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Društva v Bitnjah

Stražiška tržnica

D E D E K  M R A Z  V  B I T NJ A H

Zadrževalnik Bantale
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Svet KS obvešča

Komunala Kranj

Dogaja

V spomin

Recept za praznik

Drage bralke, spoštovani bralci!
Po vseh peripetijah je luč sveta ugledala nova številka 
našega krajevnega glasila Informator, 46. po vrsti.
V Bitnjah se spet gradi, tokrat zadrževalnik ob 
Škofjeloški cesti. O vsem podrobnem si lahko preberete 
v članku projektanta.
Kaj vse se je v vasi dogajalo, si lahko preberete
v obsežnem poglavju Dogaja. Seveda pa vas
seznanjamo tudi z napovedmi novih dogodkov.

Pred nami so najlepši prazniki. Užijte jih v največji 
možni meri. Poveselite se, vzemite si čas za svoje bližnje 
in prijatelje. Želim vam vse lepo in se spet beremo
v novi številki našega krajevnega glasila.

Mateja Arhar, 
urednica

uredništvo: Mateja Arhar, Mirjana Jurjevec,  
Tatjana Muraja Oblak, Tomaž Ogris
prelom: Janja Baznik
oblikovanje: Danaja Oblak s.p.
tisk: Tiskarna Peg
fotografija na naslovnici: Tomaž Ogris

BESEDA
UREDNIŠTVA

KAZALO

Dokler imamo spomine, obstaja preteklost;

dokler imamo upanje, nas čaka prihodnost;

dokler imamo prijatelje, je lepa sedanjost.

Želimo vam, da v novem letu 2017

 prekipevate od zdravja, plavate v sreči,

se spotaknete ob zanko ljubezni

in padete v morje uspehov.

Vsem krajankam in krajanom želimo

veselo božično in novoletno

praznovanje ter SREČNO 2017!
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SVET KS

OBVEŠČA OBVES
TILA

KRAJA
NOM

Vzdrževanje občinskih cest, 
avtobusnih postaj (ne vseh) in 
pluženje
MOK, Urad za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe
Aleksandar Delić
tel.: (04)237-31-39
e-mail: aleksandar.delic@kranj.si 
tel. tajništvo: (04)237-31-40

Javna razsvetljava, otroška igrišča 
v lasti MOK, obrezovanje dreves na 
javnih površinah
MOK, Urad za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe
Nataša Žibert
tel.: (04)237-31-96
e-mail: natasa.zibert@kranj.si 
tel. tajništvo: (04)237-31-40

POMEMBNO OBVESTILO!

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

Člani sveta KS Bitnje
- Tomaž Ogris, predsednik 
- Boris Oblak, 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 name-
ščene 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:

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 
telefonski številki:

-  041 759 104 (delovni dnevi 16.00 - 
19.00, sobota 9.00 - 12.00), 

Krajane prosimo, da pri uporabi telefon-
ske številke KS Bitnje upoštevate zgoraj 
navedene termine.

Prav tako se krajani lahko udeležite sej 
sveta KS Bitnje. Morebitna vprašanja 
in predloge za na sejo pošljite pisno 
na naslov KS Bitnje, najkasneje 14 dni 
pred sejo, da jih pravočasno uvrstimo na 
dnevni red seje. Termini sej so oblja-
vljeni na spletni strani KS Bitnje www.
bitnje.si.

Spremljate nas lahko tudi pre-
ko Facebook strani Informator 
KS Bitnje www.facebook.com/
informatorksbitnje.

Tekoče vzdrževanje na področju KS Bitnje

Medobčinski inšpektorat (npr. divja 
odlagališča, živa meja ki posega v 
cesto, zapuščena vozila na javnih 
površinah)
tel.: (04)237-32-10
e-mail: medobcinski.inspektorat@kranj.si

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

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

S 1. 1. 2008 se naslednja tekoča vzdrževanja predajo v upravljanje na 
ustrezno službo Mestne občine Kranj:
• tekoča vzdrževalna dela na objektih v javni rabi: igrišča, parki, 

zelenice, avtobusna postajališča, spominska obeležja,
• 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 naslednjo 
telefonsko številko oziroma elektronski naslov:

• tel.: 080 1885
• email: mok@kranj.si
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Spremembe na naših vaških cestah

Novi prometni znaki

V Zgornjih Bitnjah smo pridobili nove štiri 
prometne znake za stop in s tem označili 
prednostno cesto. Znaki so bili več kot po-
trebni, saj sta bili križišči do sedaj okatego-
rizirani kot križišče enakovrednih cest, pri 
čemer je pri voznikih to povzročalo zmedo, 
predvsem pri voznikih, ki niso iz naše vasi. 
Zaradi tega je večkrat prišlo tudi do lažjih 
trkov in s tem do manjše materialne škode.

Nova stop znaka sta postavljena na križišču 
od bivše trgovine Jesenko ter ceste, ki vodi 
do novega naselja, s čimer sta ti cesti tudi 
uradno postali neprednostni.

Medobčinski inšpektorat Kranj 

Medobčinski inšpektorat Kranj kot uprav-
ni in prekrškovni organ opravlja naslednje 
naloge:

 - opravlja nadzor nad izvajanjem držav-
nih in občinskih predpisov, s katerimi 
občine ustanoviteljice urejajo zadeve 
iz izvirne pristojnosti in zadeve iz pre-
nesene 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 podro-
čja Medobčinskega inšpektorata Kranj,

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

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

Prijave na mestno  
inšpekcijo

Prijave mestnem inšpektoratu

Krajani lahko vse nepravilnosti prijavite 
na Medobčinski inšpektorat Kranj. Prijave 
lahko podate tudi anonimno. Prijavo lahko 
pošljete tudi na KS Bitnje (lahko tudi ano-
nimno) in posredovali jo bomo naprej na 

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

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

Kontaktne osebe

Trentno so kontaktne osebe za 
Medobčinski inšpektorat Kranj:

 - vodja Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Kranj, Mitja Herak (mitja.
herak@kranj.si), 04 237 33 59,

 - inšpektor, Barbara Metelko (barbara.
metelko@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, Robert Zadnik (robert.
zadnik@kranj.si), 04 237 33 61.

Aktualne informacije pa dobite na 
strani Mestne občine Kranj: http://
www.kranj.si/KRANJ_SI,,mestna_
obcina,sou,medobcinski-inspektorat-
-kranj.htm

Delovno področje in naloge medobčinske-
ga redarstva kot službe v sestavi inšpekto-
rata 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.
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Spoštovane krajanke in krajani KS Bitnje! 

Že več let skupaj opozarjamo, da je potreb-
no urediti območje, ki ob večjih nalivih 
poplavlja. Prav poplave so, tako pravijo 
mnogi naravoslovci in okoljevarstveni-
ki, glasne zaušnice vsem posegom, ki jih 
človek, četudi dobrohotno in v skrbi za 
večje bivalno udobje, sam vnaša v okolje. 
S posegi namreč spreminjamo ravnovesje 
v naravi, zato morajo biti naše rešitve za 
njihovo odpravo usklajene, predvsem pa 
dobro načrtovane in celovito izvedene.

Kot narava sklene svoj krog in nas z zau-
šnicami opomni nase, tako je tudi pri vseh 
rešitvah, poleg časa in potrpljenja, pogosto 
potrebno poglobljeno razumevanje vloge 
vseh vpletenih, pri pregledu ukrepov in 
korakov pa predvsem celovit, dolgoročen 
in karseda širok vpogled.

V mestni občini Kranj se dnevno trudimo, 
da bi posamezne projekte, ki se izvajajo 
na našem območju, tudi krajanom pred-
stavili kar najbolj celovito. Da bi dobili 
čimbolj celovite informacije, pa smo se 
tokrat odločili podati krajše poročilo in 
pojasnilo, ki ga bomo - ob vaših dobrih 
odzivih - še ponovili. Že v prvih mesecih 
prihodnjega leta načrtujemo še izboljšan 
pregled vseh že izvedenih projektov in 

projektov v izvajanju, ki vam bo na voljo 
prek spleta na www.kranj.si.

V tem zapisu bomo skušali na kratko 
predstaviti načrtovane korake zagota-
vljanja poplavne varnosti v Stražišču, 
ki se pogosto zamenjujejo s tistimi, ki 
so načrtovani v Bitnjah. Nekateri od 
predstavljenih ukrepov namreč deloma 
že vplivajo tudi na izboljšanje poplavne 
varnosti v Bitnjah.

Za celovito reševanje poplavnih razmer 
v Bitnjah so namreč predvideni naslednji 

ukrepi: urejanje struge potoka Štajna in 
v nadaljevanju tudi sprejem ustreznih 
prostorskih aktov za ureditev dveh za-
drževalnikov. Prvi korak v Bitnjah je 
torej ureditev struge, iz katere stoječa 
voda ne odteka, kar privablja komarje. 
Za uspešen pristop k sanaciji struge je 
potrebna prostorska umestitev struge. 
Tudi zaradi vseh dosedanjih posegov 
v naravo s strani lastnikov okoliških 
zemljišč in delnega zasutja, je pristop k 
sanaciji potoka, ki trenutno nima samo-
stojne katastrske številke, onemogočen. 

Meritve hitrosti

Po izgraditvi nove infrastrukture smo v 
Bitnjah pridobili nove, širše, a na žalost 
tudi (pre)hitre ceste, saj je po celotnem 
naselju hitrosti omejena na 30km/h, česar 
se veliko voznikov ne drži. Zato so bile med 
9. in 22. 8. 2016 v Zgornjih Bitnjah opravlje-
ne meritve hitrosti. Kar 41,34% voznikov 

je preseglo hitrost 30km/h, 3,44% pa celo 
hitrost 50km/h, kar je pri nepreglednih 
živih mejih in ulicah lahko tudi usodno, saj 
se na naših ulicah velikokrat igrajo otroci, 
ki s svojo igro lahko kaj hitro spregledajo 
prehitre avtomobile.

Na enega od vmesnih drogov luči bo zato 
postavljena tabla z merilnikom in opo-
zorilom o prehitri vožnji. V kolikor se v 
nadaljevanju stanje ne bo izboljšalo, bomo 
kasneje na kritičnih mestih postavili ležeče 
policaje (montažne ali asfaltne), za tiste 
najhitrejše pa redarski avto.

Zadrževalnik Bantale
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Zadrževalno-ponikovalno polje Bantale (2016)

Vse krajane na tem mestu še enkrat 
vabimo k aktivnemu sodelovanju pri 
iskanju lastnikov zemljišč in reševanju 
omenjene problematike, za kar je bila s 
strani projektanta na zadnjem srečanju 
predana tudi karta v merilu 1:5000.

Zadrževalnik Bantale je le prvi korak k 
celoviti rešitvi v Stražišču.

Izgradnja zadrževalno ponikovalnega 
polja v Bantalah na območju Stražišča 
ob Škofjeloški cesti je prvi izmed predvi-
denih ukrepov celovite ureditve poplav v 
Stražišču. Ko govorimo o tem, da je le del 
širše, celovite rešitve, mislimo predvsem 
na to, da mu bodo sledili tudi drugi. Tudi 
sami boste opazili, da imajo že posamezni 
izvedeni ukrepi delne pozitivne učinke, da 
torej rešujejo del celotne problematike, ki 
pa bo trajno rešena, ko bodo izvedeni vsi 
predvideni ukrepi, in torej zaključene vse 
faze projekta.

Zadrževalnik stoji na mestu nekdanje 
naravne kotanje, iz katere se je voda ob 
večjih nalivih nenadzorovano razlivala 
po bližnjih travnikih. Njegov poglavitni 
namen je namreč zadrževanje visokih 
voda potoka Trenča, ki sedaj poplavljajo 
bližnje objekte, cesto in kmetijska zemlji-
šča. S svojo prostornino (približno 25.000 
kubičnih metrov) bo zadržal meteorne 

vode dela naselja Stražišče. Do razliva in 
poplav namreč prihaja zaradi poselitve, 
pozidave in asfaltiranja zelenih površin, 
zaradi česar zemlja ne prepušča meteornih 
voda. Dodatno pa prispeva tudi dejstvo, 
da obstoječa kanalizacija v Stražišču, pred-
vsem del, namenjen zbiranju meteornih 
voda, ni bila projektirana za današnje 
potrebe, torej obsegu današnje poselitve 
in s tem že omenjenem obsegu pozidanih 
in asfaltiranih površin.

Pretirana skrb zaradi zadrževane vode v 
omenjenem zadrževalniku in s tem mo-
rebitnega povečanja števila komarjev je 
odveč. Namreč, meteorna voda, ki se je 
doslej zbirala v tej naravni kotanji, se bo 
v zadrževalnik stekala tudi vnaprej. Ne bi 
smelo torej prihajati do odstopanj (kot jih 
poznate doslej) ne v sestavi ekosistema, 
kot tudi ne v smislu povečanega nežele-
nega vonja ali ostalih neželenih posledic. 
Viški vode namreč nastajajo ob večjih de-
ževjih in tudi v bolj »mokrih mesecih«, ko 
je komarjev manj. Vse zaznane spremembe 
tako v samem zadrževalniku kot v njegovi 
neposredni bližini bo spremljala Komunala 
Kranj, ki je upravljalec zadrževalnika in 
izvaja celoten nadzor nad delovanjem, in 
s katero smo tudi že opredelili akcijske 
načrte odziva ter hitro ukrepanje v pri-
meru zaznanih sprememb. Kljub vsemu 

pa se z še tako dodelanimi ukrepi in odzivi 
ne moremo vnaprej ubraniti morebitnih 
nespametnih posegov občanov, zato vas 
prijazno pozivamo, da nas o teh tudi 
obvestite.

Kaj smo že naredili:

 - Izgradnja ločene kanalizacije na Haf-
nerjevi in Križnarjevi poti (2008-2010).

 - Izgradnja zadrževalnika (november 
2016), izvajalec Vodnogospodarsko 
podjetje d.d. iz Kranja, vrednost pro-
jekta: 230.000 EUR.

Črpališče v Bantalah

Naslednji korak, ki sledi izgradnji zadrževal-
nika in je predviden v naslednjih mesecih, 
je izgradnja črpališča. Z njim se bo v zadr-
ževalniku zbrana voda prečrpavala oziroma 
odvajala v obstoječ kanal, ki vodi do Save. S 
tem bo delno rešen tudi problem končnega 
dela kanalizacije iz Stražišča, torej iztok na 
Centralno čistilno napravo Kranj.

Izvedba dela struge Trenče med 
Hafnerjevo in zadrževalnikom

Za celovito reševanje poplavnih razmer v 
Stražišču se bo l. 2017 izvedla sanacija dela 
struge, za katero je v proračunu Mestne 
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občine Kranj namenjenih 380.000 EUR. 
Šele po zaključenih vseh treh korakih 
(izvedenih ukrepih) lahko namreč pri-
stopimo k ureditvi kanalizacijskega 
sistema v Stražišču, ki zaokroža celovit 
pristop in zagotavlja trajno rešitev.

Zavedamo se, da se nerazumevanju lahko 
izognemo z izmenjavo mnenj, med kateri-
mi se najdejo tudi skrbi vpletenih. Četudi 
so kdaj tudi neutemeljene, želimo, da nas 
z njimi seznanite prek svojih imenovanih 
predstavnikov, ki bodo ne le zbrali vaše po-
misleke in mnenja, temveč nas o njih tudi 
obvestili. Na morebitna še neodgovorjena 
vprašanja bomo skušali odgovoriti.

Prosimo, če na elektronski naslov KS 
Bitnje (ks.bitnje@abakus.si) do 8. 
januarja 2017 pošljete vsa morebitna 
vprašanja, ki jih imate na temo zadr-
ževalnika. Vprašanja bomo zbrali, jih 
poslali na občino, ter vam sporočili 
njhove odgovore. 

Sprememba v svetu KS

Po 14 letih delovanja v KS, od tega 10 
let kot predsednik KS, se s te funkcije 
poslavljam. Novi predsednik KS je sedaj 
Tomaž Ogris.

Vsem krajanom, ki ste mi v teh letih nu-
dili podporo, se iskreno zahvaljujem in 
verjamem, da bomo nadaljevali dobro 
sodelovanje z novim predsednikom.

V naslednjih vrsticah vam želim podati 
nekaj stvari, ki se mi zdijo pomembne 
za našo kot tudi za vse ostale krajevne 
skupnosti. S tem sem želel seznaniti tudi 
širšo javnost, saj naj bi bila vsebina tega 
članka objavljena kot intervju, vendar je 
iz meni neznanega razloga izpadla.

Trenutno najbolj vroča tema v krajevni 
skupnosti Bitnje je gradnja zadrževalnika, 
zaradi katerega smo se v teh dneh krajani 
srečali s projektantom. Pritožb in zapletov 
ne bi bilo, če bi bila KS že prej vključena v 
pripravo te občinske naložbe.

Krajevna skupnost nima nikakršnih pri-
stojnosti več, nobene izvršne moči, od 
občine ne dobimo niti informacij o inve-
sticijah, ki potekajo na našem območju. 
To velja tudi za gradnjo zadrževalnika, za 
katero sem tudi sam izvedel šele iz medijev 
in potem, ko so se name s pritožbami obra-
čali krajani, češ da po dežju spet poplavlja 
potok Štajna, kamor so prečrpavali vodo 
iz novega zadrževalnika. Šele po pritožbah 
smo dosegli pogovor projektanta s krajani. 
Če bi občina kot investitor že prej vključila 

v projekt krajevno skupnost, da bi imeli 
možnost dati predloge in pripombe, bi se 
nezadovoljstvu lahko izognili. V zvezi z 
zadrževalnikom je še več neodgovorjenih 
vprašanj, od tega, zakaj je prvotni pro-
jekt vreden okoli 600 tisoč evrov in sedaj 
zgrajen za 200 tisočakov. Na vprašanje, 
ki sem ga zastavil na komisiji za krajevne 
skupnosti, sem od občine dobil odgovor 
(citiram) »V tej fazi bo zadrževalnik name-
njen izključno za vodo, ki se tam zadržuje 
že sedaj, torej brez dodatnih dotokov, kar 
pomeni precejšnje izboljšanje obstoječega 
stanja in nevarnosti za poplavljanje prak-
tično ni.«, s čimer se prebivalci Bitenj, ki 
jim je ob zadnjem večjem dežju popla-
vljalo, ne bi strinjali. Nekaj odgovorov na 
zastavljena vprašanja boste lahko pre-
brali tudi v enem od člankov v tej številki 
Informatorja.

Dogovor je bil, da se svet KS obvesti, če 
občina na njenem območju predvideva 
kakšno gradnjo. Kot primer dobre pra-
kse naj navedem primer sodelovanja pri 
projektu GORKI, zaradi česar je bilo pri 
poldrugem leto gradnje manj zapletov. 
Na enak način bi kazalo urejati tudi vse 
ostale projekte v občini, ki zadevajo našo 
KS: javno razsvetljavo, asfaltiranje ceste, 
zadrževalnik ...

Med prednostnimi nalogami, ki smo jih 
oblikovali na svetu KS Bitnje, je že ne-
kaj časa izražena tudi želja po krožnem 
križišču, ki bi Škofjeloško cesto iz smeri 

Stražišča povezalo z regionalno cesto. O 
tem sva se s sedanjim županom pogovarja-
la že v času njegove predvolilne kampanje, 
ko je dejal, da bo občina naročila projekte 
v zvezi z gradnjo krožišča na tem mestu. 
Tudi pozneje sem bil večkrat pri njem, 
njegov zadnji odgovor je bil, da ga name-
ravajo vključiti v proračun. Vse ostalo sem 
izvedel iz medijev, ob nedavnem štetju 
prometa na tem mestu pa sem sklepal, da 
je povezano s pripravo projektov. Statistika 
prometne obremenjenosti (zlasti v koni-
cah) sicer obstaja že dolgo časa; pred več 
kot desetletjem je namreč v KS nastala 
ideja o obvozni cesti.

Na seznamu krajevnih prioritet je bilo za 
to leto, poleg krožišča, asfaltiranje več cest, 
med njimi tudi cesta proti Šutni (temu 
smo se pred leti odpovedali do dokončanja 
projekta GORKI, po tem pa se kljub vsemu 
ni zgodilo), obnova mostu čez Žabnico 
pri Šilerju, prehod za pešce pred bodočim 
krožiščem, pločnik in kolesarska steza 
v smeri Zgornje Bitnje – Iskra, obnova 
avtobusnih postajališč, čiščenje struge 
Žabnice, nadaljevanje gradnje športno-kul-
turnega parka Bitnje, kjer je treba najprej 
legalizirati sedanji objekt. Že več let pa 
imamo v mislih tudi ureditev uličnega 
sistema, vendar moramo tu počakati na 
projekt celovite ureditve uličnega sistema 
po vsej mestni občini.

Boris Oblak
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Rajku Kepicu
v spomin

Na prvi decembrski dan, lep in običajen sončen dan, je prenehalo biti 
srce našega prijatelja Rajka Kepica. Od nas je odšel mnogo prezgodaj, na 
vrhuncu življenja, kar nas navdaja z neizmerno žalostjo.

Nikoli več mu ne bomo mogli seči v roko, se z njim poveseliti, se poheca-
ti, spregovoriti besede ... Njegova odsotnost bo povzročila veliko prazni-
no pri domačih, prijateljih, znancih. Spomin nanj pa ne bo zbledel. Bil 
je veder človek, veseljak, ki je držal družbo pokonci, človek, ki je vedno 
priskočil na pomoč.

Rajko nam je v KS Bitnje in KUD Bitnje vedno pomagal pri prireditvah. 
Vsakič je bil pripravljen sodelovati in pomagati. Nikoli ni imel pomisle-
kov, samo privolil je v sodelovanje in ponudil svoje roke, znanje, čas.

Praznovali smo 10. obletnico KUD-a in se nanj obrnili za pripravo pogo-
stitve, ki jo je odlično pripravil. Sodeloval je na vseh Direndajih in drugih 
prireditvah, ki so se odvijale v vasi. Skrbel je za ozvočenje, postavljal ku-
lise in pripravljal prostore. Stal je ob strani svoji ženi Mojci in ji pomagal 
pri izvedbi prireditev.

Bil ljubeči mož ženi Mojci in očka svojim trem otrokom ter velik vzor 
svojemu sinu, ki mu je sledil na vsakem koraku in dopolnjeval delo 
svojega očeta.

Rajko je vsako težavo obrnil tako, da se je na koncu zdela čista malen-
kost. Njegov močan glas in humor sta nam vlivala dobro voljo in pogum 
za delo naprej.

Rajka se spomnimo iz naših izletov, ko nam je na avtobus prinesel zjutraj 
spečene dobrote in nas zabaval na poti. 

Ostal nam bo v lepem in dobrem spominu. Kot vesel in zanesljiv človek, 
ki nas je vedno spravil v dobro voljo.

Zahvaljujemo se mu za vse, kar je storil za KS Bitnje in KUD Bitnje, za 
našo vas, in osebno za nas – njegove prijatelje.

Hvala mu, ker je svoje znanje prenašal na mlade. Njegova prizadevanja, 
da bi naše društvo dvignili in da bi postali boljši in večji, je končana. Naj 
v miru počiva.

Vsem žalujočim, še posebej pa ženi Mojci in otrokom: Žani, Maju in 
Maši, izrekamo iskreno sožalje v imenu KS Bitnje in KUD Bitnje.

Ohranimo Rajka v lepem in trajnem spominu.

| 8 | informator46 | gruden 2016
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Dedek Mraz v Bitnjah DOGAJA

Letos je dedek Mraz v Bitnje kar 
hitro prispel. Seveda, saj je moral 
obiskati še nešteto vasi.

V dvorani gasilskega doma so se 
zbrali otroci in starši ter se nasme-
jali ob lutkovni predstavi 1001 pra-
vljica. Sicer naglušen dedek Mraz se 
je le dal priklicati, malo povprašal 
otroke, ali so bili pridni, potem pa 
prisluhnil malčkom in njihovim pesmicam. Razdelil je simbolična 
darila, obljubil, da se naslednje leto spet oglasi in se odpeljal naprej.
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Razstava KUD Bitnje

Kot vsako pomlad, smo tudi tedaj - že dva-
najstič po vrsti - pripravili razstavo naših 
izdelkov, ki so nastajali izpod pridnih prstov 
naših ustvarjalk, ki so obiskovale krožke 
v okviru KUD Bitnje od jeseni 2015 do po-
mladi 2016. Izdelke smo predstavile kar v 
GD Bitnje od 20. do 22. maja.

Na razstavi je bilo veliko klekljanih izdelkov, 
poslikanih oblačil, kvačkanih in pletenih 
izdelkov, vezenin in nakita.

Razstava je bila zelo obiskana, kar pomeni, 
da je med ljudmi vedno več zanimanja za 
ročna dela. Z veseljem pa lahko zapišemo, 

da je med nami vedno več ustvarjalk, ki v 
naše krožke prihajajo z idejami in znanji, 
ki jih med seboj izmenjujemo in se tako 
dopolnjujemo in izpopolnjujemo.

Sezono ustvarjalnega krožka smo zaklju-
čile v maju. Pred nami je že nova sezona. 
Ustvarjalke se od oktobra srečujemo vsak 
torek od 17. do 20. ure, klekljarice pa že od 
septembra vsako sredo od 17. do 20. ure.

Vabljeni vsi, ki želijo ustvarjati in se kaj 
novega naučiti.

Tatjana Muraja Oblak, mentorica ŠK
Fotografije: Tatjana Muraja Oblak

Indijanski direndaj 2016
Jubilejni otroški DIRENDAJ, že deseti 
povrsti, je bil letos 18. junija.

Leta 2004, ko smo uresničili idejo in s pro-
stovoljnimi prispevki in delom ter donacija-
mi nekaj domačih podjetij postavili otroško 
igrišče, smo ob otvoriti omenjenega leta 
pripravili prvi otroški Direndaj. Dogodki 
so sledili vsako leto z izjemo dveh, ki sta 
odpadla zaradi slabega vremena. Tudi le-
tos smo s strahom zrli v nebo in upali, da 
nam bodo vrači – tokrat so bili rdeča nit 
Direndaja INDIJANCI IN KAVBOJCI - na 
nebu naklonjeni. In res je bilo tako. Sobota 
je bila prečudovito sončna in kar vabila je 
na plano.

Vse je potekalo kot po maslu. Utečena eki-
pa, kateri se vsako leto pridruži kakšen nov 
prostovoljec, je pripravila zanimive delav-
nice: izdelava lokov, indijanskih oblačil 
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in perjanic, poslikava tipija in dodatkov, 
pletenje indijanskega nakita, poslikava 
obraza in izdelava frizur.

Program so popestrile nagrade, potegnjene 
iz divje reke, streljanje z izdelanimi loki in 
puščicami na BAZONE ter veliki napihljivi 
tobogan.

Ob vhodu smo vsakega obiskovalca obdarili 
s kvačkano zapestnico. Zavezali smo jih 217, 
kar je skoraj desetina prebivalcev Bitenj.

Člani društva upokojencev Žabnica so nam 
prikazali vaje za zdravo življenje, ki so 
primerne za vse generacije.

Country plesalke so nas naučile nekaj 
kavbojskih korakov.

Komunala Kranj je predstavila ločevanje 
odpadkov.

Predstavil se je Nogometni kljub Bitnje.

Članice RK Bitnje so vabile v svoje vrste.

Tačke pomagačke so pokazale svoje zve-
ste štirinožne prijatelje in njihovo skupno 
dobro poslanstvo – pomoč pri okrevanju 
bolnim, pomoč pri branju.

Neumorni peki so spekli 750 indijanskih 
palačink in zanje porabili 13 litrov mleka, 3 

litre mineralne vode, 40 jajc, 9 kg moke, 4 
litre sladke smetane ter namazali 4 velike 
nutelle in 2 kg domače marmelade.

Poskrbeli smo tudi za starše, ki so imeli na 
voljo kavni kotiček.

Na koncu nas je obiskala Indijanka na po-
slikanem konju, ki so ga otroci tudi zajahali 
in se z njim slikali.

Letošnje leto smo že drugič v dvanajstih 

letih posadili drevo, a žal se tudi letos ni 
prijelo. Še vedno pa imamo upanje in bomo 
spet poskusili naslednje leto z novo sadiko.

Ob zaključku naj se zahvalim vsem, ki so 
s svojim delom in prispevki pripomogli, 
da smo za naše otroke pripravili zanimiv 
in prijeten dan.

Tatjana Muraja Oblak
Fotografije: Tomaž Ogris
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GOSTILNA IN PICERIJA

Iz vsega srca se zahvaljujemo vsem spodaj naštetim  
in vsem ostalim sodelujočim, brez katerih Direndaja ne bi bilo!
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Prva obletnica »Stražiške tržnice«

V maju je minilo leto dni, odkar smo 
na Baragovem trgu, v sodelovanju s KS 
Stražišče, Društvom Sorško polje in KUD 
Bitnje, postavili prve stojnice in ponudili 
domače pridelke in izdelke.

Na stojnicah je na voljo ekološka in 
konvencionalna ponudba. Lahko se po-
hvalimo, da je med ponudniki kar nekaj 
pridelovalcev, ki pridelujejo po biodina-
mični metodi, kar je najvišji standard 
med ekološkimi pridelovalci.

Vsak drugi petek v mesecu ponudniki 
na trgu, pozimi pa v kulturnem domu, 
ponudijo svežo zelenjavo in sadje, suho 
sadje, krušne in žitne izdelke, čebelarske 
izdelke, žitno kavo, testenine, mlečne 
izdelke, mesnine, oreščke, pivo, sokove 
in marmelade, zelišča, sadike in semena, 
pletene izdelke ...

Za popestritev tržnice, ki poteka od 
17. do 19. ure, organizatorji pripravi-
mo različna predavanja, ki se tematsko 
navezujejo na tržnico. Nekaj tržnic smo 
obogatili tudi s kulturnim in zabavnim 
programom ter degustacijami. Tako so 
se v letošnjem letu že predstavili čebelar, 
zeliščarka, proizvajalec piva, v septem-
bru pa čisto prava krava z Jezerskega.

Zadnja tržnica je bila 11. novembra na 
temo sv. Martina, ki nam je spremenil 
mošt v vino. Krst vina je opravil domači 
župnik Jurij Kalan. Kri in telo sta nam 
ogrela pečen kostanj in novo vino.

Glede na dober odziv obiskovalcev - 
potrošnikov bomo s Stražiško tržnico 
nadaljevali. Želeli bi si le, da bi ponudbo 
obogatili pridelovalci in predelovalci iz 
naše vasi – lokalci, čemur je tržnica tudi 
namenjena.

S ponudniki smo sklenili, da bomo sle-
deče tržne dni obogatili s predstavitvami 
posameznih ponudnikov in zabavnim 
programom. Tako se nam bodo v petek, 
13. maja 2017, predstavili čebelarji, 
junija zeliščarka, julija proizvajalec piva. 
Kaj nam bodo pripravili, naj ostane 
presenečenje.

Vljudno povabljeni vsak drugi petek v 
mesecu na Baragov trg oz. v kulturni 
dom v Stražišču.

Tatjana Muraja Oblak
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V okviru Nogometnega kluba Bitnje de-
luje sekcija PRSTOMET pod imenom NK 
BITNJE – RIBIČI. Prstomet je igra z gumi-
jastimi ploščicami, zelo podobna balinanju.

Igra poteka z 8 ploščki in manjšim balinčk-
om. Vsak igralec igra s 4 ploščki; v dvojicah 
vsak z dvema, ki sta enake barve. Cilj igre je 
vreči čim več ploščkov čim bližje balinčku. 
Igro praviloma medsebojno odigrata dva 
tekmovalca ali dva para igralcev, in sicer 
do dosežene 13. točke. Igra lahko poteka 
na kakršni koli podlagi.

Sprva je bila to bolj počitniška igra, ki je 
prerasla v igro s tekmovalnim nabojem. 
Prvi resni turnirji so se na Gorenjskem 
odigrali leta 2005. Ker se je krog navdu-
šencev nad igro hitro širil, so se pokazale 
potrebe po ustanovitvi Prstomet organi-
zacije Slovenije. Tekmovanje poteka po 
pravilih igre prstomet za ligaška tekmo-
vanja. Največje tekmovanje je slovenska 
1. liga za moške in ženske ter 2. liga, ki 
je razdeljena na gorenjsko in ljubljansko 
območje. Trenutno imamo v Sloveniji 41 
tekmovalnih ekip ter 180 članov in 34 čla-
nic. Vse dodatne informacije dobite tudi na 
internetni strani www.prstomet.si.

Prstomet sekcija NK BITNJE – RIBIČI je 
bila ustanovljena 2011. Na začetku so or-
ganizirali le družabna srečanja. Igralo se je 
na parkirišču okrepčevalnice Sonce. Padla 
je ideja, da bi se preizkusili v slovenski 
ligi. Takrat se je igrala le 1. liga. Zaradi 
pomanjkanja izkušenj smo zasedli zadnje 
mesto in izpadli v 2. ligo (ki se je ustanovila 
ravno takrat).

Leta 2012 smo postali prvaki 2. lige in se 
zopet uvrstili v 1. ligo. Tudi po vrnitvi med 
elito nismo imeli sreče in smo zopet izpadli. 
Nismo obupali. Zanimanje za ta šport se je 

v našem kraju povečevalo. Ker nas je bilo 
vedno več, smo ustanovili drugo ekipo. 
Trenutno tekmujemo v 2. ligi, in sicer kot 
NK BITNJE – RIBIČI 1 in NK BITNJE – 
RIBIČI 2.

Po zaključku jesenskega dela lige je ekipa 
NK BITNJE – RIBIČI 1 na prvem mestu, 
ekipa NK BITNJE – RIBIČI 2 pa na šestem 
mestu.

Treningi v zimskem času potekajo v dvorani 
okrepčevalnice Sonce ob torkih in sobotah v 
večernih urah, poleti pa ob četrtkih in sobo-
tah v popoldanskem času za barom Aruba.

Ker je prstomet kot tekmovalni šport v 
našem okolju relativno neznan, smo se 
odločili, da bi ga bolje predstavili. Tudi zato 
smo leta 2011 organizirali prvi zimski turnir 
v prstometu, ki je potekal v okrepčevalnici 
Sonce. Posebna zahvala gre lastnici Saši, da 
nam je odstopila dvorano in tako omogočila 
izvedbo turnirja. Od takrat je turnir postal 
tradicionalen in poteka vsak prvi vikend 

v februarju.

Od leta 2014 organiziramo tudi poletni 
turnir za barom Aruba, ki poteka v juniju.

Naša največja težava je pomanjkanje 
prostorov za igranje in igrišče, ki bi nam 
omogočalo kvalitetnejše treninge. Za iz-
vedbo ligaškega tekmovanja potrebujemo 
več tekmovalnih stez, kar pa je trenutno 
nemogoče.

Z nogometnim klubom se dogovarjamo za 
del (asfaltiranega) parkirišča ob nogome-
tnem igrišču, da bi s tem prišli do željenih 
stez. Problem je v lastništvu in financah.

Vse, ki bi nam lahko kakor koli lahko 
pomagali, prosimo, da se nam oglasite. 
Vabimo vas tudi, da se nam pridružite in 
se preizkusite v prstometu.

Vse informacije o naši sekciji lahko dobite 
v baru Aruba ali okrepčevalnici Sonce.

NK Bitnje Ribiči

Sekcija PRSTOMET v Bitnjah
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Branje 2015/2016

Kvačkamo in kvačkamo ... Poslikane majčke

Bralke Bralnega krožka Sorško polje smo 
zaključile že 12. sezono skupnega branja.

Lahko beremo samo zase, lahko pa se o 
prebranem pogovarjamo. Tudi zato obsta-
jajo bralni krožki. Bralci beremo knjige in 
se o njih pomenkujemo. V roke vzamemo 
kakšno super knjigo in jo priporočimo in se 
spet pogovarjamo ter izmenjujemo mnenja.

Morda nam kakšna knjiga ni všeč in je ne 
dokončamo. A navdušenje koga od bral-
cev nas vzpodbudi, da se je spet lotimo in 
spremenimo svoje mnenje.

V poplavi vse literature, ki jo premorejo 
slovenske knjižnice in knjigarne, vsako se-
zono najdemo čudovite naslove in tudi to-
krat je bilo tako. Samo nekaj jih omenjam: 
Matildin zadnji valček (Tamara McKinley), 
Novorojen (Margaret Mazziantini), Ob 
tebi (Jojo Moyes). Ne morem mimo Alme 
M. Karlin, Slovenke in državljanke sveta, 
potopiske, etnografinje in zbiralke. Brale 
smo njene potopise in življenjepis ter si 
ogledale film o njej.

Poleti pa smo imele čas tudi za poležavanje 

v senci z dobro knjigo v roki. V roke nam 
je zašla tudi kakšna knjiga, ki bo jeseni 
primena za naše skupno branje.

Pridružite se nam! Skupaj bomo brali spet 
letos oktobra. Imamo pa tudi bralno nalo-
go, in sicer Resnica o aferi Harry Quebert 
(Joel Dicker).

Mateja Arhar, mentorica BMK

... in kvačkale smo tudi poleti, kajti spomladanska srečanja 
smo zaključile z razstavo.

Kar precej smo skvačkale - novoletne okraske, ponče, kape, 
jopice ... Lotile sno se novih vzorcev, novih izzivov. Obiskale 
smo sejem ročnih del v Vicenzi in se spoznale, da se lahko 
naučimo še veliko novega. No ... glede na zaloge materialov, 
ki jih imamo po svojih skrinjah, to zagotovo ne bo predsta-
vljalo problema. :-)

Zagnane ustvarjalke tudi poleti nismo mirovale. Seveda smo 
ustvarjale. In naredile smo načrt, kaj se bomo lotile v novi 
volneni sezoni. Verjemite, veliko idej se je porodilo.

Vabimo pa tudi vse vas, ki se nam želite pridružiti. Smo že 
začele ...

Mateja Arhar, mentorica ŠK

V študijskem krožku Ustvarjamo za dom in družino smo 
nekaj srečanj namenile poslikavi majčk ter si z novimi kosi 
oblačil obogatile našo poletno garderobo.

Poslikava tekstila je zanimiva in zabavna tehnika. Nakupile 
smo poceni majčke, v našem »skladišču« pa smo odkrile še 
veliko barv za tekstil, nekaj smo jih še dokupile.

V majčko smo vstavile karton, da se barve niso prenesle na 
hrbtno stran. Na sprednjo stran smo namestile šablono in 
se predale ustvarjanju s čopiči. Bolj korajžne smo naslikale 
svoje motive. Po poslikavi so se barve pusušile. Utrdile smo 
jih z likalnikom in izdelke oprale.

Ustvarile smo prave mojstrovine, ki jih bomo ponosno nosile 
čez celo poletje.

Mateja Arhar, mentorica ŠK

Trst je bil v Avstro-Ogrski monarhiji takoj 
za Dunajem drugo najpomembnejše mesto, 
njeno trgovsko okno v svet, pomembna 
vojaška baza in prava kuhinja narodov, med 
katerimi je bilo največ Slovencev; leta 1910 
več kot v Ljubljani, kar 52.000.

Veliko upanje domoljubov, predvsem pri-
morskih Slovencev, da bo Trst po drugi sve-
tovni vojni pripadel Jugoslaviji, je ugasnilo, 
ko so velike sile na novo zarisale mejo in 
med slovenske Primorce postavile železno 
zaveso, ki je ločila kapitalistični svet od 
komunističnega.

Kapitalizem je takrat še blestel. Police tr-
govcev na zahodu so bile polne, večina ljudi 
je imela boljši standard.

Trst je bil v sedemdesetih letih 20. stoletja 
prava nakupovalna meka za Jugoslovane, 
saj je v Jugoslaviji takrat ne le primanjko-
valo določenega blaga, nekatero trgovsko 
blago je bilo v Italiji tudi cenejše. Mlade pa 
je obnorela italijanska moda, njihovi po-
nudbi oblačil in obutve ni bilo para. Menda 

je dnevno odšlo po nakupih v Italijo okoli 
20.000 Jugoslovanov. Iz cele Jugoslavije 
je brzelo proti Italiji na stotine avobusov 
in prenatrpanih vlakov. Cariniki niso imeli 
prijetnega dela, med kupci je bilo veliko 
»švercarjev«, ki so pretihotapljeno blago 
uspešno prodajali po celotnem Balkanu.

Bilo je tam nekje leta 1965 ali 1966. Spokojna 
vaška jutranja tišina. V hlevih še niso gorele 
luči in ni bilo slišati ropota, tako značilne-
ga za jutranja kmetijska opravila. Slišati 
pa je bilo čebljanje skupinice vaščanov, 
ki jim je v poltemi med hojo spodrsavalo 
na neurejenem vaškem makadamu, ko so 
hiteli pred gasilski dom, kjer jih je čakal 
Kompasov avtobus, da jih popelje na izlet 
v Italijo, v Trst.

Takratni izlet je organizirala krajevna orga-
nizacija Zveze Borcev NOV. Med udeleženci 
je bilo precej starejših ljudi, nekaj pa tudi 
mularije. Pri vstopu v avtobus ni bilo pre-
rivanja, mogoče so bili za odtenek hitrejši 
tisti, ki so si zaradi občutljivih želodcov 
hoteli izboriti sedeže takoj za šoferjem. 

Avtobus je bil skoraj nov, lepo je dišal, še 
bolj pa je bil nadišavljen šofer, oblečen v 
temno modre zlikane hlače in belo srajco iz 
najlona. Vonja novega avtobusa in šoferja 
smo se hitro privadili, kmalu po štartu pa 
se je po avtobusu pričel vleči neki pritajen 
vonj po pohanih piščancih in sveže kuhani 
prekajeni vratovini. Nekateri so ta vonj 
prinesli na avtobus z oblačili, večina pa ga 
je imela uskladiščenega v cekarjih in malih 
potovalnih torbicah. Piščanci so najbolj 
zadišali, ko je prva skrbna mama odprla 
cekar in povzročila napad na potovalni 
catering. Če je bil piščanec spohan prejšnji 
večer, je drugo dopoldne njegov pohan 
oklep popustil, meso je postalo voljno in 
mamljivo dišeče. To pa je tako silovito ak-
tiviralo encime zgornjega dela prebavnega 
trakta, da so se izletniki bedrc lotili kot 
hedonistični stari Rimljani.

Ljudje takrat niso veliko potovali v tu-
jino, starejši krajani sploh niso imeli 
potnega lista, zato jim je organizator za-
gotovil potni list za enkratno potovanje. 

Trst je naš (ali kako smo Bitenjčani pred 50 leti hodili v Trst)
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Najpomembnejša priloga k vlogi za takšen 
potni list je bila fotografija udeleženca. To 
pa je bil velik problem, saj je bila pot do fo-
tografa marsikomu odveč, zato se je organi-
ziralo fotografiranje na domu. »Fotografski 
studio« je bil običajno kar ob drvarnici; na 
najbolj ravno steno je amaterski fotograf 
pritrdil kos blaga, s katerim je nevtraliziral 
ozadje, podenj pa postavil kuhinjski stol 
(»štokerle«), na katerega je sedel kandidat za 
fotografsko obdelavo. Fotografov asistent 
je poskrbel, da je bil fotografiranec poče-
san in da je pravilno usmeril pogled preko 
leve rame fotografa v bitenjške daljave. V 
skladu z natančnimi predpisi o osebnih 
dokumentih je moralo biti levo uho vidno 
v celoti, desno pa menda samo do polovice. 
Zgodilo se je, da kandidat za izlet ni bil v 
stanju opraviti fotografiranja, ker je pre-
žet z alkoholom in zmršen trdno spal na 
kuhinjskem divanu ter se upiral odhodu v 
fotografski studio na dvorišču. S takimi je 
imel največ težav fotografov asistent; ko ga 
je ravno lepo počesal, je možak iz navade 
zapodil med goste lase svojo delavsko dlan 
in si v hipu preuredil frizuro. Pogled čez 
fotografovo ramo je še kar ujel, ni pa bil 
usmerjen v daljavo.

Po končanem prvem napadu na kokošja 
bedrca je med izletniki nastopila poobedna 
tišina. Avtobus se je mimo Postojne poča-
si bližal prelepemu Krasu. Modrina med 
oblaki je vlivala upanje, da bo vreme lepo. 
Iz tapiciranih zvočnikov v stropu nemške 
avtobusne limuzine se je slišala vodičeva 
pripoved, podobna tisti znani nedeljski 
radijski oddaji »Še pomnite tovariši« o za-
ključnih bojih za Trst in o prvi slovenski 
vladi v Ajdovščini. Čez obraze potnikov so 
se hitro menjale sence košatih obcestnih 
dreves, njihov pogled pa je bil zaskrbljen. 
Bližali smo se meji z Italijo, večina pa še 
ni rešila problema, kam pred budnimi ju-
goslovanskimi cariniki poskriti denar, ki 
je presegal znesek, ki ga je bilo dovoljeno 
vzeti s seboj iz Jugoslavije. Zaradi infor-
macije, da se v Italiji najugodneje opravi 
menjava jugoslovanskih bankovcev po 
100 dinarjev, je večina imela s seboj prave 
pakete denarja, katerih realna vrednost 
pa je bila zelo majhna. Nekaj jih je ovoj 
stlačilo v nogavico ob goleni, drugi so z 
izvijači nežno demontirali sedeže in denar 
potisnili med sedežne obloge, nekatere 
mame pa so paket porinile v cekar med 
pohane piščance.

Na meji je bila v avtobusu popolna tiši-
na. Carinik, ki je vstopil, je bil nedvomno 
visokorasli Črnogorec. Imel je pogled, ki 
se ga je lahko naučil samo v Beogradu na 
tečaju za »pogranične carinske radnike«. 
Videlo se je, da je užival, ko je smrtno resen 

stiskal v roki pole enodnevnih potnih listov 
in s pozivanjem opravljal identifikacijo 
izletnikov ter mimogrede izvajal psihični 
pritisk na kršilce jugoslovanske finančne 
zakonodaje. Ko je poklical Franceta (ime 
je izmišljeno) – tistega, ki smo ga zaradi 
opitosti komaj fotografirali pred njegovo 
drvarnico – je možak, seveda spet podprt z 
nekaj požirki kačje sline, cariniku odvrnil, 
naj mu vendarle pokaže fotografijo na poli 
(slikanje je bilo tako urgentno, da mu slike 
pred oddajo organizatorju ni nihče poka-
zal), da bo videl, kako ga je Ivan »pritisnil«, 
ko naj bi bil doma na dan fotografiranja 
nekoliko »neroden«. Carinik, ki ozadja do-
gajanja ni poznal, je njegov nastop dojel kot 
provociranje uradne osebe na delu. Sledilo 
je maščevanje, Franceta so cariniki odpe-
ljali na osebni pregled, kjer so mu pobrali 
zvite stotake, skrite v nogavici. Carinski 
ukrep je bil dokaj blag, vendar neprijeten, 
denar je moral deponirati na meji in ga je 
lahko znova prevzel šele na poti nazaj. 
Najbolj je bila nesrečna njegova žena, ki 
brez Francetovega zvitka stotakov v Trstu 
ni mogla opraviti načrtovanega nakupa.

V Trstu nas je avtobus odložil v neposre-
dni bližini razvpite tržnice Ponterosso. 
Po pločnikih in ob fontani so čepele ter 
malicale skupine nakupovalcev iz drugih 
delov Jugoslavije. Privoščili so si nakupo-
valni počitek in malicali. Od ust do ust je 
krožila steklenica. Po opravljenem požirku 
je sleherni, preden je steklenico prepustil 
sosedu, opravil balkansko sterilizacijo ste-
klenice tako, da je z dlanjo potegnil po ustju 
steklenice. Bili so prijazni ljudje, takoj so 
nas povabili v družbo, nakupovalna mrzlica 
pa je bila tako močna, da smo povabilo 
hvaležno odklonili in se hitro izgubili med 
vabljivimi stojnicami.

Ne vem, kdo je mojega očeta »našajbal«, 
da v Trstu zlahka prodaš pravo domačo 
salamo. Spomnim se, da je mama to salamo 
zavila v najčistejši papir, ki je bil takrat pri 
hiši, in ga stlačila v nek priročen cekar, 
spleten iz zelenega laksa. Cel dan sem po 
Trstu ponujal tisto presneto salamo, ven-
dar je nisem mogel prodati. Na poti se je 
od vseh naporov ukrivila kot banana in 
takšno smo naslednji dan obesili nazaj v 
domačo »špajzo«, kjer je v nekaj dneh spet 
pridobila svojo prvotno obliko.

Večina je nakupovanje vzela zelo zares – 
ženske so takoj planile po dežnih plaščih - 
»šuškovcih«, in po oblačilih, ki so jim takrat 
rekli »komplet«. Ti »kompleti« so bili izdela-
ni iz sintetike in podloženi z neko penasto 
gumo. Za današnje razmere prav ogabna 
zadeva, takrat pa tako modna in praktična, 
da skoraj ni bilo ženske, ki ne bi bila odeta 
v »komplet«. Oblečeni v »komplete« so 

ljudje izgledali rahlo napihnjeni.

Najbolj vztrajne izletnice so hitro našle 
trgovine, v katerih je bilo moč kupiti »bam-
bole«, velike plastične punčke, ki so ob 
dvigovanju mežikale in celo nekaj malega 
govorile. Doma so jih običajno posedli na 
sredino zakonske postelje, jim razpostrli 
razkošna krila in njihov govor ponosno 
prikazovali prijateljem in sorodnikom ob 
nedeljskih obiskih. V marsikateri družini je 
bila »bambola« edina oseba ženskega spola, 
ki je zagrenjenemu moškemu članu družine 
občasno pomežiknila in bila cel dan tiho.

Večina moškega dela izletnikov je hitro 
našla prodajalca z vini. Nakupili so precej 
steklenic cenenega šampanjca – spuman-
teja in črnega vina – chiantija (steklenice, 
ovite v koruzno ličkanje in rafijo). Na veliko 
veselje žena so prve pričeli prazniti že kar 
na Ponterossu in na stopnicah pred znano 
prodajalno ur Darwil, nadaljevali pa seveda 
v avtobusu.

Mularija pa ni mogla mimo kavbojk znam-
ke Rifle. Neuničljive hlače, s katerimi so 
Američani osvojili svet. Temno plavo grobo 
platno, ki je postalo voljno in svetlejše 
šele po večkratnem pranju. Najmanj dvo-
je smo kar sredi ulice navlekli nase, pri 
čemer so bile kavbojke obvezno predolge, 
zato smo jih večkrat zavihali, da se nismo 
spotikali, ko smo bezljali po ulicah Trsta. 
Najpomembnejši nakup za mladež pa so bili 
žvečilni gumiji. Izgledali so kot večbarvni 
cigareti, lepo so dišali, pakirani pa so bili 
v ponaredek škatlice znanih ameriških 
cigaret Camel. Pravi marketinški biser, 
okusni zvečilni gumi iz prekrasne ciga-
retne škatlice, je marsikateremu mulcu 
za kratek čas dovolil vstopiti v navidezni 
svet odraslosti. Ko si prišel prvi dan po 
izletu v šolo, so vsi takoj opazili, da si bil 
v Trstu: imel si nove, večkrat nazaj zavi-
hane kavbojke Rifle, desni žep pa je krasila 
izboklina škatlice Camel. V Sloveniji smo 
takrat lahko kupili zvečilne gumije Favorit, 
ki so bili ploščate oblike, znotraj oviti v 
srebrn papirček, zunaj pa v dolgočasen 
zelenkast papir. Okus je bil podoben okusu 
vzhajanega testa za krofe, v katerega je 
gospodinja umesila prelomek melisnice 
(bonbon gumbaste oblike, ki je imel rahel 
okus po mentolu).

Nakupovanje se je končalo pozno popoldne. 
Na dogovorjenem mestu je že čakal avtobus 
z odprtimi vrati in vsemi prtljažnimi lopu-
tami. Iz kislih obrazov voznika in vodiča 
je bilo razbrati, da nas čaka naporno delo. 
Punčke »bambole« je bilo treba natovoriti 
previdno, saj je grobo ravnanje z njimi 
lahko pomenilo, da doma nato niso ne 
mežikale in ne govorile. Preveč prtljažnega 
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prostora je vedno zavzel pralni prašek 
Dash. Gospodinje so nakup upravičevale 
s tem, da so z njim zelo zadovoljne, ker 
dobro opere, lepo diši, in če si kupil dve 
več-kilogramski pakiranji, si za povrhu 
dobil še sušilnik za lase. Vstop v avtobus je 
bil počasen, skoraj vsi smo na sebi imeli še 
po najmanj en »komplet«, nekateri pa kar 
po nekaj kosov oblačil. Ko smo sedeli, smo 
izgledali, kot da smo iz Slavonije in ne iz 
Slovenije ter da nam ni mar, koliko pujskov 
letno pospravimo. Tistih nekaj kilometrov 
vožnje do carine nas je spet pahnilo v neko 
tesnobno počutje. Vendar so bili strahovi 
odveč – carinik je tokrat pregled opravil 
relativno hitro. Po standardnem vprašanju, 
»šta imate da prijavite«, je hitro ocenil, 
da ni vstopil v nek »švercarski« avtobus. 
Takoj je opazil, da imamo na sebi po več 
oblačil, zato je vozniku strogo dejal: »Slušaj 
ti vozaču, kad krenete, pojačaj grijanje, pa 
vidiš da se ti ljudi smrzavaju.« Zunaj je bilo 
prijetno toplo.

Počakali smo še Franceta, da je dvignil 
dopoldne deponiran zvitek stotakov. Vrnil 
se je vesel in ves zmršen, kot tisti dan, 
ko smo ga prisilno fotografirali. Ko se je 
kobacal proti svojemu sedežu, ga je nekdo 
vprašal, kje je dobil denar, da se ga je v 
Trstu tako nalezel. »Veš,« je rekel, »tam 
sem srečal nekoga, s komer sva bila skupaj 
v partizanih, celo dopoldne sva imela hajko 
po Trstu ...«

Vožnja proti domu je bila prijetna, starejši 
so prepevali, možakarji so si podajali flašo, 
šofer je vsako toliko časa pogledal v vzvra-
tno ogledalo in kontroliral, da rajanje ne 
bi dobilo neobvladljve dimenzije, mulci pa 
smo komaj čakali na postanek v obcestni 
gostilni, da smo se lahko odžejali s Cockto. 
Prvi postanek smo imeli prav kmalu za 
mejo. Nad mogočnimi vrati velike hiše 
je pisalo »Gostilna – Trattoria«, na fasa-
di gospodarskega poslopja v neposredni 
bližini gostilne pa se je še videl zbledeli 

napis »TUKAJ JE JUGOSLAVIJA«, malo 
pod njim pa še »TRST JE NAŠ«. Ta dan je 
bil Trst resnično naš.

Takšen nakupovalni izlet je bil za pisano 
vaško druščino predvsem enkratno doži-
vetje. Prelepo mesto z vso razkošno avstro-
-ogrsko arhitekturo, barviti Ponterosso, 
nepregledna večnacionalna nakupovalna 
množica, prava gledališka predstava na 
meji, veseljačenje v obcestni gostilni in 
na avtobusu, navdušenje nad kupljenim 
blagom iz Italije ter omamni vonj pohanih 
piščancev, vsega tega ni mogoče pozabiti ...

Vrnili smo se pozno ponoči, ko v hlevih niso 
več gorele luči, skupinice izletnikov pa so 
se obložene z vrečami počasi prebijale proti 
domovom. V skoraj popolni tišini je bilo za 
grmovjem ob cesti slišati olajšujoč vzdih 
izletnika, ki je opravljal malo potrebo ...

Janko Proj

Nogometni klub Bitnje je povečal število mlajših selekcij

Selekcija NK Bitnje U13 v tekmovalni sezoni 2016/17

Zaspana vasica na robu Sorškega polja se 
vsako soboto predrami ob zvokih navija-
ških trobent. Že vrsto let na gostovanja 
k Nogometnemu klubu Bitnje prihajajo 
klubi z vseh koncev Gorenjske, ki pa kaj 
kmalu po prihodu ugotovijo, da bodo 
stežka osvojili kakšno točko v »bitenjski 
trdnjavi«. To velja v vseh selekcijah, od 
tistih najmlajših pa vse do članov. Na 
igrišču nikoli ni dolgčas, sploh na član-
skih tekmah, kjer se je skozi leta rodilo 

veliko rivalstev in težkih derbijev. Zvesti 
navijači se vselej zberejo v velikem številu 
in v sproščenem vzdušju stojijo in dihajo 
z nabrušeno ekipo. Ekipi po jesenskem 
delu kaže odlično, saj bodo prezimili tik 
pod vrhom, spomladi pa se bodo spustili 
v nove boje in borbo za ponoven naslov 
gorenjskih prvakov. Spomladi vabimo vse 
nogometne navdušence na ogled kakšne 
tekme.

Končana je tretja tekmovalna sezona, ko 

ima Nogometni klub Bitnje v tekmovanje 
ponovno vključene tudi otroške selekcije. 
Rezultati dobrega dela se že kažejo, saj 
naši otroci premagujejo svoje vrstnike 
iz bližnje in daljne okolice. Kar pa je še 
pomembneje, ob vsem tem se neznan-
sko zabavajo. Za vsako športno sredino 
je najlepše, ko se otroci na igrišču zbirajo 
že pol ure pred treningom, da ja ne bi 
česa zamudili, in ostajajo na igrišču še 
po treningu, dokler jih ne prežene noč.

Domača nogometna šola je eden najpo-
membnejših členov vsakega nogometnega 
kluba, kjer se za žogo podijo tisti najmlajši, 
ki imajo veselje do nogometa. Vse ekipe 
mlajših selekcij se redno in tudi uspešno 
udeležujejo raznovrstnih turnirjev in tekem 
v okolici. Letos so bile v pogonu nogometne 
šole že tri mlajše selekcije (U9, U11 in U13). 
Pod budnim očesom trenerjev bodo tako 
otroci in mladostniki spoznali in vzljubili 
nogomet. Kvalitetna nogometna šola je 
ključnega pomena za delovanje kluba in v 
NK Bitnje vabimo k vpisu otroke do vključ-
no 13 let starosti. Da bi »malinovci« postali 
člani morajo hoditi na treninge, na katere se 
lahko vpišejo kadar koli pri trenerju Maticu 
na številko 040 691 409.

Nogometni klub Bitnje se za podporo naj-
lepše zahvaljuje vsem navijačem in privr-
žencem, saj ste ravno vi tista spodbuda, ki 
nas žene naprej.
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Obisk iz Idrije

Društvo upokojencev zaključuje že 9. leto delovanja

V začetku junija so našo krajevno skupnost 
obiskali člani Muzejskega društva iz Idrije, 
z namenom, da spoznajo kraj, ki je bil z 
Idrijo tesno povezan že pred več kot 500 
leti. Njihov rudnik živega srebra je več kot 
150 let (od leta 1494 do 1648) pri lončarjih 
v Stari loki in v Bitnjah naročal posebne 
glinene lonce (retorte), v katerih so z žga-
njem pridobivali živo srebro. Letna pora-
ba je bila več kot 60.000. O tem obstajajo 
zgodovinsko proučeni zapisi, iz katerih pa 
je še najbolj zanimiva ugotovitev, da so se 
štirje dobavitelji-lončarji pisali Hafner, kar 
v nemškem jeziku pomeni lončar. Pogost 
bitenjški priimek, bogata nahajališča gline 
in zgodovinski zapisi o dobaviteljih glinenih 
loncev močno podpirajo domnevo, da je že 
precej zbledelo poimenovanje Bitenjčanov 
- »lončkarji«, vendarle ni iz trte zvito.

Predstavnike iz idrije smo sprejeli v Sp. 
Bitnjah, kjer sta v skoraj poln avtobus pri-
sedla naš vaški kronist in zgodovinar Lojze 
Zavrl ter spodaj podpisani avtor tega sestav-
ka. Med krajšo krožno vožnjo po vasi jim je 
Lojze povedal najpomembnejše iz bitenjške 
preteklosti in sedanjosti, podpisani pa o 
sledeh izkoriščanja gline, ki je ob prodnatem 
Sorškem polju druga geološka značilnost 
naše krajevne skupnosti. Ogled vasi smo 
končali na dvorišču Marjana Hafnarja - 
Jakovega, vnuka zadnjega lastnika manjše 
opekarne v Sr. Bitnjah, ki je na zamočvirje-
nem predelu svoje parcele z rovokopačem 

demonstriral izkop sive gline.

Med udeleženci so bili tudi odlični po-
znavalci idrijske zgodovine, biologi in 
strokovnjaki za rudarstvo in geologijo. Z 
velikim zanimanjem smo prisluhnili prof. 
dr. Jožetu Čarju, ki nam je ob izkopani sivi 
bitenjški glini povedal veliko zanimivega o 
vrstah glin in načinih njihovega nastanka 
ter o njenem pomenu za začetek žganja 
idrijske živosrebrne rude.

Prijatelje iz Idrije smo na koncu obiska 
še skromno pogostili; posebej so se raz-
veselili drobnjakovih štrukljev, ki jih za 
goste spekla Majda, v Žireh rojena mama 
Marjana Hafnarja.

Organizatorji obiska smo kar ponosni na 
ta dogodek. Kolikor nam je poznano, je bil 

to najbrž prvi obisk večje skupine, ki jo je 
zanimala zgodovina naše vasi. Idrijčani 
so po zaprtju rudnika v letu 1995, posebej 
pa še v zadnjih letih, veliko naredili za 
ohranitev njihove tehnične dediščine. Leta 
2012 so Idrijo uvrstili na seznam svetovne 
dediščine UNESCA, sedaj pa obnavljajo 
nekdanjo topilnico in v njej pripravljajo 
tudi stalno razstavo 500 letne zgodovine 
žgalništva živosrebrne rude. In del te zgod-
be smo nedvomno tudi Bitenjčani.

Ob slovesu smo si obljubili, da bomo še 
sodelovali, obljubili smo jim, da bomo 
Bitenjčane obvestili o njihovih prizade-
vanjih in da si bomo stalno razstavo prišli 
tudi ogledat.

Janko Proj

DU Bitnje Stražišče zaključuje 9. leto delo-
vanja. Pohvalimo se lahko s preko 710 člani; 
največ jih prihaja iz Stražišča in Zgornjih 
Bitenj, nekaj članov pa praktično iz vseh KS 
Kranja, Nakla, Šenčurja, Cerkelj, Radovljice, 
Škofje Loke, Medvod in Ljubljane. Na 
občnem zboru v januarju 2016 smo mo-
rali izvoliti novega predsednika društva 
namesto pokojnega g. Toneta Kaštivnika, 
sprejeti plan aktivnosti, ki smo ga do sedaj 
v celoti izpolnili. Novi predsednik društva 
je g. Borut Pičulin iz Stražišča. Ostaja nam 
še prednovoletno srečanje članov, ki bo 18. 
decembra 2016 v Šmartinskem domu v 
Stražišču. Tudi bilanca nam kaže pozitivni 
rezultat. Ob tej priliki bi se želela zahvaliti 
našim aktivistom za velik osebni doprinos 
pri delovanju društva, brez njih bi težje 
realizirali naš ambiciozen program.

Društvo bo v letu 2017 nadaljevalo z že 
utečenimi programi, kot so organiziranje 
zabavnih prireditev, izletov po domovini in 
zamejstvu, kopalni izleti in planinski poho-
di, kulturne prireditve, športne dejavnosti, 
skrb za starejše, zdravstveni pregledi, ročna 
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Konec novembra sta zlato poroko praznova-
la naša voditeljica klekljarskega krožka ga. 
Duše Jeršin in njen mož g. Marjan Jeršin, 
ki je na prireditvah, ki jih organizira KUD 
Bitnje, večkrat uradni snemalec.

Iskrene čestitke! Naj vama zdravje služi in 
še na mnoga skupna vesela leta!

KUD Bitnje

Ustvarjanje v KUD Bitnje Zlata poroka
Ustvarjalke smo se jeseni spet začele druži-
ti. Naredile smo načrt našega ustvarjanje. 
Sešile smo že vsaka svojo tuniko, ki jih 
bomo predstavile na spomladanski razstavi.

Pripravile smo asortiman vozljanih obe-
skov, ki smo jih zapakirale v darilca za 
potrebe KS Bitnje.

V tej sezeni bomo precej vezle - lotile se 
bomo rešilje tehnike. Nekaj žensk že veze 
vajenice, druge prtičke, tretje se bodo lotile 
drugačnih izdelkov. Pomembno je, da se 
naučimo tega krasnega načina vezenja ter 
da svoje izdelke potem lahko s ponosom 
predstavimo ljudem.

Seveda pa še vedno precej kvačkamo in 
pletemo. Zimski čas je vendar odličen za 
izdelovanje volnenih oblačil in modnih 
dodatkov.

Naša kletna soba v Gasilskem domu pa je 
dovolj prostorna, da sprejme še kakšnega 
ustvarjalca. Pridružite se nam!

Mateja Arhar, mentorica ŠK

Bralni krožek - 13. sezona

Jeseni smo se bralke spet začele družiti. 
Naš bralni seznam je res dolg in vsebu-
je veliko naslovov knjig, ki jih je vredno 
prebrati.

Harryja Queberta smo razkrinkale po-
leti (Jöel Dicker: Resnica o afreri Harry 
Quebert), ljudstvo z mrzle Aljaske pa nam 
je približala naša bralka Mojca (Welma 
Vallis: Ženici). Pavla je pripravila pogovor o 
indijski družbi (Aravind Adiga: Beli tiger), 
Maruša pa o prebrisanem starcu Nikiju 
(Bogdan Novak: Niki).

Verjetno se včasih vprašate, kaj sploh poč-
nemo na naših bralnih srečanjih. Morda 
skupaj ali druga drugi beremo?

Na prvem srečanju v sezoni se domenimo 
za bralni seznam, ki ni obvezujoč. Lahko 
se knjige dopišejo ali črtajo. Glede na to, 
kdaj in koliko knjig enega naslova lahko 
dobimo v knjižnici, se odločimo, kdaj bomo 
knjigo prebrale. Za posamezno knjigo do-
ločimo moderatorko, ki pripravi pogovor 
o knjigi. Ostale bralke knjigo preberemo, 
si kaj zapišemo. Na krožku se o prebrani 

knjigi pogovarjamo. Moderatorka v zvezi 
s temo v knjigi pripravi materiale - npr. 
knjige o deželi, o kateri govori prebra-
na knjiga. Lahko uporabi računalnik za 
predvajanje gradiva, morda na srečanje 
povabi koga, ki o temi ve še več. In seveda 
nas pogosti s kakšnim pecivom in pijačo. 
Skratka, srečanja so čudovita - navdihujoča 
in sproščujoča.

Vabimo vse, ki radi berete, da se nam 
pridružite!

Mateja Arhar, mentorica BMK

dela - klekljanje in kvačkanje ter vseživljenj-
sko učenje.

Članarina ostaja že šesto leto nespremenje-
na in bo tudi v letu 2017 znašala 8 evrov. 
Vabimo vse upokojence na desnem bregu 
Kranja, da se vključijo v naše društvo in 
naše aktivnosti. Veseli bomo novih članov, 
ki bi se bili pripravljeni aktivneje vključiti v 
delo društva. Društvena pisarna v gasilskem 
domu v Bitnjah je odprta vsak ponede-
ljek od 9. do 10. ure in vsako prvo sredo 
v Šmartinskem domu Stražišče od 9. do 
10. ure. Potrudili se bomo, da zadovoljimo 
večini želja.

tajnica Majda Jančar
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Tradicionalni izlet KUD in KS

Jeseni, še preden se dobro začne sezona 
krožkov in nas sonce še prijetno greje, se 
člani KUD Bitnje in člani Sveta KS Bitnje 
odpravimo na tradicionalni izlet v del naše 
prelepe Slovnije. Letos nas je pot vodila 
na Štajersko.

V zgodnji jutranji uri smo se zbrali pred 
trgovino v Zg. Bitnjah in se odpeljali pro-
ti Hrastniku. Po Steklarni Hrastnik smo 
imeli vodeni ogled, napasli smo si oči na 
prekrasnih izdelkih in potem nakupili nekaj 
proizvodov v tovarniški trgovini.

Naša naslednja postaja je bila Laško. Imeli 
smo vodeni ogled po kraju, šli smo tudi v 
muzej, potem pa nas je vodička odpeljala 
v pivovarno, kjer smo si ogledali ogromne 
sode piva in proizvodnjo.

Biopark Nivo je bila naša naslednja točka. 
Po kratkem predstavitvenem filmu smo 
se sprehodili skozi park, se nadihali in se 
ustavljali ob energijskih točkah. Bilo je 
zelo sproščujoče in nas je napolnilo z novo 
energijo.

Potem smo se odpeljali v mesto Žalec, ki se 
ponaša z novo fontano, ki pa ni navadna 
fontana, ampak prava fontana piv. Najprej 
je treba stati v vrsti, da si kupiš Kogojevo 
kruglico s čipom, potem spet stojiš v vrsti, 
da lahko poskusiš pet vrst piva. :-)

Pred večerjo smo si ogledali še baziliko v 
Pertovčah, potem pa se polni vtisov od-
peljali proti domu z željo, da izlet v en lep 
slovenski kraj ponovimo naslednje leto.

Mateja Arhar



gruden 2016 | informator46 | 21 |

Črnobeli piškoti

Zlagajte po spodnji sliki. Ko boste izvedli korak 6, rožice narahlo 
pritisnite in robove obrnite navzven, da bodo izgledale kot 
razcvetene vrtnice.

V prazničnem času iz mnogih kuhinj diši po pravkar pečeni potici in krhkih maslenih piškotih.
Vsi smo v pričakovanju obiskov in vneto razmišljamo, kaj okusnega bi postregli našim gostom. Vse 
sortice tortice prilagamo recept za slastne piškotne rožice, ki letos ne smejo manjkati na prazničnih 
mizah. So povsem enostavne za izdelavo, s svojim izgledom in okusom pa navdušijo vse po vrsti.

Piškote zložite na pekač, obložen s peki papirjem, in jih pecite 
pri 180°C 12 minut. Pa dober tek! :)

Še več okusnih receptov iz enostavnih sestavin najdete na spletni 
strani: www.vsesorticetortice.si.

Veliko sladkih grižljajev v letu 2017 vam želijo,

Vse sortice tortice.

RECEPT ZA 

PRAZNIK

Za rožice potrebujete:

 - 250 g moke
 - 125 g masla
 - 100 g sladkorja
 - 1 jajce
 - 1 čajno žličko pecilnega 
praška

 - 2 žlici kakava

Zmehčano maslo in sladkor penasto umešajte. Dodajte jajce 
in presejano moko s pecilnim. Z električnim mešalnikom vse 
skupaj premešajte, nato testo dobro pregnetite in ga 1 uro 
pustite počivati v hladilniku. Ko odspi svoj lepotni dremež, ga 
razdelite na dva dela: enega pustite belega, v drugega pa dodajte 
2 žlici grenkega kakava. Črno testo dobro pregnetite. Testo 
razvaljajte in s kozarcem izrezujte manjše krogce premera 4 cm.
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V mesecu maju smo uvedli povečan nadzor 
nad odlaganjem odpadkov na ekolo- ških 
otokih. Trenutno nadzor poteka na lo-
kacijah, kjer se nepravilnosti pogosteje 
ponavljajo. V želji po čistem okolju smo 
se odločili, da poskusimo ljudi na terenu 
opozarjati in svetovati glede pravilnega 

odlaganja odpadkov. Odzivi so večinoma 
pozitivni. Ljudje radi izkoristijo priložnost 
in našega delavca povprašajo za nasvet 
glede pravilnega odlaganja odpadkov. 
Vprašanja, pa tudi predlogi, so zanimiva 
in poučna, zato jih, skupaj z odgovori, pred-
stavljamo tudi na naši spletni strani www. 
krlocuj.me, v rubriki Vprašanja in odgovori.

Prepogosto najdemo odpadke poleg zaboj-
nikov, na zelenicah, v naravi. Tako odlo- 
ženi odpadki ne samo da kazijo okolje, ga 
tudi onesnažujejo. Le ob sodelovanju in 
zavedanju, da smo sami odgovorni za svoje 
odpadke, bomo lahko sebi in našim otrokom 

zagotovili čisto, urejeno in zdravo okolje.

Ekološki otoki so namenjeni izključno 
zbiranju odpadne embalaže v namenske 
zabojnike. Nikakor to ni prostor za drugač-
no odlaganje. Embalažo pred odlaganjem 
spraznite, stisnite, zložite ali strgajte. Če 
je embalaža večja od odprtine zabojnika, je 
ne smete odložiti poleg zabojnika, pač pa 
jo morate pripeljati v zbirni center.

S smetarskimi vozili oz. vozili za praznjenje 
ekoloških otokov nepravilno odloženih 
odpadkov ne moremo pobrati. Ponje mora 
posebej priti druga ekipa s primernim vo-
zilom, kar povečuje stroške odvoza.

Komunala Kranj: Komunalni delavec na terenu opozarja in svetuje

S pravilnim zbiranjem odpadki niso več smeti, temveč vir surovin

• Plastično embalažo lahko predela-
mo v različne nove izdelke, kot so 
oblačila, igrače, obešalniki, vrečke, 
... Največ odpadnih plastenk se 
predela v tkanine, največ odpadnih 
folij pa se porabi za izdelavo vrečk 
za smeti.

• Nekatere vrste papirja lahko recikli-
ramo celo do sedemkrat.

• 1 tona recikliranega papirja reši 17 
majhnih ali dve veliki drevesi.

• Proizvodnja recikliranega papirja 
zmanjša onesnaževanje zraka do 
95 %.

• Kovinsko embalažo recikliramo 

vedno znova, ne da bi izgubila na 
kakovosti.

• Recikliranje ene aluminijaste plo-
čevinke prihrani do 90 odstotkov 
energije za izdelavo nove. Reciklaža 
ene same pločevinke iz aluminija 
prihrani toliko energije, da lahko 
gledamo televizijo 3 ure.

• Iz 25 recikliranih PET plastenk lah-
ko izdelamo eno jakno iz isa.

• Z recikliranjem 1 kg plastične emba-
laže prihranimo

• 2 kg nafte in 1,5 kg CO2 emisij.
• Iz 10 embalaž mleka lahko izdela-

moeno sestavljanko.

• Reciklirane gume najdemo v več 
kot 60 novih izdelkih.

• Steklo lahko 100 odstotno reciklira-
mo in uporabljamo vedno znova, ne 
da bi ob tem izgubilo na kakovosti.

• Reciklaža ene steklenice prihrani 
toliko energije,da lahko 11 vatna 
sijalka sveti 20 ur.

• Reciklaža 1 steklenice prihrani 
energije za 30 minutno delovanje 
računalnika.

• Odpadki iz stekla se vnaravi razkra-
jajo 4000 let.
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Svetujemo ...

Ob nakupu nove elektronske opreme je trgovec ali proi-
zvajalec dolžan sprejeti staro. Enako velja za embalažo, v 
kateri je nov izdelek. Če je oprema še uporabna, jo lahko 
prodate ali podarite tistemu, ki jo potrebuje. Obiščite 
prostor ponovne rabe v zbirnem centru Zarica.

Embalaže pred odlaganjem ni potrebno spirati pod tekočo 
vodo, saj na ta način po nepotrebnem koristimo pitno 
vodo. Zadostuje, da je embalaža brez vsebine, izpraznjena 
na način, da »iz nje ne kaplja in ne curlja«.

Vir: Slopak, družba za ravnanje z odpadno embalažo



Klekljanje
vsako sredo od 17.00 do 19.30

BK Sorško polje
vsako 3. sredo od 20.00 do 22.00

Ustvarjanje ob torkih
vsak torek od 17.00 do 20.00

Prihod pomladi
29. 3.

Napovednik KUD Bitnje

Napovednik DU 
Bitnje Stražišče

Predvideni termini aktivnosti 
društva v obdobju december 
2016 - marec 2017

Planinski izlet: Kastelec
Osp - Škofije, 7. 3. 2017

Družabno srečanje
Pustovanje, 26. 2. 2017

Kvačkanje
OŠ Stražišče
9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1., 6. 2., 13. 2., 20. 
2., 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3.
ob 16.30

Klekljanje
OŠ Stražišče
5. 1., 12. 1., 19. 1., 26. 1., 2. 2., 9. 2., 16. 2., 
23. 2., 9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3. 
ob 16.30

3-dnevno letovanje
Izola
9. do 12. 3. 2017

Bowling
Planet TUŠ
4. 1., 18. 1., 1. 2, 15. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3.
ob 15.00
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Sp. Bitnje 7a
Odprto vse dni v tednu

Pokličite 04/231 37 30 in si rezervirajte mizo!

Sp. Bitnje 7a
Odprto vse dni v tednu

Pokličite 04/231 37 30 in si rezervirajte mizo!

popust
S tem kuponomS tem kuponom

na Baronove kruhovčkena Baronove kruhovčke
10%10% popust

Zgornje Bitnje 32, Žabnica, Tel.: 05 994 73 74
Odprto: torek-sobota: od 10. do 23. ure, 

nedelja, prazniki: od 10. do 22. ure
Razvoz hrane na dom. 

StrahincStrahinc
Gostilna in picerija

• malice 
• pice iz krušne peči

• nedeljska kosila
• žlikrofi

• jedi na žlico
• hišne specialitete iz krušne peči 
(telečja lička, Valvasorjev zrezek)

Prijeten ambient za zaključene družbe do 50 oseb.

... in še in še!

Nudimo vam:

Strahinc
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”Ta svet res ni v celoti zlat, a
na njem je nešteto zlatih žarkov,

ki čakajo na odkritje.”
- Henry Alford Porter -

“Nikoli ne smemo dvomiti, da lahko 
majhna skupina pozornih, predanih 

ljudi spremeni svet. V resnici je to edino, 
kar ga je kdaj spreminjalo.”

- Margaret Mead -

Vsem krajankam  
in krajanom želimo  

srečno 2017!

in vsa društva ter organizacije,  
ki delujejo v Bitnjah


