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KAZALO

Drage krajanke, spoštovani krajani!

Kot da bi bilo še le včeraj, ko smo zakora-
kali v leto 2010, pa je že pred nami novo 
leto 2011. Polno upanja, neznanih stvari, 
novih želja.

Pred nami pa je tudi nova številka 
Informatorja, že 32. po vrsti. Spet smo 
zapisali precej besed. Preberite si, kaj vse 
se je in se bo dogajalo v naši vasi.
Z jesenskimi volitvami smo tudi v Bit-
njah izvolili novi Svet krajevne skupnos-
ti. Preberite si o tem, kakšne naloge smo 
si članice in člani Sveta zadali, preberite 
pa tudi, kaj smo zapisali vsak o sebi.
Svet KS pa sam po sebi ni dovolj. Da 
lahko deluje in uresničuje zadane cilje, 
mora imeti za seboj ljudi dobre volje, ki 
delujejo za kraj in v kraju. Pridružite se 
tudi vi in po svojih močeh prispevajte za 
dobro naših Bitenj.

Naj vam v imenu uredništva Informator-
ja zaželim veselo praznovanje in bodite 
srečni, zdravi, veseli v novem letu 2011!
In ... se beremo spet v pomladni številki 
Informatorja, ko bo pred vami že 33. po 
vrsti.

Mateja Arhar, 
urednica

uredništvo: Mateja Arhar, Mirjana 
Jurjevec, Tatjana Muraja Oblak, 
Nataša Hafnar
tehnična urednica: Danaja Oblak
oblikovanje: Lubenica, design studio 
tisk: Tiskarna Peg

BESEDA

UREDNIŠTVA

Sreča je v malih stvareh … v stisku rok, v dobri knjigi, 

v lepih trenutkih, ki jih podarimo drugim, v iskrenih očeh, 

v ljubkem nasmehu, v nežni melodiji, v pravih prijateljih …

Naj bo vaše novo leto srečno, uspešno, veliko se smejte, 

bodite zdravi!

Vesele praznike ter srečno 2011!

KS Bitnje ter društva in organizacije, ki delujejo v Bitnjah
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SVET KS

OBVEŠčA OBVESTILA

KRAJANOM

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

1. tekoča vzdrževalna dela na objektih v 
javni rabi: poslovni prostori in domovi 
krajevnih skupnosti, ki so namenjeni 
osnovi dejavnosti, igrišča, parki, zele-
nice, avtobusna postajališča, spominska 
obeležja,

2. tekoče vzdrževanje objektov gos-
podarske infrastrukture: ceste, javna 
razsvetljava.

Za sporočanje vseh pripomb glede 
vzdrževanja cest, vzdrževanja javne 
razsvetljave, pluženja, vzdrževanja 
avtobusnih postajališč in vsega, kar 
je našteto v navedenem sklepu, od 1. 
1. 2008 naprej uporabljajte naslednje 
telefonske številke:

Vzdrževanje cest, MOK
Boštjan Zavrl
tel.: (04)237-31-57
gsm.: 041 600 384
e-mail: bostjan.zavrl@kranj.si

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

Mestna inšpekcija, MOK
Janez Rakar
tel.: (04)237-32-20
e-mail: janez.rakar@kranj.si

Pluženje, MOK
Boštjan Zavrl
tel.: (04)237-31-52
gsm.: 041 600-384
e-mail: bostjan.zavrl@kranj.si

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

Pluženje, Komunala (vodja enote)
Primož Bajželj
gsm.: 051 351-852

Javna razsvetljava, MOK
Stanislav Koren
tel.: (04)237-31-57
gsm.: 031 377-021
e-mail: stanislav.koren@kranj.si

Javna razsvetljava, Vigred
Koncesionar

Avtobusna postajališča, MOK
Bojan Leskovar
tel.: (04)237-31-41
gsm.: 041 692-842
e-mail: bojan.leskovar@kranj.si

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

TEKOČE VZDRŽEVANJE NA PODROČJU KS BITNJE
 V UPRAVLJANJE MESTNI OBČINI KRANJ

POMEMBNO OBVESTILO!

Divja odlagališča smeti v gozdu prijavite na e-mail: mestna.inspekcija@kranj.si 
ali na naslov: Mestni inšpektorat, Stritarjeva 8, 4000 Kranj.
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Svet ks bitnje 2010-2014

Na 1. konstitutivni seji KS Bitnje sta bila 
izvoljena predsednik in podpredsednik 
Sveta KS Bitnje. Na 2. seji pa so bile 
potrjene tudi ostale komisije KS Bitnje.

člani sveta KS Bitnje

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

Komisije KS Bitnje

V komisije KS Bitnje se lahko delegira tudi 
ostale krajane, ki niso člani sveta KS. Zato 
prosimo vse, ki bi želeli aktivno delati na 
katerem od naštetih področij, da se javite 
in po svojih zmožnostih prispevate za 
boljši jutri.

Podpora
Predsednik: Janez Stanonik
Član: Boris Oblak

Komisija za stike z javnostmi in  
prireditve (PR)
Predsednik: Mateja Arhar
Člani: Marjana Jekovec, Irena Dolenc, Janez 
Stanonik, Nataša Hafnar, Milan Mavec, 
Tatjana Muraja Oblak, Andrej Zalokar
Komisija skrbi za:
- izdajanje informatorja,
- oglaševanje,
-  prireditve  

(novoletno obdarovanje otrok, prihod 
pomladi,ostale prireditve),

- stike z mediji,
-  sodelovanje z drugimi društvi in orga-

nizacijami v KS.

Komunalna infrastruktura
Predsednik: Branko Mesec
Član: Marjan Hafnar

Športno kulturni park Bitnje
Predsednik: Branko Mesec
Člani: Aleš Arhar, Zvone Hafnar, Janez 
Stanonik, Boris Oblak, Franci Porenta

Urejanje struge potoka Žabnica
Predsednik: Teja Demšar
Člani: Jernej Demšar

Komisija za medgeneracijsko  
sodelovanje
Predsednik: Marjana Jekovec

Komisija za ekologijo
Predsednik: Marjana Jekovec
Člani: Irena Dolenc, 
Tatjana Muraja Oblak

Ceste
Predsednik: Janez Stanonik
Član: Marjan Hafnar

Javna razsvetljava
Predsednik: Janez Stanonik  
Član: Marjan Hafnar

Komisija za človekoljubno pomoč
Predsednik: Irena Dolenc
Član: Marjana Jekovec

Sreča je v malih stvareh … v stisku rok, v dobri knjigi, 

v lepih trenutkih, ki jih podarimo drugim, v iskrenih očeh, 

v ljubkem nasmehu, v nežni melodiji, v pravih prijateljih …

Naj bo vaše novo leto srečno, uspešno, veliko se smejte, 

bodite zdravi!

Vesele praznike ter srečno 2011!

KS Bitnje ter društva in organizacije, ki delujejo v Bitnjah
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Predstavitev članov sveta KS Bitnje

Boris Oblak - predsednik
V Bitnjah se pogosto sliši izrek: 
“To so Bitnje. V Bitnjah nikoli ničesar ni 
bilo in nikoli ničesar ne bo.” 

Za delo v Svetu krajevne skupnosti 
sem se odločil zato, da po svojih močeh 
pripomorem, da bomo skupno ta mit 
ovrgli.

Sem poročen in skupaj z ženo in tremi 
otroki stanujem v Zgornjih Bitnjah. Za-
poslen sem v podjetju Abakus plus d.o.o. 
kot direktor razvoja. Odgovoren sem 
za prometni informacijski sistem na 
Aerodromu Ljubljana. Za ta projekt smo 
leta 2006 prejeli tudi srebrno priznanje 
za inovacijo. Vse o mojem delu si lahko 
preberete na naslovu http://www.aba-
kus.si. V prostem času se poleg dela v 
krajevni skupnosti ukvarjam s fotografi-
jo, natančneje z digitalno fotografijo.

V preteklem mandatu smo končali veliko 
projektov. Če naštejem samo nekatere: 
izgradnja mostu, širitev nevarnega odseka 
mimo cerkve v Zgornjih Bitnjah, postavitev 
prehodov za pešce. Prav tako smo začeli 
delo na drugih projektih, naj omenim vsaj 
ureditev fakalne in meteorne kanalizacije, 
urejanje struge potoka Žabnica, delo na 
projektu izgradnje športno kulturnega 
parka v Spodnjih Bitnjah, postavitev pre-
hoda za pešce v Spodnjih Bitnjah.  
V tem mandatu se bomo skupaj trudili, da 
bomo nadaljevali delo na začetih projektih 
in skušali začeti delo na novih projektih, od 
katerih so nekateri: izgradnja krožišča med 
stražiško in škofjeloško cesto, pločnik od 
Zgornjih Bitenj do Iskre, umiritev prometa 
po škofjeloški cesti skozi Bitnje.
Delo na projektih bodo opravljale pred-
vsem komisije. Moje delo pa bo predvsem 
usmerjeno v skrb za pretok informacij 
med komisijami in Mestno občino Kranj 
kot tudi koordinacija in usklajevanje dela 
komisij.

Verjamem, da smo dobra ekipa in da 
bomo z vašo pomočjo končali začete 
projekte in začeli nove.

Naj zaključim z mislijo:
“Če nenehno počnemo, kar smo vedno 
počeli, bomo vedno dobili, kar vedno 
dobivamo. Če tega ne želimo, je čas, da to 
spremenimo.”

Branko Mesec
Rojen sem leta 1946 v Spodnjih Bit-
njah. Po poklicu sem univerzitetni 
diplomirani ekonomist. Služboval sem 
v Iskri, več kot dvajset let v Merkurju in 
nazadnje v Coroni Reteče. Lansko leto 
sem se upokojil. Poleg službe, študija in 
dela na kmetiji sem se ukvarjal tudi s 
športom. Več let sem igral igral rokomet 
za rokometni klub Žabnica in bil več let 
tajnik in predsednik kluba.
V delo krajevne skupnosti Bitnje sem se 
vključil pred letom 1980. Sprva sem bil 
vodja skupine krajanov, ki je delovala 
proti izgradnji tako imenovanega nove-
ga mesta Kranj za 18.000 prebivalcev, ki 
bi se po občinskih načrtih razprostiralo 
od nekdanje Puškarne do Žabnice, po 
širini pa od stare struge potoka Žabnica 
do potoka Suha. S precej truda same 
skupine in ob podpori krajevnih skup-
nosti Bitnje in Žabnica smo priprave 
na gradnjo zavrli in odložili v čas, ko so 
se potrebe po novih delavcih v kranjski 
industriji začele zmanjševati in je občina 
od projekta odstopila.

Po letu 1984 sem bil dva mandata član 
Sveta krajevne skupnosti Bitnje in bil 
s strani Sveta KS Bitnje in Žabnica 
imenovan za predsednika gradbene-
ga odbora za izgradnjo kanalizacije v 
Bitnjah, Žabnici in na Šutni. Gradbeni 
odbor je priskrbel projekte za izgradnjo 
kanalizacije, vendar do pričetka gradnje 
ni prišlo, ker Občina Kranj ni hotela 
skleniti dogovora z Občino Škofja Loka 
za priključitev na čistilno napravo v 
Škofji Loki.

Leta 1994 sem bil soustanovitelj Nes-
trankarske liste za napredek krajevnih 
skupnosti Sorško polje in ostal njen 
vodja do sedaj. V prvem sklicu sem bil 
na listi izvoljen za svetnika Mestnega 
Sveta MO Kranj. Skupaj s člani liste se 
aktivno zavzemam za obstoj in hitrejši 
razvoj krajevnih skupnosti in za to, da bi 
mestna občina namenjala več finančnih 
sredstev za izvedbo številnih prepotreb-
nih projektov, ki jih želijo krajevne skup-
nosti uresničiti. Mednje v prvi vrsti sodi 
izgradnja fekalne in meteorne kanali-
zacije, zamenjava zdravju škodljivih, še 
vedno obstoječih salonitnih vodovodnih 
cevi, asfaltiranje in obnavljanje krajevni 
cest, obnovitev šole v Žabnici in izgrad-

nja telovadnice ter izgradnja športnega 
parka v Bitnjah. Na letošnjih lokalnih 
volitvah sem ponovno kandidiral za 
člana Sveta krajevne skupnosti in bil 
izvoljen, za kar se vam krajanom na tem 
mestu zahvaljujem. Za kandidaturo sem 
se odločil, ker ocenjujem, da se bo v tem 
mandatu pričela izgradnja kanalizacije 
v Bitnjah, in smatram, da lahko nekaj 
prispevam k dokončni uresničitvi za kraj 
tako pomembne pridobitve.

Marjana Jekovec
Sem Marjana Jekovec. Rojena sem 9. 
8. 1956. v Kranju kot deveti otrok v 
družini. Po končani osnovni šoli sem 
nadaljevala šolanje na srednji vzgo-
jiteljski šoli v Ljubljani ter se zaposlila 
kot vzgojiteljica v enem izmed vrtcov v 
Ljubljani. Svojega življenjskega sopot-
nika sem našla v Bitnjah, kjer sva si 
ustvarila družino. Imava dve hčerki, ki 
sta naju že razveselili s štirimi vnuki.
Glede na mojo poklicno usmeritev 
sem dobila službo kot vzgojiteljica v 
vrtcu Bratov Vilfan v Bitnjah – sedaj 
vrtec Biba. Ob delu sem nadaljevala 
visokošolski študij in si pridobila naziv 
dipl. vzgojiteljica. Že 31 leto opravlj-
am delo v vrtcu Biba, kar mi omogoča 
spoznavanje krajanov – predvsem tistih, 
ki v vrtec prihajajo s svojimi otroki, 
vnuki ...

Tekom svojega službovanja že vrsto let 
namenjam pozornost medgeneracij-
skemu sodelovanju, kar je vizija vrtca, 
tako da vsako leto strmim k temu, da to 
nadgrajujem.

Obračam se na krajane, da s svojimi 
idejami priskočijo na pomoč, kjer nam 
lahko pomagajo. Vemo, da imate starejši 
številne izkušnje in znanja, ki se lahko 
prenašajo na mlajšo generacijo. Posre-
dujte nam predloge in se vključite v naše 
življenje.

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep –
kot zvezda na nebu.
Vsak tiho zori,
počasi in z leti,
a kamor že gre,
vse poti je potrebno na novo začeti.
(Tone Pavček)

Nadaljujmo našo skupno pot!

Irena Dolenc
Irena Dolenc, roj. 6. 2. 1968, v Kranju 
očetu Mihaelu in mami Martini. 
Otroška leta sem brezskrbno preživljala 
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doma v Zg. Bitnjah 205, osnovno šolo 
sem obiskovala v Stražišču, srednjo 
ekonomsko šolo v Kranju, študirala sem 
v Ljubljani na Ekonomski fakulteti.
V letih mladostništva sem se veliko 
posvečala pevskim zborom, v pevskem 
zboru Upanje prepevam še danes, 
spoznala pa sem tudi delo APZ France 
Prešeren, De Profundis-a in Svobode. 
Sedem let sem vodila otroški pevski 
zbor Sončni žarek.

Ukvarjala sem se tudi z napovedovan-
jem in gledališčem, najljubša mi je bila 
vloga Malega princa.

Poročila sem se 23. maja 1992 in z 
možem Matejem zaživela v Stražišču. V 
prvih letih zakona sva bila obdarjena s 
tremi otroki: Matic (1993), Jan (1995) 
in Elizabeta (1996), nato pa sva se 
posvetila gradnji. Neža se je rodila še v 
Stražišču (2003), vendar spomina nanj 
nima, saj smo se za božič 2004 pre-
selili v nov dom. Nisem daleč od rodne 
hiše, kjer prebiva moja sestra Alenka z 
družino.

Še delo: Začela sem kot pripravnica v 
podjetju IKOS, nato pa sem se odločila 
za pedagoško andragoško dokvalifikacijo 
in poučevala sem ekonomske predmete 
na Srednji trgovski šoli Kranj.
Po rojstvu Urše (2007) sva se zaradi 
moževega zahtevnega zdravniškega 
poklica in številnih dejavnosti najinih 
otrok odločila, da ostanem doma. Spet 
se je našlo malo več časa za karitativne 
dejavnosti, katerih začetki segajo v 
čas kaplanovanja g. Janeza Šketa. Od 
januarja letos imamo dom KARITAS na 
Jernejevi ul. 4 v Stražišču.

Jeseni 2009 so me povabili v mestni 
odbor N.Si, nekateri krajani so me spod-
bujali, naj kandidiram še v svet KS in 
tako sem danes TU, da s svojim znanjem 
in talenti prispevam delček še za svoj 
rojstni kraj.

Teja Demšar
Rojena sem bila leta 1983 v Kranju in 
sem že vse življenje prebivalka Zgornjih 
Bitenj. Leta 2008 sem zaključila študij 
na Pravni fakulteti v Ljubljani, nato 
pa sem se zaposlila na Ministrstvu za 
gospodarstvo kot svetovalka. Rada se 
ukvarjam s športom, kot ljubiteljica živali 
pa sem članica Slovenskega društva za 
pomoč hrtom. Zlasti v zadnjih dveh letih 
bolj spremljam razvoj in dogajanje v naši 
krajevni skupnosti ter sem seznanjena z 
nekaterimi problematikami. 

Menim, da lahko tudi sama pripomo-
rem, zato sem se odzvala povabilu in 
kandidirala za članico sveta krajevne 
skupnosti.

Janez Stanonik
Že od rojstva, leta 1968, živim v Bitnjah. 
Sem srečno poročen, oče Amelie in 
Mateja. Od leta 2003 sem zaposlen v 
Iskri AMESI, predtem pa sem 10 let 
delal v Savi na Laborah. Po izobrazbi 
sem dipl. ing. elektrotehnike.

V vasi sem že od nekdaj aktiven pri 
“gasilcih” in “nogometaših”. V Svetu 
KS Bitnje sem deloval že v prejšnem 
mandatu, za katerega lahko rečem, da 
je bil uspešen (gedano z mojimi očmi). 
V prejšnem mandatu je bilo v vasi kar 
nekaj postorjenega, nekateri projekti so 
ostali nedokončani, veliko pa je stvari, ki 
jih bo še potrebno storiti.

Za hitrejši napredek in razvoj našega 
kraja bi morali sodelovati vsi kra-
jani. Zato pozivam vse krajane, da se 
vključite v vaško življenje in s tem pris-
pevate svoj kamenček v mozaiku podobe 
Bitenj.

Na koncu bi se zahvalil vsem volilcem za 
izkazano podporo in zaupanje.

Mateja Arhar
Rojena sem v Kranju leta 1967, v 
Bitnjah pa živim od svojega sedmega 
leta. Zaposlena sem v družinskem 
podjetju, s katerim poslujemo že več kot 
dvajset let. Z možem Alešem imava tri 
otroke, dva sta že odrasla: sin Primož 
je že zaposlen, hčerka Daša študira na 
Akademiji za glasbo. Najin tretji otrok, 
hčerka Nadja, je zelo aktivna glasbenica 
in plesalka. Za svojo dušo rada kaj 
napišem, predvsem zgodbice za otroke. 
Navdihuje pa me tudi prevajanje litera-
ture za otroke. V prostem času zelo rada 
ustvarjam: klekljam, pletem, kvačkam, 
šivam, izdelujem izdelke iz različnih ma-
terialov. Moja ljubezen pa je tudi branje 
dobrih knjig. Ker obožujem ustvarjanje 
in branje ter rada delam z ljudmi, v KUD 
Bitnje vodim različne krožke.

Zaradi želje, da bi se v našem kraju kaj 
dogajalo na področju kulture, sem se 
skupaj s zagnanimi prostovoljci vrgla v 
delo. Spomladi leta 2004 smo ustanovili 
KUD Bitnje in postala sem predsednica 
društva. Naši »izdelki« so prireditve 
v kraju in različni krožki. Vsako leto 
pripravimo nov program prireditev in 
krožkov. Urejam in lektoriram glasilo 

Informator, večkrat pa prispevam tudi 
kakšen članek.

Moje delo v KS vidim predvsem v 
kulturi in še v nadaljnjem povezovanju 
s KUD Bitnje. Doslej sem v KS Bitnje 
sodelovala kot predstavnica KUD, odslej 
bom predsednica Komisije za stike z 
javnostmi. Poskušala bom pridobiti čim 
več ljudi, ki bodo sodelovali na priredit-
vah, ki se bodo v prihodnje dogajale v 
našem kraju. Ker imam za seboj pridne 
ljudi, na katere se lahko zanesem, in ker 
tudi sama želim, da se naš kraj kulturno 
razvija še naprej, menim, da bo moja 
izvolitev v svet KS Bitnje upravičena.
V prihodnje, najverjetneje v naslednji 
sezoni, bomo ustanovili pevski zborček 
za otroke in odrasle (zborovodkinjo smo 
že dobili). Naslednja ideja je ustanoviti 
dramsko skupino. Sprva bi organizirali 
študijski krožek, iz katerega bo zrasla 
dramske skupine. Tako bomo lahko 
pripravili še pestrejše programe za naše 
prireditve.

Naj se še zahvalim vam, krajankam in 
krajanom, za izkazano podporo.

Obvestilo krajanom

Vse aktualne novice o dogajanju v naši 
krajevni skupnosti si lahko preberete 
na spletnih straneh www.bitnje.
si ter oglasnih deskah KS Bitnje, ki 
so nameščene po vasi. Na navedenih 
spletnih straneh objavljamo tudi vse 
zapisnike sej sveta KS Bitnje in komisij, 
ki delujejo na področju KS Bitnje.

Pripombe, predloge, probleme, 
vprašanja krajanov sprejemamo le  
v pisni obliki na enega od naslovov  
KS Bitnje:
-  ks.bitnje@abakus.si ,
-  KS Bitnje, Zg. Bitnje 33, 4209 

Žabnica,
-  nabiralnik KS Bitnje na gasilskem 

domu Bitnje (zraven PTT 
nabiralnika).

Za krajše informacije smo dosegljivi na 
telefonski številki:
- 041 759-104 (delovni dnevi 16.00 - 
19.00, sobota 9.00 - 12.00).

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

KS Bitnje
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Slavnostna akademija ob prazniku 
Mestne občine Kranj

Vsako leto Mestna občina Kranj ob-
javi razpis za veliko nagrado, listine 
o priznanju in veliko plaketo Mestne 
občine Kranj.

Na pobudo ge. Brede Konjar in pod 
okriljem KS Bitnje smo letos predlagali 
našega krajana, gospoda Lojzeta Zavrla. 

Kot utemeljitev za nagrado smo navedli 
njegovo neizmerno ljubezen do pros-
tovoljnega dela v knjižnici, pri Rdečem 
križu, v Gorenjskem muzeju in njegovo 
pozitivno energijo in voljo do pomoči 
sočloveku.
G. Lojzeta Zavrla so na komisiji za 
imenovanje sprejeli in potrdili ter mu na 
občinski praznik, ki ga praznujemo 3.de-
cembra, v Prešernovem gledališču, poleg 
še devetih nagrajencev, podelili Listno 
o priznanju Mestne občine Kranj, za 
pomemben prispevek k prostovoljnemu 
delu na različnih področjih.
Gospodu Lojzetu Zavrlu iskreno 
čestitamo za prejeto plaketo in mu 
želimo še veliko zdravja in moči za na-
daljevanje njegovega dela.

Tatjana Muraja Oblak

ŠK Ustvarjalne delavnice

Nov sklop delavnic se bo odvijal pod 
imenom ŠK Ustvarjalne delavnice. 
Srečevali se bomo 9 torkov in ustvarjali 
različne izdelke, ki se bodo nanašali 
bodisi na letne čase bodisi na različne 
ideje, ki bi jih ustvarjalci radi uresničili.
Izdelali bom mobile iz školjk, okrasili 
stara oblačila, ki nam niso več všeč in jih 
bomo tako spet lahko oblekli, se lotili 
makrame tehnike. Izdelali bomo mo-
zaik, zašili lutke, v blago oblekli album 
za fotografije …
Pridružite se ustvarjalcem! Vedno se kaj 
novega naučite, nekaj novega vi prine-
sete, nekaj novega znanja odnesete, nič 
manj pa ni pomembno druženje. 

Vabljeni!

ŠK Krpanka 

Konec novembra smo v okviru KUD Bit-
nje zaključili Študijski krožek Krpanka. 
Ustvarjalke smo se srečevale in šivale 9 
torkov. Seznanile smo se z zakonitostjo 
krpanke, si zamislile, kaj bomo naredile, 
potem pa vse izdelale in zašile ročno. 
Nastal je cel mozaik različnih šivanih 
izdelkov, s katerimi se bomo pobahale 
na naši skupni razstavi krožkov spom-
ladi 2011.

Iz različnih kosov blaga smo sestavile 
vzorec, kose sešile skupaj. Potem smo 
podložile z vatelinom in zaključile s 
kosom blaga. Vse skupaj smo prešile in 
obrobile in tako dobile končni izdelek.
Za več udeleženk krožka je krpanka 
pomenila izziv, saj se prej česa takega 
še niso lotile. Vendar je vsem uspelo 
izdelati vsaj manjši izdelek, nekatere pa 
se ponašajo z velikimi odejami.

Spet smo se naučile nekaj novega, nekaj, 
na kar smo ponosne. Poleg druženja, 
klepeta, ustvariš nekaj koristnega, 
se nekaj naučiš – tudi to je namen 
študijskih krožkov.

Mateja Arhar, mentorica ŠK

Adventna delavnica

Prva delavnica v sklopu ŠK Ustvarjalne 
delavnice je bila že konec novembra, 
kajti morale smo poskrbeti za primeren 
okras za adventni čas. Priskrbele smo 
veliko zelenja: mah, bršljan, cipreso, 
smreko, bor, brin, razne veje, naravne 
dodatke: storže, različne lupine suhega 
sadja, cimetove paličice, zvezdnati janež, 
bunkice, pentlje, obode za venčke … in 
sveče.
Potem pa smo se lotile. Ovijale smo 
mah, vejice cipres, bršljan okoli obodov, 
okrasile z naravnimi materiali, dodale 
nekaj svetlečih dodatkov in postavile 
sveče. Nekatere so se lotile venčkov 
za na vhodna vrata, druge za na mizo, 
tretje so naredile drugačne adventne 
aranžmaje, postavljene na krožnike. Vse 
smo sprostile svojo domišljijo in ust-
varile lep adventni okras, ki nam lepša 
čas pred prihajajočimi prazniki.

Mateja Arhar, mentorica ŠK
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Novi krožek – Zdravo življenje

V novembru se je iztekel prvi krožek KUD-
a v sezoni 2010/11 – KRPANKA.
V januarju bomo ob torkih nadaljevali z 
ustvarjalnimi delavnicami, v katerih bomo 
pokazali naše ročne spretnosti. Izdelovali 
bomo mozaik, slikali na svilo, ustvarjali s 
servietno tehniko, izdelovali nakit.

V februarju in marcu pa pripravljamo 
nov krožek, pod naslovom Zdravo 
življenje. V okviru krožka bomo lahko 
prisluhnili različnim predavanjem 
na temo zdravega prehranjevanja, 
zeliščarstva, zdravega bivalnega okolja, 
naravnega kompostiranja, zdravega 
okolja na vasi.

Krožek bo potekal, kot vsa srečanja do 
sedaj, v GD Bitnje vsak torek od 17. do 
19. ure.

Vabljeni vsi ljubitelji NARAVNEGA 
NAČINA ŽIVLJENJA in NARAVE.

Tatjana Muraja Oblak

Muca Copatarica in dedek Mraz

Letošnja prireditev za najmlajše ob 
koncu leta je bila malce drugačna. Igrico 
so pod vodstvom Mojce Kepic prav 
prisrčno zaigrali otroci iz Bitenj. Katja, 
Žana, Maša, Maj, Ožbej, Hana, Amelia, 
Nika, Nace in Nadja so bili pravi sončki 
v deževnem popoldnevu. Potem pa je na 
naša vrata potrkal še dedek Mraz.
Čeprav smo imeli organizatorji letos 

težave, kako povabiti otroke, kajti sez-
nama zaradi varovanja osebnih podat-
kov nismo mogli dobiti in smo letake 
poslali z redno pošto na vsa gospodinj-
stva, je bil obisk malčkov precejšenj. Pol-
na dvorana zvedavih punčk in fantkov, 
ki so pozorno poslušali in gledali 
pravljico ter prisluhnili besedam dedka 
Mraza, je potrditev, da smo uspeli.

Mateja Arhar

Dramska skupina Mavrica

Pa se je zgodilo tisto, kar bi se moralo 
na Direndaju 2010, dramska predstava 
MUCA COPATARICA. Gre za prvo 
otroško predstavo, ki smo jo realizirali 
v okviru KUD Bitnje. Otroci so bili nad 
povabilom k sodelovanju navdušeni, 
tako da si želijo odigrati še kakšno. 
Verjamem, da se bo našla priložnost in 
neizmerna energija za realizacijo novega 
dramskega projekta. Saj res, Direndaj 
2011 nam zagotovo ne uide. Vsekakor 
pa se bo potrebno učiti novih besedil, 
kar je nadvse nadležna reč.
Pa še to! Dedek Mraz se nam je prijazno 
zahvalil in nas povabil v kino in na bow-
ling. Se splača potruditi, kajne?
Da bi prepoznavnost našega dramskega 
krožka zrasla, smo mu nadeli ime MAV-
RICA. Zakaj? Ker bomo mavrično ses-
tavljeni: enkrat otroci, drugič mladost-
niki, tretjič »mladi po srcu«. Mislim, da 
bo tako najbolj prav.
En mavrično-zimski pozdrav, v nada-
ljevanju pa vtisi nekaterih “igralcev”!
Mojca Kepic

Hm ... dramski krožek je nekaj zares 
odličnega. Ne le, da z igro pridobiš 
samozavest in izgubiš tremo pred 
publiko, pri igrah se lahko postaviš 
v vloge mnogih literarnih likov, ki so 
lahko resnični ali pa so zgolj pobrani iz 
pravljic, zgodbic, basni ... In ko igraš, 
resnično zaplavaš v nek neresnični svet.
Na odru se počim zelo dobro. Lahko 
govorim tako, kot sicer ne bi, lahko se 
obnašam, kot se sicer ne bi, skratka 
lahko počnem mnogo stvari, ki jih v 
vsakdanjem življenju ne bi, in nihče 
mi ne brani, saj gre zgolj za igro. Pred 
predstavo občutim malo treme, malo 
vznemirjenja, a ko stopim na oder, me 
mine. Zdi se mi, da sem na odru, kot bi 
bila drug človek. Poleg vsega pa mi je 
v veselje igrati pred otroki, ki zgodbo 
doživeto spremljajo.
Menim, da bi lahko v prihodnje v Bitn-
jah ustanovili tudi pravi dramski krožek, 
namenjen otrokom, ki so željni zabave 
in imajo veselje do igranja. Kajti igra je 
lahko kar precej zabavna!
Katja Gorzetti

Počutim se dobro, ker se s prijatelji 
dobro razumemo. Fino je, ko je veliko 
gledalcev in ko je taka dobra igra.
Ožbej Dolenc

Najboljše, kar je mogoče.
Nace Vilfan

Malo sem se zmotil, a se je na koncu vse 
dobro končalo.
Maj Kepic

Moja vloga deklice mi je bila všeč, le ses-
tra Žana me je na vajah večkrat jezila.
Maša Kepic

Na vajah sem bila večkrat jezna, ker se 
otroci niso naučili besedila. No, to je 
sicer naloga moje mami Mojce pa vendar 
sem rada prevzela to nalogo. Vloga 
strička z več besedila mi je ustrezala, 
ker sicer zelo rada govorim. Sploh pa 
nisem imela nikakršne treme. Želim si, 
da kmalu zaigramo še kakšno dramsko 
zgodbo ... recimo o Harry Potterju ... 
hahahahaha.
Žana Kepic



PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA NEDELJA

3.jan.11 4.jan.11 5.jan.11 6.jan.11 7.jan.11 8.jan.11 9.jan .11

DU Žabnica 
ženska telovadba, 
18.00 (OŠ ŽABNICA)

USTVARJALNE 
DELAVNICE KUD 
17.00-20.00

KUD Bitnje  
KLEKLANJE 
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 
17.00-19.00

NK BITNJE trening
(telovadnica OŠ 
Stražišče) 
- člani 16.00-17.30 
- veterani 17.30-19.30”

KUD Bitnje 
Pravljične urice 
17.00-18.00

PGD BITNJE  
INVENTURA

10.jan.11 11.jan.11 12.jan.11 13.jan.11 14.jan.11 15.jan.11 16.jan.11

DU Bitnje Stražišče
ženska telovadba,  
17.30 (GD Bitnje)”

USTVARJALNE 
DELAVNICE KUD 
17.00-20.00

KUD Bitnje 
KLEKLANJE 
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 
17.00-19.00

NK BITNJE trening
(telovadnica OŠ 
Stražišče) 
- člani 16.00-17.30 
- veterani 17.30-19.30”

DU Žabnica
ženska telovadba, 
18.00 (OŠ ŽABNICA)

KUD Bitnje
Bralni krožek 
20.00-22.00

PGD BITNJE  
usposabljanje gasilcev 
20.00-21.30

17.jan.11 18.jan.11 19.jan.11 20.jan.11 21.jan.11 22.jan.11 23.jan.11

DU Bitnje Stražišče
ženska telovadba,  
17.30 (GD Bitnje)

USTVARJALNE 
DELAVNICE KUD 
17.00-20.00

KUD Bitnje  
KLEKLANJE 
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 
17.00-19.00

NK BITNJE trening
(telovadnica OŠ 
Stražišče) 
- člani 16.00-17.30 
- veterani 17.30-19.30

DU Žabnica
ženska telovadba, 
18.00 (OŠ ŽABNICA)

DU Žabnica, 
POHOD

KUD Bitnje
Pravljične urice 
17.00-18.00

PGD BITNJE  
seja OU

4. redna seja 
Sveta KS Bitnje 
19.00

24.jan.11 25.jan.11 26.jan.11 27.jan.11 28.jan.11 29.jan.11 30.jan.11

DU Bitnje Stražišče
ženska telovadba,  
17.30 (GD Bitnje)

USTVARJALNE 
DELAVNICE KUD 
17.00-20.00

KUD Bitnje  
KLEKLANJE 
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 
17.00-19.00

NK BITNJE trening
(telovadnica OŠ 
Stražišče) 
- člani 16.00-17.30 
- veterani 17.30-19.30

DU Žabnica
ženska telovadba, 
18.00 (OŠ ŽABNICA)

KUD Bitnje
Bralni krožek 
20.00-22.00

PGD BITNJE  
usposabljanje gasilcev
20.00-21.30

31.jan.10

DU Bitnje Stražišče 
ženska telovadba,  
17.30 (GD Bitnje)

DU Žabnica 
ženska telovadba, 
18.00 (OŠ ŽABNICA)

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA NEDELJA

1.feb.10 2.feb.10 3.feb.10 4.feb.10 5.feb.10 6.feb.10

ZDRAVO ŽIVLJENJE 
17.00-20.00

KUD Bitnje 
KLEKLANJE 
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 
17.00-19.00

NK BITNJE trening
(telovadnica OŠ 
Stražišče) 
- člani 16.00-17.30 
- veterani 17.30-19.30

KUD Bitnje 
Pravljične urice 
17.00-18.00

PGD BITNJE  
OBČNI ZBOR
19.00

7.feb.10 8.feb.10 9.feb.10 10.feb.10 11.feb.10 12.feb.10 13.feb.10

DU Bitnje Stražišče
ženska telovadba,  
17.30 (GD Bitnje)

ZDRAVO ŽIVLJENJE 
17.00-20.00

KUD Bitnje 
KLEKLANJE 
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje 
17.00-19.00

NK BITNJE trening
(telovadnica OŠ 
Stražišče) 
- člani 16.00-17.30 
- veterani 17.30-19.30

DU Žabnica, 
ženska telovadba, 
18.00 (OŠ ŽABNICA)

DU Žabnica, 
“po manj znanih 
prešernovih doživljajih”

KUD Bitnje
Bralni krožek 
20.00-22.00

DU Bitnje Stražišče
”po poti kulturne 
dediščine od Radovljice 
do Vrbe”

PGD BITNJE  
usposabljanje gasilcev
20.00-21.30

januar

napovednik

februar



14.feb.10 15.feb.10 16.feb.10 17.feb.10 18.feb.10 19.feb.10 20.feb.10

DU Bitnje Stražišče 
ženska telovadba,  
17.30 (GD Bitnje)

ZDRAVO ŽIVLJENJE 
17.00-20.00

KUD Bitnje 
KLEKLANJE 
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 
17.00-19.00

NK BITNJE trening
(telovadnica OŠ 
Stražišče) 
- člani 16.00-17.30 
- veterani 17.30-19.30

DU Žabnica, 
ženska telovadba, 
18.00 (OŠ ŽABNICA)

DU Žabnica, 
POHOD

KUD Bitnje
Pravljične urice 
17.00-18.00

21.feb.10 22.feb.10 23.feb.10 24.feb.10 25.feb.10 26.feb.10 27.feb.10

DU Bitnje Stražišče 
ženska telovadba,  
17.30 (GD Bitnje)

KUD Bitnje 
KLEKLANJE 
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje,17.00-19.00

NK BITNJE trening
(telovadnica OŠ 
Stražišče) 
- člani 16.00-17.30 
- veterani 17.30-19.30

DU Žabnica 
ženska telovadba, 
18.00 (OŠ ŽABNICA)

KUD Bitnje
Bralni krožek 
20.00-22.00

PGD BITNJE  
usposabljanje gasilcev
20.00-21.30

28.feb.10

DU Bitnje Stražišče
ženska telovadba,  
17.30 (GD Bitnje)

DU Žabnica 
ženska telovadba, 
18.00 (OŠ ŽABNICA)”

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA NEDELJA

1.mar.10 2.mar.10 3.mar.10 4.mar.10 5.mar.10 6.mar.10

ZDRAVO ŽIVLJENJE 
17.00-20.00

KUD Bitnje 
KLEKLANJE 
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 
17.00-19.00

DU Bitnje Stražišče
 pustovanje

NK BITNJE trening
(telovadnica OŠ 
Stražišče) 
- člani 16.00-17.30 
- veterani 17.30-19.30

KUD Bitnje 
Pravljične urice 
17.00-18.00

7.mar.10 8.mar.10 9.mar.10 10.mar.10 11.mar.10 12.mar.10 13.mar.10

DU Bitnje Stražišče 
ženska telovadba,  
17.30 (GD Bitnje)

ZDRAVO ŽIVLJENJE 
17.00-20.00

KUD Bitnje 
KLEKLANJE 
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

NK BITNJE trening
(telovadnica OŠ 
Stražišče) 
- člani 16.00-17.30 
- veterani 17.30-19.30

DU Žabnica 
ženska telovadba, 
18.00 (OŠ ŽABNICA)

KUD Bitnje
Bralni krožek 
20.00-22.00

DU Bitnje Stražišče, 
3-dnevno letovanje

DU Bitnje Stražišče, 
3-dnevno letovanje

DU Bitnje Stražišče, 
3-dnevno letovanje

PGD BITNJE  
usposabljanje gasilcev
20.00-21.30

14.mar.10 15.mar.10 16.mar.10 17.mar.10 18.mar.10 19.mar.10 20.mar.10

DU Bitnje Stražišče 
ženska telovadba,  
17.30 (GD Bitnje)

ZDRAVO ŽIVLJENJE 
17.00-20.00

KUD Bitnje 
KLEKLANJE 
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU Bitnje Stražišče 
OBČNI ZBOR

NK BITNJE trening
(telovadnica OŠ 
Stražišče) 
- člani 16.00-17.30 
- veterani 17.30-19.30

DU Žabnica
ženska telovadba, 
18.00 (OŠ ŽABNICA)

DU Žabnica
prireditev v sodelovanju 
z OŠ Žabnica

DU Žabnica
POHOD

KUD Bitnje
Pravljične urice 
17.00-18.00

DU Bitnje Stražišče
planinski izlet;  
Župančičeva pot - 
Bela Krajina

21.mar.10 22.mar.10 23.mar.10 24.mar.10 25.mar.10 26.mar.10 27.mar.10

DU Bitnje Stražišče
ženska telovadba,  
17.30 (GD Bitnje)

ZDRAVO ŽIVLJENJE 
17.00-20.00

KUD Bitnje 
KLEKLANJE 
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

NK BITNJE trening
(telovadnica OŠ 
Stražišče) 
- člani 16.00-17.30 
- veterani 17.30-19.30

DU Žabnica
ženska telovadba, 
18.00 (OŠ ŽABNICA)

KUD Bitnje
Bralni krožek 
20.00-22.00

DU Žabnica, pohod na 
PLANICO

PGD BITNJE  
usposabljanje gasilcev
20.00-21.30

28.mar.10 29.mar.10 30.mar.10 31.mar.10

DU Žabnica
ženska telovadba, 
18.00 (OŠ ŽABNICA)

OB KRAJEVNEM 
PRAZNIKU:  
KS BITNJE IN KUD 
BITNJE  
prireditev PRIHOD 
POMLADI 17.00

KUD Bitnje 
KLEKLANJE 
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

marec

Termine za vse napovedane dogodke lahko preverite na:  
spletni strani KS Bitnje (http://www.bitnje.si/), oglasnih deskah 
KS Bitnje po Bitnjah, e-mailu: ks.bitnje@abakus.si, 
telefonu KS Bitnje: 041 759-104 (delovni dnevi 16.00 - 19.00, 
sobota 9.00 - 12.00).
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Komemoracija pri spomeniku  
v Žabnici

Prvi november je dan, ko se spomin-
jamo tistih, ki jih ni več med nami. 
Prižgemo jim sveče in na njihov zadnji 
dom položimo cvetje.

Spomnili pa smo se tudi na tiste hrabre 
junake, ki so za domovino padli v NOB, 
in počastili njihov spomin pri spome-
niku v Žabnici. Nekaj točk so pripravili 
otroci iz Kulturno umetniškega društva, 
zapeli in zaigrali so partizanske pesmi, 
nekaj točk pa so prispevali učenci POŠ 
Žabnica. Dogodek je povezovala članica 
KUD Bitnje Mojca Kepic. Aktivisti so k 
spomeniku položili vence, prav tako so 
vence položili tudi na obeležja po vaseh.
Komemoracija je tradicionalen dogodek, 
ki ga ne smemo opustiti. Kljub temu, da 
je od tistih časov minilo že več kot pol 
stoletja, je to del naše zgodovine, ki je 
ne smemo pozabiti. Borci so se borili za 
svobodo in vrednote, ki so pomembne 
vsem nam.

Mateja Arhar, 
KUD Bitnje

Nogomet tudi v moji vasi

Nogomet je najbolj važna postranska 
stvar na svetu. Že mogoče ... za Brazilce, 
v vasi Bitnje pri Kranju je nogomet za 
športne navdušence, ki vodijo NK Bit-
nje, glavna in edina.
Nogometni klub Bitnje (ki je bil 
ustanovljen leta 1983), je dober primer, 
kako se z dobro voljo ter tipično gorenj-
sko trmo da doseči včasih za Bitnje 
nedosegljivo.
Članska ekipa NK BITNJE – EKSPERT 
v letošnji sezoni doživlja drugo pom-
lad, saj kljub nekaterim nogometnim 
jasnovidcem preseneča iz dneva v dan. 

Ekipa, sestavljena iz večnih domačih 
upov ter igralcev, ki so bili že odpisani 
v drugih sredinah, ter pomočjo NK 
Kranj pod vodstvom znanega imena 
slovenskih nogometnih zelenic trenerja 
Andreja Jerine postavlja nove mejnike 
za vas Bitnje.
Ekipa tekmuje v 1. gorenjski nogometni 
ligi in je presenečenje prvenstva, saj 
zaradi izgradnje novega nogomet-
nega igrišča na vseh tekmah gostujejo. 
Zaenkrat jim kaže dobro, čeprav so 
nogometni delavci v Bitnjah skromni in 
govorijo le o obstanku v ligi, kaj več pa, 
ko bodo igrali domače tekme v Bitnjah.
Sam osebno sem bil povabljen na tekmo 
6. kroga v Železnike in praznovanje po 
zmagi. Verjemite mi, takšne proslave 
in veselja, kot sem ga doživel v Bitnjah, 
se ne bi sramovali niti v Guči. Lokal in 
igrišče je bilo premajhno za vse, ki so 
želeli biti zraven. Tudi sam osebno sem 
padel “not” in moram priznati, da so mi 
Bitenjčani kar všeč. Vino in pivo je teklo 
v potokih, vrteli so se odojki (bravo 
Andrej Eling), glasba, moški, ženske, 
dekleta, harmonika, “ribari”, Džinovič, 
Avseniki in Užičko kolo pa za vrhunec.
Nogomet v vsako slovensko vas ... toplo 
priporočam !

novinar Dušan C.

Dva jubileja Elingovih

Ta mesec je in bo družina Marije in Ivana 
Milovana Elinga, v kateri so hčerke 
Romana, Silva, Irena, Andreja in sin Sašo 
z enajstimi vnuki in vnukinjami ter tremi 
pravnuki, obeležila dve okrogli obletnici. 
V soboto, 4. decembra, sta starša pred 
pooblaščencem za sklepanje zakonskih 
zvez Mirom Kozeljem, ki jima lepo avtor-
sko orisal njuno življenjsko pot, in pred 
matičarko Marto Kovač Uršič potrdila 
zlato poroko. V zakon sta stopila 26. 
novembra 1960. Oče Ivan, ki je doma iz 
10-članske slovaške družine iz vasi Josi-
povac pri Djakovu v Slavoniji, je po obre-
du zagotovil, da to zagotovo ne bo – če bo 
zdravje služilo – njihovo zadnje jubilejno 
srečanje v kranjski mestni hiši. Za mamo 
Marijo, ki je kot peta od sedmih otrok 
zagledala luč sveta prve dni II. svetovne 
vojne v Doljni Bistrici pri Črešnovcih, 
pa je govorec navedel, da je leta 1995 
doživela hudo prometno nesrečo, od 
katere si je opomogla šele po dolgem 
zdravljenju. Od upokojitve oba znaten del 
leta preživita v kampu Tašalera pri Puli, 
ker je Ivan strasten ribič. Oba delujeta v 

Na sliki: Miro Kozelj, Marta Kovač 
Uršič, sin Sašo, Marija, Ivan 
Milovan Eling, pravnuk Jan 
in vnukinja Maja Poljanec so podprli 
Ivanovo željo po srečanju na biserni 
poroki. 
(Foto: Stanislav Jesenovec)

društvu upokojencev in se udeležujeta 
upokojenskih prireditev ter se še vedno 
rada zavrtita ob prijetni glasbi. Še prav 
posebno nestrpno pa Elingovi pričakujejo 
Božič, saj se bodo tega dne spomnili, da 
so se pred 40. leti, po petletni obnovi 
stare hiše, priselili v Zgornje Bitnje. Pa še 
to, kmalu se bo število vnukov povečalo 
na ducat.

Stanislav Jesenovec



Študijski krožek Retorika

Kolikokrat ste bili že v precepu, ko ste 
morali nekaj javno povedati? Pa naj bo 
to pred širnim občinstvom na odru, med 
starši na roditeljskem sestanku ali pa v 
čisto vsakodnevni situaciji – v trgovini, 
na cesti …

Malo je ljudi, ki se ob tem samo nasmeh-
nejo, češ da jim nastop pomeni »mačji 
kašelj«. Večina pa nas je takih, da se nam 
pred javnim nastopom obarvajo lica, 
navlažijo roke, zašibijo kolena, mogoče 
nam celo zmanjka glasu. Za vse naštete 
težave pa obstaja čarobna paličica – tečaj 
retorike -, s katero se da odpraviti skoraj 
vse težave, ki nas tarejo ob nastopanju.
Zato smo se v KUD Bitnje odločili in v 
nabor naših krožkov in tečajev vključili 
RETORIKO. Poskusno smo dejali, a glej 
ga zlomka - prosta mesta so bila takoj 
zasedena. 

Od novembra dalje se nas je vsak 
ponedeljek zbralo petnajst slušateljev, ki 
smo z veseljem prisluhnili prof. Mirjani 
Debelak iz LU Kranj, ki ima v rokah 
čarobno paličico, s katero odstrani še 
tako velike zadržke in zavore.

Naj zapišemo nekaj mnenj udeležencev ...

Glede na to, da sem profesorica, naj 
bi slovnico in podobne teme poznala. 
Krasno, da smo jih ponovili. Tečaj mi 
je všeč, predavateljica ima avtoriteto 
in zna prikazati pojem retorike na ne- 
vsiljiv način. Z veseljem bom obiskovala 
nadaljevalni tečaj.
Barbara

Krožek poteka v skladu z mojimi 
pričakovanji. Všeč mi je, ker moramo 
delati sami - in to je najtežje. Tega se po 
svoje bojim, ampak vem, da je ravno to 
tisto, po kar sem prišla.
Nataša

Meni je postala naša retorika pravi izziv 
in resnično uživam. Seveda pa kapo dol 
pred predavateljico, za katero menim, da 
res dela s srcem. Najboljše je to, da nas 
posluša in pozitivno pohvali ter moti-
vira, tako da imaš še več veselja in volje, 
da kaj narediš.
Mojca

Glede na odziv tečajnikov in zadovoljne 
profesorice smo se v KUD Bitnje odločili, 
da bomo s podobnimi tečaji nadaljevali. 
Tako pripravljamo nadaljevalni tečaj 
retorike. Za mesec februar in marec pa pri-

pravljamo tečaj »BRANJE ZA ZABAVO«, 
kjer bomo povezali različne generacije in 
obudili pravljice. 

Zato, spoštovani krajani, vas vljudno 
vabimo na prihodnje tečaje. Termin 
tečajev bomo objavljali v vitrinah po vasi, 
na spletni strani www.bitnje.si in v Go-
renjskem glasu.

Tatjana Muraja Oblak

Srednje Bitnje 127, Žabnica
Tel.: 04/23 11 888, faks: 04/23 13 990
e-pošta: info@h-b.si

Želimo vam 
veliko lepega in dobrega
v prihajajocem letu
Pokličite nas, z veseljem vam bomo pomagali 
do kvalitetne in ugodne gradnje!

Bralni krožek Sorško polje

Lepotico s pomaračami smo komentirali 
kar v Kitajski restavraciji, kjer smo se 
dobili na zasneženo decembrsko sredo. 
Boli je lepo in slastno. Zahvaljujč Maruši, 
ki je moderirala, smo domov odnesli dišeč 
spomin - pomarančo, našpikano s klinčki.

Mateja Arhar, 
KUD Bitnje
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Zahteva za namenitev dela  
dohodnine za donacije

V Zakonu o dohodnini, ki se je začel 
uporabljati s 1. 1. 2007, je opredeljena 
namenitev dela dohodnine za donacije. 
Zavezanci lahko namenijo del svoje 
dohodnine (do 0,5 %) upravičencem za 
donacije, med katerimi so na seznamu 
tudi gasilske organizacije (gasilska 
društva, gasilske zveze in Gasilska zveza 
Slovenije). V kolikor še niste namenili 
dela dohodnine kateri koli organizaciji, 
ki je na seznamu, vas vljudno vabimo, 
da del dohodnine namenite našemu 
Prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Bitnje. Donacija ne vpliva na višino vaše 
dohodnine (nobenih dodatnih stroškov) 
in v primeru, da se ne boste odločili, 
komu jo boste namenili, bo ostala v 
državnem proračunu.
V primeru, da ste pripravljeni nameniti 
del vaše dohodnine za dejavnost PGD 
Bitnje, vas naprošamo, da izpolnite 
obrazec, ki ga najdete na spletni strani 
Davčne uprave Republike Slovenije 
(http://www.durs.gov.si/fileadmin/
durs.gov.si/pageuploads/Davki-
predpisi_in_pojasnila/Dohodnina/
Obrazci-FIZICNE_OSEBE/177.pdf), 
ga pravilno izpolnite in ga podpisanega 
oddate na pristojni davčni urad do 
konca tekočega leta. V primeru, da se 
boste odločili za nakazilo donacije PGD 
Bitnje, se vam že vnaprej zahvaljujemo 
in vam obljubljamo, da bodo sredstva 
namensko porabljena za nabavo opreme 
za zaščito in reševanje in usposabljanje 
operativnih gasilcev.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Upravni odbor PGD Bitnje

En dan med slovenskih čebelarjev 
za zajtrk v našem vrtcu

Sodelovanje z otrokovim neposrednim 
okoljem je eden izmed pristopov k 
spoznavanju narave v našem vrtcu.
Z dedki in babicami gradimo na med-
generacijskem sodelovanju in skupaj 
smo se odpravili na naš prvi izlet v 
letošnjem letu. Šli smo na Šmarjetno 
goro, kjer smo obiskali čebelnjak 
čebelarja Toneta, s katerim sodelujemo 
v projektu preko celega leta.
Opazovali smo, kako se čebele priprav-
ljajo na zimo. Izlet je bil lepo doživetje 
za vse udeležence.
19. novembra nas je ob dnevu “En dan 
med slovenskih čebelarjev za zajtrk v 
naših vrtcih” obiskal »naš« čebelar g. 
Tone Tiringer. Prinesel nam je med in 
se nam pridružil ob zajtrku. Zajtrk je 
potekal v prijetnem vzdušju. Čebelar je 
seznanjal otroke s pomenom medu v 
prehrani, njegovimi zdravilnimi učinki 
ter kako pomembne so čebele v naravi 
- brez čebel ni življenja. Čebelarjem, ki 
so prispevali med za zajtrk, se zahvalju-
jemo.
Medeni dan smo si popestrili z meden-
jaki, ki smo jih pekli in se z njimi 
posladkali. Ob tem pa nismo pozabili 
na mamico, očka, bratca ali sestrico, 
saj smo medenjake odnesli tudi njim. 
Anžetovemu dedku hvala, ker nam je 
prispeval med za medenjake.
V našem vrtcu bo v prazničnih dneh 
dišalo po čebeljem vosku, saj smo 
za darilo prejeli svečke, ki jih bomo 
prižgali. Otroci so za darilo prejeli vlitke 
iz čebeljega voska. Morda bo tudi kdo 
izmed mojih malčkov nekoč želel postati 
čebelar.

Marjana Jekovec, dipl. vzg.

Sodelujmo v projektu Pasavček

Javna agencija republike Slovenije za 
varnost prometa - Svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu razpisuje 
projekt PASAVČEK. Otroci vrtca Biba s 
strokovnimi delavkami smo se odzvali 
povabilu k sodelovanju. Osnovni namen 
našega sodelovanja je povečati pozor-
nost otrok, njihovih staršev in vseh 
krajanov k uporabi varnostnih pasov, da 
bi bili vsi bolj varni. Otrok je namreč kot 
potnik še vedno ogrožen.

Iz otroških ust danes
-  v vrtec sem se pripeljal v avtu in sedel 

spredaj brez sedeža,

Zgodilo se je v oktobru

Mesec oktober, tradicionalen mesec 
požarne varnosti, je bil v letu 2010 namen-
jen otrokom na temo Mladi in požarna 
varnost. Splošen naslov aktivnosti je bil 
Ogenj ni igrača! Ciljno je bil letošnji mesec 
požarne varnosti namenjen otrokom, 
starim od 5 do 10 let, torej otrokom zad-
njih starostnih skupin v vrtcih in otrokom 
prve triade na osnovnošolski stopnji. Cilj 
letošnjega meseca požarne varnosti je bilo 
predvsem ozaveščanje, izobraževanje in 
seznanjanje. S tem namenom smo tudi 
gasilci iz PGD Bitnje pripravili kar nekaj 
aktivnosti.
Pričeli smo v sredini meseca, natančneje 
v četrtek, 14. oktobra, ko smo na lokalni 

vrtec Biba izvedli demonstrativno vajo 
reševanja, vzgojiteljice pa so prikazale vajo 
evakuacijo. Na vaji je sodelovalo 11 gasilcev.
Nadaljevali smo v ponedeljek, 18. okto-
bra, ko so najprej naši najmlajši prikazali, 
kaj vse so se že naučili. Nadaljevali smo s 
splošnim prikazom gašenja z gasilniki ter 
gašenjem gorečega olja v ponvi. Sprejemali 
smo tudi gasilnike za redni letni pregled in 
na naše razočaranje je bil odziv vaščanov 
slab. Pomagalo je 10 gasilcev.
V sredo, 20. oktobra, smo na obisku v dom 
povabili malčke iz vrtca Biba, kjer smo 
jim prikazali naše delo in opremo ter jih 
podučili, da ogenj ni igrača.
23. oktobra smo držali pesti za naše 
najmlajše članice in članice. V OŠ na 
Kokrici je namreč potekal 13. Kviz gasilske 
mladine. Kviz je sestavljen iz različnih 
tem, sodelujoči pa so razdeljeni v mlajšo, 
starejšo in mladinsko skupino. Težavnost 
je prilagojena posamezni starostni skupini. 
Naši mentorji (Tadeja, Anže, Katarina P. in 
Igor) so v septembru pridno urili približno 
15 malčkov. Huda konkurenca in veliko 
število ekip pa ni bila ovira, da tudi naši 
ne bi osvojili lepih rezultatov. Obe ekipi 
mlajših pionirjev sta v svoji kategoriji 
dosegli lepo 9. in 10. mesto od skupaj kar 
32 ekip. Starejši pionirji so od skupno 26 
ekip dosegli 14. in 19. mesto. Pohvala gre 
vsem tekmovalcev za rezultate in njihovim 
mentorjem za vloženi trud.
Vsekakor tudi nismo pozabili na pregled 
in izpravnost hidrantnega omrežja. Večino 
dela sta opravila naša pridna gasilca Luka 
Dolžan in Jure Ziherl. Fanta si zaslužita 
tudi na tem mestu vse pohvale.
Pričeli smo tudi z rednimi zimskimi us-
posabljanji. V oktobru smo obdelali teme :  
Ocenjevalne vaje, Prinesi mi … (opremo) 
ter Intervencije. Fantje in dekleta se jih 
pridno udeležujejo in nadgrajujejo svoje 
znanje.
Zadnjo oktobrsko soboto so pridne roke 
članic in članov v red spravile še gasilski 
dom. Očistili smo prostore, opremo ter 
vozila in uredili zunanjost doma. Skupaj 
nas je pospravljalo 17. Najlepša hvala vsem, 
ki ste pomagali, saj ste s tem pokazali, da ko 
se v nekaj zaženemo, to opravimo odlično.
Novo leto je že pred nami. Novi izzivi, nove 
priložnosti, redkokdaj pa gre brez preprek 
in ovir. Na slednje smo gasilci vedno dobro 
pripravljeni. Skupaj nas ženeta tovarištvo 
in želja pomagati ljudem v nesreči. Bodite 
previdni in pazite nase, ko pa nas potrebu-
jete, pa ne pozabite: pokličite številko 112.

NA POMOČ!

Poveljnik PGD Bitnje
Barbara Guzelj, GČ
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Titanik je ponovno plul- jaz sem sedel zadaj in nisem bil pripet,
-  moj očka se nikoli ne pripne,
-  mene pripelje dedek in ni potrebno da 

se pripnem, sva blizu doma.

Lokacija vrtca je ob cesti skozi vas in 
nima parkirišča. Starši parkirajo na 
površinah trgovine, ob robu cestišča, 
mudi se jim, ko pridejo po otroke, 
hitro odpeljejo, zato otroci ne sedijo 
v otroških sedežih oz. niso pripeti z 
varnostnim pasom. Ta dejstva so nam 
izhodišče za začetek projekta.

Cilji projekta so:
-  starše seznaniti z potekom in na-

menom projekta Pasavček,
-  seznanitev otrok,
-  pridobivanje veščin, povezanih s 

prometno varnostjo otroka kot pot-
nika v avtomobilu in kot pešca,

-  starše osveščamo o pomenu uporabe 
OVS in varnostnih pasov.

Študije iz tujine nam kažejo, da z 
dosledno uporabo varnostnih pasov in 
otroških sedežev, izboljšamo prometno 
stanje oz. zmanjšamo število mrtvih v 
prometnih nesrečah za polovico. 

Pasavček pravi:

Pasavček je moj prijatelj,
z njim je v avtu vedno varno,
vozit se je res zabavno,
če vsi vemo, kaj je red:
RED JE VEDNO PAS PRIPET!
Očku rečem al’ pa mami,
da me s pasom varno spravi,
vsi naj vemo, kaj je red:
RED JE VEDNO PAS PRIPET!

ZA DOBRO OTROK, ZA NJIHOVO 
PROMETNO VARNOST, ZA KAKŠNO 
VZPODBUDO STARŠEM, STARIM 
STARŠEM ... se nam pridružite ob 
naših aktivnostih, o katerih vas bomo 
obveščali v času trajanja projekta od 
novembra do aprila 2011.

Marjana Jekovec, dipl. vzg.

Prepričani, da bo šlo letos lažje kot 
lani, smo določili datum. Sobota po 
Martinovem, hudo napornem Levsti-
kovem popotovanju od Litije do Čateža. 
Računali smo na Matjaže. Jih ni bilo. 
Službeno odsotni! Ni bilo tudi tudi 
tistih, ki so še prejšnji večer obljubljali, 
da zagotovo pridejo. Glavnina Vosllov 
je prišla. Pravzaprav skoraj vsi. Vendar 
premalo za divje zaraščeno jezerce. Še 
bolj prepredeno z gosto, nepredirno, 
na široko posejano mrežo trstičja, ki je 
ubijalo voljo v glavi in moči v rokah, ki 
so držale kose in grablje. Kajti moto-
rizacije letos ni bilo. Letos brez bratov H 
ne bi šlo. Mlajši se je boril z ravnotežjem 
v lupinici, imenovani Titanik, preklin-
jal preveč sunkovito manevriranje z 
vrvjo stoječih na nasprotnih bregovih 
in poskušal s čim manj zamahi po-
kositi čim več olesenele zalege. Drugi je 
junaško prenašal stalno mokre, mrzle 
noge v preluknjanih ribiških škornjih in 
enkrat resno zaplaval, ko mu je zmanj-
kalo tal pod nogami.

Pečka je mrzla, neuporabljeno čemela 
ob strani dobršen del dneva. Rastlinja 
ni hotelo biti konca, dokler se ni nekdo 
genialno spomnil, da bi lahko hitreje 
pokosili z motorno žago. Kar naenkrat 
se je posvetila luknja, ve se kdo, je 
prižgal pečko, malodušje se je umaknilo 
in pozno popoldne je zmanjkalo pokonci 
stoječega rastlinja. In še česa.
Najmlajši so pobrali vse smeti, 
pločevinke, za katere je nekdo sodil, 
da nujno spadajo na obalo jezerca. Tri 
velike vreče so nabrali. K sreči smo 
spomladi očistili Slovenijo. Lani postav-
ljene klopce so bile strokovno požagane, 
dvojni obešalnik je izginil.
Zaključili smo v temi. Zdelo se nam je, 
da smo opravili dobro, veliko delo. Z ne 
prav dobrimi obeti za naslednje leto. 
Vsako leto nas manj čisti in več drsa. 
Lepo bi bilo, če bi se nam še kdo lahko 
pridružil. Prva sobota po Martinovi. 
Velja?

Milan Mavec

Med delom

Naši rezultati



Humanitarni večer DU Žabnica

“KO SE SRCE SREČA Z BESEDO IN 
DEJANJEM”

Čutil sem se zadovoljnega in spravlje-
nega s seboj, kot že dolgo ne.
Moral sem odpreti srce in darovati, ne 
da bi pričakoval povračilo.
Mark V. Hansen

Septembrski dan se je počasi prevešal 
v večer. Jesen je z vetrom plesala 
med krošnjami in dala slutiti zgod-
njo zlato obarvanost. Pot do gostišča 
Crngrob je žuborela od hoje in klepeta 
članov društva upokojencev, ki so pred 
začetkom programa do zadnjega sedeža 
napolnili prostor, ki jih je pričakal s 
prižganimi svečkami, kot lučkami upanja, 
za štiri socialno najbolj ogrožene družine 
v Škofji Loki.

čajanka – Ko moja duša poje

DU Bitnje Stražišče deluje od leta 2008 
in povezuje preko 600 članov. Večinoma 
so člani domačini iz Zg., Sr. in Sp. Bitenj, 
Stražišča, Orehka in Drulovke, posamez-
ni člani pa so celo iz Tržiča, Radovljice, 
Cerkelj in Medvod.
Vodstvo in poverjeniki skrbijo za 
kvalitetno in hitro obveščanje in sode-
lovanje članov. Da bi čim bolje prisluhnili 
potrebam in pogojem članov, po potrebi 
tudi dvakrat mesečno razpošljejo vabila 
in obvestila za številne dejavnosti. V 
poletni sezoni so v ospredju turistični, 
planinski in plavalni izleti, športne 
dejavnosti, kot so kolesarjenje, balinanje, 
pohodi, nabiranje zelišč, ter družabna in 
kulturna udejstvovanja, pikniki in obisk 
letnih glasbenih in gledaliških prireditev.

Vstopnica je bila »prehrambeni artikel«.
Program so zapolnili krajši literarni teksti, 
ki so posredno in neposredno govorili o 
dobrih dejanjih. Po prostoru so zaplavale 
vedno privlačne melodije na citrah gospe 
Monike Heričko iz Maribora. Gospa Majde 
Kemperle, predstavnica Karitasa, je pri-
povedovala o delu društva in njihovi skrbi 
za sočloveka. Zanimiva je bila pripoved in 
predstavitev dela bolnišničnega župnika 
gospoda Mira Šlibarja iz Ljubljane. Vedno 
znova nas razveselijo tudi ubrani glasovi 
ljudskih pevk iz Trboj, ki se rade odzovejo 
našemu povabilu. Družine, ki jim je bil ta 
večer namenjen, je predstavila direktorica 
Centra za socialno delo v Škofji Loki, gospa 
Ivana Košir Erman. Za izbrano glasbeno 
ozadje prireditve je poskrbel gospod Brane 
Mesec, zaključek prireditve pa so obarvali 
zvoki ansambla Seniorji.
Že drugo leto so Žabniški upokojenci do-
kazali, da so veliki ljudje s polnim srcem za 

dobra dejanja in občutljivosti za tuje stiske. 
Izjava župnika Mira Šlibarja, da v tridesetih 
letih njegovega službovanja in udeležbe na 
mnogih prireditvah, lepšega še ni doživel, 
pa pove, da so upokojenci, kljub tankim 
denarnicam in svojim starostnim tegobam, 
napolnili prostor s pozitivno energijo in 
ponovno naredili plemenito delo. Zbrali so 
preko sto kg različnih dobrot, bogato ob-
darili vse štiri predstavljene družine, precej 
pa je ostalo še za druge ljudi v stiski.
IN ZATO SMO SREČNI ... Kako prav 
zvenijo besede Matere Tereze: “... da bi se 
počutili bolje in srečnejši, bodite živi dokaz 
božje dobrote: dobrote na obrazu, dobrote 
v očeh, dobrote v nasmehu, dobrote v 
prijaznem pozdravu.”
Jaz pa dodajam - ne samo dobro dejanje, 
že prijazen dotik in dobra misel je veliko 
darilo.

Jerica Kraševec

DU je tudi v v pripravah na vključevanje 
v projekt Starejši za večjo kakovost 
življenja doma, sicer pa z dobrimi željami 
in skromnimi darili vsako leto obiščejo 
člane, ki so stari nad 80 let, bolne in 
težko gibljive, vseh ostalih pa se spom-
nijo ob okroglih obletnicah.
Dvakrat letno društvo organizira 
letovanje v Izoli in prav tako dvakrat let-
no poskrbi za merjenje krvnega pritiska, 
holesterola in sladkorja v krvi. V jesensko 
zimski sezoni je najbolj dejaven krožek 
klekljanja in kvačkanja. Organizirane so 
razne delavnice, ženska telovadba, preda-
vanja, ogledi razstav in galerij.
Od oktobra do aprila pa za družabnost 
poskrbijo ČAJANKE. To so srečanja s 
povabljenimi gosti (pesniki, pisatelji, 
kronisti, glasbeniki ipd.).
28. oktobra 2010 se je v Šmartinskem 

domu v Stražišču odvrtela čajanka z 
naslovom Večer glasbe in poezije. Gosta 
večera sta bila pianist Gašper Jereb (prof. 
klavirja) in sopranistka Darja Resnik 
Debevc (učiteljica geografije).
Občuteno je bila izvedena glasba - od 
slovenskih narodnih in umetnih pesmi, 
balad, romanc do opernih arij. Z re-
citalom je Darja Resnik Debevc vpletla 
še neobjavljene pesmi. Bil je enkraten, 
neponovljiv dogodek, ki se ne zgodi vsak 
dan. Večer se je nadaljeval z družabnim 
srečanjem ob čaju. Ob kramljanju je 
zažgolela spontana pesem, deklamacije 
in pripovedi.
Kdor vidi tudi svoje udejstvovanje v 
DU, ga z veseljem sprejmemo med svoje 
člane.

Martina Hafnar
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Izkoristite novo možnost 
obveščanja

Prijavite se na obveščanje po e pošti 
ali SMS sporočilih 
Pravočasno in učinkovito obveščanje je 
še posebej pomembno v primerih, ko je 
oskrba s pitno vodo motena. Do motene 
oskrbe s pitno vodo pride zaradi okvar 
na javnem vodovodnem omrežju in v 
času posegov na omrežju, kot so redno in 
izredno vzdrževanje, obnove, prevezave 
na omrežju. Zavedamo se, da je trenutni 
sistem obveščanja pomanjkljiv, saj z obja-
vami na radijskih postajah in naši spletni 
strani ne zajamemo vseh uporabnikov, pri 
katerih je oskrba s pitno vodo v določenem 
času motena. Zato smo že nekaj časa iskali 
primerno rešitev, ki bo omogočala hitro in 
učinkovito obveščanje. Rešitev smo našli 
v sodobnih komunikacijskih kanalih, v e 
pošti in SMS sporočilih. Sistem individual-
nega obveščanja je že v zaključni fazi, kar 
pomeni, da ga moramo le še dopolniti z 
bazami uporabnikov, ki želite biti obveščeni 

Ločeno zbiranje odpadkov tudi na 
pokopališču v Bitnjah

Kot povsod drugod tudi pri urejanju in 
vzdrževanju grobov nastajajo odpadki. 
Količine odpadkov, ki se pojavljajo na 
pokopališčih, niso zanemarljive, zato 
je pomembno, kako z njimi ravnamo. 
Tako smo tudi na pokopališču v Bitnjah 
vzpostavili ločeno zbiranje odpadkov. 
Obstoječe zabojnike za mešane ko-
munalne odpadke smo nadomestili z 
zabojniki za ločeno zbiranje sveč, cvetja 
in mešanih komunalnih odpadkov. 
V zabojnike za sveče sodijo samo od-
padne sveče in ne ostali odpadki.  
V zabojnik za cvetje odložite ovenelo 
cvetje in ostale rastlinske odpadke, kot 
so plevel, trava, listje in podobno. V tretji 
zabojnik za mešane komunalne odpadke 
pa odložite vse ostale odpadke.

Dodatno smo postavili tudi večji zabojnik 
za gradbene odpadke. Vanj lahko odla-
gate pesek, kamenje in gradbene ostanke, 
ki nastanejo pri urejajo grobov (robniki, 
ostanki betoniranja in podobni manjši 
odpadki).

Urnik odvoza odpadkov v prvi  
polovici leta 2011

V letošnjem letu smo nadgradili sistem 
ločenega zbiranja odpadkov in uvedli 
ločeno zbiranje odpadne embalaže in 
bioloških odpadkov po tako imenovanem 
sistemu od vrat do vrat. Mešane komu-
nalne odpadke in odpadno embalažo 
odvažamo vsak drugi teden, medtem ko 
biološke odpadke odvažamo tedensko. 

V zimskem času se količine bioloških 
odpadkov zmanjšajo, kar že opažamo pri 
praznjenju vaših zabojnikov. Zato smo se 
odločili, da v zimskem času zmanjšamo 
pogostost odvoza bioloških odpadkov. 
V času od 1. 1. do 31. 3. 2011 bo odvoz 
bioloških odpadkov potekal na 14 dni, 
vsak drugi četrtek. 

Posledično se bodo zmanjšali tudi zneski 
na računih pri gospodinjstvih, ki biološke 
odpadke zbirate z zabojniki za biološke 
odpadke. Stroški zbiranja, prevoza in 
odstranjevanja bioloških odpadkov se 
bodo v času od 1. januarja do 31. marca 
2011 razpolovili.

Če bomo ugotovili, da sistem odvoza 
na 14 dni v predlaganem obdobju ne 
bo uspešen, bo odvoz v bodoče celo leto 
potekal tedensko oziroma se bo obdobje 

po e pošti in ali po SMS sporočilu. Vsa 
sporočila so brezplačna. 
V začetni fazi boste obveščeni: 
- o moteni oskrbi s pitno vodo v času 
načrtovanih del na javnem vodovodnem 
omrežju (sporočili vam bomo, kakšna 
dela se izvajajo in koliko časa bo delo 
potekalo oz. bo oskrba s pitno vodo 
motena),
- o moteni oskrbi s pitno vodo v času 
okvar na javnem vodovodnem omrežju 
(sporočili vam bomo predvideni čas 
odprave napake),
- o morebitni sanitarni neustreznosti 
vode (sporočili vam bomo razlog za 
neustreznost pitne vode, čas, v katerem 
se morajo izvajati potrebni ukrepi, kot je 
na primer prekuhavanje vode in vam po 
odpravi napake  poslali novo sporočilo o 
preklicu neustreznosti pitne vode).
Pozivamo vas, da na naši spletni strani 
www.komunala-kranj.si izpolnite ob-
razec »Prijava na obvestila«. Vašo prijavo 
nam lahko sporočite tudi po e pošti na 
naslov info@komunala-kranj.si ali pisno 
na naslov Komunala Kranj, d.o.o., Ulica 
Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj. V prijavi 
nam sporočite vaše osnovne podatke (ime 

in priimek ter naslov) ter na kakšen način 
želite biti obveščeni: po e pošti (navedite 
naslov vaše e pošte) in/ali SMS sporočilu 
(navedite vašo mobilno številko). 
Če mesečno prejemate račun za komu-
nalne storitve neposredno z naše strani, 
prosimo pripišite številko kupca, ki je na-
vedena v zgornjem desnem robu računa 
za komunalne storitve. 
Če račune za komunalne storitve 
prejemate preko upravnika, pa prosimo, 
pripišite upravnika objekta, v katerem 
živite. S pridobljenimi podatki bomo 
ravnali v skladu z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov. Kadarkoli imate seveda 
možnost, da se odjavite iz sistema individ-
ualnega obveščanja. Odjavo nam sporočite 
po e pošti na naslov info@komunala-kranj.
si ali pisno na naslov Komunala Kranj, 
d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
Pričakujemo, da bomo sistem individu-
alnega obveščanja pričeli uporabljati v 
prvih mesecih prihodnjega leta. Glede 
na to, da gre za vzpostavitev novega 
sistema, se vam za morebitne napake 
iskreno opravičujemo in vas prosimo za 
razumevanje. Vaši predlogi in pripombe so 
dobrodošli na info@komunala-kranj.si.

odvoza na 14 dni lahko tudi podaljšalo.
Ker želimo odvoz odpadkov čim bolj 
prilagoditi vašim potrebam in številu 
vozil za odvoz odpadkov, s katerimi 
razpolagamo, prilagamo urnik odvoza 
odpadkov samo za prvo polovico leta. 
Tako dopuščamo možnost za morebitne 
spremembe v drugi polovici leta 2011.

redni odvoz mešanih kom. odpadkov
redni odvoz odpadne embalaže
redni odvoz bioloških odpadkov

JANUAR

P 3 10 17 24 31

T 4 11 18 25

S 5 12 19 26

Č 6 13 20 27

P 7 14 21 28

S 1 8 15 22 29

N 2 9 16 23 30

FEBRUAR
P 7 14 21 28

T 1 8 15 22

S 2 9 16 23

Č 3 10 17 24

P 4 11 18 25

S 5 12 19 26

N 6 13 20 27

MAREC
P 7 14 21 28

T 1 8 15 22 29

S 2 9 16 23 30

Č 3 10 17 24 31

P 4 11 18 25

S 5 12 19 26

N 6 13 20 27
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Gradbeništvo 

PRESTOR d.o.o.

Cesta na Rupo 85, 4000 Kranj
Gsm: 041/33-58-58
D.š.: SI54195063

Srečno, zdravo, veselo 
in uspešno 2011!

Veliko sreče in lepih sanj naj vam prinese 

božični dan! Novo leto 2011 pa naj bo čarobno, 

polno, brez skrbi, veselo, zdravo, srečno!


