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Gasilstvo ima v 
Sloveniji dolgo in 
bogato tradicijo. 
Na eni strani po-
maga krajanom 
ob morebitnih 
nesrečah, na 
drugi strani pa je 
tudi del kulturne-
ga življenja. Vaše 
društvo letos 
praznuje visok ju-
bilej: 80 let uspe-
šnega delovanja. 

To dokazuje, da se člani Vašega društva in 
krajani KS Bitnje dobro zavedate pomena te 
organizacije v boju z ognjem ter naravnimi in 
drugimi nesrečami. 
Jubilej prostovoljnega gasilskega društva Bi-
tnje pomeni 80 let ustvarjalnega, humanega 
in prostovoljnega dela na področju gasilstva, 
požarnega varstva, zaščite in reševanja in dru-
gih nalog. 
Če so se ljudje pred stoletjem in več združe-
vali v gasilska društva predvsem zato, da bi 
se učinkoviteje ubranili uničujočih požarov, je 
vaše današnje delovanje mnogo bolj razveja-
no. Še vedno največkrat sodelujete pri gaše-
nju požarov, vendar so tu še posredovanja pri 
ekoloških nesrečah, posledicah naravnih ujm, 
posredovanje pri reševanju iz vode in z višine 
ter druge okoliščine, ko je treba nemudoma 

reševati ljudi in njihove premoženje. Pri tem je 
potrebno strokovno znanje in primerna opre-
ma. Treba je slediti razvoju, se izobraževati in 
usposabljati. Člani vašega društva z rednimi 
izobraževanji in praktičnimi usposabljanji to 
tudi opravljate. Kako dobro ste usposobljeni, 
gasilke in gasilci potrjujejo na tekmovanjih in 
ob medsebojnih srečanjih. Prav druženje ob 
različnih priložnostih in sodelovanje v kultur-
nem življenju krajev so pomembni dejavniki, ki 
ljudi na vasi, v mestni četrti, zaselku povezuje-
jo v skupnost, v kateri si vsi med seboj poma-
gate, še zlasti v težkih trenutkih. 
Danes ob praznovanju svoje visoke obletnice 
gasilci PGD Bitnje zaslužite še posebno po-
hvalo in iskrene čestitke za svoje nesebično 
delo pri opravljanju gasilskih nalog ter ohranja-
nje gasilske zgodovine in tradicije. Lahko ste 
ponosni, da ste del slovenskega gasilstva, saj 
se le-to razvija v organizacijo, sposobno opra-
vljati najzahtevnejše naloge za zaščito in reše-
vanje človeka in premoženja, njena dejavnost 
pa se uveljavlja tudi na področju preventive in 
varstva okolja. 
Želim, da to plemenito delo in poslanstvo pro-
stovoljne in humane gasilske organizacije tako 
uspešno nadaljujete tudi v bodoče. 
Na koncu Vam v imenu Gasilske zveze Me-
stne občine Kranj in v svojem imenu še enkrat 
čestitam ob praznovanju visoke obletnice ter 
želim še veliko uspeha pri opravljanju osnovne 
gasilske naloge ter dobrega sodelovanja z ga-
silskim pozdravom NA POMOČ.                                                                                                    

Jože Derlink, VGČ II. st., 
predsednik GZ MO Kranj

PGD BItNJe – 80 let
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V zadnjem desetletju pa je napredek društva 
največji. Danes ima društvo tri avtomobile in 
nov moderen prizidek h gasilskemu domu. V 
društvu je preko 300 članov, kar ga uvršča 
med večja gasilska društva v mestni občini 
Kranj. Aktivni so pionirji, mladinci ter tudi člani, 
članice in veterani. Na tekmovanjih dosegajo 
najvišja mesta in nenehno polnijo društvene 
vitrine z novimi pokali in priznanji.
Sam sem gasilec že 30 let, zadnjih 10 let v Bi-
tnjah. Do letošnjega leta sem bil član uprav-
nega odbora in v veliko veselje in zadovolj-
stvo mi je bilo delovati v tako organiziranem 
in složnem kolektivu. Že vseskozi od nastopa 
svoje funkcije mestnega svetnika, poslanca in 
podžupana MO Kranj si prizadevam, da bi po 
svojih najboljših močeh pomagal poklicnim in 
tudi prostovoljnim gasilcem.
V svojem imenu društvu čestitam ob tako vi-
sokem in častitljivem praznovanju, novemu 
vodstvu pa želim veliko uspehov na področju 
požarne varnosti, razvoja društva, dobrega 
sodelovanja s krajani in sosednjimi društvi in 
čim manj intervencij.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Bojan Homan, 
poslanec v Državnem zboru RS

Gasilstvo na Slovenskem ima že več kot 140 
let dolgo tradicijo. Letos bomo praznovali 80 
let obstoja Prostovoljnega gasilskega društva 
Bitnje, česar se s ponosom veselimo. Društvo 
je bilo ustanovljeno v obdobju, ko je bilo tudi 
sicer ustanovljenih največ tovrstnih društev na 
Slovenskem. Nastalo je bilo iz nuje, saj je bilo 
v tistem času veliko požarov na pretežno lese-
nih in s slamo kritih poslopjih. V tem obdobju 
sta že delovali društvi v Stražišču in Žabnici. 
Dolga leta je bilo gasilsko društvo edino de-
lujoče društvo v kraju. Opravljalo je svoje po-
slanstvo in  skrbelo tudi za družabno življe-
nje krajanov. Gasilske veselice s popularnimi 
glasbenimi skupinami so bile vseskozi znane 
daleč naokrog.
Društvo je v svoji zgodovini vedno stopalo v 
koraku s časom. Bilo je sodobno opremljeno, 
s pridobljenimi denarnimi sredstvi od veselic, 
prispevkov krajanov, podjetij in prispevkov 
MO Kranj pa se je sproti dokupovala prepo-
trebna oprema.

Bojan Homan na sektorski vaji; Bitnje junij 2003
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Spoštovane gasil-
ke, gasilci spošto-
vani krajani.
Gasilstvo na Slo-
venskem je najve-
čja humanitarna 
organizacija, ki 
deluje na prosto-
voljni osnovi in 
ima zelo bogato 
zgodovino, saj or-
ganizirano deluje 
že 139 let.

Letos, ko naše društvo praznuje 80 let od usta-
novitve, mineva tudi 10 let od izdaje zadnjega 
zbornika o gasilskem društvu Bitnje. Zato smo 
več pozornosti posvetili delu in življenju za ob-
dobje zadnjih 15 let delovanja. Kronika vsebuje 
le skromen del gasilstva v našem kraju od usta-
novitve do danes, saj je bilo aktivnosti preveč, 
da bi jih lahko vse strnili v tej knjižici. Gasilci 
smo znani po tem, da primemo za vsako delo 
– pa naj si bo to ročnik ali lopata. Naši predniki 
so se zavedali, kako je pomembna hitra pomoč 
ljudem v raznih nesrečah, kot so požari ali po-
plave. Zato je leta 1928 nekaj krajanov stopilo 
skupaj in ustanovilo gasilsko društvo. Nesebič-
no so priskočili na pomoč svojim sovaščanom, 
ki jih je doletela nesreča.
Ko sem pred slabimi tridesetimi leti vstopil v 
gasilske vrste kot mladinec, si nisem mogel 
misliti, kako bo ta organizacija tako bliskovito 
napredovala in se razvijala v sami tehniki, gasil-
skem znanju in številu kadra. Zadnjih petnajst 
let sem opravljal funkcijo poveljnika in sem imel 
priložnost natančneje spoznati delovanje dru-
štva, zlasti še operativno delo. V zadnjih 15 letih 
smo posodobili kar nekaj opreme, kot je motor-
na črpalka Rossenbauer, in od GRS Kranj dobi-
li rabljeno avtocisterno. Zaradi velikega števila 
članstva in dotrajanosti starega orodnega vozila 

TAM smo pred dvema letoma kupili moštveno 
vozilo GVM1 za prevoz oseb. Zgradili smo dva 
požarna bazena in nov prizidek za garažo. To je 
le nekaj večjih pridobitev v zadnjem obdobju. 
Z začetkom aktivnega dela članic in mentorjev 
mladine je življenje v gasilskih vrstah postalo 
precej bolj razgibano, saj so dekleta prinesla 
veliko nove vedrine. Ker se tehnika in taktika v 
gasilstvu nenehno spreminjata in nadgrajujeta, 
je potrebno nenehno izobraževanje in praktič-
no usposabljanje, da smo lahko kos vsem na-
logam na intervencijah. V Bitnjah nam to kar 
lepo uspeva. V zadnjih letih smo pridobili veliko 
visokousposobljenega kadra, kar je ključno za 
dobro, varno in uspešno delo.
Gasilci lepo sodelujemo s krajani, ki nam pri-
skočijo na pomoč pri večji finančnih naložbah 
(avto, obnova doma itd.), za kar se jim iskreno 
zahvaljujem. Uspešno sodelujemo tudi z osta-
limi društvi v naši krajevni skupnosti in tudi s 
samo krajevno skupnostjo.
Tudi v prihodnje bomo ostali zvesti tradiciji in 
delali po svojih močeh vedno in povsod, kjer 
nas bodo potrebovali. Ob tem velikem dogod-
ku, kot je 80. letnica obstoja in delovanja, se is-
kreno zahvaljujem vsem članom starega uprav-
nega, nadzornega odbora, operative in mladine 
za požrtvovalno delo ter tudi vsem ostalim za 
pomoč našemu društvu. Obenem pa novi gar-
nituri upravnega in nadzornega odbora želim 
čim več uspehov v nadaljnjem delu.
V čast mi je delovati v taki organizaciji, kjer se 
pomaga sočloveku v nesreči in stiski, in želim 
si, da se ponovno snidemo ob naslednji okrogli 
devetdesetletnici. Na koncu bi se še rad zahva-
lil vsem, ki so se trudili s pripravo tega biltena, 
in vsem sponzorjem, donatorjem, ki so nam pri 
njegovi izdaji tudi finančno pomagali.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
Miran Pogačnik GČ, predsednik PGD Bitnje

oB 80. oBletNICI
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NAGoVoR KS oB 80. oBletNICI PGD BItNJe
Gasilstvo ima v Sloveniji že 140-letno tradicijo. 
V celotnem obdobju deluje kot prostovoljna 
humanitarna organizacija za pomoč ljudem v 
nesreči. Gasilska organizacija je vedno skr-
bela za požarno varnost v svojem okolju, teh-
nično opremljenost, izobraževanje, operativno 
dejavnost, preventivo, za članstvo (zlasti za 
podmladek) in kulturno dejavnost na vasi.

Tako so tudi na območju Bitenj na pobudo ta-
kratnega učitelja Mirka Rojine ustanovili samo-
stojno gasilsko društvo. Prvi ustanovni zbor je 
bil 28. februarja 1928 in je štel 45 članov. Prav 
njim se imamo v največji meri zahvaliti za ta 
visoki jubilej.

V imenu Sveta KS in v imenu vseh krajanov 
Bitenj iz vsega srca čestitamo gasilkam in ga-
silcem ob 80. obletnici delovanja. Želimo vam 
veliko uspehov na vseh področjih delovanja.

Naša prizadevanja pa bodo usmerjena k pove-
zovanju in sodelovanju vseh društev ter s tem 
tudi krajanov. Prostovoljno gasilsko društvo 
Bitnje je po številu članov največje na našem 
območju in ima zato tudi največji vpliv, ki ga 
moramo vsi skupaj izkoristiti.

Na koncu naj vam še enkrat zaželimo veliko 
uspehov na področju gasilstva ter osebne sre-
če in zadovoljstva članicam in članom. Nove-
mu upravnemu odboru in nadzornemu svetu 
pa čestitamo za izvolitev.

Svet KS Bitnje

Cerkev Sv. Uršule v Srednjih Bitnjah
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BItNJe NeKDAJ

Prvo zgodovinsko dokazano ime našega kraja 
je bilo omenjeno davnega leta 1160. V takra-
tnem urbarju loškega gospodarstva je bilo za-
pisano ime Vitingen. Kraj so poimenovali po 
prvotni cerkvi sv. Vida v Spodnjem Bitnju. To 
cerkev so zgradili bavarski naseljenci, ki so jih 
na območje Sorškega polja naselili škofje iz 
Freisinga. Okoli leta 1300 so poleg stare cer-
kve zgradili še cerkev sv. Miklavža. Ta stoji še 
danes in je ena najstarejših cerkva.

Freisinški škofje so bili lastniki obširnega oze-
mlja na desnem bregu reke Save – vključno 
s Selško in Poljansko dolino. To ozemlje je 
973. leta daroval nemški cesar Oton drugi fre-
isinškemu škofu Abrahamu. Na teh osnovi so 
potem ustanovili loško gospodarstvo. To je 
obstajalo 830 let, in sicer vse do leta 1803, ko 
je bilo ukinjeno.

V 11. stoletju je bilo Sorško polje razdeljeno na 
t. i. sklenjene proge. Vsak naseljenec je dobil v 
upravljanje kakih 35 m širok in več kilometrov 

dolg pas zemljišča, imenovanega huba. Takih 
hub je bilo na območju Bitnja 48, v Žabnici pa 
44. Omejena parcelacija je ostala nespreme-
njena dolga stoletja in se je z manjšimi poprav-
ki ohranila vse do današnjega časa.

Konec 15. stoletja je bilo na območju loškega 
gospodarstva ustanovljenih 18 žup (županij). 
Naši kraji so spadali pod bavarsko župo (Of-
ficium Bavarorum). Zajemala je 23 naselij, raz-
prostirala pa se je od Okroglega na severu do 
Puštala na jugu. V njej je bilo 297 hub (gruntov) 
in okoli 1500 prebivalcev. Bavarsko župo so 
kasneje preimenovali v Veichting in ga naza-
dnje ponemčili v Feichting (Bitnje). 

V naših krajih je zaradi bavarskih naseljencev 
dolga stoletja prevladoval nemški jezik. Val-
vasor je zapisal, da so Bitenjčani govorili tako 
mešanico nemščine in slovenščine, da jih tu-
jec ni mogel razumeti. Sčasoma pa je le začela 
tudi pri nas prevladovati slovenščina. Vse do 
prejšnjega stoletja pa se je ohranilo še dosti 
nemških besed. Najbolj znani Bitenjčan in dol-
goletni župan občine Stražišče je nekoč zapi-
sal, da se je v mladosti pisal Schifferr (pisano v 
gotici), potem enako, toda pisano v latinici (od 
1855. do 1868. leta), od takrat dalje pa Šifrer. 
To nam dokazuje, kako hitro se je v 19. stole-
tju spreminjala ozaveščenost naših prednikov. 
Tako je tudi Bitnje v drugi polovici 19. stoletja 
končno dobilo slovensko ime Bitinje. To se je 
malenkostno spremenjeno ohranilo do dana-
šnjih dni. 

Lojze Zavrl

(Opomba: Avtor v besedilu uporablja naziv Bitnje v edninski obliki, v kakršni so ga uporabljali vse do 
osemdesetih let prejšnjega stoletja. Tako piše zaradi spoštovanja do tradicije. Tudi pomembna stro-
kovnjaka iz Škofje Loke, kot sta zgodovinar dr. Pavle Blaznik in geograf France Planina, sta dosledno 
uporabljala táko obliko, t. j. v Bitnju. Avtor se zgleduje tudi po Blaznikovi knjigi Škofja Loka in loško gospo-
darstvo iz 1973. leta. Enako obliko uporablja v Zgodovini mesta Kranja zgodovinar dr. Josip Žontar.)

Gostilna Strahinc nekoč
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PRVA letA GASIlSKeGA DRUŠtVA BItNJe V 
ARHIVIH GASIlSKeGA DRUŠtVA StRAŽIŠČe

Življenje prebi-
valcev Straži-
šča in Bitenj je 
bilo v zgodovini 
tesno poveza-
no. Kar 800 let 
so bili v uprav-
nih ureditvah 
freisinških ško-
fov, zato je bilo 
njihovo življenje 
podobno. Stra-
žiške kmetij-
ske posesti so 
spadale na se-
verni del Sor-
škega polja in 
se nadaljevale 
v Bitnjah. Tudi 

kasnejši kajžar-
ski razred se je v 

Bitnjah ukvarjal s sitarsko obrtjo, kar je bila v 
Stražišču glavna obrt za preživetje. Ko v zadnjih 
letih raziskujem sorodstvene vezi, ugotavljam, 
da se je v preteklosti veliko bitenjških deklet 
poročalo s Strašani prav zaradi dela v sitarski 
obrti; tudi kmečki gospodarji so si našli žene 
v Bitnjah.

Ko je freisinška posest postala državna last, 
so kmalu začeli ustanavljati občine. V stražiško 
je spadalo tudi območje Zgornjih, Srednjih in 
Spodnjih Bitenj.

Tako je ustanovitev Gasilskega društva Straž-
išče leta 1902 pomenila začetek te dejavnosti 
tudi v bitenjških vaseh. Prav župan občine Pa-
vel Šifrer iz Bitenj je dobil nalogo, da ustanovi 
prvo gasilsko društvo v občini.

Na ustanovnem zboru 1902 so poročali, da je 
k stražiškemu društvu pristopilo 29 delovnih 

članov iz Stražišča in 12 iz Bitenj ter 25 podpor-
nih članov iz Stražišča in 12 iz Bitenj. V upravni 
odbor je bil kot blagajnik izvoljen Jože Šifrer - 
Andrejevc iz Bitenj.

Že leta 1906 so na občnem zboru govorili o 
ustanovitvi podružnice GD Stražišče v Bitnjah. 
V letu 1910 so v Stražišču kupili novo motorko 
snemalko. Takrat je že ponačelnik Jože Šifrer 
predlagal, naj se staro brizgalno da v Bitnje in 
se dokupi 50 metrov cevi. 10. oktobra 1910 
so med podporne članice stražiškega društva 
svečano sprejeli Mino Vindišar - Jakcovko in 
Mino Zavrl - Strahinko, obe iz Srednjih Bitenj. 
Načelnik ju je navdušeno pozdravil: Bog živi ti 
pionirki društvenega življanja!

Staro brizgalno so leta 1911 popravili, zato so 
maja 1911 organizirali veselico pri Mini Vindišar 
z raznovrstnim sporedom. Za veselico so do-
ločili vstopnino 30 vinarjev na osebo pri plesu 
» viža gros«! Naročili so 300 vabil in veselica je 
trajala od treh popoldne do devetih zvečer.

V letu 1914 so se dogovorili, da dobitkov za 
tombolo in veselice v Stražišču ne bodo pobi-
rali v Bitnjah, ker bodo v tam sami prirejali ve-
selice. 

Ko si je podnačelnik uredil novo bivališče, je 
obvestil odbor, da bo odslej brizgalna na njego-
vem novem domu. Člani iz Bitenj so imeli vaje 
za uporabo brizgalne.  

Jožeta Šifrerja, blagajnika in kasneje podnačel-
nika do leta 1918, so ob koncu prve svetovne 
vojne imenovali za častnega člana PGD Stra-
žišče.

Leta 1927 so praznovali 25-letnico društva in 
poudarjali pomen ustanovitve društva. Spomnili 
so se tudi dveh umrlih članov: Janeza Križnarja 
in Antona Omana iz Bitenj.

Portret Mirka Rojine;  
pobudnik za ustanovitev društva
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10. februarja 1928 so sklicali izredni sestanek 
zaradi ustanovitve gasilskega društva v Bitnjah. 
Ugotovili so, da je obstoj društva zagotovljen, 
da imajo članstvo in prostor. Bitenjčani so pro-
sili, da v pripravljalnem odboru sodelujeta tudi 
dva odbornika iz GD Stražišče, ki bosta poja-
snila vse o delovanju društva.

17. marca 1928 so imeli pri Benediku v Straž-
išču skupno sejo z odborom iz Bitenj. Na se-
stanku so sklenili, da prodajo brizgalno brez 
cevi gasilskemu društvu Bitnje za 5.000 din in 
cevi po 20 din za meter, skupaj torej 8.000 din. 
Bitenjčani so predlagali, da bi plačevali letne 
obroke obroke po 1.000 din. Strašani so želeli, 
da bi plačali po 2.000 din letno. Še istega leta 
so v Bitnjah blagoslovili svojo brizgalno. V letu 
1929 so gasilci iz Bitenj brizgalno Strašanom 
vrnili in se za posojeno lepo zahvalili. Stražiški 
gasilci niso zahtevali odškodnine, le 50 din za 
čiščenje brizgalne, kar je na koncu zneslo 20 
dinarjev.

Vsa leta so gasilci Stražišča in Bitenj sodelovali.

V letu 1928 se je 18 članov iz Stražišča ude-
ležilo dveh veselic. Blagoslovitve motorne bri-
zgalne 15. septembra se je udeležilo 29 članov 
iz Stražišča.

V letu 1930 so organizirali dosedaj največjo 
mokro vajo v Stražišču, v kateri so sodelova-
le motorne brizgalne iz Kranja, Brega, Bitenj in 
snemalka iz Mavčič.

Člani so se udeležili februarske veselice v Bitnjah.

V letu 1931 so stražiški gasilci prejeli od občine 
4.000 din. Obvestili so občino, da hočejo loče-
no podporo gasilskima društvoma. Veselice v 
Bitnjem se je udeležilo 12 stražiških gasilcev. 
Tudi tokrat so opozarjali nabiralce dobitkov za 
srečelov, naj ne hodijo po drugih vaseh.

6. 4. 1932 je zagorelo v Sr. Bitnjah pri pose-
stnikih Jožu Erženu in Jožetu Berčiču. Gasilo 
je 19 članov iz Stražišča. 29. maja 1932 je bila 
župna vaja v Drulovki. Sodelovalo je 40 članov 
iz Brega, Mavčič, Bitenj in Stražišča.

7. avgusta 1932 je vajo s sekiricami izvajalo 48 
članov: 26 iz Stražišča, 10 iz Bitenj, 6 z Brega, 
4 iz Kranja in 2 iz Besnice. Po nastopu je bila 
veselica.

Velike vaje v Šent Petru se je 6. novembra ude-
ležilo 37 članov iz Bitenj, Brega in Žabnice.

20. aprila je zagorelo poslopje Leopolda Haf-
narja v Bitnjah; gasilo ga je 18 članov iz Stra-
žišča in člani iz Bitenj. Strašani so se udeležili 
tudi letne veselice v Bitnjah.

V letu 1934 so v aprilu organizirali v Šmartnem 
skupno Florjanovo mašo gasilsko društvo Bi-
tnje, Stražišče in Breg.

Tem trem društvom je bilo namenjeno tudi so-
delovanje v II. svetovni vojni, ko so jih Nemci 
organizirali v Nemško gasilsko društvo. Po voj-
ni so se našli v različnih organizacijskih oblikah. 
V zadnjih desetletjih delujejo uspešno in samo-
stojno.

Matevž Oman - Jaklčkov

Mirko Rojina z družino, 1937
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PRoStoVolJNo GASIlSKo DRUŠtVo BItNJe

Gasilska organizacija ima v Sloveniji skoraj 
140-letno tradicijo in zgodovino kot prosto-
voljna humana organizacija za pomoč ljudem 
v nesreči v sistemu zaščite in reševanja. V 
vseh teh letih je gasilstvo skrbelo za požarno 
varnost in tudi za tehnično opremljenost ga-
silstva, izobraževanje, operativo in nenazadnje 
za članstvo, zlasti za svoj podmladek. Tem 
nalogam in smernicam gasilske organizacije 
je uspešno sledilo tudi prostovoljno gasilsko 
društvo Bitnje.

Leta 1928 je takratne vaščane povezala na-
predna zamisel in potreba po zavarovanju 
imetja. Na pobudo učitelja Mirka Rojine je bilo 
26. februarja 1928 ustanovljeno samostojno 
gasilsko društvo Bitnje. Prvi ustanovni občni 
zbor je štel 45 članov. Glavni vzrok ustanovi-
tve društva so bili številni požari, ki so grozili 
pretežno lesenim gospodarskim poslopjem in 
stanovanjskim hišam ter jih ogrožali.

Sprva si je članstvo domačega društva za vaje 
in požare izposojalo motorno črpalko pri sose-
dnjih društvih Žabnica in Stražišče. Potreba po 
ohranjanju lastnine in zavarovanje pred ognjem 
je leta 1929 privedla do nakupa lastne motorne 
črpalke, skupaj z gasilskim vprežnim vozom. 

V naslednjih letih je bil glavni cilj društva gra-
dnja gasilskega doma, v katerem bi imeli pro-
stor za orodišče in za opremo ter tudi prostor 
za ostale dejavnosti društva. Tako je bil leta 
1934 nasproti gostilne Strahinc zgrajen nov 
gasilski dom. Dom še danes stoji na istem 
mestu. Nadaljnji razvoj gasilstva v Bitnjah je 
ustavila druga svetovna vojna.

Leta 1946 se je društvo ponovno kadrovsko 
obnovilo. Prvi občni zbor po drugi svetovni voj-

Ustanovni člani PGD Bitnje

Prva blagajniška knjiga
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ni je bil 27. januarja 1946. Na njem so sprejeli 
novo zakonodajo, statut in pravila za delovanje 
na preventivnem in operativnem področju. Novi 
odbor je takoj pričel z vzdrževalnimi deli v ga-
silskem domu, pokazala se je tudi potreba po 
izgradnji stolpa za sušenje cevi. Kljub težkemu 
položaju po vojni je bil stolp leta 1954 tudi zgra-
jen. Prav tako kot pri gradnji gasilskega doma 
so se tudi tokrat izkazali vaščani s svojimi pri-
spevki v denarju, delu in gradbenem materialu.  

Vseskozi so potekala tudi razna vzdrževalna 
dela v notranjosti gasilskega doma. Zgrajena 
je bila sejna soba na podstrešju, večkrat je 
bila prepleskana notranjost doma, zgrajeno 
je bilo tudi centralno ogrevanje. Leta 1993 je 
bila obnovljena fasada gasilskega doma. Ker 
je bila garaža za avtocisterno premajhna, je bil 
leta 2004 zgrajen prizidek h gasilskemu domu. 
Tudi tokrat so pri izgradnji tvorno sodelovali 
krajani in krajanke Bitenj.

Ni pa društvo samo oprema, vozila in zgrad-
be, ampak smo društvo tudi člani s svojim 
znanjem, usposobljenostjo in medsebojnimi 
odnosi. Upravni odbor se skupaj z nadzor-

nim odborom in mentorji trudi, da se bi se kot 
posamezniki in skupno počutili kot član po-
membne življenjske verige. Vse to je prispe-
valo, da članstvo v celotnem obstoju društva 
neprestano narašča. Na začetku je bilo članov 
45, danes pa društvo šteje več kot 300 članov 
in članic. Sestav članstva zajema vso popula-
cijo – od otrok do veteranov.

Franc Vilfan (Jurjov ata) ob  
prejemu Sv. Florjana, 20.04.2000
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ŠteVIlo UMRlIH ČlANoV
Po ugotovljenih podatkih iz društvene 
evidence je v času od ustanovitve do danes 
umrlo naslednje število članov:

1. od 1928 do 1941 1 članica 6 članov 

2. v NOB padli 3 člani: VALENTIN RAHONC 

 PAVEL ERŽEN 

 FRANC VILFAN 

3. od 1945 do 1965 – 2 člana

3. od 1966 do 1976 3 članice 21 članov

4. od 1977 do 1987 1 članica 19 članov

5. od 1988 do 1998 5 članic 20 članov

6. od 1999 do 2008 2 članici 13 članov 

Padli člani PGD Bitnje med drugo svetovno 
vojno:

– Valentin Rahonc, Zgornje Bitnje, rojen 15. 2. 
1904, padel na Martinj Vrhu;

– Franc Vilfan, Zgornje Bitnje 12, rojen 4. 10. 
1909, padel v Lokvah pri Divači na Primor-
skem;

– Pavel Eržen, Srednje Bitnje, rojen 15. 1. 1905, 
padel v Lokvah pri Divači na Primorskem.

Prva matična knjiga
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SeStAVA UPRAVNeGA IN NADzoRNeGA oDBoRA 
teR KoMISIJ, KI DelUJeJo V oKVIRU PGD BItNJe

I. UPRAVNI ODBOR
 1. Miran Pogačnik         predsednik
 2. Petra Koren tajnik
 3. Tadej Porenta blagajnik
 4. Barbara Guzelj  poveljnik
 5. Niko Šušteršič podpredsednik
 6. Damjan Kern  podpoveljnik
 7. Damjan Vilfan podpoveljnik
 8. Franci Vilfan podpoveljnik
 9. Jože Hafner, st.  gospodar
10. Jure Eržen  član
11. Tadeja Ovniček  član
12. Kristina Vilfan  član
13. Jure Ziherl  član

II. NADZORNI ODBOR
1. Franc Rajgelj predsednik
2. Anton Kokalj  član
3. Miran Ziherl član

III. POVELJSTVO DRUŠTVA
1. Barbara Guzelj poveljnik
2. Damjan Kern podpoveljnik
3. Damjan Vilfan podpoveljnik
4. Franci Vilfan podpoveljnik
5. Jože Hafner, ml. strojnik

IV. DISCIPLINSKA KOMISIJA
1. Alojz Hafnar predsednik
2. Janez  Stanonik član
3. Janez Zabovnik član
4. Igor Kern nadomestni član
5. Franci Stanonik nadomestni član

V. MLADINSKA KOMISIJA
1. Tadeja Ovniček  predsednik
2. Uroš Mohorič  član
3. Katarina Pogačnik član

VI. KOMISIJA ZA ČLANICE
1. Kristina Vilfan predsednik
2. Maja Aljančič član
3. Urška Debeljak član

VII. KOMISIJA ZA VETERANE
1. Jure Ziherl  predsednik
2. Damjan Vilfan član
3. Franci Vilfan  član

VIII. KOMISIJA ZA ZGODOVINO
1. Miran Pogačnik predsednik
2. Barbara Guzelj član
3. Petra Koren član
4. Tadeja Ovniček  član

Upravni in nadzorni odbor PGD Bitnje, 2008
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KRoNoloGIJA PReDSeDNIKoV 1946–2008
Anton Jerše (1946–1957)

Anton Jerše se je rodil 23. 5. 1898 v Srednjih Bitnjah 26. Lastni dom in 
družino si je ustvaril v Zgornjih Bitnjah. V gasilsko društvo se je včlanil 
leta 28. 2. 1928 in bil tudi eden od ustanovnih članov. Leta 1937 pre-
vzel funkcijo načelnika od Valentina Rahonca. Kot načelnik je deloval od 
leta 1937 do 1941, ko se je pričela druga svetovna vojna. V času vojne 
od 1941 do 1945 društvo ni delovalo. Po drugi svetovni vojni je postal 
predsednik društva in ga vodil vse do leta 1957. V takratnih razmerah je 
uspešno vodil gasilsko društvo. Nadzornik je bil Franc Ziherl (Boštkov). 
Pripadnost gasilstvu je prenesel tudi na svoje otroke, ki so se vključili v 
gasilske vrste. V obdobju njegovega predsedovanja se je izgradil gasil-
ski stolp za sušenje cevi. Umrl je leta 5. 6. 1960 v 62. letu starosti.

Peter Vilfan (1958–1967)

Peter Vilfan se je rodil 18. 2. 1906 v Srednjih Bitnjah, kjer si je ustvaril 
tudi lastni dom. Leta 1933 se je vpisal v gasilske vrste. Funkcijo predse-
dnika je prevzel od Antona Jeršeta leta 1958 in jo opravljal do leta 1967. 
Kot predsednik je skrbel za razvoj društva in dobro gospodarjenje z dru-
štvenim premoženjem. Ker je dobro obvladoval blagajniško poslovanje, 
saj je bil pred tem dolgoletni blagajnik (od leta 1934 do 1958), je bilo 
nabavljeno kar precej nove opreme za operativno dejavnost. V tem času 
je bilo zgrajenih tudi pet požarnih bazenov. Tudi kasneje je bil še vedno 
dejaven v društvu – kljub svoji starosti. Za svoje požrtvovalno delo v 
gasilski organizaciji je prejel poleg priznanj za dolgoletno delo še vrsto 
občinskih in drugih priznanj. Umrl je 29. 7. 1986 v 80. letu starosti.

Anton Stare (1968–1993)

Anton Stare, rojen 28. 8. 1928 v Srednjih Bitnjah, se je vpisal v gasilske 
vrste leta 1962 in do leta 1968 deloval kot član nadzornega odbora. Po 
poklicu je bil mizar obrtnik in bil gospodaren ter razgledan mož. Leta 1968 
je bil izvoljen za predsednika gasilskega društva Bitnje in v tej funkciji 
deloval vse do leta 1993. V 25-letni dobi predsednikovanja je ustvaril po-
goje za napredek na gospodarskem področju in tudi pri izobraževanju ter 
preventivno-operativni dejavnosti. V tem času so bili prenovljeni gasilski 
dom, fasada in nova streha. Istočasno je deloval v svetu krajevne skupno-
sti in v organih občinske gasilske zveze Kranj. Naredil je tudi podčastniški 
tečaj in nazadnje imel čin NGČ I. stopnje. Prejel je številna društvena in 
občinska priznanja ter odlikovanja za uspešno delo v društvu. Leta 1998 
je umrl v 70. letu starosti.
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Alojz Hafnar (1994–2008)

Alojz Hafnar se je rodil 11. 4. 1952 v Srednjih Bitnjah 61. Lojze, kot ga 
kličemo vsi prijatelji in znanci, se je kot desetletni deček v gasilsko dru-
štvo Bitnje vključil leta 1962. Vseskozi je bil zelo dejaven, na začetku kot 
mladinec ter kasneje kot operativni član in predsednik. Veliko se izobra-
ževal na raznih tečajih in s tem pridobil veliko gasilskega znanja, ki ga 
uporablja še sedaj. Pridobil si je čin NGČ I. stopnje. Veliko se je ukvarjal 
s podmladkom v društvu in tudi na občinski gasilski zvezi Kranj, kjer je 
bil v komisiji za mladino. Še sedaj je aktiven v organih GZ MOK. Bil je 
tudi poveljnik društva od 1978. do 1983. leta. Na občnem zboru je bil 
leta 1994 izvoljen za predsednika društva. V svojem 14-letnem mandatu 

je bil zelo aktiven na gospodarskem področju. V tem obdobju je bil zgrajen prizidek – garaža, po-
ložen asfalt pred gasilskim domom in še veliko drugega. Vedno je znal prisluhniti tudi potrebam 
in težavam operative, saj je človek, ki je bil celo dosedanje obdobje s srcem in dušo operativni 
gasilec in je dobro poznal tegobe na tem področju. V tem času se je nabavilo tudi precej nove 
gasilske tehnike in ostale opreme, ki ustreza današnjemu času in standardu. Za svoje delovanje 
je prejel številna priznanja in odlikovanja. Na občnem zboru leta 2008 se je odločil, da predse-
dniško mesto prepusti mlajši generaciji, sam pa bo še vedno aktivno sodeloval v organizaciji na 
raznih področjih. Za ves trud v preteklosti tvojega delovanja se mu novi upravni odbor najlepše 
zahvaljuje in mu želi še veliko sodelovanja v prihodnosti.

Tajnik Stane Sorčan (1955–1994)

Stane Sorčan se je rodil 3. 12. 1929 v Srednjih Bitnjah. V gasilsko društvo 
Bitnje se je včlanil 3. 2. 1952. Leta 1955 je prevzel tajniško poslovanje 
od Vinka Jekovca, ki je pred njim štiri leta opravljal delo tajnika. Naredil 
je tudi podčastniški tečaj. Aktivno je sodeloval v organih gasilske zveze 
kot dolgoletni tajnik, kasneje pa kot blagajnik GZ MOK do leta 2003. V 
društvu pa je bil tajnik do leta 2004 in član upravnega odbora. Za svoje 
delo je prejel številna priznanja in odlikovanja Gasilske zveze Kranj ter 
tudi Gasilske zveze Slovenije. Trenutno ima čin VGČ ORG II. stopnje in 
še vedno po svojih močeh sodeluje v gasilski organizaciji.
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1. NAČELNIK
 JANEZ PORENTA od 1928 do 1930
  FRANC PORENTA od 1931 do 1932
  VALENTIN RAHONC od 1933 do 1936
  ANTON JERŠE od 1937 do 1941

2. PREDSEDNIK 
 ANTON JERŠE od 1946 do 1957
   PETER VILFAN od 1958 do 1967
  ANTON STARE od 1968 do 1993
  ALOJZ HAFNAR od 1994 do 2008

3. POVELJNIK
 FRANC KOKALJ od 1937 do 1939
  FRANC HAFNER od 1939 do 1954
  PETER OMAN od 1955 do 1968
  MILAN HAFNER od 1969 do 1971
  JANEZ ZIHERL od 1972 do 1977
  ALOJZ HAFNAR od 1978 do 1983
  DRAGO OMAN od 1984 do 1986
  FRANC RAJGELJ od 1987 do 1991
  METOD MRAK od 1992 do 1993
  MIRAN POGAČNIK od 1994 do 2008

4. TAJNIK
 MIRKO ROJINA od 1928 do 1934
  FRANC DEMŠAR od 1935 do 1940
  MATEVŽ JEKOVEC od 1941 do 1945
  CIRIL GLOBOČNIK od 1946 do 1950
  VINKO JEKOVEC od 1951 do 1954
  STANE SORČAN od 1955 do 1994
  ZORA HERCEG od 1995 do 1998
  TADEJ PORENTA od 1999 do 2008

5. BLAGAJNIK
 ANTON KERN od 1928 do 1933
   PETER VILFAN od 1934 do 1958
   FRANC GORJANC od 1959 do 1967
  JANEZ SORČAN od 1968 do 1992
  SILVA RIBIČ od 1993 do 2008

6. PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA
 VALENTIN RAHONC od 1928 do 1932
 FRANC ZIHERL od 1933 do 1953
  JERNEJ ŽAGAR od 1954 do 1966
 ANTON STARE od 1966 do 1967
 ALOJZ ROZMAN od 1968 do 1977
 MILAN HAFNAR od 1978 do 2008

Praznovanje 50. letnice delovanja društva, 1978

Ešalon ob praznovanju 60. letnice, 1988

Ešalon ob praznovanju 70. letnice, 1998

Skupinska slika članov PGD Bitnje
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Delo MlADINe PGD BItNJe oD 1998 Do 2008
Mladina je naša prihodnost in Na mladih svet sto-
ji sta stavka, ki ju v našem društvu upoštevamo, 
zato posvečamo veliko časa tudi podmladku. V 
vseh teh letih smo napravili velik korak naprej.

Zima je neaktivni čas za gasilce, zato smo ga 
popestrili s plavanjem v bazenu Železniki, san-
kanjem in smučanjem v Besnici – seveda če je 
zapadlo kaj snega, drsanjem na sejmišču (ko 
je še obratovalo) in na Jezerskem. Februarja 
smo se udeleževali občnega zbora v društvu 
in zadnji dve leti imeli zbor mladih za mladino 
PGD Bitnje. Dvakrat smo organizirali izobraže-
vanje, in sicer tečaj za mlajše pionirje, starejše 
pionirje in mladince.

Pomlad se začne s tradicionalnim pohodom 
iz Bitenj na Planico pri Joštu, kjer vsako leto 
poteka komemoracija ob krajevnem prazniku. 
Udeležujemo se čistilnih akcij, ki potekajo v 
Bitnjah. Meseca aprila so se začele priprave 
na orientacijski tek in tekmovanje GZ MOK. 
Leta 1999 smo prvi v GZ MOK organizirali ori-
entacijsko tekmovanje po bitenjškem gozdu. 
Sodelovalo je 8 ekip 
pionirjev in mladincev 
iz PGD Bitnje in PGD 
Žabnica. Orientacij-
sko tekmovanje se je 
začelo leta 2000 in je 
potekalo vsako leto v 
drugem društvu. Pri 
orientacijskem tekmo-
vanju pionirke, pionirji, 
starejše pionirke in sta-
rejši pionirji ter mladin-
ke in mladinci ob teku 
skozi gozd in na točkah 
preverjajo  poznava-
nje narave in gasilskih 
veščin. Spomladi smo 
izvedli tudi vse vaje po 

točkovniku GZ MOK za pionirje in mladince. 
Pri občinskem gasilskem tekmovanju  pionirji  
tekmujejo v gašenju z vedrovko, mladinci pa 
poleg štafete še v hitri mokri vaji z motorno 
brizgalno ali pa v vaji z ovirami za mladince. 
Pionirji in mladinci so se večkrat pomerili s so-
vrstniki iz celotne gorenjske regije in kljub hudi 
konkurenci dosegli zavidljive rezultate. 

Poleti pomagamo pri pripravi veselice tako, da 
pobiramo odpadke in prodajamo srečke. Čas 

Sladke sanje
Tatjana Traven s.p.

Zg. Bitnje 291, 4209 Žabnica
Tel.: 04/231 74 60, GSM: 041/744 907

E-mail: sladkesanje.sp@gmail.com, www.sladkesanje.com

Gasilski izlet, Metlika 1998
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med počitnicami smo si krajšali z društvenim 
piknikom na Jurjovem travniku za Suho in vsa-
koletnim plavanjem v letnem bazenu v Tržiču, 
seveda če nam ni ponagajalo mrzlo in dežev-
no vreme.

Mesec oktober je mesec požarne varnosti in 
preventive. V sklopu raznih aktivnosti, ki jih 
organizira gasilsko društvo Bitnje ali krajevna 
skupnost Bitnje, smo se predstavili otrokom 
na prireditvi Direndaj, v goste sprejeli vrtče-
vske otroke in jim razkazali gasilsko opremo in 

Besnici, gasilsko letovanje Debeli rtič, zama-
skirani ponesrečenci pri izvedbi regijskega 
tekmovanja Civilne zaščite v Crngrobu, pri de-
monstrativni vaji za članice v Bitnjah in pred-
stavitev dela gasilske mladine v osnovni šoli 
Stražišče.

Organizirali smo izlet v Belo krajino, si ogledali 
gasilski muzej v Metliki, se kopali v Dolenjskih 
Toplicah in odšli na izlet v Bohinj, kjer smo 

Desetina mladink na tekmovanju, Brdo 22.05.1999

orodje ter se udeležili vsakoletnega tekmova-
nja KVIZ MLADI GASILEC. Gre za tekmovanje, 
kjer morajo pionirji pokazati znanje iz gasilske 
teorije, splošnega znanja, vezanja vozlov in 
sestavljanja likov. Mladinci so se morali po-
leg teorije in vezanja vozlov preizkusiti tudi v 
spretnosti spajanja cevi na trojak. Poleg teh 
tekmovanj smo se udeleževali tudi regijskih 
tekmovanj kviza Mladi gasilec. 

Mladi gasilci so se udeleževali tudi drugih sre-
čanj: srečanje gasilske mladine mladincev v 
Novi Gorici, družabne gasilske igre Živ žav v 

Vodna zabava mladincev po tekmovanju, 1999 

Orientacijski tek, Bitnje 04.09.1999

čolnarili in plavali v Bohinjskem jezeru ter se 
peljali z ladjico.

Poleg vsega naštetega so tukaj še ustvarjal-
ne delavnice, na katerih mladi gasilci lahko 
ustvarjajo (izdelovali so božične vizitke, bar-
vali gasilske pobarvanke, izdelovali novoletne 
okraske za novoletne zabave, gasilske izdel-
ke iz plastelina in gline, gasilske avtomobile 
iz kartona, se učili prve pomoči, gledali filme, 
igrali pikado itd.). 

Pri vzgoji in izobraževanju so pomagali men-
torji, ki so se zato strokovno usposobili na 
tečaju: Manca Ahačič, Barbara Guzelj, Petra 
Koren, Tadeja Ovniček, Jože Hafner, Damjan 
Kern, Igor Kern, Jure Jeraj in Uroš Pristov. Vsi 
mentorji mladine, ki so v zadnjih desetih le-

Plavanje v Železnikih, 19.02.2000
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tih posvetili veliko prostega časa poučevanju 
mladine, so delovali združeno in tako naredili 
velik korak naprej na področju izobraževanja 
in tudi združevanja mladine v Bitnjah.

Mladi gasilci so vestno sodelovali na vajah in 
tekmovanjih, dosegli odlične rezultate na tek-
movanjih v zadnjih 10 letih ter se domov vra-
čali s pokali in medaljami.  

Mladi gasilci, ki so bili pred desetimi leti med 
pionirji ali mladinci, se sedaj aktivno vključu-
jejo v operativna dela v društvu in že prena-
šajo svoje gasilsko znanje na bodoče mlade 
gasilce.

Manca Ahačič
Sankanje, Besnica 22.01.2000

Izlet z mladino, Bohinj 08.07.2000

Kolonija, Debeli rtič 26.09.-04.07.1999

Mladinke na tekmovanju, Brdo 22.05.1999

Mladinci rešujejo test - kviz mladi gasilec, 
Trstenik 17.10.1998

Gasilska mladina PGD Bitnje z mentorji

Pionirka Katarina - kviz mladi gasilec, 
Trstenik 17.10.1998
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ČlANICe
Veliko prizadevanj, pogajanj in težkih ,,besed” 
je že padlo na temo ženske v gasilstvu. 

Bitenjška dekleta smo prav v zadnjih letih po-
kazala, da lahko povsem enakopravno stopa-
mo v korak z ostalimi pripadniki gasilskih enot. 

Aktivno delovanje članic v društvu se je pričelo 
pred 10 leti, ko je Manca pričela iskati dekle-
ta za gasilsko desetino. Zgovorna, trmasta in 
vztrajna, kakršna je še danes, jih je v društvo 
res pripeljala. Nekatere izmed njih so gasilske 
vrste že zapustile, večina pa jih vztraja še danes. 

Dekleta, kot jih sama velikokrat rada poimenu-
jem, so v društvo prinesla veliko novega, sve-
žega vetra, volje do dela in želje po druženju. 

V zadnjih desetih letih smo se aktivno udele-
ževale aktivnosti v društvu, zvezi in v regiji. 

V društvu in na vasi smo skupaj s člani dobro 
skrbeli za požarno preventivo. Pomagale smo 
pri vsakoletnem pregledu hidrantnega omrež-
ja in pregledu ročnih gasilnih aparatov. Udele-
ževale smo se tekmovanj na Kokrici, na ravni 
gasilske zveze, s pridnostjo pa smo si prisluži-
le tudi sodelovanje na regijskem tekmovanju. 
Prisotne smo bile na društvenih, meddruštve-
nih, sektorskih in demonstrativnih vajah. V letu 
2006 smo izvedle veliko demonstrativno vajo 
za članice GZ MOK. Na vaji je sodelovalo 65 
članic, najbolj pa nas osrečuje to, da z našim 
delom nadaljujejo tudi ostale članice zveze. 

Opravile smo že veliko izobraževanj in pridno 
poslušale razna predavanja. Pohvalimo se lah-
ko z naslednjimi čini: 

višji gasilski častnik organizacijske smeri  –
(2 članici),
gasilski častnik (2 članici), –
nižji gasilski častnik (1 članica), –
gasilec 1. stopnje (5 članic), –
gasilec (11 članic). –

Aktivno smo se usposabljale tudi za pridobiva-
nje raznih specialnosti. Tako so  v naših vrstah 
prisotne članice z opravljenimi tečaji:

nosilec izolirnega dihalnega aparata   –
(1 članica),
strojnik (5 članic),   –
predavatelj (1 članica), –
inštruktor (1 članica), –
tehnični reševalec (1 članica), –
informatik (1 članica), –
bolničar (4 članice), –
mentor mladine (4 članice), –
uporabnik r adijskih postaj (3 članice). –

Vse zgoraj našteto pa ni le list papirja in neka 
značka, ampak znanje, s katerim vedno po 

Ena prvih vaj članic, 1998

Desetina članic na tekmovanju, Kokrica 29.08.1998
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svojih najboljših močeh pomagamo tudi na 
pravih intervencijah. Ogenj, voda, tavanje v 
temi, iskanje pogrešanih oseb … – vse to nam 
ni tuje, kajti dobro se zavedamo, da se kaj 
kmalu lahko same znajdemo v podobnem ali 
celo slabšem položaju. 

Pridno in vestno zagrabimo za delo tudi ve-
dno, kadar je na vrsti veselica. S svojimi pri-
dnimi rokami tako pomagamo pri postavitvi 
zabaviščnega prostora, strežbi, peki, pospra-
vljanju, s svojimi vedno nasmejani obrazi pa k 
veselemu razpoloženju in zabavi do zgodnjih 
jutranjih ur. 

Ker ženske rade skrbimo za svojo linijo, pole-
ti na igrišču pridno igramo odbojko na mivki. 
Leta 2007 pa smo se udeležile tudi nogome-
tnega turnirja na Kokrici, kjer smo z rezultatom 
5 : 0 osvojile prvo mesto. 

Poleg vsega omenjenega naše članice pridno 
prenašajo svoje znanje na ostale člane v dru-
štvu, predvsem pa se trudijo z najmlajšimi pri-
padniki naših vrst – pionirji in mladinci. 

Naj se ob visokem jubileju še enkrat zahvalim 
vsem svojim dekletom za požrtvovalno delo, 
prosti čas in potrpljenje, ki ste ga vložile v to, 
da je društvo dobro delovalo in dosegalo lepe 
rezultate. 

Upam in želim si, da bomo v prihodnosti lahko 
še velikokrat skupaj borile za obstanek, kajti 
za delo, ki smo ga v to vložile, ni besed, vse to 
je (in bo) zapisano v naših srcih. 

Barbara Guzelj

Članice z osvojenim pokalom, 1999

Desetina članic na tekmovanju, Brdo 1998

Priprave za tekmovanje, 1998

Ekipa članic - Srečanje članic Gorenjske, 
 Kranj 19.06.1999

Članice PGD Bitnje, 2008
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oPeRAtIVNI ČlANI V PGD BItNJe
Operativni člani iz PGD Bitnje delujejo že od 
same ustanovitve društva leta 1928. V tem 
času se je zamenjalo kar nekaj načelnikov in 
poveljnikov, ki so vodili operativno delo. Delo 
v društvu je bilo prekinjeno med drugo svetov-
no vojno. Zadnjih 15 let je operativno enoto 
vodil poveljnik Miran Pogačnik, GČ, pred njim 
pa Metod Mrak in Franc Rajgelj.

usposobljenost vsakega posameznika. Zato 
se začetna izobraževanja izvajajo v društvu, 
nadaljevalna v okviru Gasilske zveze Mestne 
občine Kranj (GZ MOK), višja izobraževanja 
pa na nivoju gasilske zveze Slovenije. Prak-
tično usposabljanje se izvaja na GRS Kranj in 
v republiškem izobraževalnem centru na Igu. 
V našem društvu je 62 članov in 29 članic, ki 
aktivno delajo in so tudi usposobljeni za razne 
intervencije. Zelo pomembna je osebna zašči-
tna oprema gasilca za varno delo, ki pa je na 
žalost vedno primanjkuje. 

Naloge in dolžnosti operativnih članov so še:
Izvajamo vse vaje po točkovniku GZ  –
MOK in tudi druge vaje (meddruštvene in 
demonstrativne).
Udeležujemo se vseh intervencij na  –
domačem teritoriju in teritoriju sosednjih 
društev. Intervencij izven teritorija Bitenj 
se udeležujemo samo v primerih, ko nas 
aktivira center za obveščanje.
Skrbimo za čistočo in brezhibnost gasilske  –
in zaščitne opreme ter gasilskih vozil tako, 
da je oprema pripravljena in uporabna v 
vsakem trenutku, ko je to potrebno.
Sodelujemo na gasilskih tekmovanjih na  –
ravni gasilske zveze in regije. V zadnjih 
10 letih smo dosegli kar nekaj visokih 
uvrstitev in pokalov.
Sodelujemo na gasilsko športnih  –
prireditvah (memorial Marjana Katrašnika).
Delujemo na preventivnem področju  –
(pregled hidrantov, ročnih gasilnih 
aparatov, hidrantnih omaric in požarnih 
bazenov).
Udeležujemo se raznih slovesnosti in  –
parad v domačem društvu in tudi v drugih 
sosednjih društvih.
Sodelujemo pri pripravi veselic in drugih  –
kulturnih prireditvah.

Operativno delo v društvu lahko opravljajo 
gasilci, ki so stari od 18 do 63 let ter so stro-
kovno in psihofizično sposobni. Prva naloga 
je ustrezna gasilska izobrazba in praktična 

Operativni člani po končani komisijski vaji, Bitnje 2008

Člani A v akciji – tekmovanje Labore 04.06.2005
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Nekateri člani so vključeni tudi v organe GZ 
MOK.

Statistika po činih in specialnosti operativnega 
članstva:

ČINI –  

GASILEC 20

VODJA SKUPINE GAS I 36

VODJA SKUPINE GAS II 18

VODJA ENOTE NGČ 4

VODJA ENOTE NGČ I 9

VODJA ENOTE NGČ II 1

VODJA ENOT GČ 5

VGČ 1

VGČ ORG 3

SPECIALNOSTI –

STROJNIK 25

NOSILEC DIHALNEGA APARATA 12

RADIJSKE ZVEZE 11

TEHNIČNO REŠEVANJE 1

INŠTRUKTOR 1

PREDAVATELJ 2

BOLNIČAR 5

INFORMATIK 2

VODJA ČLANIC 2

MENTOR MLADINE 7

Desetina članov B, Labore 04.06.2005
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VeteRANKe
V društvu je potrebno veliko pozornosti po-
svetiti veteranom in veterankam, saj imajo 
veliko gasilskih in življenjskih izkušenj, zato 
lahko s svojimi nasveti zelo koristijo mlajšim. 
Potrebno jih je vključiti v razne dejavnosti in 
aktivnosti v društvu, kot so tekmovanja ve-
teranov, srečanja veteranov in razna družab-
na srečanja. Tako ima človek le občutek, da 
lahko naredi še nekaj koristnega za društvo in 
zase. V Bitnjah je v društvo včlanjeno veliko 
krajanov, ki bi lahko sodelovali kot veterani in 
veteranke, vendar se jih aktivno v delovanje v 
društvu vključuje zelo malo. Mogoče gre pri-
pisati vzrok nam, aktivnim članom, da temu 
posvečamo premalo pozornosti.

za ženske z voljo in vizijo. Jeseni 2005 bi se 
morale udeležiti regijskega tekmovanja, ven-
dar pa tja niso odšle zaradi bolezni. Kasneje 
je delovanje veterank nekoliko zamrlo. Upam, 
da se bodo ponovno opogumile, dobile še ne-
kaj novih kandidatk ter nadaljevale z delom in 
tako spet vnesle vedrino in uspehe na raznih 
srečanjih in tekmovanjih kot v preteklosti.

Ekipo so sestavljale: Marija Hafner, Marija Bo-
gataj, Marija Guzelj, Silva Ribič, Tončka Kern, 
Marjana Ahačič, Milka Šilar in Meta Pečnik.

V letu 2003 je vendarle nastala ekipa veterank 
pod vodstvom Marije Hafner. Pričele so vne-
to vaditi tekmovalne gasilske veščine. Sprva 
so se udeleževale srečanj veterank in vete-
ranov, kasneje v letu 2004 pa tudi tekmovanj 
GZ MOK. Kmalu so se pokazali tudi rezulta-
ti. Na Bregu ob Savi leta 2004 so dosegle 2. 
mesto, leto kasneje pa zmagale na občinskem 
tekmovanju na Laborah in se tako uvrstile na 
regijsko tekmovanje. Na srečanju veteranov 
in veterank v Predosljah so se prebile na 12. 
mesto. To so bili lepi in vzpodbudni rezultati 

Veteranke v postroju, Labore 04.06.2005

Marija v akciji, Podljubelj 06.08.2005

Veteranke na tekmovanju, Labore 04.06.2005
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PReGleD DelA PGD BItNJe Po toČKoVNIKU Gz MoK
Vsa društva v GZ MOK delujejo po neki usta-
ljeni praksi oziroma navodilih, ki jih določi in 
predpiše poveljstvo GZ MOK skupaj s povelj-
niki društev. Ta dokument se imenuje točkov-
nik dela. Posamezno društvo se točkuje glede 
vzdrževanja opreme in domov in izobraževanj, 
kot so tečaji. Velik poudarek je tudi pri izved-
bi praktičnih vaj v posameznem obdobju in 
uspehih na področju gasilskih tekmovanj in 
gasilsko športnih tekmovanj, kot so kviz mla-
dih, orientacijski pohodi itd. Vključeno je tudi 
delo na požarnopreventivnem področju, kot je 
pregled hidrantov in ročnih gasilnih aparatov, 
ter administrativno delo vodenja knjig in de-
lovodnikov. Glede na število doseženih točk 
gasilska zveza tudi izplačuje denarne dotacije 
društvom. PGD Bitnje je v zadnjih desetih le-
tih od 16 društev zasedlo naslednja mesta po 
točkovanju društev s točkami:

leto mesto točk

1998 6.  2861

1999 3.  2977

2000 2.  4381

2001 3.  4345

2002 4.  3896

2003 6.  3692

2004 5.  3877

2005 5.  3351

2006 5.  3096

2007 4.  3232

Zgornje Bitnje 265, Žabnica
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teKMoVANJA

Pionirke – regijsko tekmovanje, Bohinjska Bela 
29.09.2001

Starejši pionirji – regijsko kviz tekmovanje, Podnart 
20.10.2000

Člani A – občinsko tekmovanje, Labore 04.06.2005

Mladinke z osvojenim pokalom, Labore 
03.06.2000

Pionirji – občinsko tekmovnaje, Labore 03.06.2000

Srečanje članic GZ MOK, Predoslje 2000 in Kokrica 2001



30 80 let

P
IO

N
IR

K
E

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

orientacija
ob

činsko
P

red
oslje 2,11/21

S
tražišče 6,10

M
avčiče 9

K
okrica 9/9

B
esnica 9/13

regijsko
B

ohinjska B
ela 14/17

gasilsko 
tekm

ovanje
ob

činsko 
Lab

ore 2/3 
Lab

ore 2/3
Lab

ore 1/2
B

rd
o 3

regijsko
B

oh. B
ela 7/10

kviz
ob

činsko 
K

okrica 4,7,9/11
Ž

ab
nica 9/13

P
red

oslje 17/39
regijsko

P
IN

O
R

IJI
1998

1999
2000

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007

orientacija
ob

činsko
P

red
oslje 

6,13,14/15
P

red
oslje 12,13,23/25

S
tražišče 6,19

M
avčiče 9

K
okrica 26/27

P
od

b
lica 16,17

Ž
ab

nica 21/29
B

esnica 19,22/24

regijsko

gasilsko 
tekm

ovanje
ob

činsko 
Lab

ore 8/13
 B

rd
o 7,10 /13 

Lab
ore 5/12

Lab
ore 7/13

B
rd

o 5/12
Lab

ore
Lab

ore 14/14 
Lab

ore  8/13
B

rd
o, p

ionirji 7/11
regijsko

kviz
ob

činsko 
Trstenik 

8,12,27/36
P

rim
skovo 

9,10,19,23/28
O

rehek 
2,19,23,16/37

K
okrica 4,5,21,30/35

S
tražišče 8,20

G
olnik 20,24/33

B
esnica 6,7

P
red

oslje 9,28,35/37
Ž

ab
nica 19,21,40/41

P
red

oslje 12,28,37/39

regijsko
P

od
nart 2/21

M
LA

D
IN

K
E

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

orientacija
ob

činsko
P

red
oslje 5,21/22

S
tražišče 10,15,16

M
avčiče, st. p

ionir. 
6,11, m

lad
. d

iksvl.
K

okrica, st. p
ion. 

4,9/11, m
lad

inke 6/8
P

od
b

lica st. p
ionirke 

9,10/10, m
lad

inke 9/9
Ž

ab
nica st. p

ion. 
3/11, m

lad
inke 3/9

B
esnica st. p

ionirke 
14/14, m

lad
inke 3,5/7

regijsko

gasilsko 
tekm

ovanje
ob

činsko 
 B

rd
o 2/4 

Lab
ore 4/7

Lab
ore 5/8, 

Lab
ore 5/5 

Lab
ore  5/5

 Lab
ore d

isk/13
regijsko

B
rd

o 12/12

kviz
ob

činsko 
B

esnica  2,25
P

red
oslje 4,8

P
red

oslje 20/29
regijsko

M
LA

D
IN

C
I

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

orientacija
ob

činsko
P

red
oslje 

2,10,13,18/19 
P

red
oslje 5,15,17/20

S
tražišče 1,20,21

M
avčičče st. p

ionirji 
19,21,28, m

lad
. 3,11

K
okrica, st. p

ion. 
12,21/25, m

lad
. 9/11

P
od

b
lica st. p

ion. 
12/15, m

lad
. 9,10/10

Ž
ab

nica, st. p
ionirji 

14/19, m
lad

inci 5/7
B

esnica st. p
ionirji 

9/24, m
lad

inci 2/7
regijsko

R
ib

no 14/22
Javorniški R

ovt 9/23
Ž

ab
nica m

lad
. 5/18

gasilsko 
tekm

ovanje
ob

činsko 
Lab

ore 5/11 
 B

rd
o  5/9 

Lab
ore 5/7

Lab
ore 7/11

Lab
ore 10/11

B
rd

o 9/11
Lab

ore 10/11 
Lab

ore  9/12 
Lab

ore 10/11
B

rd
o 5/8

regijsko

kviz
ob

činsko 
Trstenik 

5,10,20,21/40
P

rim
skovo 

6,8,15,28,38
O

rehek 
8,11,15,18,19/45

K
okrica 9,10

S
tražišče 14,16,18,29

G
olnik 

10,14,16,21/33
B

esnica  1,2,18,25
P

red
oslje 5

Ž
ab

nica14,15, 26/28
P

red
oslje 3/5

regijsko
Š

kofja Loka 9/18
Č

LA
N

IC
E

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

kokrica m
em

orial
d

iskvalifikacija
6 od

 7
d

ikvalifikacija
2 od

 5
3 od

 6
?

?
?

?
12 od

 12

gasilsko 
tekm

ovanje
ob

činsko
Lab

ore 2/2
B

rd
o 3/3 

Lab
ore 2/2

Lab
ore 3/5

Lab
ore 3/5

B
rd

o 3/7
Lab

ore 2/9
Lab

ore 3/7
Lab

ore 6/6
B

rd
o 7/10

regijsko
B

rd
o 8/16

B
oh. B

ela, 10/14
R

ad
ovljica 16/16

srečanje članic
ob

činsko
M

avčič 2/12
G

oriče 1/10
P

red
oslje 3

K
okrica 2/9

S
tražišče

B
itnje ?

K
okrica 1,5,12/19

Trstenik 2,5,12/12
S

uha 1,5,20/20
G

olnik 2,5,9/10

regijsko
K

op
rivnik 58/66

P
rim

skovo 
60/68

B
lejska D

ob
rava 

14 in 35/50
P

od
nart 47/63

Š
enčur 7/73

R
ib

no p
ri B

led
u 

36,54/61
H

rušica 11,14,76/84
P

red
oslje 6,25,72/80

B
reznica 23,36,60/65

S
elca 15,19,24/69

Č
LA

N
I A

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

gasilsko 
tekm

ovanje
ob

činsko
Lab

ore 13/15
B

rd
o 11/18

Lab
ore 7/20

Lab
ore 11/21

Lab
ore 10/17

B
rd

o 11/19
Lab

ore 16,18/19
Lab

ore 12/13
Lab

ore  8/12
B

rd
o 10/14

regijsko
Č

LA
N

I B
1998

1999
2000

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007

gasilsko 
tekm

ovanje
ob

činsko
Lab

ore 7/10
B

rd
o 6/6

Lab
ore 3/3

Lab
ore 6/11

Lab
ore 6/7

B
rd

o 5/7
Lab

ore 3/11
Lab

ore 6/7
Lab

ore 6/6
B

rd
o 2/7

regijsko
Č

LA
N

I 
1998

1999
2000

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
kokrica m

em
orial

?
12 od

 17
12,14/22

7 od
 15

16,17/21
?

?
?

?
13,14/23

V
E

TE
R

A
N

K
E

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

gasilsko 
tekm

ovanje
ob

činsko
Lab

ore 1/1
regijsko

srečanje članic
ob

činsko
B

reg, 2/2
P

red
oslje, 2/2

regijsko
P

od
ljub

elj, 12/23, 
m

ešana ekip
a



31PGD BItNJe

VAJe

Vaja za krajevni praznik, 
Žabnica marec 2007

Vaja za krajevni praznik, 
Jošt 28.03.1998

Sektorska vaja v Podblici

Sektorska vaja Mavčiče, 15.08.1998 Demonstrativna vaja ob 70. letnici, Bitnje 04.07.1998

Pri praktičnem usposabljanju gasilci izvajamo razne praktične vaje, kot so:
suhe vaje, na katerih se gasilci spoznavajo z gasilnim orodjem, s polaganjem tlačnih cevi,  –
vezanjem vozlov, postavitvijo gasilne lestve itd.;
mokre taktične vaje, na katerih se simulira taktični pristop operativne enote k  izbranemu objektu  –
na terenu; uporabljajo se gasilna sredstva, kot so voda, penilo, gasilni prah in ostala sredstva;
komisijske vaje določi poveljstvo GZ MOK. Kraj in objekt določi komisija, potem pa mora  –
vodja vaje čim bolje taktično izpeljati vajo z moštvom in opremo, s katero razpolaga;
nenapovedane vaje: poveljnik GZ MOK nedogovorjeno aktivira enoto operative preko  –
pozivnikov in SMS-sporočil na mobilnih telefonih. Namen te vaje je dejanska pripravljenost 
operativne enote; meri se čas prihoda in število operativnih članov v gasilski dom in na kraj 
intervencije ter taktični pristop;
demonstrativne vaje se izvajajo ob večjih jubilejih in obletnicah v društvu ali praznovanju  –
krajevne skupnosti. V tradiciji je že demonstrativna vaja v marcu ob krajevnem prazniku 
Žabnica, Jošt in Bitnje v spomin na bitko v Rovtu nad Crngrobom. Na vaji sodelujejo štiri 
društva: Bitnje, Žabnica, Jošt in Stražišče;
večje demonstrativne vaje, na katerih sodeluje več enot gasilskih društev in ostalih organizacij,  –
kot so poklicna gasilska enota, medicinska reševalna enota, policija, civilna zaščita, kinologi, 
potapljači, center za obveščanje in ostali. Namen takih vaj je koordinacija in usklajenost vseh 
služb, ki delujejo na vaji oziroma intervenciji.
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Mizarstvo Aleksander Stare s.p.

Zgornje Bitnje 186
4209 Žabnica

Tel.: 04/231 75 10
Fax: 04/231 11 03

GSM: 040/713 030
E-mail: stare.a.miza@siol.net

MIZARSTVO 
STARE je eno 
izmed znanih in 
uveljavljenih 
izdelovalcev 
pohištva

Izdelujemo: 
notranjo opremo 
stanovanja, 
sobna vrata, 
pisarniško 
opremo, 
gostinsko in hotelsko opremo, opremo hotelskih sob, kinodvoran, bolnišnic....

Naše vodilo je izdelati 
kakovostno in oblikovno 

dovršeno pohištvo. 
Uporabljamo najsodobnejše 

tehnologije in vgrajujemo 
najkakovostnejše materiale.
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IzoBRAŽeVANJe

Izobraževanje je pri gasilcih eden od najpo-
membnejših dejavnikov za delovanje opera-
tivnih članov in podmladka. Samo z ustreznim 
izobraževanjem se lahko doseže pravilno in 
varno posredovanje pri raznih nalogah in inter-
vencijah. Izobraževanje se prične že pri sede-
mletnih otrocih v okviru spoznavanja gasilske 
opreme in gasilskih veščin. Mladina sodeluje 
na orientacijskih pohodih, kvizu mladih in tek-
movanjih, kjer pokažejo svoje gasilsko znanje 
in veščine, udeležujejo pa se tudi tečajev, kot 
so pionir gasilec, mladinec itd. Odrasli po 18. 
letu starosti opravljajo tečaje za gasilca, kar je 
tudi pogoj za aktivno delovanje v operativi in 
posredovanje v intervencijah. Kasneje nasto-
pijo še izobraževanja za višje čine, kot so nižji 
gasilski častnik, gasilski častnik itd. Ti gasilci 
opravljajo razne naloge in tudi vodijo posa-

mezne oddelke in enote. Pomembno je tudi 
izobraževanje za specialnosti, kot so strojniki, 
nosilci dihalnih aparatov, uporabniki UKW-
zvez, tehnično reševanje itd. Ljudje so nato 
usposobljeni za pravilno in varno uporabo ga-
silske tehnike. V današnjem času, ko gasilska 
tehnika in taktika vse bolj napreduje in se spre-
minja, je potrebno veliko ljudi, ki bi se ukvarjali 
z izobraževanjem in vodenjem otrok, članov 

Izpit pionir, mladinec Bitnje 26.03.2000

Usposabljanje za BGČ, Ig 05.06.1999

Osnovni tečaj za gasilca, Besnica 09.01.1999

Usposabljanje mentorjev mladine, Kokrica 25.02.2001

Uspešno opravljen teoretični del, Kranj 07.02.1999
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in članic. Zato se tudi naše članice in člani 
udeležujejo raznih tečajev za mentorje mladi-
ne, vodje članic, predavatelje, bolničarje, za 
poveljnike in še bi lahko naštevali. Seveda pa 
je treba posvetiti veliko pozornost praktičnim 
vajah na vseh nivojih v društvu, kot so mokre 
vaje, gasilska tekmovanja, na katerih otroci in 
člani osvojijo gasilske veščine tudi praktično. 
Vedno se moramo zavedati, da lahko samo 
dobro izobražen in praktično usposobljen 
gasilec največ pripomore pri posredovanju in 
predvsem gleda na varnost ljudi okoli sebe in 
svojo varnost v intervencijah pri reševanju pre-
moženja in ljudi, ko to potrebujejo.

Sr. Bitnje 80

odprto:  pon-pet: 8��-19�
sob: 8��-13�; ned: 8�-11�

Tel.: 04/23 15 900
GSM: 040/18 70 59

Prikaz gašenja z gasilnikom
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CIVIlNA zAŠČItA

Prvo desetletnico svojega obstoja praznuje 
tudi enota prve pomoči, ki deluje v okviru Civil-
ne zaščite  Mestne občine Kranj. Leta 1998 se 
je na pobudo takratnega predsednika krajevne 
skupnosti Bitnje sestavila prva ekipa članic, ki 
so jo sestavljale gasilke iz PGD Bitnje in Jošt. 
Že čez leto dni se je oblikovala ekipa članov 
PGD Bitnje. Na začetku naše poti sta bila v 
ekipi prisotna tudi dva člana, ki sta čez čas 
svoje mesto prepustila dekletom. Enkrat letno 
se pod okriljem ene izmed gorenjskih občin 
izvede regijsko preverjanje usposobljenosti 
ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega 

križa. Na praktičnem preizkusu usposoblje-
nosti sodelujejo ekipe s celotne Gorenjske. 
Vsaka ekipa, ki jo sestavlja šest članov, svojo 
usposobljenost in znanje prikaže na delovnih 
točkah, pri nudenju pomoči poškodovanim na 
realistično dobro prikazanih situacijah potre-
sa, prometne, delovne ali železniške nesreče, 
reševanju poškodovancev iz vode ali plazu. 
Na vsaki delovni točki je določeno število po-
škodovancev, ki so utrpeli različne poškodbe 
glede na posamezno nesrečo. Vsakega po-
škodovanca je potrebno oskrbeti, mu nuditi 

Regijsko tekmovanje CZ, Crngrob 03.06.2006 Ekipa CZ na vaji simulacija letalske nesreče na Dobrčo, 
Begunje 02.10.1999

Prva demonstrativna vaja članic, Bitnje 1. 7. 2006



36 80 let

KMETIJSKA
TRGOVINA

v službi narave

CEGNAR
Katarina CEGNAR s.p.
Virmaše 163, Škofja Loka

Tel.: 04/5132-765
Fax: 04/5137-071

GSM: 041/344-099

Sonce s.p.
Škofjeloška 112
4000 Kranj
gsm: 041/330 041

www.gostilna-sonce.com

Dvorana za praznovanja
Catering

Kavarna

prvo pomoč in ga pripraviti na kasnejši tran-
sport v bolnišnico pred prihodom reševalcev. 
Ob zaključku tekmovanja najbolje ocenjene 
ekipe prejmejo priznanja in pokale, najboljša 
ekipa pa se udeleži državnega tekmovanja.

Vsako leto si naša ekipa pred tekmovanjem 
osveži znanje pod budnim očesom našega 
,,dohtarja” Roberta Kordiča, ki nas kasneje 
tudi spremlja in spodbuja na tekmovanjih. Leta 
2006 nam je na regijskem tekmovanju v Crn-
grobu uspelo premagati celotno konkurenco 
in dosegle smo prvo mesto. Za nagrado smo 
potovale na državno tekmovanje na Ptuj, kjer 
smo dosegle lepe rezultate. Tudi preteklo leto 
se je bil hud boj med vsemi ekipami, ki smo 
si bile po znanju zelo enakovredne. Za veliko 
presenečenje tekmovanja smo poskrbele čla-
nice ekipe MO Kranj in člani ekipe Občine Je-
senice. Obe ekipi sta zasedli prvo mesto. Ker 
na državno tekmovanje odhaja le ena ekipa iz 
posamezne regije, smo lanskoletni boj za naj-
boljšega v državi prepustile Jeseničanom. 

Regijsko tekmovanje CZ, Crngrob 03.06.2006

Ekipa prve pomoči, ki deluje kot edina enota 
prve pomoči Civilne zaščite v Mestni občini 
Kranj, se je nekaj časa spreminjala, prihajali in 
odhajali so razni člani in članice, zadnjih nekaj 
let pa delujemo kot stalna ekipa, ki jo sesta-
vljamo Manca Ahačič, Maja Aljančič, Barbara 
Guzelj, Petra Koren, Jana Oman, Pavla Stano-
nik in Tadeja Ovniček kot vodja ekipe.
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VozIlA IN oPReMA
Leto 1929

Potreba po ohranjanju lastnine in zavarovanje 
pred ognjem je privedla članstvo do nakupa la-
stne motorne črpalke. Zaradi pomanjkanja de-
narja so si sprva črpalko izposojali pri sosednjih 
društvih Stražišče in Žabnica. Že v letu 1929 je 
bila kupljena in blagoslovljena prva nova motor-
na črpalka znamke Rossenbauer s priključkom 
na sesalne cevi in gasilski voz za konjsko vpre-
go ter lesen navijak na kolesih za tlačne cevi. 
Vrednost črpalke je bila 62.404,45 din. Sredstva 
zanjo so člani zbrali s prostovoljnimi prispevki, 
članarino in dobičkom od veselic. Poleg tega je 
bilo najeto posojilo v višini 19.000 din.

Leto 1957

Leta 1957 so gasilci brezplačno dobili rabljen avtobus pri tovarni ISKRA Kranj. Zaradi dotrajano-
sti ni bil dolgo v uporabi. Za gasilske namene je služil približno tri leta, kasneje pa so ga prodali. 
Šofer avtobusa je bil Anton Eržen iz Zgornjih Bitenj. Naprej se je uporabljal vprežni voz za potre-
be intervencij in vaj vse do leta 1972.

Leto 1966

Izdelan je bil voziček za prevoz motorne črpalke in je stal 30.000 din.

Leto 1968

Prva motorna črpalka iz leta 1929 je bila že precej dotrajana in stara, zato je leta 1968 bila na-
bavljena nova motorna črpalka znamke ROSSENBAUER iz lastnih sredstev, finančne podpore 
Občine gasilske zveze Kranj in prispevkov vaščanov. Ta črpalka še danes dobro služi svojemu 
namenu.

Leto 1972

Pokazala se je potreba po sodobnejši opremi, saj vprežni voz ni več zadostoval svojemu name-
nu in sodobnejšim pristopom na intervencijah in vajah. Zato je kmalu prišlo do nakupa novega 
gasilskega orodnega vozila kombi IMV. Ker za plačilo celotnega zneska kupljenega avtomobila 
GASILEC v letu 1972 v znesku 52.684 din društvo ni imelo denarja, je tovarna IMV iz Novega 
mesta odobrila 50-odstotni kredit z odplačilno dobo dveh let. Avto je služil do leta 1986, nato pa 
je bil oddan v PGD Žeje - Bistrica.

Gasilski voz



38 80 let

Leto 1982

Leta 1982 je bila pri podjetju CREINA Kranj nabavljena gasilska cisterna za 3.200 litrov vode v 
znesku 337.010 din. Služila je za prevoz vode na intervencijah in vajah. Ker smo dobili avtocister-
no, gasilska cisterna ni bila več veliko v uporabi, zato smo jo leta 2006 prodali za 250.000 SIT.

Leto 1983

Taktični pristop se iz leta v leto spreminja, prav tako pa tudi sama varnost in zdravje vsakega 
operativnega člana, zato so  na občinski gasilski zvezi Kranj organizirali seminar za dihalne apa-
rate in ob tej priložnosti smo od  poklicne enote Kranj prejeli po dva rabljena dihalna aparata 
znamke Media, ki sta nam kar nekaj let služila za vstop v zadimljen prostor.

Leto 1984

Leta 1984 je Pavle Buh izdelal prikolico za prevoz motorne črpalke in sesalne cevi. S tem smo 
pridobili prostor za drugo gasilno opremo, ki se potrebuje pri intervencijah in vajah.

Leto 1986

Požarna tehnika je v zadnjih desetletjih hitro napredovala, zato je bila nujno potrebna zamenjava 
zastarele opreme za gašenje in reševanje z novejšo, modernejšo in učinkovitejšo. Tako so se že 
v letu 1985 začeli dogovori o zamenjavi orodnega vozila z novim orodnim vozilom TAM 80 T, ki 
je večji in bolj izpopolnjen glede na zahteve sodobne gasilske operative. Vozilo smo kupili 18. 
7. 1986 – vrednost vozila 4.889.788,00 din. Kot nadomestilo za starega je društvo od Občinske 
gasilske zveze Kranj prejelo 490.000 din, preostali znesek pa je bil financiran z lastnimi sredstvi. 
Vozilo sta predala svojemu namenu na slovesnosti leta 1986 botra Franc in Kristina Hafnar. Avto 
je prevzel šofer Jože Hafner, st.

GV1 TAM 80T, letnik 1986
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Leto 1995

Tega leta je bil nabavljen nov društveni prapor (proizvajalec Ercigoj, d. o. o., Ljubljana) z novimi 
simboli in likom sv. Florjana. Pokrovitelj je bila krajevna skupnost Bitnje. Prapor je na slovesnosti 
sprejel takratni praporščak Anton Kokalj.

Leto 1996

V letu 1996 smo kupili novo motorno črpalko 
priznane znamke ROSSENBAUER; njena vre-
dnost je bila 2.300.000 SIT, ostalo pa so bila la-
stna sredstva članstva, veselic, nabiralnih akcij 
krajanov in drugo. Nabavili smo jo pri podjetju 
Mistar iz Ljubljane. Predstavnik zavarovalnice 
Triglav, ki je bila pokrovitelj motorne črpalke, jo 
je slovesno predal v uporabo Miranu Pogačni-
ku, takratnemu poveljniku operativne enote. 

Leto 1999

V letu 1998 so prišle na dan informacije, da bo GRS Kranj dalo iz svojih garaž gasilsko avtocister-
no TAM 190 T s 6.000 litri vode (letnik 1988). Po velikem zanimanju ostalih gasilskih društev v GZ 
MOK se je poveljstvo odločilo, da avtocisterno brezplačno dodeli v gasilsko društvo Bitnje. To je 
bilo za naše društvo velika pridobitev, saj pokrivamo precej gozdnih površin. Na Sorškem polju je 
precej kozolcev in cerkva, kjer ni požarne vode za gašenje. Omenjena avtocisterna je bila slovesno 
predana operativni enoti, blagoslovil pa jo je župnik Ciril Brglez. Botra vozila Slavi Bevčič in Marjan 
Hafnar sta predala ključe poveljniku, on pa šoferju Damjanu Vilfanu, ki lepo skrbi za vozilo. Avtoci-
sterna še danes služi svojemu namenu.

AC 16/25 GVM Renault Master, letnik 2006

Motorna brizgalna
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Leto 2001
Oba dihalna aparata Media sta bila že precej 
dotrajana in njuna varnost je bila že vprašljiva, 
poleg tega pa ni bilo več mogoče dobiti tudi 
rezervnih delov. Zato smo od gasilske zveze 
prejeli dva nova dihalna aparata znamke Inter-
spiro. V tem času se je na pobudo GZ MOK na 
Igu izšolalo kar nekaj operativnih članov, ki so 
bili usposobljeni za vstop v nevarni prostor in 
sámo uporabo aparatov.

Leto 2003

Od GZ MOK smo prejeli še dva nova sodobna 
dihalna aparata znamke Drager. Trenutno je 
za varno uporabo dihalnih aparatov usposo-
bljenih 12 operativnih članov.

Leto 2006

Že dalj časa smo se na sejah upravnega od-
bora pogovarjali o novem vozilu za prevoz 
moštva, saj se je v zadnjem obdobju močno 
povečalo sodelovanje operativnih članov in 
mladine na vajah ter udeležba na raznih izo-
braževanjih. Nujno je bilo nekaj storiti zlasti 
v zvezi s prevozom otrok, saj staro orodno 
vozilo, ki šteje že 22 let, ni več ustrezalo za-
konodaji in prometnovarnostnim predpisom. 
Zato smo leta 2006 po sklepu upravnega od-
bora začeli z akcijo nakupa novega vozila. Po 
zbranih ponudbah smo se odločili za Renault 
Master 120D v avto salonu REMONT LABO-
RE, kjer so bili najbolj ugodni pogoji. Avto smo 
dobili v začetku meseca marca 2006 in zanj 
odšteli 5.767.416,48 SIT. GZ MOK je prispeval 
2.000.000 SIT, ostalo pa smo zbrali sami. Ker 
je avto namenjen gasilski uporabi, je bilo po-
trebno narediti nadgradnjo v prtljažnem pro-
storu za opremo po tipizaciji GZ Slovenije in 
tapecirati prostor za potnike ter vgraditi sve-
tlobne in zvočne naprave. To je opravilo podje-
tje Suma Projekt, d. o. o., iz Most pri Komendi, 
kar nas je stalo še dodatnih 1.103.529,07 SIT. 
V mesecu maju smo avto registrirali in julija ob 
svečani prireditvi in blagoslovu župnika avto 
predali v uporabo. Botra župan MO Kranj Mo-
hor Bogataj in Gabi Bevčič sta ključe predala 
skrbniku vozila Juretu Jeraju.

 
Miran Pogačnik

ALU OKNA
  VRATA
    VERTOLOVI
      ZIMSKI VRTOVI
       FASADNI ELEMENTI

IZVEDBENO PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE,
PROIZVODNJA IN MONTAŽA

RUPA 32a, 4000 KRANJ
GSM: 041/652 752, E-mail: alu4m@siol.net

Tel.: 04 23 62 660 . 04 23 11 690
Fax: 04 23 62 661
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PoŽARNI BAzeNI
Načrte za gradnjo požarnih bazenov prostor-
nine 65.000 litrov vode je izdelal Metod Oblak 
iz Žabnice. Za gradnjo bazenov je bilo prido-
bljeno soglasje lastnikov zemljišč in soglasje 
od občine Kranj.

Leta 1957 se je pričela gradnja bazena v Sre-
dnjih Bitnjah pri Rihtarju. Občinska zveza je 
namenila 100.000 din za nabavo cementa. 

Leta 1961 se je zgradil drugi požarni bazen v 
Srednjih Bitnjah pri Udamu.

PoŽARNI  BAzeN V SPoDNJIH BItNJAH

Požarni bazen v Spodnjih Bitnjah je name-
njen za gašenje večjih požarov gospodarskih 
poslopij in stanovanjskih hiš. Nahaja se v Sp. 
Bitnjah 18. Prostornina bazena je okoli 70 ku-
bičnih metrov vode. Ta bazen pokriva z oskr-
bo požarne vode vso okolico Spodnjih Bitenj 
v premeru 400 m, kar pomeni od kmetije pri 
Kozinu do kmetije pri Zlekarju in kmetije pri 
Zajcu, ki nima v neposrednji bližini niti hidran-
ta in je v primeru požara popolnoma odvisna 
od tega bazena in pripeljane vode v cisternah. 
To je skupno 14 kmetij, ki so si sorazmerno 
blizu, kar še dodatno ogroža požarno varnost 
in 42 stanovanjskih hiš ter kmečkih kozolcev 
na Sorškem polju, ki bi se v primeru požara 
prav tako oskrbovali s požarno vodo iz tega 
bazena.

Leta 1962 se je v Spodnjih Bitnjah za kmetijo 
Rajgelj zgradil požarni bazen v velikosti 65.000 
litrov vode.

Leta 1967 je občinska gasilska zveza Kranj 
odobrila 300.000 din za izgradnjo požarnega 
bazena v Zgornjih Bitnjah pri telefonski cen-
trali.

Leta 1968 se je začela gradnja drugega baze-
na v Zgornjih Bitnjah pri Ribotu. OGZ Kranj je 
prispevala 450.000 din za material.

Miran Pogačnik

Izkop za požarni bazen v Spodnjih Bitnjah, 2001
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GRADNJA PRIzIDKA GARAŽe
Z nabavo nove opreme, še zlasti avtocisterne, 
ki smo jo dobili od GRS Kranj, se je pokazala 
prostorska stiska za garažiranje avtomobilov, 
zato je bilo nujno razmišljati o dodatnih pro-
storih oziroma o novi garaži.

Po nekajletnih prizadevanjih upravnega odbo-
ra in zapletov okrog raznih dovoljenj in soglasij 
so se v septembru leta 2004 končno pričela 
gradbena dela za prizidek. Vsa dela prve faze 
so gasilci izvedli prostovoljno. Dela je vodil in 
koordiniral Franci Rajgelj. Pokazala se je ve-
lika pripravljenost prostovoljnih gasilcev za 
pomoč pri izgradnji, saj smo od izkopa za 
temelje do zalitja betonske plošče potrebova-
li le dober teden dni. V veliko pomoč nam je 
bil naš član Marjan Hafnar s svojo gradbeno 
mehanizacijo, ki je opravil izkop in nam olajšal 
marsikatero fizično delo. Za delo od temeljev 
do strehe, instalacije, komunalno ureditev itd. 
je bilo porabljenih približno 350 prostovoljnih 
ur. Opravljenih je bilo tudi 120 ur za zidarje in 

šolanje, ki so bile plačane. Ob tej priložnosti 
gre velika zahvala podjetju Begrad za beton, 
ki ga je brezplačno prispevalo za temelje, in 
g. Radojeviču za podložni beton v garaži in 
položen asfalt pred garažo. Les za streho so 
darovali kmetje. 

Franci Rajgelj

Obdelava lesa za ''grušt'', Bitnje

PReGleD Del GARAŽe V DRUGI FAzI

Pričetek gradbenih del notranjega ometa in be-
toniranje tlaka ter izdelavo fasade smo pričeli 
13. 10. 2004 s postavitvijo fasadnega odra. Pri 
fizičnih delih je pomagalo 13 pridnih in vestnih 

kolegov, pripravljenih poprijeti za vsakršno delo. 
Ne smem pozabiti tudi na strokovno pomoč 
pri izvajanju zidarskih del, kjer je sodelovalo 5 
zidarjev. Vsi so se odpovedali plačilu za svoje 
delo. Če povzamem, je bilo opravljeno veliko 
dela in porabljeno malo časa. Pri ometavanju 
in fasadi ter betoniranju tlaka je bilo opravljeno 
222 (maltarskih) ur in 217 (zidarskih) ur.

Nato so bila opravljena pleskarska dela: ple-
skanje garaže, špalet na fasadi, pleskanje 
oken in zunanjih vrat skladišča, za kar je bilo 
porabljenih 40 ur. Po novem letu sem položil 
tudi ploščice v garaži.

Še enkrat bi se rad zahvalil vsem, ki so sode-
lovali pri izgradnji garaže in žrtvovali svoj dra-
gocen čas, ki ste ga prebili tudi med kolegi. 

Gradnja prizidka, 24.10.2003
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Posebna zahvala pa gre tudi Jožetu in Mariji 
Hafnar za pripravo kulinaričnih dobrot.

Vsega dela je bilo 479 ur.
Torej je bilo za celoten prizidek opravljenih pri-
bližno 1.000 ur.
Skupni stroški za prizidek so znašali 5.676.737 
SIT.
Od gasilske zveze mestne občine Kranj smo 
dobili 1.000.00 SIT denarne pomoči, ostalo pa 
smo zbrali sami.

ŠE ENKRAT ZAHVALA VSEM!

Niko Šušteršič

Pridni delavci, jesen 2003

Otvoritev garaže, 04.07.2004

Zahvala vsem, ki so pomagali pri prizidku
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DELOVNI ÈAS:
delavniki: 8 - 17 ure
sobota: 8 - 12 ure

Sp. Bitnje 22, �abnica, Tel.: 04/231-19-65

SERVIS AVTOMOBILSKIH

IZPUŠNIH CEVI
SERVIS AVTOMOBILSKIH

IZPUŠNIH CEVI
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INteRVeNCIJe PGD BItJe 1996–2008
10. 1. 96: V sredo, 10. 1. 96, ob 8.30, je prišlo 
do požara drvarnice Francke Vilfan, Zg. Bitnje 
171. Vzrok požara je odložen vroč pepel v dr-
varnici, požar pa se je končal brez večje škode 
na objektu. Sodelovali so trije gasilci.

2. 7. 96: Prišlo je do požara na pomožnem 
objektu pri Stanetu Plestenjaku v Zgornjih Bi-
tnjah. Vzrok požara je udar strele ob 21.40. Na 
objektu je bila vidna materialna škoda, uniče-
na streha in električna napeljava. Sodelovalo 
je 25 gasilcev iz PGD Bitnje.

4. 6. 98: PGD Bitnje je sodeloval na požaru 
gozda na Javorniku, kjer je ob 16.20 uri za-
gorela podrast. Za uspešno pogasitev požara 
smo uporabili požarne metle, pri tem pa nam 
je pomagal tudi PGD Jošt. Iz našega društva 
pa je sodelovalo 10 gasilcev.

23. 10. 98: Požar kontejnerja s kosovnimi od-
padki v Zg. Bitnjah, sodelovalo je 6 gasilcev.

5. 1. 98: Ob 19.40 je prišlo do požara na far-
mi v Žabnici. Zagorela sta hlev in podstrešje 
s krmo. To je bil požar v večjem obsegu. Pri 
gašenju so sodelovala vsa društva z desne-
ga brega Save. Ker gre za področje z majhno 
oskrbo vode, je bilo potrebno potegniti napa-
janje iz Žabnice, in sicer približno 2 kilometra 
tlačnih cevi. Po lokalizaciji požara je bilo po-

trebno vso krmo odstraniti izpod strehe, ker 
je bila uničena. Intervencija je trajala do 4.30 
in na njej je sodelovalo 27 gasilcev iz našega 
društva. 

31. 8. 99: Ob 10.50 je prišlo do požara na go-
spodarskem poslopju Staneta Kozjeka, Zg. 
Bitnje 20. To je bil eden večjih požarov zadnjih 
deset let. Poleg PGD Bitnje so pripomogla tudi 
nekatera sosednja društva, kot so PGD Jošt, 
PGD Stražišče, PGD Besnica – vsega skupaj 
51 gasilcev in gasilk. Škoda je bila vidna na 
objektu, in sicer je bilo poškodovano ostreš-
je, krma in nekaj mehanizacije. Intervencija je 
bila končana ob 21. uri. Kasneje smo gasilci 
pomagali pri zbiranju lesa za ostrešje in sámo 
sanacijo poslopja. 
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grosistična prodaja alkoholnih in brezalkoholnih pijač

»JANJA«

AVTOPREVOZNIŠTVO
Avtomobilsko zavarovanje

Helena Rozman s.p.
Križnarjeva pot 6, 4000 Kranj

tel. & fax: 04 23 16 916, tel. privat: 23 16 910

POLJSKI  PRIDELKI, SADJE  -  ZELENJAVA
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27. 9. 99: Ob 21.10 smo dobili poziv za ga-
šenje požara brunarice v Srednjih Bitnjah v 
gozdu. Obstajala je velika nevarnost razširitve 
požara v gozd. Intervencija je trajala 2 uri in v 
njej sodelovalo 27 gasilcev. 

7. 4. 2000: Požar gozda na Šmarjetni gori ob 
13.14. Izvozili smo z orodnim avtom in avtoci-
sterno. Teren je bil zelo nedostopen, zato smo 
smo vodo nosili z nahrbtnjačami. Požar je bil 
pogašen ob 16. uri. Iz PGD Bitnje je sodelova-
lo 9 gasilcev.

8. 7. 2000: Onesnaženje potoka Žabnica v Zg. 
Bitnjah, kjer je prišlo do velikega pogina rib. 
Vzrok je bil izlitje gnojevke v potok. Sodelovalo 
je 12 gasilcev. 

2. 9. 2000: V Stražišču, Pot na Jošta 47, je ob 
20.43 pri domačiji Andreja Dolenca prišlo do 
požara gospodarskega poslopja. V zelo krat-
kem času smo se odzvali na intervencijo, saj 
je v tem času  potekalo zaključno srečanje in 
pogostitev gasilcev, ki so delali na veselici. 
Sam dostop je bil otežen, ker je bil na cesti 
gost promet. Stanovanjski del in poslopje se 
je držalo skupaj, zato je bila prva naloga rešiti 
stanovanjski del. Hidrantno omrežje ni več za-
dostovalo za potrebe požarne vode, zato smo 

napeljavo vode naredili iz sosednjih bazenov. 
Leseno poslopje je bilo uničeno, prav tako pa 
tudi nekaj kmetijskih strojev. Hiša je bila obva-
rovana. Sodelovalo je 25 gasilcev. 

Sočasno, ob 21.40, je prišlo tudi do požara 
na gospodarskem poslopju Pr' Krnc Franca 
Rozmana na Križnarjevi 6 v Stražišču. Tako se 
je del enote selili z opremo in avtocisterno na 
drugo lokacijo, kjer so z notranjimi napadi vsto-
pili v prostor in gasili požar. S podstrešja je bilo 
potrebno odstraniti vso slamo in krmo, da se je 
preprečilo nadaljnje gorenje. Pri požaru nas je 
oviral dež. Imeli smo tudi hujšo poškodbo. 

7. 11. 2000: Poplave v Savski loki na lokaciji 
ISKRA. Intervencija je trajala od 9.40 do 15.  
Sodelovalo je 5 gasilcev.
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29. 4. 2001: Prišlo je do požara podrastja in 
trave ob poti na Jošta pod daljnovodi v Stra-
žišču. V gašenju požara je sodelovalo 5 ga-
silcev.

1. 4. 2002: Sodelovali smo pri gašenju požara 
na Javorniku, kjer je gorela gozdna podrast. 
Vključena je bila tudi avtocisterna, ki je dosta-
vila požarno vodo. Intervencija je trajala 3.5 
ure, sodelovalo pa je 12 gasilcev in gasilk.

16. 6. 2002: V nedeljo ob 19.50 smo pomaga-
li pri poplavah v Savski loki. Zaradi prevelikih 
količin padavin je poplavilo kleti v stanovanj-
skih blokih in kleti v zasebnih hišah. Sodelova-
lo je pet gasilcev in gasilk.

13. 9. 2002: Požar stanovanjske hiše pri Alojzu 
Pokornu iz Srednjih Bitenj. Požar je bil podta-
knjen in smo ga uspešno pogasili. Sodelovali 
je 22 prostovoljnih in 7 poklicnih gasilcev.

28. 1. 2003: Dobili smo obvestilo o požaru go-
spodarskega poslopja Andreja Vilfana v Žab-
nici 17, vendar pomoč gasilcev iz Bitenj ni bila 
več potrebna, ker so gasilci iz Žabnice uspeli 
požar že prej pogasiti.

13. 6. 2003: Ob 17.41 je bila organizirana is-
kalna akcija pogrešane starejše osebe. Sode-
lovali so gasilci iz PGD Bitnje, kinologi, policija 
in gorski reševalci. Pogrešano osebo so ob 
13. našli na Javorniku pod Joštom.

16. 3. 2003: Požar gozda na Čepuljah. Sodelo-
valo je 8 gasilcev iz PGD Bitnje. Po končanem 
gašenju smo imeli še dve uri požarne straže.

11. 11. 2003: Prišlo je do druge iskalne akcije 
v tem letu. Iskali smo iskali pogrešano osebo 
iz Zgornjih Bitenj. Poziv smo dobili ob 15.40, 
osebo pa našli ob 16.48. Sodelovali so gasil-
ci, policija, kinologi, vodniki psov in helikopter. 
Pri iskanju je sodelovalo 14 gasilcev iz Bitenj.

12. 3. 2004: Prišlo je do požara na gospodar-
skem poslopju Antona Kuralta v Spodnji Žab-
nici. Vzrok požara je bil vžig traktorja. Sodelo-
vali smo pri gašenju objekta in odstranjevanju 
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PIZZE
DNEVNE MALICE

HRANA PO NAROČILU

Spodnje Bitnje 2
tel. 04/231 14 82

odprto od pon. do sob.
od 6 - 22.30 ure

poškodovanih predmetov. Sodelovalo je 18 
gasilcev iz Bitenj.

30. 3. 2004: Ob 17.26 je zagorela zapuščena 
brunarica v Srednjih Bitnjah na jasi v gozdu 
Brezje. Vzrok požara je bila igra otrok z ognjem. 
Posebnost intervencije je bil otežen dostop do 
kraja, saj je bil teren razmočen, v neposredni 
bližini pa tudi gozd. Intervencija je trajala od 
17.26 do 20. Sodelovalo je pet poklicnih gasil-
cev in 12 gasilcev iz našega društva.

15. 5. 2004: V soboto, 15. 5., je prišlo do po-
žara na strehi pekarne Orehek in Foto GM 
na lokaciji bivše Planike. Vzrok požara je bilo 
varjenje izolacije strehe na objektu. Iz našega 
društva smo imeli avtocisterno, orodno vozilo, 
sodelovalo pa je tudi 15 naših gasilcev. Objekt 
je bil povsem uničen Intervencija je trajala 6 ur, 
kasneje pa smo imeli še požarno stražo. 

16. 6. 2004: Na ta dan je naše kraje zajelo 
hudo deževje in povzročile poplave oziroma 
vdor vode v stanovanjske objekte in kleti. Na 
Šempetrski ulici v Stražišču smo črpali vodo 
iz kleti z MB in reševali predmete iz prosto-
rov. Črpanje je trajalo dve uri in sodelovalo je 
8 gasilcev.

20. 6. 2004: Vdor strele v dimnik stanovanjske 
hiše v Zg. Bitnjah. Do požara ni prišlo, le pre-
verili smo notranjost. Sodelovalo je 10 gasil-
cev PGD Bitnje in pripadnike poklicne enote. 

21. 8. 2004: V nedeljo, 21. 8., je bila enota Bi-
tnje ponovno aktivirana zaradi udara strele v 
kozolec v Spodnjih Bitnjah pri Darku Porenti. 
Udarila je strela in vneli sta se krma in streha 
v kozolcu, ki smo ju s pomočjo GRS Kranj in 
PGD Žabnica odstranili ter požar pogasili v uri 
in pol. Sodelovalo je 13 gasilcev iz PGD Bi-
tnje.

6. 6. 2005: Dimniški požar v Srednjih Bitnjah 
97. Intervencija je trajala eno uro in prisotni so 
bili tudi gasilci GRS Kranj in trije gasilci iz PGD 
Bitnje.

4. 7. 2005: Tega dne je prišlo do požara sta-
novanjske montažne hiše v Seljakovem nase-
lju v Stražišču. Vzrok požara je bila električna 
instalacija v kurilnici. Požar je povsem uničil 
hišo, zato smo pomagali tudi pri pospravljanju 
opreme v hiši. Hiša je bila kasneje porušena.

15. 12. 2005: Požar v kurilnici v Spodnjih Bitnjah 
50, kjer se je vnela žerjavica v posodi. Trije ga-
silci z avtocisterno in enota poklicnih gasilcev so 
požar pogasili ter nudili pomoč eni osebi, ki je 
težko dihala zaradi vdihanega dima. 

19. 10. 2006: V četrtek, 19. 10. 2006, je PGD 
Bitnje sodeloval na intervenciji v Lazah, bivša 
opekarna v Stražišču, kjer je prišlo do onesna-
ženega bližjega potoka, kamor se je izlivalo 
hidravlično olje iz bližnje livarne. Na dolžini 
100–150 m smo postavili pivnike in z lopata-
mi pobirali olje iz potoka. Intervencija je trajala 
približno dve uri, na njej pa so sodelovali tudi 
gasilci PGD Stražišče in GRS Kranj.
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- ometi
- zidava
- fasade
- adaptacije
- postavitev opaža
- tlakovanje dvorišč

Zg. Bitnje 102a
tel.: 041/399 337, fax: 04/2317 999

e-mail: nikosp@siol.net
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10. 4. 2007: Požar gozda na Čepuljah ob 9.20 
do 12. Pomagali smo ga gasiti s štirimi gasilci 
in avtocisterno, s katero smo dostavili požarno 
vodo iz Javornika.

10. 4. 2007: Istega dne je prišlo tudi do požara 
v mizarski delavnici Vehovec v bivših prosto-
rih Tekstilindusa. PGD Bitnje je bil med vrača-
njem z intervencije na Čepuljah z avtocisterno 
in orodnim vozilom preusmerjen na lokacijo 
Tekstilindus. Na tej intervenciji so bila aktivira-
ni gasilci iz GZ MOK. Vzrok požara je bilo vžig 
v silosu z lesnim prahom in žaganjem. Pozneje 
smo sodelovali tudi pri požarni straži in od-
stranjevanju posledic požara. Na intervenciji je 
sodelovalo 12 operativnih gasilcev in interven-
cija je za PGD Bitnje trajala od 12. do 14. ure 
in od 21. do 24. ure.

26. 4. 2007: Požar gozda v Stražišču pod dalj-
novodom. Ob 16.55 smo se odpravili z avtoci-
sterno in GVM1 na kraj požara, kjer smo začeli 
z gašenjem severnega dela požarišča. Zaradi 
pomanjkanja vode se je vzpostavilo verižno 
napajanje vode. Vodo smo vozili iz Stražišča. 
Aktivirana je bila celotna enota GZ MOK. Inter-
vencija je trajala približno 2 uri, požarna straža 
pa do jutra. Iz PGD Bitnje je sodelovalo 13 ga-
silcev in gasilk.

18. 5. 2007: Ob 9.15 je prišlo do požara strehe 
na tovarno Iskratel na Laborah. Pri vzdrževal-
nimi delih se je vnela izolacija v strehi. Večje 
škode ni bilo; pri gašenju je sodelovalo je 6 ga-
silcev z AC in GVM1.

4. 9. 2007: Tega dne je prišlo do požara na sta-
novanjski hiši na Sitarski ulici v Stražišču. Vzrok 
požara je bilo udar strele. Zagorelo je podstreš-
je, po pogasitvi požara smo očistili podstreš-
je in s PVC-folijo prekrili hišo. Poleg poklicne 

enote Kranj so se sodelovali tudi gasilci PGD 
Stražišče in PGD Bitnje, in sicer 14 gasilcev. 

18. in 19. 9. 2007: V torek in sredo so tudi 
naše kraje zaradi velikih količin padavin v zelo 
kratkem času zajele poplave. Najprej smo po-
sredovali v Savski loki, popoldne pa na osmih 
lokacijah v Bitnjah, ponoči 19. 9. pa še v be-
tonarni Begrad pri bivši tovarni Planika. Na te-
renu smo uporabili vse črpalke in opremo za 
prečrpavanje vode. Na intervenciji je sodelo-
valo 20 gasilcev in gasilk iz PGD Bitnje. 

4. 10. 2007: Iz centra za obveščanje smo ob 
13. dobili obvestilo o požaru v objektu EKOL 
v Lazah 18, bivša Cegelnica, kjer je prišlo do 
vžiga barv. Ob prihodu so požar že pogasili 
gasilci GRS Kranj. Vrnili smo se ob 13.30, na 
intervenciji pa je sodelovalo 6 gasilcev.

Miran Pogačnik
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KALAN FRANC Rafael s.p.
Gasilska ulica 7

4000 KRANJ
Tel.: 04/2311 520

Montiranje
kovinskih ograj

VINCENCIJ
ŠUBIC s.p.

Zg. Bitnje 141, 4209 Žabnica
Tel.: Gsm: 051/ 413 373

Fax: 04/ 231 57 69
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UVoDNIK K NAGoVoRoM DelUJoČIH DRUŠteV V KRAJU
Bitnje so nastale že okoli leta 1000. Prvi pisani viri omenjajo našo domačo vas že davnega leta 
1160, sprva z imenom Veitingen, v drugi polovici 19. stoletja pa kraj dobi slovensko ime Bitinje, ki 
pa se čez čas preimenuje v današnje ime Bitnje. Bitnje sestavljajo tri naselja: Zgornje, Srednje in 
Spodnje Bitnje, ki so povezana v krajevno skupnost Bitnje. Značilnost kraja je idilična lega, obda-
na z gozdovi, polji, čudovitim razgledom na bližnje gore, s kančkom pridiha mestnega življenja. 
Posebna značilnost kraja pa smo prebivalci sami. Smo mešanica staroselcev in priseljencev, ki 
se uspešno povezujemo v življenje in delo raznih lokalnih skupnosti. V kraju poleg najštevilčnej-
šega gasilskega društva delujejo še društvo upokojencev Bitnje - Stražišče, kulturno umetniško 
društvo Bitnje, nogometno društvo in zveza borcev za vrednote NOB Slovenije.

lJUDSKA KNJIŽNICA BItNJe
Knjižnica v Bitnjah je imela svoj začetek še 
pred drugo svetovno vojno. Takrat so ljudje 
brali predvsem leposlovje, nekaj pa je bilo tudi 
priročnikov. Med vojno so ljudje knjige prenesli 
domov in v skrivališča, tako da so potem lah-
ko spet nadaljevali s knjižnično dejavnostjo. Z 
leti so se povečevala tudi sredstva za nakup 
novih knjig in tako se je število knjig poveče-
valo. Najbolj obiskana je bila knjižnica nekje 
po 1970. letu. Kasneje jo je seveda izpodrinila 
televizija, vendar samo začasno. Sedaj ugota-
vljamo, da nam pisana beseda še vedno veliko 
pomeni, tako da se število obiskov v naši knji-
žnici spet povečuje. K temu pa pomagajo tudi 
razni krožki v KS Bitnje, za kar so odgovorni v 
KUD Bitnje. 

Sedaj knjižnica deluje v okviru Potujoče knji-
žnice Kranj. Letno se knjige zamenjajo kar šti-
rikrat, tako da imam vedno na voljo novitete. 
Kadar pa kakšne knjige trenutno nimam, pa 
lahko vedno poiščem knjige iz drugih knjižnic 
in razveselim bralca, ki mu tako ni treba iskati 
knjige drugod. Vsem, ki knjižnice še niste obi-
skali, naj povem, da je odprta vsak četrtek od 
17. do 19. ure, tudi med počitnicami. 

V knjižnico je vpisanih tudi veliko gasilcev, 
predvsem mladih. Nekajkrat so se termini ga-
silskih vaj in knjižnice križali in je bilo precej 
smeha, ker so otroci prehajali z vaje v knjižni-
co in nazaj. Takrat je precej trpela disciplina, 
ampak z dobro voljo se je vse uredilo.

Da knjižnica dandanes sploh obstaja, pa ste 
vendarle zaslužni predvsem gasilci, saj ste od-
stopili prostor za to dejavnost. Na začetku je 
bilo še nekaj prilagajanj, ko ste še imeli nekaj 
svojih pripomočkov v omarah. Tudi mraz mi ni 
mogel do živega – kljub temu sem vztrajala. 
Zato bi se vsem gasilkam in gasilcem, pred-
vsem vašim vodjem, rada še posebno zahva-
lila, da ste tako velikodušno sprejeli mene in 
knjige v vaš gasilski dom.

Ob vašem visokem jubileju vam iskreno česti-
tam in vam želim še veliko prijetnih druženj in 
čim manj pravega gašenja požarov in drugih 
dejavnosti.

Mojca Mavec, 
knjižničarka

knjižnica
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Saša Homan s.p.

Zgornje Bitnje 315, 4209 Žabnica

Bioenergoterapevt in svetovanje

Saša Homan s.p.

vodovod ∙ ogrevanje ∙ plin

Ivan Marijan s.p.
Sr. Bitnje 116, 4209 Žabnica

Tel.: 04 23 11 858, Fax: 04 23 16 729, GSM: 040 576 664
E-pošta: ivan.marijan.s.p.@siol.net
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SoDeloVANJe KUD BItNJe S PGD BItNJe

Že nekaj let je minilo od začetkov delovanja 
Kulturno umetniškega društva Bitnje.

Leta 2003 se je med nekaj prostovoljci porodila 
zamisel, da bi nekaj naredili za svoj kraj. Svoje 
ideje smo sprva začeli uresničevati v okviru kra-
jevne skupnosti Bitnje pod imenom Odbor za 
kulturne dejavnosti, od leta 2004 pa pod ime-
nom KUD Bitnje. Aktivnosti smo začeli in jih še 
izvajamo v najetih prostorih Gasilskega društva 
Bitnje in tu so se tudi naše poti prvič srečale. 

Vsak teden okoli štirideset ljudi prestopi prag 
kletnega prostora v gasilskem domu, kjer se 
srečujemo ob različnih dejavnostih. Od naj-
manjših, ki obiskujejo pravljični krožek, malo 
večjih, ki se urijo v ročnih spretnostih na ustvar-
jalnih uricah, pa do klekljaric, ki spretno suče-
jo klekeljne po punklju in obiskujejo klekljarski 
krožek, vezilj, ki ,,rišejo” s šivanko po platnu, in 
ustvarjalk, ki ustvarjajo na mesečnih delavnicah 
za odrasle. Potem so tu še nadebudni bralci, 
ki se vsakih štirinajst dni srečujejo na bralnem 
krožku Sorško polje in ne nazadnje akterji kra-
jevnega glasila Informator.

Naše delovanje zajema tudi pripravo in orga-
nizacijo prireditev: pomladne, novoletne obda-
ritve otrok, Direndaj in miklavževanje. Pri vseh 
prireditvah vedno lahko računamo na pomoč 
gasilcev. 

Gasilci aktivno sodelujejo pri organizaciji Diren-
daja, v prvi vrsti pa se vedno lahko zanesemo 
nanje in izkoristimo njihovo prvobitno nalogo 
varovanje ljudi, njihovega premoženja in pred-
vsem varovanje pred ognjenimi zublji.

Ne znamo si predstavljati prireditev v gasilskem 
domu brez gasilcev, ki na naši prometni cesti 
Kranj–Škofja Loka urejajo promet in ljudem 
omogočijo varen prehod cestišča. 

Lahko zapišemo, da sodelovanje med gasilci 
in člani našega društva vse bolj raste in se širi. 
Precejšnja zasluga gre ustanovitvi nove komisi-
je za stike z javnostjo (PR), ki je nastala v okviru 
KS Bitnje in povezuje vsa društva in organiza-
cije, ki delujejo v naši krajevni skupnosti. Mlade 
gasilke in gasilci so v krajevno skupnost in v 
svoje vrste prinesli nov, svež veter. 

Kljub prostorski stiski in finančnim težavam, s 
katerimi se spopadamo tako v naših kot tudi 
v gasilskih vrstah, ostajamo optimistični in pol-
ni novih idej. Pravijo, da na mladih svet stoji – 
tega se še kako zavedamo, zato gradimo naše 
nadaljnje cilje s pomočjo mladih. Spoštujemo 
pa tudi znanje in modrost starejših ter se pove-
zujemo z vsemi društvi in organizacijami v KS, 
med njimi tudi s PGD Bitnje.

Naj ob praznovanju domačega gasilskega dru-
štva izrečemo še čestitko ob tako častitljivemu 
prazniku in zaželimo vsem gasilkam in gasil-
cem veliko prijetnega druženja in srečevanja z 
željo, da bi se z ognjenimi zublji spopadali le 
na vajah.

Kulturni pozdrav!

Tatjana Muraja Oblak

Mateja Arhar

Direndaj

Direndaj
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Rudi PLESTENJAK s.p.

ORODJARSTVO
PREDELAVA KOVIN 
 IN PLASTIČNIH MAS

SR. BITNJE 60, 4209 ŽABNICA
TEL: 04/ 23 16 051, 04/ 23 16 050, FAX: 04/ 23 12 315
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zDRUŽeNJe BoRCeV zA VReDNote NoB

V letu 2008 praznuje 80-letnico PGD Bitnje. Z 
veseljem ugotavljam, da tudi naši člani so in 
še danes delajo v gasilskih vrstah. ZB je bila 
ustanovljena 1948, torej tri leta po koncu dru-
ge svetovne vojne. Vanjo so se vpisali vsi, ki 
so kakor koli sodelovali v osvobodilnem uporu 
proti okupatorju. Člani ZB so sodelovali v vseh 
organizacijah in društvih v Bitnjah, pri raznih 
humanitarnih akcijah, izletih in proslavah, po-
svečenih spominu na dogodke iz NOB.

V letih 1952–1955 je bila na področju od Zg. 
Bitnja do Sv. Duha in v hribih od Križne gore 
do Čepulj ustanovljena lokalna oblast – obči-
na Žabnica in občinski odbor ZB. Ta odbor 
je predlagal občinski praznik, ki naj bi bil 27. 
marca – v spomin na bitko na Malem rovtu iz 
leta 1942, in postavitev osrednjega spomenika 
žrtvam v drugi svetovni vojni. Krajevni praznik 
smo prvič praznovali 1953, julija 1957 pa je bil 
slavnostno odkrit spomenik NOB v Žabnici. Po 
ukinitvi občine Žabnica je nastala samostojna 
organizacija ZB Bitnje. Število članov se je iz 

leta v leto spreminja-
lo. Danes nas je 52, od 
tega še 9 udeležencev 
NOB. Statut nam omo-
goča sprejem novih čla-
nov in spremembo ime-
na (Združenje borcev za 
vrednote NOB Bitnje). 
Naša organizacija je od-
prta glede strankarske 
ali verske pripadnosti. 
Pogoj so le vrednote 
Maistrovih borcev, NOB 
in veteranov vojne za 
Slovenijo, zato pri svo-
jem delu največ pozor-
nosti posvečamo ohra-
nitvi spomina na težke 
čase 1941–1945. To sta 

krajevni praznik, 27. marec, in 1. november. 
Pri delu nismo osamljeni. V mislih imam pred-
vsem PGD Bitnje, ki nam od vsega začetka 
stoji ob strani. Ob dnevu spomina na mrtve 
so gasilci vedno postrojeni na komemoraciji 
pri spomeniku NOB v Žabnici. Na spominski 
slovesnosti na Planici pri spomeniku NOB or-
ganizirajo redarsko službo, postavijo klopi za 
starejše obiskovalce … in izvedejo samostoj-
no gasilsko vajo v sodelovanju s sosednjimi 
PGD. Člani društva z vodstvom so nam vedno 
stali ob strani, nanje se lahko vedno zanese-
mo. Takega sodelovanja si želim še naprej in 
beseda hvala je premalo za njihovo delo v KS 
Bitnje.

Zato ob jubileju PGD Bitnje v imenu Združenja 
borcev za vrednote NOB Bitnje zaželim mno-
go uspešnega dela, medsebojne pomoči in 
tovariških odnosov.

Janez Košir, 
predsednik

Komemoracija na Planici, 2002
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Ko BoM VelIK, BoM GASIleC
Gasilci GD Bitnje so člani društva, ki že vrsto 
let sodeluje z najmlajšimi. V vrtcu se vsako leto 
znova veselimo vožnje z gasilskim avtom, ki 
nas popelje v dom gasilcev našega kraja. Ob 
tem se ne bojimo niti sirene, ki jo vklopi šofer. 
Ker smo aktivni raziskovalci opreme in pripo-
močkov, ki jih gasilci ob delu potrebujejo, smo 
vedno znova navdušeni, da si vse to lahko ogle-
damo. Prav nič hudega se nam ne zdi, če nas 

ob igri poškropi voda, saj se nato v gasilskem 
domu ogrejemo s toplim čajem, ob katerem ni-
koli ne manjka niti sladkih dobrot. Ti obiski po-
menijo pridobivanje izkušenj o gasilcih, otroci 
pa pridobijo občutek, da je tej skupini ljudi zelo 
lepo pripadati. Ob tem obisku se seznanimo 
tudi s tem, kako moramo ukrepati ob nezgodah 
z ognjem. Pika na i pa je za naše otroke še vo-
žnja z gasilskim avtom nazaj do vrtca.

IZ OTROŠKIH UST: 

Kaj mi je bilo najbolj všeč?
da smo prižgali sireno, –
da smo se igrali in škropili z vodo,,   –
da smo toliko videli in so nam gasilci  –
pokazali svojo opremo in sredstva,
ko so Ožbeju povili roko, –
ko smo se slikali skupaj z gasilci, –
ko so gasilci črpali vodo, –
gasilski avto in oprema, –
da sem se peljal z gasilskim avtom. –

Ob 80. letnici uspešnega dela iskreno čestitamo in se veselimo nadaljnjega skupnega 
sodelovanja. 

Otroci in strokovne delavke vrtca Biba
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CEMENTNINARSTVO
STANONIK

Jože Stanonik s.p.

Sr. Bitnje 47
4209 Žabnica

tel.: 231 68 10
fax: 231 68 11

Gsm: 041 654 371

LADA, FIAT, ŠKODA
Marko Brenkuš s.p.

Milje 16, 4212 Visoko

04 /253-11-24

041/522-758

04 /253-11-24

041/522-758

RADEJ
AVTOELEKRTIKA AVTOELEKRONIKA

BOSCH SERVIS

Kranj
Zgornje Bitnje 157a
4209 Žabnica

tel.: 04/ 231 21 57
GSM: 041 765 833

www.avtoelekrtika-radej.si
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ŽIVlJeNJe IN Delo V DRUŠtVU

Vseskozi so se gasilci srečevali ne le na in-
tervencijah, temveč tudi na prijetnejših, kul-
turnih prireditvah. Prav gotovo se vsak izmed 
njih spominja številnih veselic, ki jih je društvo 
organiziralo v poletnem času. Gostovali smo 
na travnikih in dvoriščih mnogih vaščanov, 
celo na nogometnem igrišču in v gozdičku. 
Na veselicah smo imeli bogate srečelove z 
avtomobilom, motorjem in kolesom za glavne 
nagrade. Vse so spremljali dobri ansambli in 
zato se je pelo, plesalo in pilo kar po dva dni. 
V Bitnjah so nam peli in igrali mnogi. Med njimi 
tudi: Ansambel Slavka Avsenika, Štirje kovači, 
Henček, Beneški fantje, Don Juan, Monroe, 
Stoparji, Gamsi, The Drinkers, Boh Bomagej, 
Kiki band, Strmina, Vesele Štajerke, Mlade 
frajle, Kingston, Ansambel Lojzeta Slaka, Ato-
mik Harmonik ter Turbo Angels. Člani društva 
so pomagali pri strežbi, peki, prodaji srečk, da 
ne omenjam samih priprav ob postavitvi točil-

nih pultov, odra, šotora … Navsezadnje je na 
vrsto prišlo tudi pospravljanje in vselej nam je 
s skupnimi močmi uspelo. Po izračunu dobič-
ka smo si v zadnjih letih soorganizatorji veselic 
postregli s piknikom. Pripravili smo si zabav-
ni program s športnimi igrami, dobro malico, 
osvežilno pijačo in dobro glasbo.

Ešalon ob praznovanju 70. letnice, 1998

Florjanova maša, Bitnje 10.05.1998

Prevzem pionirske brizgalne, 1997

Gasilski piknik, 20.08.2006

Drsanje na Jezerskem, 2002
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Dobro obiskana oblika družabnega življenja so 
tudi izleti. Člane, mladino, veterane in članice 
nas je letno vsaj enkrat odneslo na izlet po Slo-
veniji. Obiskali in ogledali smo si znamenitosti 
že skoraj vseh pokrajin, predvsem v povezavi 
z gasilstvom in zgodovino.

Vsakoletno obiskujemo tudi srečanja članic, 
veteranov in mladine na državni ravni. Orga-
nizatorji nam pripravijo različne predstavitve, 
zabavno tekmovalne igre in še veliko drugih 
zanimivih stvari.

Bolj kulturno obarvane so proslave, parade in 
obletnice, ki so se odvijale v društvu. Vedno 
se je zbralo veliko število gasilcev, ki so pono-
sno stali pred častnimi gosti. Med njimi so bili 
župani, župniki in drugi pomembni ljudje, ki so 
tako ali drugače pomagali. Na takih prireditvah 
so gasilci v lepih svečanih oblekah, ki jih kra-
sijo zasluženi čini in funkcijski znaki. Ponosno 
držijo v rokah praporje, ki predstavljajo zgo-
dovino vseh gasilcev. Te slovesnosti so bile 
namenjene okroglim obletnicam delovanja v 
društvu, prevzemu novih vozil, izdelavi in nad-
gradnji gasilnega doma in podobno.

Tadeja Ovniček

Izlet v Postojno, 26.12.2000

Gasilski piknik, 20.08.2006

Kopanje v tržiškem bazenu, 07.07.2001

Trgatev, 2005

Izlet članov PGD Bitnje v Vipavo, marec 2008
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VIzIJA PRIHoDNoStI
Vsak človek ima v svojem življenju in tudi v 
okolici, v kateri deluje, neko vizijo za razvoj in 
napredek. Prav tako je tudi v našem gasilskem 
društvu. V prvi vrsti je potrebno poskrbeti za 
nemoteno delovanje operative in brezhibno 
gasilsko opremo, saj je operativa tisto, zaradi 
česar je gasilstvo nastalo in še danes opra-
vičuje svoj obstoj. Veliko pozornost bomo 
usmerjali v izobraževanje in praktično usposa-
bljanje gasilcev in otrok na področju gasilstva. 
Udeleževali se bomo gasilskih tekmovanj in 
tudi ostalih prireditev. Izvajali bomo vse aktiv-
nosti po točkovniku in praktične vaje. V letu 
2008 praznujemo 80-letnico ustanovitve gasil-
skega društva in s tem bo povezanih kar nekaj 
dejavnosti, kot je izdaja biltena o delovanju 
PGD Bitnje, slavnostna seja, izvedba slove-
snosti z veselico, gasilska parada in še veliko 

PLUT d.o.o.
Podjetje za proizvodnjo orodij in naprav

Rezkanje z cnc tehnologijo

SRECO PLUT
Zg. Bitnje 193, 4209 Zabnica

tel: 04 231 72 72, fax: 04 231 72 71, GSM: 041 607 057
e-mail: plut@siol.net

drugega. Potrebno bo začeti z aktivnostmi za 
nabavo novega orodnega vozila, saj je staro 
orodno vozilo TAM 80T staro 22 let in tehnično 
več ne zadostuje potrebam operative za  var-
no opravljanje vseh nalog. Postopoma bomo 
nabavljali tudi novo potrebno opremo za ope-
rativno delo ter zaščitno opremo za gasilce. 
Načrtujemo tudi preureditev dvorane, prostor 
za orodje in opremo ter zamenjavo dotrajanih 
zunanjih oken in vrat. Želimo tudi izdelati pod-
strešni prostor nad novo garažo kot predaval-
nico za izvedbo raznih izobraževanj in prostor 
za družabna srečanja. Tako nam z dobro voljo 
in zagnanostjo ter s finančnimi zmožnostmi ne 
bo zmanjkalo dela in novih idej. Vsi si želimo, 
da bi šli v korak s časom in z moderno tehniko 
ter znanjem novim nalogam naproti.

Miran Pogačnik
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zGoDIlo Se Je...

Lojze 50. let, 2002 Zimsko rajanje, 2002 Družabne igre, 2004

Sankanje na Jezerskem, 2006

Mmmmmmmmm kako je dober, 1999 Veselo zimsko rajanje, 2000 Naš Lojze, 1999

70 letnica društva
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r a č u n o v o d s t v o
s v e t o v a n j e

a d m i n i s t r a c i j a

Gasilska šranga, 1999 Presenečenje na veselici, 2001

Skupinska slika 2008
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MIZARSTVO
JEZERŠEK Stane
Zg. Bitnje 97, 4209 Žabnica

tel./faks: 04/231 15 50

Delovni čas: ponedeljek zaprto, torek 7.30-12.30
sreda, četrtek, petek 8.00-12.00 in 14.00-19.00, sobota 7.00-13.00 ure

Andreja Broder s.p.
Srednje Bitnje 51, 4209 Žabnica

Tel.: 04/23 12 702

FRIZERSKI SALON

Sr. Bitnje 128
4209 Žabnica

mobitel: 041/641 204
telefon: 04/2316 020

fax: 04/2316 021

STORITVE Z GRADBENO MEHANIZACIJO IN PREVOZI

HAFNAR MARJAN
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tel., fax: +386 4 2314 940
gsm: +386 51 637 492

www.gostilnastrahinc.com

Zgornje Bitnje 32
4209 Žabnica
Slovenija
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