanalizacijsko
omrežje javne kanalizacije, manjša od
0,02 PE, odvajanje komunalne odpadne
vode iz stavbe, ki nastaja nad nivojem
terena, v kanalizacijsko omrežje javne
kanalizacije pa ni mogoče brez naprav
za prečrpavanje, malo čistilno napravo
pa upravlja izvajalec javne službe. V
tem primeru je pogoj, da se komunalna
odpadna voda odvaja v malo čistilno
napravo ta, da se letna obremenitev
nanaša na aglomeracijo, torej celotno
območje, ter da malo čistilno napravo
zagotavlja občina.
Zakon o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 35/13) v 79. členu v tretji točki
določa, da se komunalni prispevek za

posamezno vrsto komunalne opreme
lahko odmeri, če se stavbno zemljišče
nahaja v obračunskem območju te
vrste komunalne opreme. Nadalje je v
sedmi točki istega člena določeno, da
kadar se komunalni prispevek odmerja
zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
izda pristojni organ občinske uprave
odločbo po uradni dolžnosti. Zakon
torej določa, da gre za izboljšanje komunalne opreme območja, na katerem
se stavbno zemljišče nahaja.
Pričakujemo, da bodo gospodinjstva
predvidoma v mesecu aprilu letošnjega leta s strani Mestne občine Kranj
prejela obvestila o obvezni priključitvi
na javno fekalno kanalizacijo z informativnim izračunom komunalnega
prispevka za kanalizacijo.

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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Informiranje in obveščanje občanov
Najlepša hvala vsem krajanom in Svetu KS za pomoč, za vso potrpežljivost,
razumevanje, sodelovanje in podporo pri tako velikem projektu, kot je izgrajeno
kanalizacijsko omrežje ter 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 podjetje Frontal, d. o. o. (e-pošta: sasa.horvat@frontal.si, telefon: 02 530 89 10), ki skrbi za obveščanje javnosti na projektu.
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Kako se pa pride do vas?

V zadnjih desetletjih so se Zgornje
Bitnje iz vasi spremenile v predmestno
naselje. Vzporedno s spreminjanjem
kraja se je spremenil tudi značaj ljudi.
Včasih so se vsi med seboj poznali,
sedaj pa se zgodi, da komaj poznaš
bližnjega soseda.
V Zgornjih Bitnjah imamo približno
400 hišnih številk. V kraj se ves čas
doseljujejo novi prebivalci. Gradijo se
nove hiše. Hišne številke so razmetane,
ker so odvisne od časa gradnje. Starejše
hiše imajo nižje številke.
Pogost prizor v Bitnjah je ustavljen
avtomobil na dvorišču in zbegan obraz
šoferja za volanom, ki se sprašuje, zakaj
ga navigacijska naprava ni pripeljala na
pravi naslov. Zaradi zmede s hišnimi
številkami so v težavah podjetja s paketno dostavo, včasih mine potrpljenje
poštarja, da pusti pošto v nepravem
nabiralniku. Tudi starši, ki bi radi pripeljali otroka na rojstni dan sošolca, se
najdejo med iskalci hišnih številk, da ne
omenjam gostov v Kitajski restavraciji
in izgubljenih kolesarjev, ki se želijo
samo peljati do Crngroba. Ker se med
| 8 | informator44 | mali traven 2015

seboj slabo poznamo, tudi mimoidoči
praviloma ne moremo dosti pomagati.
Z malo dobre volje in sodelovanja lahko uredimo vse. Rešitev je več. Najbolj
enostavna je preštevilčenje naselja.
Druga možnost je uvedba ulic v Zgornjih Bitnjah. Na ta način bi se znebili
trimestnih hišnih številk. Ulični sistem
je na daljši rok boljši, ker omogoča
večjo prilagodljivost ob povečanju
naselja.
S spremembo naslova nastanejo tudi
stroški pridobitve novih dokumentov. Cene dokumentov so: nova osebna izkaznica 18 €, vpis spremembe
naslova v potni list 2,5 €, novo
vozniško dovoljenje 21,36 € ter novo
prometno dovoljenje 13,07 €. Strošek
se množi z družinskimi člani.
Tretja možnost je namestitev tabel s
tlorisom Zgornjih Bitenj in vpisanimi hišnimi številkami na več mestih
v kraju. Ta možnost je slaba, ker ne
odpravlja velikih razlik med sosednimi
hišnimi številkami. Iskanje naslova na
tabli s 400 številkami je loterija.

E
POBUJD
NOV
A
A
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K

Drug krajevni problem je promet v
naselju ob prometnih konicah. Ceste
so ozke, ograje so na mejah cestišč,
zato se z nasproti vozečimi avtomobili
srečujemo na dvoriščih stanovanjskih
hiš. Še težje je v zimskem času, ko
naplužen sneg ovira promet.
Pretočnost osebnih vozil na ozkih
ulicah bi lahko, kjer je to možno,
izboljšali s sistemom enosmernega
prometa. V zadnjem letu so potrpežljivost krajanov temeljito preiskušali med
projektom Gorki. Upam trditi, da bi bila
izvedba uličnega sistema in ureditev
prometnih poti manj boleča zalogaja.
Oba predloga seveda potrebujeta
široko soglasje krajanov. S pisanjem želim spodbuditi razpravo o
predlaganih spremembah. Lahko mi
pišete na elektronski naslov matej.
dolenc66@gmail.com. Vaše mnenje
bom posredoval v svetu Krajevne
skupnosti Bitnje.
Matej Dolenc

Pesem
Vsako pridobitev, sanacijo ali posodobitev spremljajo tudi odpovedovanja
in nevšečnosti. Kljub dejstvu, da bo z
izvedbo projekta GORKI naše življenje
v vasi kakovostnejše, dolgotrajni proces
izvajanja del spremljajo različni komentarji, pohvale in negodovanja - tudi
v obliki pesmi.

Ko cvetijo ceste
Na vasi, v brezpotju,
med travo, v zakotju,
obstal si.
V luknjah peščenih
in ostrih grebenih
ostal si.
Lopate, motike
in stroje velike
obšel si.
Na hitro odviješ,
se znova zariješ,
zašel si.
Ko vožnjo prekinjaš,
vzdihuješ, preklinjaš,
razgret si.
Za luknjami oprezaš,
se v blato pogrezaš,
ujet si,
ker neustavljivo
zapeljal si v njivo
razrite preste,
med pesek in skale,
v luknje, kanale
cvetoče ceste.
Breda Konjar

Letošnje pomladno čiščenje odloženo
zaradi »prahu kanalizacije«
Že nekaj časa v naši vasi poteka
intenzivna izgradnja kanalizacije. Ob
tem smo priča prometnim zamaškom,
neurejeni signalizaciji, težavam z
dostopom in seveda umazaniji – blatu
in posledično prahu, ki se useda na vse,
kar je izpostavljeno. Nekatere hiše, ki
stojijo ob glavnih cestah, so šest dni v
tednu izpostaljene največjemu transportu, tudi do 80 tovornjakov na dan
in ostali gradbeni mehanizaciji.
Pozimi smo se srečevali z blatnimi
obuvali, z zapackanimi oblačili, umazanimi dvorišči, z blatom v predsobah.
Da ne omenim umazanih avtomobilov,
s katerimi si človek še po mestu ne upa
zapeljati, saj ga vsak gleda, kot bi se
pripeljal z njive.
A prišla je pomlad. Prvi sončni žarki,
ki so posijali skozi okno, so potrkali na
vest vsake gospodinje. »Prah zaradi
kanalizacije« je viden povsod. Na
oknih, na policah, po notranjih policah,
terasah, fasadah, ograjah, vrtovih, drevesih ... Bog ne daj, da bi pustili čez dan
odprto okno, dobiš prah tudi v posteljo
ali na krožnik.
»Joj, koliko je tega, kako bomo vse to
počistili?«

Naj počakamo na prvi večji naliv? To
je ena od možnih rešitev. Dež bo spral
prah s trave, dreves, s teras. Kaj pa
fasade? Na njih bo prah pustil sledove.
Pa ograje, terase, dvorišča ...
Po pogovoru s prijateljicami in sosedami sem sklenila, da se zunanjega čiščenja ne lotim, dokler bo še izgradnja
kanalizacije potekala. Močno upam, da
se gradnja ne bo zavlekla do jeseni, saj
sicer ne bomo več videli skozi okna.
Ob vsem tem se mi zastavlja le eno
vprašanje, kdo nam bo povrnil vsa
sredstva in čas, ki jih bomo vložili za
čiščenje in odstranjevanje nesnage.
Do vsega tega pa ne bi prišlo, če bi
izvajalci del razmišljali z zdravo kmečko pametjo. Če bi cesto, ko je blatna,
pomedli. Če bi cesto, ko je prašna,
nežno pošpricali z vodo in pomedli,
kot to delamo doma na dvorišču. Tako
pa pošljejo pometalni stroj, ki na suho
drgne s krtačo in dviga prah do neba.
Ja, čudna so pota gradbenikov.
Tatjana Muraja Oblak
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ozavestimo

Kr`štacuna
Imate še uporaben izdelek, ki ga ne
potrebujete več? Želite po simbolični
ceni izbrati nekaj zase?
Obiščite prostor ponovne rabe v
zbirnem centru Zarica v Kranju, kjer v
sklopu socialnega podjetja, Fundacije
Vincenca Drakslerja, zbiramo uporabne
izdelke. Kar je za nekoga odpadek je
za drugega morda uporaben izdelek.
Trgovina z rabljenimi in obnovljenimi
predmeti ter novimi izdelki, ki nastajajo

Želite klasični račun zamenjati z elektronskim?
Nudimo možnost pošiljanja računov za
komunalne storitve v obliki e-računov
ali računov na vaš elektronski naslov.
Obe obliki enakovredno nadomeščata
račun v papirni obliki, kar pomeni do
okolja prijaznejše poslovanje. Namesto klasičnega papirnega računa po
navadni pošti se torej lahko odločite za
prejemanje računov v vašo spletno banko ali elektronski naslov. Na prejemanje
e-računov za komunalne storitve se prijavite neposredno v vaši spletni banki.
Če pa želite prejemati račun v pdf. obliki
na elektronski naslov, nam to sporočite
na info@komunala-kranj.si.
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v delavnicah socialnega podjetja, je
tudi v Starem Kranju, na Glavnem trgu
17. Imenuje se Kr`štacuna. Z oddajo
še uporabnih predmetov ter nakupi v
Kr'štacuni v Starem Kranju in trgovini
na Zarici privarčujete denar, varčujete z
naravnimi viri, zmanjšujete količino odloženih odpadkov in podpirate lokalna
delovna mesta za ranljive ciljne skupine
prebivalcev. Več informacij: www.omamljen.si, www.facebook/omamljen.si,
info@omamljen.si, tel. 04/255 12 18.

Znova tedenski odvoz
bioloških odpadkov
Z aprilom smo prešli na poletni urnik
rednega odvoza odpadkov, kar pomeni,
da bomo od aprila do oktobra biološke
odpadke odvažali vsak teden. Na območju Bitenj biološke odpadke odvažamo
vsak petek. Mesečne urnike rednega
odvoza odpadkov lahko kadarkoli preverite tudi na naši spletni strani www.
krlocuj.me.
Na dan odvoza pravočasno pripravite
samo zabojnik s tistimi odpadki, ki jih
po urniku odvažamo. Z odvozom odpadkov začnemo ob 6. uri zjutraj.

VSE O ODPADKIH
www.krlocuj.me

Foto: Boris Oblak
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Nogometni klub Bitnje cveti

A
DOGAJ

Pomlad se prebuja in skupaj z njo je
ponovno ozelenelo nogometno igrišče
v Bitnjah. Slavko Sever je igrišče in
njegovo okolico že pripravil za pričetek
tekmovalnega dela sezone. Fantje, tako
tisti najmlajši kot tisti malo starejši, pa
so že namučili svoje mišice, da na tekmah ne bodo prehitro opešale. Članska
ekipa JuRentA Bitnje je po jesenskem
delu sezone zasedala sam vrh Gorenjske nogometne lige in upamo, da se
bo trend dobrih iger nadaljeval tudi
spomladi in tako privabil veliko število
gledalcev na sobotne prvenstvene
tekme. Pridite, ne bo vam žal.
Ne gre pa pozabiti na tisti pomembnejši del, ki zagotavlja, da se nogometni

Foto: Boris Oblak
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klub Bitnje v prihodnosti ne bo razcvetel, ampak bodo poganjali novi in novi
brstiči. Na žalost vseh naših tekmecev
jim moramo sporočiti, da naše mlajše
selekcije že nekaj časa niso več z lahkoto premagljivi tekmeci, ampak naši
otroci do 11 let postajajo strah in trepet
za nogometno okolico.
V nogometnem klubu Bitnje se zavedamo pomena zdravega in športnega
življenja naših otrok, zato se v zadnjih
treh letih intenzivno ukvarjamo s
treniranjem najmlajših nogometašev.
Naša nogometna šola šteje več kot
dvajset otrok, rojenih med letoma 2004
in 2008.

Otroci nastopajo tudi v otroški nogometni ligi, kjer svoje moči merijo z
vrstniki iz drugih koncev Gorenjske.
Treningi potekajo ob ponedeljkih in
četrtkih na nogometnem igrišču v
Bitnjah in so vodeni s strani strokovno
izobraženih nogometnih trenerjev.
Seveda pa je naš cilj še povečati število
mladih nogometašev ter nastopati tudi
v višjih starostnih kategorijah.
Če želite, da bi vaš otrok kvalitetno
in aktivno preživljal svoj prosti čas,
pokličite trenerja Matica na številko
040 691 409.

DU Bitnje Stražišče
Po sedmem letu delovanja je društvo
upokojencev 20. marca 2015 opravilo
tudi občni zbor, ki se ga je udeležilo
125 članov. Glavne značilnosti poročil
so bile, da tudi sedmo leto ni prineslo
izgube, da smo izpolnili ves začrtan
program in da je zabeležena nadaljnja
rast članstva.

družabna srečanja, vikend dopusti,
turistični izleti, planinski pohodi,
obiski kulturnih prireditev, zdravstveni
pregledi, ročna dela (kvačkanje in klekljanje) in športne dejavnost: balinanje,
bowling, ženska telovadba, kolesarstvo
in I-vitalis. Vsi programi so tudi v letošnjem načrtu.

Kljub krizi v družbi smo uspeli pripraviti programe s cenami, ki so bile
sprejemljive. Društvo posluje z minimalnimi sredstvi, saj dobi od članarine
8 evrov v klubsko blagajno 7 evrov,
gorenjski zvezi in ZDUS-u pa nakazujemo po 0,5 evra na člana.
Vse dejavnosti smo obdržali; to so

Odločeni smo, da bomo javno nasprotovali posegom v pokojnine, ki so z
vplačevanjem pridobljena pravica in ne
socialna kategorija.
Tone Kaštivnik,
predsednik društva

Foto: Boris Oblak

Pestra druščina in aktivnost DU Žabnica

DU Žabnica ima pestro dokaj množično druščino svojega članstva iz bližnje
in daljne okolice. Od skupaj okoli 500
članov je skoraj 100 Bitenjčanov.
Na letošnjem volilnem zboru članov
sem na resne prošnje sprejela funkcijo predsednice društva. Društvo bo
ustaljenim aktivnostim morda dodalo
še kaj zanimivega, če bodo možnosti,
zanimanje in volja. Vabljeni!
Po upokojitvi je za marsikoga prišel
tudi čas za neizpolnjene želje, ki so v
aktivnem delovnem času izostale. To so

razne praktične ustvarjalnosti, kulturno
in umetniško izražanje (ples, petje),
želja po znanju (uporaba računalnika,
spoznavanje narave) in medgeneracijskim sodelovanjem, sposobnost nudenja medsebojne pomoči in še marsikaj.
Sicer pa smo zimsko telovadbo že zamenjali s čveka in planinskimi pohodi,
predvsem pa z delom na naših vrtovih
(in kmetje na poljih). Ker se zdravje
prične z zdravo hrano, skrbimo, da
čim več zelenjave in drugih pridelkov
pridelamo sami, da vemo kaj jemo. Pri

delu na vrtu in tudi sicer v vsakdanjem
življenju nam je lahko v pomoč tudi Setveni koledar po Mariji Thun (rumena
knjižica), če ga znamo dobro uporabiti.
Predavanje na to temo smo imeli ponedeljek, 20. aprila, v zadružnem domu
Žabnica. Bilo je brezplačno, prostovoljni prispevek pa bodo za kritje materialnih stroškov.
Zdenka Frelih,
predsednica DU Žabnica
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Radio Bitnje
Naslov ni izmišljen, Radio Bitnje je
res obstajal in tudi oddajal, in sicer na
srednjem valu 205, vsako nedeljo od 9.
do 12. ure, od sredine aprila do začetka
poletja leta 1973. Takrat, ko so ga krajani ravno prav vzljubili, pa je udarila
država in nelegalno javljanje v eter
prepovedala. Najbolj zvesti poslušalci
so bili seveda Bitenjčani, v Stražišču pa
je imel fenovsko skupino, ki se je vsako
nedeljo zbrala na tribuni nekdanjega
speedway stadiona in napenjala ušesa,
da bi ujela glasove, ki so prihajali iz
zvočnikov v travi postavljenega tranzistorja. Kako se je sploh začelo? Mladina
oziroma takratna ZSMS je bila tista
leta družbeno politična organizacija,
vendar se preko mladinskih aktivov,
ustanovljenih po krajevnih skupnostih,
ni šla kakšnega pretiranega političnega
aktivizma, temveč je mladež povezovala in vključevala v najrazličnejše aktivnosti, od organiziranja kvizov znanja,
mladinskih plesov, izletov ter Dedka
Mraza. Jedro mladinskega aktiva je
bilo pestro sestavljeno — dijaki, učenci
poklicnih šol, delavci in študentje — vsi
z zelo različnimi interesnimi področji.
Po specifičnem tehničnem znanju sta
zlasti izstopala dva mladinca, Drago
Kodrič - Koca in Rado Nadižar - Rafo.
Koca je prvo radijsko postajo sestavil
doma, kar v svoji spalnici, in tam smo
jo tudi preizkusili. Spominjam se, da
so se določene elektronke tako pregrevale, da smo jih občasno pohladili
kar s sušilcem za lase. Ker je prijateljeva spalnica postala pretesna za vsa
tehnična opravila v zvezi z oddajnikom
in v nadaljevanju za celotno radijsko
ekipo, z vsemi »uredništvi« vred, smo
se z velikim veseljem preselili k Rafu
domov v Sr. Bitnje, v njihovo garažo.
Njegov oče nas ni nič kaj prijazno gledal, vendar nas je toleriral. Verjetno ga
je najbolj motilo, ker je uredniški odbor
včasih celo noč »pripravljal program«.
Za izboljšanje dometa radijske postaje
smo njeno anteno napeljali skozi okno
na dimnik garaže, od tam pa na vrh
najbližje smreke. Baje so radio slišali
celo v Domžalah. Avizo Radia Bitnje je
bil šum potegnjene vode angleškega
WC-ja in takrat pravi svetovni glasbeni
hit »La Bamba«. Program je bil vsaj na
začetku hudimano resen. Vrteli smo
glasbo za mlade, predstavljali ansamble, brali lokalne novice in humoreske,
imeli redne vremenske napovedi, nekaj
glasbe pa smo vrteli tudi za starejše po| 14 | informator44 | mali traven 2015

slušalce. Program sta povezovala Marjeta Kodrič in spodaj podpisani, glasbena urednika pa sta bila Božo Oman in
Franci Blažir -Blžk. Nekatere glasbene
želje smo izpolnili takoj po želji, ki jo
je v uredništvo prinesel kakšen mulc
(običajno je pridrvel kar z mopedom ali
s kolesom). Program je vedno potekal
v živo in vsi s tem povezani spodrsljaji so oddajo naredili še privlačnejšo.
Poslušalci so bili nad našim delovanjem navdušeni. Najraje pa so poslušali
redno humoresko z naslovom »DRUŽINA ŠKRT GRE NA IZLET«, v kateri
sem se pisec tega sestavka trudil, da
sem se na najbolj duhovit način loteval
pregovorne gorenjske skoposti, ter
tedenske novice z vremensko napovedjo, v katere sem vedno humorno vpletel
dogodke, kraje in krajane, ki so tako ali
drugače zaznamovali pretekli teden. Ni
bilo slajše teme za poslušalce, kot če
sem nek dogodek tako opisal, da je bilo
akterja v dogodku moč prepoznati kot
domačina, ki je s svojim obnašanjem
in ravnanji nekako izstopal od ostalih
vaščanov, bodisi v pozitivnem ali negativnem smislu. Že takrat je bila prava
umetnost pripraviti duhovito zgodbo
in pri tem ne biti žaljiv. Če nam je na
tem spolzkem terenu kdaj spodrsnilo,
smo zamero reševali tako, da smo s
prizadetim stopili za šank. Po petem
pivu je zgodba postala prava umetnina,
užaljeni pa bitenjški James Bond.
O Radiu Bitnje je dne 13. 6. 1973 pisal
tudi Gorenjski Glas. Iz obširnega intervjuja s tremi mladinskimi funkcionarji
in hkrati tudi člani uredniškega odbora
je razvidno, da je bila neregistrirana

Foto: Boris Oblak

radijska postaja takrat prava senzacija, o njej se je govorilo na avtobusih,
po »fabrkah« in šolah. Mladinci so
strnili znanja in talente ter se malo
»po domače«, v živo in nekomercialno
lotili dejavnosti, za katero je še danes
potrebno izpeljati zahteven registracijski postopek. Radio ni dolgo kričal,
je pa pokazal, da se mladina na vasi
zna organizirati in zabavati, ter da je
lokalna radijska postaja zadeva, ki ljudi
neverjetno pritegne. Takoj po objavi
informacije o Radiu Bitnje v Gorenjskem Glasu sta bila tehnična avtorja
radijske postaje zaslišana na nekem
republiškem komiteju, najbrž za zveze.
Poučili so ju, da je piratska radijska
postaja zelo resna zadeva in da moramo takoj prenehati z oddajanjem, zato
smo to tudi storili. Nekaj let za nami je
našo predrznost nezakonitega oglašanja ponovil Franci Ješe, Kovačev iz
Srednjih Bitenj. Z otroškimi prijatelji so
oddajnik imeli lociran doma na kmetiji,
anteno pa so potegnili in jo namestili
na najvišje orehovo drevo pri kozovcu.
Mogoče pa so bili prav bitenjški eksperimenti kasneje razlog, da so se v kranjski občini prebudili in registrirali pravi
RADIO KRANJ. Članek v Gorenjskem
glasu mi je iz bogatega časopisnega
arhiva fotokopiral naš neutrudni vaški
kronist, 88-letni Lojze Zavrl. Najbolj
pa je pisca tega sestavka presenetil z
orumenelo kaseto s posnetki oddaje.
Slišati svoj glas po več kot 40 letih je
bilo prav navdušujoče, predvsem pa
zelo nostalgično.
Janko Proj

Branje na Sorškem polju
Jesen in zima sta prava letna časa, ko
najdemo več časa za branje. Da pa še
več preberemo, vedo povedat bralke
Bralnega krožka Sorško polje. Namen
bralnih krožkov ni prisila branja pač pa
širjenje lepote branja.
Me bralke smo v jesensko-zimski sezoni prebrale precej lepih knjig, ob eni
izmed njih nas je obiskala tudi avtorica.
Zanimiv večer se je oblikoval z avtorico
knjige Zimski tulipan go. Emiro Selimović Emersić.
Presenetile so nas globoke misli Evalda
Flisarja in njegovega Čarovnikovega
vajenca. Nasmejale smo se dogodivščinam Stoletnika, ki je zlezel skozi okno in
izginil. Kaj vse se ti lahko v zreli starosti
zgodi, nam je pričal Jonas Jonasson.
Potem smo z ladjo-knjigarno potovale
po Seni in si s pisateljico Nino George
ogledale Svetlobo v Provansi. Pa še na
Irsko smo pokukale; kako zanimivo je
tam, nam je povedal Branko Gradišnik.
Presunila nas je zgodba Kradljivke knjig,

Sešile smo torbico in tuniko
avtorja Markus Zusaka, verjetno ena najboljših te sezone. V dno duše in na srce
pa nam je potrkala presunljiva pripoved
Jana-Philippa Senkerja Prisluhni srcu.
Da rože spregovorijo, naj se prepričala
knjiga Vanesse Diffenbaugh Jezik rož.
V pričakovanju poletja bomo prebrale
še knjigo Ko šepetajo ciprese, avtorice
Yvette Manessis Corporon, ki govori o
Grčiji.
Pa še kakšen filmski večer si bomo privoščile, potem pa naša bralna srečanja
nadaljevala spet jeseni.
Vabljeni novi bralci!
Mateja Arhar, mentorica BMK

Popolnoma otovorjene s šivalnimi stroji
smo ustvarjalke ŠK Blago ... prihajale
v naš kletni prostor, kjer smo nadgradile svoje spretnosti ročnega šivanja v
strojno. Za nekatere ustvarjalke je bil to
pravzaprav prvi stik s šivalnim strojem,
nekatere pa so že prave mojstrice in so
bile dobrodošla pomoč začetnicam.
Prvi izziv je bila torbica iz starih kavbojk. Kavbojke smo imele doma na dnu
omare, pobrskale smo še za konci blaga
za podlogo, nekaj dodatkov za žepke in
par gumbov za okras in že smo imele
vse potrebno. Nastale so zanimive
torbice - velike, majhne, take, za šolske
copate, kozmetične, za na plažo ...
Drugi izziv pa je bila tunika. Preprost
kroj, lepo zašito in že smo se lahko ponašale z oblačilom, ki smo ga popolnoma same izdelale.
Mateja Arhar, mentorica ŠK

Študijski krožek Volna ...
Je že tako, da se vedno vračamo k začetkom. In prav volna pomeni začetek
izdelovanja oblačil. Že naši predniki
so iz volne znali ustvariti tople trpežne
obleke in odeje. Mi pa v sodobni dobi
še vedno radi posegamo po materialu,
ki ga ponuja narava.
Ustavarjalke ŠK Volna ... smo kar nekej
torkov namenile ustvarjanju iz volne. Iz
tiste nepredene naravne ovčje volne, ki
smo ji dodale barvano za lepo dekoracijo in učinkovit izgled.

Poznamo več tehnik polstenja, me pa
smo se letile najenostavnejših in tudi
zelo zahtevnih. Izdelale smo nekaj
kroglic za nakit in se spomnile, kako se
polstijo mila. Lotile smo se tudi torbic,
potem pa še postenja na svilo. Izdelale
smo čudovite šale. Ustvarjalka Andreja
se je udeležila tečaja izdelovanja punčk
in svoje znanje prenesla v naš krožek.
Nastale so ljubke punčke/vile.
Še en izziv nas čaka, in sicer štiriurno
izdelovanje copat. A bo super, kajti

copatki so enkratni.
Polsteni izdelki vsakomur uspejo! Pri
polstenju se sprostimo, pustimo domišljiji svojo pot.
Vabljeni, da se nam pridružite jeseni.
Vedno izdelujemo zelo zanimive in
uporabne izdelke.
Mateja Arhar, mentorica ŠK
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Na sončni strani volne
Ob volneni ali bombažni niti s kvačko
in pletilkami v rokah se že dlje časa srečujemo ustvarjalke KUD Bitnje. Doslej
smo se dobivale v Gasilskem domu,
nedavno pa se je mentoricam porodila
ideja, da bi svoje veščine pokazale še kje
drugje.
Na meji med Bitnjami in Stražiščem se
nahaja prijeten lokal Gostišče Sonce.
Prijazna lastnica Saša Vrandečič je bila
takoj za akcijo, ki smo jo poimenovale
Na sončni strani volne. Ideja je bila že
dvakrat uresničena. Ustvarjalke smo se
srečale kar v gostilni, okupirale nekaj
miz, si privoščile osvežilne in tople pijače, navlekle volne in preje in ustvarjale.
Nasmejale smo se šalam naše Majde, ki
je zadnjič komaj privlekla zalogo volne s
seboj. Alenka je prvič skvačkala rožico,
Jerniji pa je nastala prava potonika.
Lidija si je odgrnila zaveso, da je lažje
vbadala iglo v tanko blago. Darja je
kvačkala fine kvačkane delce, ki jih bo
sestavila v sliko. Tatjana je za vnučko

pletla ljubko jopico, Andreja pa se je
lotila predpražnika za v kopalnico. Mateja je pletla jopico, Boža pa se je lotila
pletene beretke.
Ob pletenju, kvačkanju, klepetanju smo
kar obsedele. Nastajali so krasni izdelki,
izmenjale smo si ideje. Kaj se v našem
ustvarjalnem kotu dogaja, je zanimalo
tudi druge goste gostilne, saj so nekateri
prikrito kukali, nekateri pa so stopili do

Tržnica na Baragovem trgu je zaživela
Naša vas je velika, zanimiva, polna kmetij, obrtnikov, ima spalno naselje, nekaj
gostiln, gasilski dom, otroško igrišče,
nogometno igrišče, trgovino ... Žal pa
nimamo vaškega trga. Nimamo lipe, ob
kateri bi se lahko zbrali moški in »pomoževali«. Tudi vaškega izvira ni, kjer bi si
lahko ženske izmenjale izkušnje.
Tako se zbiramo na različnih krajih. Ker
pa je v slogi in povezovanju moč, se
je Kulturno umetniško društvo Bitnje
povezalo z Društvom Sorško polje.
Povezali smo se s predsednikom KS
Stražišče, Juretom Šprajcem in našli lep,
urejen trg, ki smo ga v soboto, 11. aprila,
prvič izkoristili za tržnico.
V sončnem pomladanskem vremenu se
je zbralo 20 ponudnikov eko, konvencionalne in intergirane pridelave. Ponudili
so kmetijske pridelke, mesnine, žita,
žitne izdelke, mlečne izdelke, čebelarske
dobrote, sadike, kavo, konopljine izdelke
(tudi pivo), bio oglje ... Društvo Sorško
polje je poskrbelo za izmenjavo domačih semen.
Dobro vzdušje so popestrili plesalci,
godci in pevke Folklorne skupine Sava.
Za dober zaključek uspešnega trgovanja
je poskrbela ga. Sanja Lončar s predava| 16 | informator44 | mali traven 2015

njem na temo »Hrana, ki nas uničuje, in
hrana, ki nas zdravi«. Predavanja se je
udeležilo preko 150 udeležencev.
Z velikim veseljem smo na koncu
ugotovili, da smo stopili na pravo pot.
Ljudje so bili zadovoljni, proizvajalci
in predelovalci so se dobro predstavili,
prireditev je tudi dober dogodek za druženje in povezovanje ljudi iz različnih
krajevnih skupnostih.
Naj zaključim z mislijo s predavanja
ge. Sanje Lončar: »Na nas samih je, da
se odločimo, kako bomo živeli. Ljudje
se moramo povezovati, sodelovati in
poskrbeti za naše dobro. Stopimo do
naših lokalnih kmetov in jih spomladi
prosimo, da za nas pridelajo eko krompir, korenje, cevetačo ... in verjetno bomo
s tem spodbudili lokalno pridelavo in
krepili medsoseske odnose.
Na svidenje na drugi tržnici na Baragovem trgu v Stražiču, ki bo 8. maja
od 17. do 19. ure.
Vabljeni vsi proizvajalci in pridelovalci, ki se želijo predstaviti na tržnici
osebno ali samo v pisni obliki (na plakatu), da se javijo na tel. 040 351 342.
Tatjana Muraja Oblak

nas in pozdravili naše srečanje.
Seveda pa vabimo tudi vas, da se nam
pridružite na naših naslednjih srečanjih.
Do poletje se bomo dobile še dvakrat.
Vabljeni na ustvarjanje v Soncu prvo
sredo v maju, 6. 5., in prvo sredo
v juniju, 3. 6.
Mateja Arhar

Nov študijski krožek Naredimo sami
Stari rek »vsaka stvar je za nekaj dobra«
drži tudi v našem primeru. Kriza je v
naše študijske krožke prinesla tudi nekaj
dobrega. Nadobudne ustvarjalke smo
se v zimskem času v krožku Naredimo
sami namreč same lotile izdelovanja
domače kozmetike.
Udeleženke krožka smo se družile vsak
ponedeljek in izdelale: piling za telo,
domače milo, polsteno milo, balzam za
ustnice, negovalno kremo za dojenčke,
kremo za obraz in zobno pasto.
Vsa potebna znanja smo črpale iz literature, svetovnega spleta in revij. Dve
udeleženki sta obiskali tudi tečaj izdelave domače kreme, kjer sta pridobili še
dodatna znanja in tistih nekaj skrivnosti
»kuharskih mojstrojv kozmetike«.
Po pozitivnem odzivu uporabnikov
naših izdelkov smo videle, da smo na
pravi poti. Naši izdelki so zelo dobro

sprejeti, saj so iz popolno naravnih in
ekoloških sestavin. Poleg tega pa so še
zelo poceni.
V zadnjih letih smo v naših krožkih
ustvarili veliko – in kar je še posebej
pomembno - doma narejenih izdelkov,
ki pripomorejo k znižanju stroškov v
družinskem proračunu ter pripomorejo
k ohranjanju naravnega okolja, saj pri
svojem delu ne uporabljamo ekološko
spornih sestavin.
Glede na odziv udeleženk in kvaliteto
izdelkov bomo naš krožek nadgradili
v prihodnji sezoni. Pred nami so novi
izzivi, ki jim bomo z veseljem stopile
naproti.
Vabljeni vsi, ki vas podobne vsebine
zanimajo, da se nam pridružite prihodnjo sezono.
Tatjana Muraja Oblak
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Polna dvorana na Prihodu pomladi
Tradicionalna prireditev Prihod pomladi
je bila letos nekaj posebnega. Nastopajoči so do zadnjega kota napolnili dvorano
v gasilskem domu.
Gospe iz DU Žabnica - Bitnje, Marica
Hafnar in Marija Knific, sta poskrbeli
za nežne melodije na citrah, ki so ljudi
pozdravile ob prihodu v dvorano.
Za program je zaslužna Mojca Kepic. Za
dramsko skupino Mavrica je napisala
novo glasbeno igrico o 12 mesecih. Otroci so se čudovito vživeli v svoje vloge in
predstavili vsak svoj mesec. Dora Krišelj

in Maša Kepic sta prisrčno povezovali
celotni program in nemalokrat nasmejali
publiko.
Malčki iz vrtca Biba so pod vodstvom
vzgojiteljice Marjane Jekovec zaplesali
otroške rajalne plese, na harmoniki jih je
spremljala Špela Homan. V lepi vijoličasti obleki je na nežno glasbo zaplesala
Katja Romih.
O belem cvetu je zapela Žana Kepic,
Tjaša Košmrlj pa je povedala pesmico o
pomladi. Ivan Rupnik je povedal nekaj
o medsosedskih

odnosih in o tem, kako bi bilo lepo, da bi
se sosedje me seboj »spet« poznali.
Program so popestrile plesalke skupine
Kavboj Ritem, ki so s poskočnimi kavbojskimi plesi razgrele dvorano.
Če smo prav prešteli, je bila letošnja prireditev že deseta po vrsti. Kot vselej smo
jo tudi tokrat pripravili v okviru krajevnega praznika. Hvala vsem sedelujočim in
organizatorjem!

mnikove in gospodarja Ivana o življenju
ljudi, predvsem v času njihovega otroštva,
ko ni bilo vrtcev in ko so se otroci namesto ob televizijskih ekranih, ki jih seveda
takrat še ni bilo, zbirali za pečjo, kjer so

prijetnim pripovedovanjem ljudskih pravljic popeljala v pravljični svet. Bilo je
toplo, prijetno in na koncu se je slišalo le:
»Še bi poslušali!«
Kmalu je stenska ura pritegnila pozornost otrok, ko je kukavica naznanila uro in čas,
da bo treba kmalu nazaj
v vrtec. Gospodinja nas
je še prijazno povabila za
kmečko mizo, kjer smo
se posladkali s suhimi krhlji in prisluhnili zvokom
harmonike.

Mateja Arhar

Ob topli kmečki peči
NAMEN: Otrok spoznava domači kraj
in spoznava, kako so ljudje tod živeli in
delovali v prejšnjih časih. Ob poslušanju
pripovedovanja odrasle osebe si otrok
razvija zmožnost domišljijske rabe jezika. Spoznava moralno
etične dimenzije ter
doživlja pravljico.
Že nekaj let sodelujemo z bližnjo kmetijo,
kjer nas prijazen gospodar zmeraj toplo
sprejme, mi pa pridno
zbiramo in sušimo
ostanke kruha ter jih
nosimo na kmetijo,
kjer hranimo ovce. V
teh hladnih zimskih
dneh sta nas ga. Ivanka in g. Ivan povabila,
da bi se pogreli ob topli kmečki peči in
preživeli prijetno dopoldne. Povabili smo
še knjižničarko Tilko Jamnik, ki se nam je
z veseljem pridružila.
Otroci so z zanimanjem prisluhnili sproščenemu prijetnemu pogovoru gospe Ja| 18 | informator44 | mali traven 2015

prisluhnili pripovedovanju pravljic.
Prav posebna doživetja so bila, ko je njihova mati zamesila kruh, ga spekla v taki
peči in je vsak od otrok dobil svoj majhen
hlebček.
Nato nas je tudi ga. Jamnikova s svojim

Ob odhodu nas je gospodar povabil še v hlev,
kjer smo ovcam dali suh
kruh. Zahvalili smo se
in se polni prijetnih vtisov vrnili v vrtec, kjer
sedaj še posebej skrbno polnimo košaro
z ostanki suhega kruha, da bomo lahko
kmalu spet obiskali kmetijo.
Marjana Jekovec,
vzgojiteljica v vrtcu Biba

Nekaj utrinkov z decembrske prireditve Dedek Mraz

Vabilo k sodelovanju ob snovanju zbornika Bitnje skozi čas
Knjiga je bila od nekdaj nekaj najlepšega, kar lahko podariš in - ali sprejmeš
kot darilo.
Ob zaključku leta 2014 je s takim
darilom in pobudo, da bi pristopili k
pripravi zbornika o naših Bitnjah, presenetila naša sokrajanka Breda Konjar. Ob
50. jubileju KS Bitnje, ki se je razvila iz
dotedanjega Krajevnega odbora Bitnje,
je kot poklon rojstnemu kraju pripravila
publikacijo z naslovom Bitnje skozi čas.
V njej smo našli navdih in zasnovo za
pripravo zbornika o naših Bitnjah.
V njeni publikaciji so v sliki in besedi
zajete številne značilnosti in posebnosti našega kraja, arheološke najdbe,
umetnostni spomeniki, podobe najstarejših hiš, etnološke posebnosti Bitenj,
predstavljeni so zbrani sestavki Lojzeta
Zavrla z zgodovinskim orisom Bitenj,
odlomki iz življenja in dela nekdanjih
Bitenjčanov, hišna imena domačij,
govorica, prehrana, pesmi, igre, navade
in običaji ...

In ker njena publikacija v celoti omogoča vsebinsko, slikovno in oblikovno
nadgradnjo, s tem pa tudi vključevanje
novih sodelavcev z novimi idejami,
zapisi, slikovnim materialom, je bil
po sklepu sveta KS Bitnje ustanovljen
uredniški odbor za pripravo krajevnega
zbornika, urednica Informatorja, Mateja
Arhar, pa je bila imenovana za predsednico tega odbora.
Doslej so naštete vsebine s svojimi
prispevki obogatili člani uredniškega
odbora in predstavniki številnih organizacij, društev, javnih zavodov iz območja
KS, predstavniki sveta KS ter mentorji
društev in krožkov KUD-a naše KS.
K sodelovanju vabimo tudi vas, spoštovane krajanke in krajani.
Pridružite se nam s svojimi idejami,
kako obogatiti zbornik, da bo naš. Napišite prispevek o zanimivem dogodku
iz naših Bitenj, prispevajte zgodbo iz
preteklosti. Pošljite fotografijo ali drugo
slikovno gradivo z zanimivo tematiko, ki

po vašem mnenju ne bi smela manjkati
v zborniku. Morda poznate koga, ki ga
zaradi njegove vpetosti v naše Bitnje ne
bi smeli zgrešiti. Sporočite nam njegovo
ime in njegove aktivnosti, ki so prispevale k razvoju, napredku ali razpoznavnosti Bitenj.
Z željo, da skupaj pripravimo naš
zbornik - knjigo, ki bo predstavila naše
Bitnje, ki bo poklon domačemu kraju
in darilo vsem, ki želijo bolje spoznati
naše Bitnje in njegove ljudi skozi čas,
pričakujemo vaš odziv.
Vaši sogovorniki bomo tudi v tem
primeru urednica in člani uredništva
Informatorja.
Vabljeni!
Mateja Arhar
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Mladina je naša prihodnost
Kot otrok imaš vedno sanje o tem, kaj
bi bil, ko boš odrastel. Rada bi delila
zgodbo o sebi in o mojih začetkih v
Gasilskem domu Bitnje.
Mojo pot je začrtal moj oče, ki mi je že v
zibelko položil željo po tem, da je dobro
pomagati drugim, ko so v stiski ali ko
potrebujejo pomoč. Ker sem odraščala v
gasilski družini, sem se zgodaj tudi sama
pridružila tej dejavnosti. Na začetku kot
mali ustvarjalec mlajših skupin, kjer nas
je družila zabava in veselje do gasilskih
dejavnosti.
Vsak otrok je navdušen nad sireno in nad
gasilskim avtomobilom. In tudi jaz nisem
bila izjema. Vse skupaj se je začelo pri
mojih šestih letih, ko sem stopila v gasilski dom kot majhno sramežljivo dekletce.
Spoznala sem še druge otroke, mentorje
in druge - starejše prave gasilce. Take s
pravo gasilsko čelado in obleko. Moje oči
so samo opazovale in bile radovedne.
Skozi igro in zabavo smo se tudi mi
otroci naučili veliko o gasilskih veščinah.

Imeli smo možnost sedeti v pravem gasilskem avtu. Zvok sirene nam je pričaral
velik nasmeh na obrazu. Bili smo ponosni, da smo gasilci in vsako druženje je
bilo bolj zabavno.
Mineva 18. leto, od kar sem pristopila
prag gasilskega doma. V vseh teh letih
sem se naučila, kako pomembno je biti
del dejavnosti, v kateri lahko sam prispevaš nekaj dobrega. S tem pridobiš veliko
izkušenj, prijateljstev in konec koncev
imaš veliko zadovoljstvo, da pripadaš
neki humanitarni dejavnosti.
Skozi vsa ta leta sem pridobivala znanja
in svoje znanje začela prenašati na mlajše
ter s tem postala mentorica. Na vajah
nam nikoli ni manjkalo zabave in tudi
skozi igro smo se naučili vse potrebno za
tekmovanja. Med časom, ko nismo imeli
tekmovanj, smo si vzeli tudi kak dan za
lep izlet, pohod, plavanje, drsanje ... Mentorstvo me je navdušilo zato, ker sem kot
otrok sama uživala kot pionir, mladinec
in pripravnica. Svoje dobre izkušnje že-

lim predajati mladini z željo, da bi morda
tudi kdo izmed njih nekoč prevzel moje
mesto. Ali pa bi postal pravi gasilec in bil
del tega, kar sem sedaj tudi jaz.
KAJ STORITI ČE ŠE NISI ČLAN GASILSKEGA DRUŠTVA BITNJE?
Lahko se nam pridružiš.
Se želiš nekaj naučiti, biti del gasilskega društva in se zabavati z nami?
POKLIČEŠ LAHKO NA: 031 346 937
Sprejemamo otroke od 6 leta starosti
naprej.
Katarina Pogačnik, mentorica

I
GASILC
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Ko zapiska pozivnik
V lanskem letu sta večji del Slovenije
zaznamovali dve veliki naravni nesreči
– žled in poplave. Vrednote solidarnost,
tovarištvo, nesebičnost ... so zaradi
delovanja gasilcev dobile drug pomen.
Slovenska javnost nam je podarila tudi
naziv Osebnost leta 2014.
Tudi za domače gasilce je bilo iz vidika
posredovanj naporno leto. V januarju so
pozivniki piskali dvakrat, prvič je šlo za
lažni alarm, drugič pa so našo pomoč
potrebovali pri požaru v Stražišču. Februarja smo več dni posredovali na območju naše KS in odstranjevali posledice
žledoloma, pomoč pa smo ponudili tudi
pri odstranjevanju drevja v Stražišču. V
juniju smo se borili z ognjenimi zublji na
gospodarskem poslopju v Stražišču ter
s požarom v tovarni na Laborah. Julija
smo bili klicani za pomoč pri gašenju
požara ob železniški progi, avgusta in
septembra pa smo pomagali pri črpanju

vode v Stražišču. V novembru smo črpali
vodo v Stražišču ter po celem območju
krajevne skupnosti, v Zgornjih Bitnjah pa
smo postavljali tudi protipoplavne vreče.
V novembru so nas zaradi požara proti
jutru zopet dvignili pozivniki, vendar so
levji delež opravili naši poklicni kolegi.
Število posredovanj iz leta v leto narašča.
Če malce povzamem besede našega
predsednika GZS tov. Jakše, se včasih
premalo zavedamo pripravljenosti
določene skupine ljudi, ki imajo svoje
službe, svoje družine, svoje težave, a so
se zavezali k temu, da v trenutku, ko se
zgodi nesreča, pustijo vse in odhitijo na
pomoč. To so operativni gasilci. Ko vidiš
solze sreče in hvaležnost v očeh ljudi – to
so trenutki, ki ti jih ne more nihče vzeti.
Zato vztrajamo v našem poslanstvu. Ker
verjamemo v sočloveka.
Prosimo vas edino to, da ko prispemo
na pomoč, nam dajte prostor in pustite,

da opravimo svoje delo, za katerega smo
usposobljeni. Za to delo nismo plačani, to
ni naša služba, samo volja in srčnost, da
prostovoljno pomagamo ljudem v stiski.
Naše delovanje so prepoznali tudi v
naši trgovini Mercator - Market Bitnje.
Izbrani smo bili v akcijo RADI DELAMO
DOBRO. Lahko nam pomagate tako, da
žetonček, ki ga prejmete ob vsakem nakupu, vržete v naš boks. Donacijo bomo
uporabili za nakup AED (Avtomatski eksterni defibrilator). Je prenosna elektronska naprava, ki je sposobna zaznati zastoj
srca pri človeku. S pomočjo električnega
sunka pa lahko srce ponovno požene in s
tem reši življenje.
Naš prosti čas za vašo varnost!
NA POMOČ!
Poveljnik PGD Bitnje, Barbara Guzelj
VGČ

mali traven 2015 | informator44 | 21 |

l
e
r
F
z
e
n
a
J
.
mag
Društvo upokojencev Stražišče
Planinski izleti
Steklasova pot, 05.05.2015
Stenica - Vitanje, 02.06.2015
Krstenica, 07.07.2015
Špik hude police, 04.08.2015

dpadkov – zero waste.

Družabna srečanja
Piknik društva, 13.06.2015

anju prostora.
kim objektom.
Klekljanje
ostaje. OŠ Stražišče –maj, 04.05, 11.05, 18.05, 25.05, ob 16.30 uri
Kvačkanje
OŠ Stražišče –maj, 07.05, 14.05, 21.05, 28.05 ob 16.30 uri

Kopalni izleti
u, v naseljih.

20. junija

s pričetkom ob 10. uri
na otroškem igrišču
v Sp. Bitnjah!

zm

Pester program
in ustvarjalne delavnice.

Izola 9.7.2015
Izola 23.7.2015
Izola 06.8.2015

ovadnice) za potrebe OŠ Stražišče,
Turistični izleti
bregu Save.
Varaždin, 21.5.2015

Veselo vabljeni!

Balinanje

NK Bitnje
- maj
ačega okolja
– zeleno
naročanje.
Ob torkih: 7.5.2015, 4.5.2015, 21.5.2015, 28.5.2015
bnovi ali Ob
rekonstrukciji.
petkih: 8.5.2015, 15.5.2015, 22.5.2015, 29.5.2015
Bitnje - junij
odarstvu.NK
Ob torkih: 2.6.2015, 9.6.2015, 16.6.2015, 23.6.2015, 30.6.2015
ke univerze.
Ob petkih: 5.6.2015, 12.6.2015, 19.6.2015, 26.6.2015
NK Bitnje - julij
Ob torkih: 7.7.2015, 14.7.2015, 21.7.2014, 28.7.2014
Ob petkih: 3.7.2014, 10.7.2014, 17.7.2017, 24.7.2014,31.7.2015
NK Bitnje - avgust
Ob torkih: 4.8.2015, 11.8.2015, 18.8.2015, 25.8.2015
Ob petkih: 7.8.2015, 14.8.2015, 21.8.2015, 28.8.2015

ripravo prostorskih načrtov tako, da bodo
ve investitorje.
vo.
Kolesarstvo
cija Gorenjske.
Bela-Preddvor-Olševek, 8.5.2015
22.5.2015
vesticijamŠenčur-Vodice,
v gospodarstvo.
Naklo-Duplje, 5.6.2015

27. maj - dan sosedov
Izkoristite dan
za spoznavanje
in druženje
s sosedi!

Godešič-Medvode, 19.6.2015
Naklo-Golnik, 3.7.2015
Leše – Ljubno, 17.7.2015
Smlednik, 31.7.2015
Bled, 14.8.2015
Šmarna gora, 28.8.2015
Kontrola holesterola
KS Stražišče, 6.5.2015
GD Bitnje, 7.5.2015

anje občinskega proračuna.

nala na vseh področjih in nivojih družbe.
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stranka PLS, Ulica Mirka Vadnova 8, Kranj

cije.
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obiščite nas na www.stranka-pls.si

KUD Bitnje in Gostilna Sonce
vabita na tradicionalno
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ki bo od 8. do 10. maja
v Gostilni Sonce,
Škofjeloška cesta 112,
Kranj.
Otvoritev razstave s kratkim
kulturnim programom bo
8. maja ob 18. uri.
Razstava bo v petek odprta
do 20. ure, v soboto od 9. do 20. ure,
v nedeljo od 9. do 18. ure.
Prisrčno vabljeni!

Srednje Bitnje 127, Žabnica
Tel.: 041 718 100 in 031 667 440
e-pošta: info@h-b.si

izdelava hišnih
kanalizacijskih
priključkov
urejanje okolice
rušenje objektov
zemeljska dela
kompletna izdelava
komunalnih omrežij
gradnja
stanovanjskih hiš
dobava humusa

