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Drage krajanke, spoštovanji krajani!
Spet odpirate novo številko krajevnega glasila 
Informator, tokrat že 47. po vrsti.
V vasi se je veliko dogajalo. Preberete lahko o 
aktivnostih društev - KUD Bitnje, NK Bitnje, PGD 
Bitnje ...
Ne moremo mimo Direndaja, ki je bil spet živ. Dogodek 
je postal pravi praznik, na katerem je sodelovalo 
veliko zagnanih krajanov. Na sončno soboto se je na 
otroškem igrišču zbralo veliko mladih družin in drugih 
prišlekov. Vsi pa so se neizmerno zabavali ob vrnitvi v 
srednjeveški čas.
Pred nami je poletje in počitek. Imeli bomo čas zase, 
za ocenitev našega dela in za razmišljanje, kaj bomo 
delali v jeseni. Verjamem, da se nam bo porodilo veliko 
dobrih idej.
Odlično izkoristite poletje, spočijte si in si naberite moč 
za prihodnje izzive. Se beremo spet v naslednji številki 
Informatorja, 48. po vrsti.

Mateja Arhar, 
urednica

uredništvo: Mateja Arhar, Mirjana Jurjevec,  
Tatjana Muraja Oblak, Tomaž Ogris
prelom: Janja Baznik
oblikovanje: Danaja Oblak s.p.
tisk: Tiskarna Peg
fotografija na naslovnici: Matej Šušteršič
fotografiji na zadnji strani: Nejc Mavec
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SVET KS

OBVEŠČA OBVES
TILA

KRAJA
NOM

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

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

POMEMBNO OBVESTILO!

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

Svet KS Bitnje

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

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

Pripombe, predloge, probleme, vprašanja 
krajanov sprejemamo le v pisni obliki na 
enega od naslovov KS Bitnje:

- ks.bitnje@abakus.si,

-  KS Bitnje, Zg. Bitnje 33, 4209 Žabnica,

-  nabiralnik KS Bitnje na gasilskem 
domu Bitnje (zraven PTT nabiralnika). 

Za krajše informacije smo dosegljivi na 
telefonski številki:

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

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

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

Spremljate nas lahko tudi preko 
Facebook strani Informator KS 
Bitnje (https://www.facebook.com/
informatorksbitnje).

Tekoče vzdrževanje na področju KS Bitnje

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

Javne površine, Komunala Kranj
Vodja enote
Janez Lukan
T: 04 28 11 352
M: 041 649 461
E: jlukan@komunala-kranj.si

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

zelenice, avtobusna postajališča, spominska obeležja,
• tekoče vzdrževanje objektov gospodarske infrastrukture: ceste, javna 

razsvetljava.
Za sporočanje vseh pripomb glede vzdrževanja cest, vzdrževanja javne 
razsvetljave, pluženja, vzdrževanja avtobusnih postajališč in vsega, kar je 
našteto v navedenem sklepu, od 1. 1. 2008 naprej uporabljajte naslednjo 
telefonsko številko oziroma elektronski naslov:

• tel.: 080 1885
• email: mok@kranj.si
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ZADEVA: Prošnja za finančno pomoč
pri izdaji zbornika Bitnje skozi čas

Spoštovani!

KS Bitnje je s pomočjo krajanov in KUD 
Bitnje pripravila obsežen osnutek publi-
kacije za izdelavo Zbornika Bitenj, ki nosi 
delovni naslov Bitnje skozi čas.

Zbranega je že ogromno gradiva, saj se 
je nekaj krajanov zelo zavzelo za delo 
na tem projektu. Delo, ki smo ga do se-
daj že opravili, obsega napisano besedo 
in fotografije. Delo vseh sodelujočih je 
bilo opravljeno prostovoljno. V pripravo 
Zbornika smo vsi skupaj vložili že nešteto 
ur. Seveda nas nekaj dela še čaka in tega 
se veselimo, ker verjamemo, da bo končni 
izdelek zato še boljši in njegova vsebina 
še bogatejša.

Ocenjujemo, da bi večinski del izdelanih 
Zbornikov Bitnje prodali, s čimer bi se 
večji del vložka povrnil.

Upam, da bomo našli skupno rešitev, saj 
bi Zbornik Bitenj definitivno obogatil 
kulturno dediščino kraja Bitnje.

Najlepša hvala in lep pozdrav.

Medobčinski inšpektorat Kranj

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

 - opravlja nadzor nad izvajanjem držav-
nih in občinskih predpisov, s katerimi 
občine ustanoviteljice urejajo zadeve 
iz izvirne pristojnosti in zadeve iz pre-
nesene pristojnosti z države na občino,

 - spremlja, analizira in podaja predloge 
za izboljšanje stanja na področjih, ki 
jih nadzira,

 - vodi upravni postopek na prvi in drugi 
stopnji s področja Medobčinskega 
inšpektorata Kranj,

 - pripravlja in izvaja proračun s podro-
čja Medobčinskega inšpektorata Kranj,

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

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

Prijave na mestno  
inšpekcijo

Prijave mestnem inšpektoratu

Krajani lahko vse nepravilnosti prijavi-
te na Medobčinski inšpektorat Kranj. 
Prijave lahko podate tudi anonimno. 
Prijavo lahko pošljete tudi na KS Bitnje 
(lahko tudi anonimno) in posredovali jo 

bomo naprej na Medobčinski inšpektorat. 
KS Bitnje sama ne prijavlja nepravilno-
sti, temveč samo posreduje vaše prijave 
naprej.
Po elektronski pošti lahko pošljete prijave 
na medobcinski.inspektorat@kranj.si.

Kontaktne osebe

Trentno so kontaktne osebe za 
Medobčinski inšpektorat Kranj:

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

 - inšpektor, Barbara Metelko (barbara.
metelko@kranj.si), 04 237 32 16,

 - inšpektor, Aleš Bizjan (ales.bizjan@
kranj.si), 04 237 33 51,

 - inšpektor, Slavka Remic (slavka.
remic@kranj.si), 04 237 33 56,

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

Aktualne informacije pa dobite na 
strani Mestne občine Kranj:
http://www.kranj.si/KRANJ_
SI,,mestna_obcina,sou,medobcinski-
-inspektorat-kranj.htm

Delovno področje in naloge medobčinske-
ga redarstva kot službe v sestavi inšpekto-
rata določa zakon ali na podlagi zakona 
izdan občinski predpis. Medobčinsko 
redarstvo opravlja naslednje naloge:

 -  nadzoruje in zagotavlja pogoje za varen 
in neoviran cestni promet v naseljih,

 - varuje ceste in okolje v naseljih in na 
občinskih cestah zunaj naselij,

 - skrbi za varnost na občinskih javnih 
poteh, rekreacijskih in drugih javnih 
površinah,

 - varuje javno premoženje, naravno in 
kulturno dediščino,

 - vzdržuje javni red in mir,
 - spremlja, analizira in podaja predloge 
za izboljšanje stanja na področjih, ki jih 
nadzira,

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

VodohranZbornik

Prejet odgovor Mestne občine Kranj:

Zadeva: Odgovor na prošnjo za finančno 
pomoč - zbornik Bitnje skozi čas

Mestna občina Kranj je prejela vašo 
prošnjo za finančno pomoč pri stroških 
izdaje zbornika Bitnje skozi čas. Po skrbni 
proučitvi prošnje vas obveščamo, da za 
ta namen v veljavnem občinskem prora-
čunu ni zagotovljenih finančnih sedstev. 
Naj pojasnimo še, da občina sredstva 
sofinanciranja za različne programe in 
projekte lahko dodeljuje le na podlagi 
javnih razpisov.

Pomoč vam lahko ponudimo pri promo-
ciji zbornika z obveščanjem po različnih 
komunikacijskih poteh, kot so objave na 
občinskem spletu, FB profilih, predstavi-
tev v Kranjskih novicah, lahko tudi obve-
stilo medijem ob izidu. Sporočite, prosim, 
podatke, ko bo zbornik izšel.

Želimo vam uspeha pri projektu in vas 
lepo pozdravljamo.

V februarski številki Kranjčanjke smo v 
članku »Letno poročilo o kakovosti vode, 
namenjene za prehrano ljudi v Mestni ob-
čini Kranj za leto 2016« zasledili naslednje:

Za naselje Bitnje, Žabnica in Šutna se 
pitna voda dezinficira z natrijevim hipo-
kloritom v sledovih. Dezinfekcija se bo 
izvajala toliko časa, dokler ne bo izvedena 
sanacija vodohrana Stražišče novi.

Zato smo na Mestno občino Kranj po-
sredovali vprašanje glede kvalitete vode 
v vasi in vonja po kloru. Dobili smo na-
slednji odgovor:

S strani Komunale Kranj smo bili opo-
zorjeni na kvaliteto vode, zato imamo 
plan v naslednjem letu izvesti sanacijo 
vodohrana Stražišče novi v Stražišču, do 
takrat se bo po potrebi izvajala dezin-
fekcija vode. Gre za vodohran v lasti več 
občin, zato bodo morale vse solastnice 
zagotoviti sredstva za izvedbo, največji 
delež pa odpade na Mestno občino Kranj.

Očitno bomo vodo slabše kvalitete na 
žalost imeli še nekaj časa. :(
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Brezplačna WiFi točka

Želimo si nov vrtec in krožišče

Urejanje Štajne

S strani Mestne občine Kranj smo bili 
obveščeni o že obstoječi dostopni točki za 
brezžično wifi omrežje v Bitnjah (na GD 
Bitnje) in hkrati pozvani, da se predlagajo 
lokacije za nove dostopne točke.

Svet KS Bitnje je predlagal dve novi do-
stopni točki za napeljavo brezžičnega 
wifi omrežja: pred trgovino v Zg. Bitnjah 
in na nogometnem igrišču v Sp. Bitnjah.

Mestni občini Kranj smo tudi predlagali, 
naj na predlaganih novih in že obstoječi 
lokaciji (GD Bitnje), o dostopnih točkah 
postavi jasno označbo, da bodo mimoidoči 
z lokacijami dostopnih točk za brezžično 
wifi omrežje o tem seznanjeni.

Že konec prejšnjega leta sem Mestnemu 
svetu predstavila pobudo za izgradnjo 
novega vrtca v Bitnjah; pobudo so vsi 
svetniki podprli. Žal javni postopki ne 
tečejo tako hitro kot zasebni projekti in 
rada bi vam predstavila, do kod smo ven-
darle prišli.

O velikosti novega vrtca je odločala stroka 
in ugotovljeno je bilo, da potrebujemo 
bistveno večji vrtec, v katerem bi bile tri 
skupine prvega starostnega obdobja in 
tri skupine drugega starostnega obdobja. 
Ohranjanje sedanje stavbe zaradi vseh 
pomanjkljivosti ne bi bilo smiselno, zato 
bi bila potrebna postavitev nove stavbe.

Občinski proračun je siromašen in tudi 
zadolževanje ni predvideno, zato je trenu-
tno edina oblika investicije javno zasebno 
partnerstvo. Da bi bil zasebni partner 
zainteresiran za gradnjo, pa mora imeti 
motiv, da se mu bo vložek povrnil in da 
bo realiziral pričakovani dobiček. Ena od 
možnosti je, da bi bile tri skupine v vrtcu 

kot oblika zasebnega vrtca, še boljša mo-
žnost pa je, da bi bila v vrtec vključena tudi 
manjša večnamenska dvorana, ki jo bodo 
dopoldne koristili otroci, v popoldanskem 
času pa bo lahko predmet najema za raz-
lične oblike druženja krajanov.

Največja ovira, da se javni poziv promotor-
jem za izgradnjo še ni pričel, pa je zaščita 
zemljišč okrog obstoječega objekta, ki ne 
dopušča gradnje. Celotna površina okrog 
sedanjega vrtca je namreč zaradi gomil 
spomeniško zaščitena. To pomeni, da niso 
dovoljeni nobeni posegi pod površino. 
Gradnja je torej dopustna le na gaberitu 
obstoječega vrtca.

Z vodjo projektne pisarne go. Tanjo Hrovat 
in vodjem urada za družbene dejavnosti 
g. Janezom Rakarjem smo se odločili, 
da preučimo vse realne možnosti in v 
dialogu z Zavodom za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, območna enota Kranj, 
najdemo rešitev, ki bi bila sprejemljiva za 
vse. V skrajnem primeru bomo v dialogu 

V prejetem odgovoru na podana vpraša-
nja glede zadrževalnika Bantale smo med 
vsebino prejeli tudi naslednje informacije:

Potek investicije za ureditev struge Štajne 
bo sledeč: Projektant pripravi predlog 
umestitve struge Štajne v prostor, pripravi 
hidravlično analizo predlaganega stanja, 
preveri izvedljivost v upravnem postopku, 
če bo predlog izvedljiv, preveri sprejemlji-
vost pri investitorju (Mestna občina Kranj), 
in potem oz. istočasno predlog posreduje 
na KS Bitnje, od katere pričakujemo sode-
lovanje pri pogajanju z lastniki prizadetih 
zemljišč. Kolikor bo mogoče, se bo struga 
kanalizirala, seveda pa to ne bo mogoče 
na celotnem odseku. Kjer bo to le čim 
bolj mogoče, bo ostala odprta predvsem 
zaradi vzdrževanja.

Aktivno sodelovanje občanov pomeni 
predvsem sodelovanje s predstavniki KS 
in neoviranje postopkov, ko gre za odkupe 
zemljišč ali pridobitev služnosti.

Menimo, da bi v vseh pogovorih z lastni-
ki ob Štajni morala nujno sodelovati KS 
Bitnje. Pričakuje se, da bo KS Bitnje koor-
dinator (med predstavniki Mestne občine 
Kranj in krajani) pri pridobivanju zemljišč 
za izvedbo struge Štajne.

Na odgovor smo na Mestno občino Kranj 
in projektno pisarno poslali naslednje 
vprašanje:

Pod kakšnimi pogoji bo izvedena ureditev 
struge Štajna (gre za odprt ali zaprt kanal)? 

Namreč, KS mora biti pred pričetkom ko-
munikacije s krajani natančno seznanjena 
z načrti za ureditev struge. Kaj točno je 
dovoljeno po celotni strugi do Spodnjih 
Bitenj? Ali mora biti območje struge? 
Kakšnega reda je ta struga ipd.?

Prejeli smo naslednji odgovor:

Pozdravljeni,

veseli smo, da krajani spremljate dogaja-
nje v Mestni občini Kranj in se odzivate 
na naše dopise. Glede na vaš dopis pa 
vam sporočamo, da ko bomo imeli kaj 
več konkretnih podatkov o ureditvi struge 
Štajna, vas bomo tudi obvestili. Zaenkrat 
projekt še ni uvrščen v proračun Mestne 
občine Kranj, saj želimo najprej zaključiti 
odprte projekte in sicer ponikovalno-za-
drževalno polje Trenča-Bantale in samo 
strugo Trenče.

Glede projekta Štajna je potrebno naj-
prej pridobiti idejne rešitve in hidravlične 
študije, kot je tudi navedeno v dopisu št. 
351-67/2012-48-(42/16), šele nato bomo 
lahko projekt predstavili in se dogovarjali 
s krajani.

Po končni skupni odločitvi pa bomo lahko 
odgovarjali na konkretna vprašanja, kot so, 
ali bo to zaprt kanal ali odprt itd.

Lep pozdrav,

Damjana Črček, inž. gradb.
Projektna pisarna, Služba za investicije

z Zavodom za varstvo kulturne dediščine 
proučili možnost postavitve montažnega 
(-ih) objekta (-ov). Ko bodo znane nove 
informacije, jih boste lahko prebrali na 
spletni strani KS Bitnje.

O prepotrebnosti krožišča tudi že čivka-
jo bitenjški vrabci. Vrednost projekta je 
ovrednotena na nekaj več kot 200.000 eur. 
Predviden je 35 metrski premer novega 
krožišča, ki rešuje tudi problem trenutno 
visečega terena ceste. Celotna dokumen-
tacija je bila poslana na državni nivo, ker 
je cesta v lasti države. V mesecu aprilu je 
Mestna občina Kranj prejela Projekt za 
izvedbo (PZI dokumentacija). Naslednji 
korak je pogovor z lastniki zemljišč, ker 
je za izgradnjo krožišča potreben odkup 
ustreznih površin.

Želja Mestne občine Kranj je, da bi izgra-
dnjo krožišča financiral državni proračun. 
V primeru neuvrstitve v državni proračun 
2018 si bomo zaradi nujnosti izgradnje 
krožišča prizadevali za uvrstitev inve-
sticije v proračun Mestne občine Kranj.

Irena Dolenc, mestna svetnica N.Si
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Bitnje noče postati predmestje Kranja

BITNJE VAS ALI PREDMESTJE?

V času freisinških škofov ni bilo dvoma. 
Takrat so z načrtno kolonizacijo bavarskih 
kmetov oblikovali na ozemlju Bitenj sis-
tem hub, ki je danes podlaga za vpis kul-
turne krajine Bitnje v Register nepremične 
kulturne dediščine. Povprečna kmetija je 
takrat v Bitnjah imela 7-9 ha zemlje.

Danes postajajo Zgornje Bitnje spalno 
naselje, kmetje v Bitnjah pa se dušijo v 
birokratskih ovirah kulturne krajine. Prav 
je, da se spoštuje preteklost, a s starimi 
načini obdelovanja zemlje kmetije ne mo-
rejo konkurirati ostalim na trgu. Če Zavod 
za varstvo kulturne dediščine vztraja pri 
ohranjanju zahtev, bi moralo kmetom 
izplačevati rente, ki bi jim nadomestile 
izpad dohodka.

To je najbolj očitno pri gradnji novih oziro-
ma prenovi obstoječih kmetijskih objektih, 
saj nimajo možnosti gradnje oziroma pre-
nove gospodarskih objektov, ki bi bile pri-
jazne do živali (prosta reja, dovolj prostora 
za gibanje, ergonomsko delovno okolje za 
človeka ...). Na ta način jih omejujejo in so 
v neenakem ekonomskem položaju glede 
na kmete v sosednjih občinah.

Krajani Bitenj in Žabnice ne nasprotuje-
mo varovanju kulturne dediščine, če bi jo 
varovali po principih, ki veljajo v Evropski 
uniji, nasprotujemo pa v Občinskem 

prostorskem načrtu »uzakonjenemu« 
kompleksnemu varstvenemu režimu, ki 
bo imel za posledico to, da bodo vasi v 
Kulturni krajini Bitnje dolgoročno po-
stale muzealije(muzejski eksponati na 
prostem)!

S prostorskimi načrti Mestna Občina 
Kranj načrtuje spremembo namena več 
kmetijskih zemljišč v Bitnjah v zazidljive 
parcele. Vzporedno potekajo tudi izdela-
ve projektov prometne infrastrukture, ki 
bi omogočile gostejšo poselitev na tem 
območju.

Bitnje so kljub nedavnim investicijam v in-
frastrukturo ostale vaško okolje. Prebivalci 
znamo ceniti bližino neokrnjene narave, 
sosedje se večinoma poznamo, kolektiv-
na varnost je dokaj velika. Navadili smo 
se na ozke ulice, srečevanje z nasproti 
vozečimi vozili na dvoriščih in težave 
dostavnih služb in obiskovalcev, ki ne 
najdejo naslovnika. Kljub vsem »tegobam« 
smo krajani Bitenj na svoj kraj ponosni in 
želimo ohraniti svojo »vaško« identiteto.

Verjamemo, da je mnogo lastnikov pripra-
vljenih svoja zemljišča prodati, ker jih ne 
uporabljajo za kmetijsko dejavnost, ker 
jim predstavljajo davčno breme ali pa so 
se znašli v finančnih težavah. Zavedamo 
se, da je v interesu Mestne Občine Kranj, 
da bodoči investitorji plačajo dajatve v 

občinski proračun. Hkrati pa vemo, da bo 
z novo urbanizacijo vaško okolje spreme-
njeno v predmestje.

Meniva, da povečanja števila prebivalcev 
zaradi vseh navedenih dejstev ne moremo 
preprečiti. Potrebno je, da vzporedno z 
zazidalnimi načrti steče tudi načrtovanje 
objektov skupne rabe, kot so vaško sre-
dišče z rekreacijskimi površinami, dom 
krajanov in že planiran večji vrtec. Ne 
nasprotujemo individualni gradnji, ne 
želimo pa si, da postane Bitnje naselje 
večstanovanjskih hiš. Želimo si, da po-
selitev po vaškem tipu ostane razpršena.

Potrebna bo tudi boljša cestna infrastruk-
tura. Ne želimo si širokih cest v kraju, ker 
se s tem nehote poveča hitrost vožnje in 
hkrati ta postane obvod glavni cesti Škofja 
Loka – Kranj. Vsekakor pa je potrebno 
v kraju vzpostaviti mrežo lokalnih cest 
zadostne širine, ki omogoča dvosmeren 
promet v območju umirjenega prometa, 
brez vmesne črte z označenim območjem 
za pešce in kolesarje v nivoju cestišča.

Skrbi nas, da se bodo spremembe dogajale 
brez našega sodelovanja. Želimo, da kraja-
ni Bitenj, še posebej izvoljeni predstavniki 
v Svetu KS Bitnje, lahko aktivno sodeluje-
mo pri načrtovanju razvoja našega kraja.

V imenu Sveta KS Bitnje Matej Dolenc 
in Robert Langerholc
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Pospravljanje za svojim pasjim prijateljem

Naročanje odvoza odpadkov, E-odvoz

OZAVESTIMO

Kolikokrat viden prizor: kuža kaka, lastnik 
zavzeto gleda v nasprotno smer, ko kuža 
opravi svoje, pa odhitita s kraja dogodka. 
Tako obnašanje lahko pomeni le eno – la-
stnik psa je neuvideven in neodgovoren. 
Nismo pa vsi lastniki psov taki. Mnogo 
nas je, ki se nam pobiranje iztrebkov zdi 
nekaj povsem samoumevnega. Na spre-
hodu s psom nam v žepih šumijo vrečke 
in tudi sami z obsojanjem gledamo pri-
zore, kot je opisan zgoraj, saj psi za sabo 
ne znajo in ne morejo pospraviti svojih 
iztrebkov.

Občinski odloki določajo, da morajo la-
stniki počistiti za svojimi ljubljenčki, in 
predvidevajo tudi kazni za neupoštevanje 
teh določil. Mnoge občine postavljajo 
zbiralnike za iztrebke s pripadajočimi 
vrečkami, vendar pa na področju KS Bitnje 
ni več točk z zbiralniki, pri čemer smo 
mnenja, da niso potrebni, saj bi moralo 

vsem lastnikom psov biti samoumevno, 
da pridelke njihovih zverin počistijo sami. 
Mnogi opozarjajo neuvidevne lastnike, 
naj vendar poberejo za svojim psom. Pa 
kljub temu si ljudje še kar požvižgavajo, 
ko njihov kuža dela svoj kupček.

Samoumevno nam je, da ne mečemo smeti 
kar po ulicah in zelenicah (oz. jih naj ne 
bi) in da ne lulamo in kakamo vsepovprek 
po vogalih in potkah. Tako bi nam moralo 
biti tudi samoumevno, da počistimo, kar 
pridela naš kuža. Če si nataknemo vrečko 
na roko, z njo primemo iztrebek in vrečko 
povlečemo čez iztrebek, ni niti najmanjše 
možnosti, da bi blato prišlo v stik z dlanjo. 
To je veliko lažje narediti, kot s čevlja 
obrisati posledice neprevidnega koraka. 
Oziroma z avtomobilske sklopke, doma-
čih tal ali česa podobnega, če prepozno 
ugotovimo, kaj imamo na podplatu ...

Nikar ne silimo sokrajanov, da hodijo po 
nečem, kar smo mi malomarno pustili na 
javni površini. To velja tako za pločnike, 
ceste, potke, kot tudi za cvetlične gredice 
in zelenice. Velja pa tudi za pašnike in 
travnike, na katerih kmetje kosijo krmo za 
živino. Če je krma onesnažena z iztrebki, je 
živina v najboljšem primeru ne bo želela 
zaužiti, v najslabšem pa se od tega lahko 
celo zastrupi. Počistimo torej za našimi psi 
in poskrbimo za lepše okolje okrog nas!

Primož Ogris
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Pisma bralcev PISMA 

BRALCEV
V rubriki v nadaljevanju objavljamo nekaj najbolj pogostih 
vprašanj, s katerimi se krajani obračate na Svet KS Bitnje. Poleg 
vprašanj navajamo odgovore Sveta KS Bitnje ali odgovore tistih, 
ki so za posamezno področja pristojni.

Koši za pasje iztrebke

Ureditev avtobusnih čakalnic

Pripombe na javno razsvetljavo

Bankomat

Bankomat

Predlog anonimne vaščanke: Priljubljena sprehajalna pot 
za pse proti pokopališču bi potrebovala pasje stranišče 
(število psov narašča, menim, da bi bilo prav, da se postavi 
pasje stranišče).

Na Mestno občino Kranj, Urad za gospodarstvo in javne službe, 
je bila od KS Bitnje poslana pobuda za postavitev košev za pasje 
iztrebke na naslednjih lokacijah: pri pokopališču v Zg. Bitnjah, 
pri nogometnem igrišču v Sp. Bitnjah, pri kampu Zora v Sr. 
Bitnjah, pri prevozniku Hafnerju v Sr. Bitnjah.

Prejeli smo naslednji odgovor:

Mnenje Mestne občine Kranj je, da ruralno naselje, kar KS Bitnje 
tudi je, ne potrebuje košev za pasje iztrebke, saj bi njihovo čišče-
nje zaradi oddaljenosti predstavljalo velik strošek za proračun. 
Spremeniti je treba miselnost in odgovornost lastnikov psov, 
ki so edini odgovorni za svoje pasje prijatelje kot tudi njihove 
iztrebke. Pasji iztrebki se drugače lahko odložijo v vsak zabojnik 
za mešane odpadke, saj se le ti naknadno razvrščajo.

Lep dan,
Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe

Ideja vaščanke:
Čiščenje klopic na avtobusnih postajališčih

Na Mestno občino Kranj smo poslali prošnjo za čiščenje avto-
busnih postajališč in prejeli naslednji odgovor:

Pozdravljeni!

Skladno z vašim dopisom posredujemo odgovor: Urad za gospo-
darstvo in gospodarske javne službe bo skupaj s koncesionarjem 
opravil strokovni pregled avtobusnih postaj ter jih obnovil v 
skladu z ugotovljenimi potrebami.

Po pregledu smo počistili vsa avtobusna postajališča in jih pre-
gledali. Nismo pa barvali klopc, ker je bila še nizka temperatura. 
To bomo izvedli v aprilu.

Janez Lukan, vodja DE vzdrževanje javnih površin, JP Komunala 
Kranj

V KS Bitnje redno prejemamo pripombe glede javne razsve-
tljave. Nekateri krajani menite, da je ponekod postavljenih 
preveč svetilk, spet drugi, da jih je nekje premalo.

Svet KS Bitnje se do te tematike ne more opredeliti. Javna raz-
svetljava je postavljena po predpisanih standardih, na katere Svet 
KS Bitnje ni imel vpliva. Javna razsvetljava je bila postavljena 
izključno v izvedbi Mestne občine Kranj.

S strani vaščanke je bila na KS prejeta ideja, da bi v vasi 
postavlili bankomat.

V KS Bitnje smo pripravili prošnjo za postavitev bankomata. 
Prošnja smo poslali na primerne kontakte.

Predlagali smo lokacijo pri trgovini v Zg.Bitnjah, kjer je tudi 
bližina vrtca in gostinskega lokala.

Odgovor smo dobili od Delavske hranilnice:

Spoštovani g. Ogris.

Prejeli smo vašo prošnjo za postavitev bankomata v vašem kraju.

Delavka hranilnica želi in tudi pomaga lokalnim skupnostim 
po Sloveniji s postavitvijo bankomatov na lokacijah, kjer jih 
občani potrebujejo. Hkrati je hranilnica tudi ena redkih bank, 
ki še postavlja bankomate pred kratkim Vuhred, Šmarješke 
toplice, Tabor, itd), vendar je njen letni plan postavitev ome-
njen na nekaj bankomatov letno. Dodatno težavo predstavlja 
dejstvo, da takšne lokacije običajno ne zagotavljajo zadostnega 
števila dviga (zato jih druge banke tudi umikajo), kar pomeni, 
da bankomat ne pokriva niti stroškov obratovanja.

Odgovornega na banki sem še osebno poklical in se pozani-
mal o možnostih. Dodatno sem izvedel, da je za rentabilnost 
bankomata potrebnih od 60 do 70 dvigov dnevno. V tem pri-
meru banka ne gre v minus in s tem pokrije stroške delovanja 
bankomata. Njihova statistika za primerljiva okrožja našemu 
kaže, da je dnevnih dvigov le 20 do 30 dnevno, zato na žalost 
zaenkrat bankomata ne bodo postavili.

Tomaž Ogris
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Direndaj 2017 DOGAJA

Tako sva polnih želodčkov nadaljevali 
pot proti ustvarjalnicam. Najprej sva si 
izdelali lično krono. Fantje poleg naju pa 
so hiteli izdelovati meče in oklepe. Sledil 
je obisk pri frizerkah, ki so poskrbele, da 

SREDNJEVEŠKI DIRENDAJ

Pred štirinajstimi dnevi smo v nabiralnik 
prejeli ličen letak, ki je v imenu KS vabil 
na Srednjeveški Direndaj. Takoj me je 
prešinilo, da bom tokrat lahko peljala na 
otroško veselico triletno vnučko. Seveda 
smo deklico pripravljali preko celega te-
dna, kaj vse bo videla in doživela. Revica 
je že zelo težko čakala na soboto, ko sva 
se končno odpravili proti igrišču.

Najprej naju je pozdravil veliki napihljivi 
tobogan, ki je deklico kar potegnil v svoje 
nedrje. Skakala in dričala se je, vriskala 
in se veselila.

S težavo sem jo spravila na prireditveni 
prostor – otroško igrišče. Pri vstopu na 
igrišče naju je velik in lepo popisan in 
porisan plakat obveščal, kaj vse naju pri-
čakuje ob vstopu.

Za vrati pa, mljaska, dišeče in vabljive 
palačinke.

so kronice sedle na počesane in urejene 
lase. Spotoma sva se pomudile pri Tačkah 
pomagačkah, kjer sva božali kužke in po-
klepetale z lastnicami. Pri naslednji mizi 
nama je gospodična izdelala obleko za 
princesko in že sva pristali pred grajskim 
jarkom. »Uf, kakšna vrsta. Verjetno je v 
gradu kakšna zabava,« sem rekla vnučki. 
Postavili sva se v vrsto in počakali, da 
sva pred dvižnim mostom vrgli v jarek 
trnek, na katerem je vedno obvisela riba 
v obliki vrečke, v njej pa presenečenja – 
darila. Vnučka je kar vriskala. A še zdaleč 
ni bilo vsega konec. Sledilo je streljanje 
s pračo. Tu se je izkazalo znanje ome iz 
mladosti in kmalu sva z dodatnimi darili 
odhajali novim avanturam naproti. Pot 
naju je pripeljala do velikega gradu iz 
kartona, kjer sva izlili svoje fantazije in s 
kredo narisali velikega zelenega zmaja.

Spet je zadišalo po palačinkah in sveži 
pravi kavi. Privoščili sva si – vnučka pala-
činke in sok, oma pa zasluženo kavico. Ko 
sva tako uživali, sva za ogrado zagledali 
konja; vnučko je kar poneslo proti njemu 
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in že je sedela na njegovem hrbtu in s 
pomočjo vodnika jahala. Čeprav resna in 
zadržana se je videlo da uživa.

Iz zvočnikov je voditeljica – princesa 
Filomena - vabila na prizorišče, kjer so se 
najprej prestavile akrobatke, ki so skakale 
in to brez trampolina. Čez nekaj časa pa 
še balerine in celo baletnik. Seveda tudi 
teh nastopov nisva izpustili.

Ob zaključku, ko je vnučka bila že zelo 
utrujena, sva posedeli v bralnem kotič-
ku, kjer sem ji pred skorajšnjim spanjem 
prebrala knjigo o vitezu.

Utrujeni in polni vtisov sva se odpravili 
domov na opoldanski počitek.

Popoldne, ko sta starša prevzela našo ju-
nakinjo, ni bilo konca govorjenja, kako je 

jahala, skakala po »ta velikem« toboganu, 
jedla palačinke, risala, streljala in da je 
videla »čisto prave balerine«, kajti tudi, 
ko bo ona malce zrasla, bo baletka. Hvala 
sodobni tehniki, da smo vse govoričenje 
podkrepili tudi s slikovnim gradivom, ki 
je za vedno zabeležil dogodke, čeprav sem 
prepričana, da bodo nekatere slike ostale 
za večno tudi v glavici male deklice.

Za zaključek moram zapisati, da sem po 
desetih letih organizacije Direndaja prvič 
obiskala prireditev kot gost, in moram 
priznati, da je bil Direndaj vsebinsko 
poln, zabaven in prijeten tako za otroke 
kot odrasle. Hvala vsem izvajalcem, imeli 
smo se fajn.

Tatjana Murala Oblak
Fotografije: Branko Ogris
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Iz vsega srca se zahvaljujemo vsem spodaj naštetim  
in vsem ostalim sodelujočim, brez katerih Direndaja ne bi bilo!

mipka.si
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Nagrada Branko Mesec

Čistilna akcija Očistimo Bitnje

VELIKA PLAKETA MESTNE 
OBČINE KRANJ

V petek, 2. decembra 2016, na predvečer 
občinskega praznika, je župan Boštjan 
Trilar na Brdu pri Kranju na slavnostni 
akademiji podelil najvišja priznanja in 
nagrade. Veliko plaketo Mestne občine 
Kranj je prejel naš krajan gospod Branko 
Mesec, in sicer za družbeno aktivno med-
krajevno delovanje.

Bil je član in podpredsednik Sveta 
Krajevne skupnosti Bitnje. Aktiven je bil 
tudi kot svetnik v Mestna občina Kranj in 
član odborov pri mestnem svetu. Izjemno 
dejaven je v Društvu upokojencev Žabnica 
in se zavzema za njegovo modernizacijo, 
med drugim z uvedbo računalniške pod-
pore pri poslovanju društva.

Rojen je bil leta 1946 v Spodnjih Bitnjah. 
Kot diplomirani ekonomist je služboval 
na odgovornih delovnih mestih, sedaj 
pa je že nekaj let upokojen. Več let je 
vzdrževal domačo kmetijo in se ukvarjal 
s športom. Več let je igral igral rokomet 
za rokometni klub Žabnica ter bil tajnik 
in predsednik kluba.

V delo Krajevne skupnosti Bitnje se je 
vključil pred letom 1980. Sprva je bil vodja 
skupine krajanov, kasneje je postal član 
Sveta Krajevne skupnosti Bitnje. Deloval 
je na različnih področjih, zaslužen je tudi 
za pridobivanje soglasij za izgradnjo kan-
lizacije v vasi.

Svoj prosti čas si zapolni tudi z igranjem 
na harmoniko; deluje tudi v domačem 
ansamblu Seniorji, ki večkrat popestrijo 
prireditve v kraju.

V soboto, 25. marca 2017, smo se v KS Bitnje pridružili čistilni 
akciji »Kranj ni več usran«, ki so jo organizirali Kranjski taborniki.

Ob devetih zjutraj smo se zbrali na tradicionalni točki pred 
trgovino v Zg. Bitnjah, nekateri pa so začeli s pobiranjem smeti 
v okolici njihovih domov.

Na koncu čistilne akcije smo se zbrali pri nogometnem igrišču, 
kjer so za okrepčilo poskrbeli Kranjski taborniki. Pri čistilni 
akciji je sodelovalo več kot 40 udeležencev, s čimer smo širši 
javnosti pokazali, da nam ni vseeno za okolje, v katerem živi-
mo in delujemo. KS Bitnje se vsem sodelujočim zahvaljuje za 
izkazano pomoč pri izvedbi čistilne akcije z željo, da se drugo 
leto snidemo ob še večjem številu.

Primož Ogris
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Ko se krajani povežemo

Včasih smo si v spominske knjige pre-
pisovali verze in eden od teh je bil: »Ne 
kaži svetu, če si srečen, ker svet je nevo-
ščljiv, in tudi ne, če si nesrečen, ker svet 
ni občutljiv.«

Vesela sem, da smo krajani Stražišča in 
Bitenj te verze ovrgli. Bili smo občutljivi 
za nesrečo, ko je bilo 11. marca v požaru 
hudo poškodovano gospodarsko poslo-
pje Koroščevih in ko je 28. marca ogenj 
dodobra opustošil stanovanje v družinski 
hiši Krajnčevih. Z veliko solidarnostjo je 
pomoč po obeh požarih prihajala prišla s 
strani sosedov, kmetov, gasilcev, krajanov 
in prijateljev. Mnogi so se odzvali povabilu, 

da darujejo sredstva preko Župnijske kari-
tas Kranj – Šmartin, številni so se udeležili 
dobrodelnih koncertov v Šmartinskem 
domu, vsi sodelujoči na koncertih so se 
odpovedali vsakršnemu honorarju.

Preko karitas smo zbrali 8.850 eur darov za 
Koroščeve in 3.000 eur darov za Krajnčeve; 
za slednjo družino se akcija še nadaljuje 
in bo zaključena jeseni. Hvala vsem! V 
spomin na oba lepa dogodka pa le nekaj 
fotografij.

Irena Dolenc, Župnijska karitas Kranj – 
Šmartin
Fotografije: Irena Dolenc
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Razstava ustvarjalk KUD Bitnje

Razstavljake in klekljarice smo letošnjo 
razstavo pripravile prvi konec tedna v 
maju v Gostilni Sonce, kjer nam je prija-
zna lastnica ga. Saša Hladnik odstopila 
prostorno restavracijo.

Klekljarice so se predstavile z zanimivimi 
čipkami. Obiskovalci so si lahko ogledali 
različne prtičke, metuljčke, različne druge 
živalice in vstavke za svečnike.

Baletna šola Stevens od septembra 2016 domuje v prečudovitih 
baletnih prostorih v Spodnjih Bitnjah. Mlade baletne nadobu-
dneže poučujemo že sedemnajst let. Svojo publiko navdušujemo 
z baletnimi predstavami, kot so: Pepelka, Sneguljčica, Štirje 
letni časi, Les Sylphides, Vrnitev Feniksa, Coppelija, Hrestač 
... Balerine in baletniki so nedavno v Prešernovem gledališču 
odplesali drugo dejanje Labodjega jezera, Ragtime in Vrnitev 
Feniksa, ki je tako za plesalca kot za gledalca prava poslastica.

Junija smo se predstavili na otroški veselici Direndaj na igrišču 
v Spodnjih Bitnjah.

Ponosni smo, da 22 naših plesalcev konec junija odhaja na 
Svetovni plesni pokal v Offeburg (Nemčija). Verjamemo, da 
se bodo odlično predstavili.

Baletna vrata so odprta vsem, ki si želijo spoznati klasični balet 
in uživati v plesanju na klasično glasbo.

Nena Vrhovec Stevens
Fotografija: Lidija Lapajnar

Klasični balet v Bitnjah
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Bralni krožek Sorško polje - 13. sezona zaključena

Ustvarjalke gremo na počitnice

Bralni krožek Sorško polje je s pomladjo dopolnil že 13 sezon 
skupnega branja. Prebrale smo spet nekaj čudovitih knjig.

O ljubezni v srednjih letih nam je pripovedovala knjiga Jesenski 
blues, avtorice Elizabeth Berg.

O tem, kako je lahko posameznik pripomogel pri preživetju 
izgubljenih duš med 2. svetovno vojno, smo prebrale v knjigi 
Noetov otrok, avtorja Erica-Emmanuela Schmitta, ki smo jo 
našle na policah mladinskega leposlovja.

Nadvse smo se zabavale ob knjigi o italjinski kuhinji, mafiji 
in tudi vroči ljubezni, ki jo je napisala avtorica Lily Prior, njen 
naslov pa je La Cucina. Za naše zadnje srečanje smo prebrale 
knjigo slovenskega avtorja po svoji izbiri.

Do jeseni si bomo bralke dale duška. Brale bomo knjige po 
svoji izbiri. Morda nam pride v branje kakšno tako krasna, da 
jo bomo jeseni prebrale vse. Meni je že prišla, in sicer avtorja 
Toneta Partljiča Nebesa pod Pohorjem. :-)

Že sedaj pa velja povabilo na naša bralna srečanja jeseni. 
Začnemo spet v začetku oktobra.

Mateja Arhar, mentorica BMK

Z razstavo, ki smo jo pripravile v začetku 
maja, smo za to sezono zajključile naše 
skupno ustvarjanje. Lotile smo se naj-
različnejših tehnik, od zelo preprostih 
do zahtevnih. Izdelale smo celo paleto 
izdelkov v decopatch tehniki, ogrlic in 
ostalega nakita. Spletle smo ljubke copat-
ke za dojenčke, pa jopice in kapice. Lotile 
smo se tuniškega kvačkanja in skvačkale 
kape. Imamo tudi nove košarice za kruh, 
tudi za velikonočne praznike smo izdelale 
posebne polstene pirhe. Sešile smo si 
udobne tunike. Tudi domači kozmetiki 

Ustvarjalke smo z razstavo strnile naša 
srečanja. Izdelale smo zanimive izdelke. 
Prišleki so si lahko svoje oči napasli na 
pleteninah, kvačkanih umetninah, različ-
nem nakitu, tulipanih iz blaga, košaricah 
za kruh, zašitih in kvačkanih tunikah, za-
nimivih torbicah.

Naša razstava je bila letos res nekaj po-
sebnega, saj smo spet prikazale unikatne 
izdelke, ki jih drugje ni videti. Razveselile 
smo se tudi novinarke iz Gorenjskega 
glasa, ki je o našem delu poročala v prilogi.

Mateja Arhar
Fotografije: Mateja Arhar
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smo posvetile nekaj srečanj, saj smo si 
naredile domače kreme in mila.

Ustvarjalke odhajamo na zasluženi dopust 
in se spet vrnemo v začetku oktobra. Že se-
daj pa velja povabilo, da se nam v začetku 
oktobra pridružite pri našem ustvarjanju.

Mateja Arhar, mentorica ŠK
Fotografije: Mateja Arhar

OB KANJONU REKE SAVE

Slikovita pot ob kanjonu reke Save ima 
zgovorno ime. Imenuje se Pot Jeprškega 
učitelja.

Povzemam iz Wikipedije: Pot Jeprškega 
učitelja je pešpot, ki združuje učenje, 
osebno rast in rekreacijo in jo najdemo 
na desnem bregu reke Save, natančneje 
med Drulovko in Bregom ob Savi, občina 
Kranj. Traja dobre pol ure zmerne hoje. 
Zajema naravne in kulturne znamenito-
sti naselij in krajev. Poimenovana je po 
noveli Simona Jenka Jeprški učitelj, a 
večje povezave z literarnim delom nima. 
Posvečena je tudi Marji Boršnik, slovenski 
literarni zgodovinarki, ki je tu živela. Pot 
so odprli sredi maja 2015.

Pisatelj in pesnik Simon Jenko se je rodil 
v Prašah, vasici ob Savi na Sorškem po-
lju. Poimenovan je tudi pesnik Sorškega 
polja. Po tem polju pa smo že pred leti 
poimenovali naš bralni krožek.

Za »končni izlet« Bralnega krožka Sorško 
polje smo si bralke izbrale pot ob kanjonu 
Save. Pridružile so se nam tudi nekatere 
ustvarjalke.

Pot smo začele pred picerijo Karantanija 
v Drulovki, kjer nas je pričakal g. Rudi 
Zevnik, ki nas je popeljal po poti. Kar takoj 
smo si ogledali nasproti stoječo cerkev 
sv. Mihaela, potem pa stopili do začetne 
postaje Poti Jeprškega učitelja. Vsak po-
stanek je označen s tablami, ki ponujajo 
različne podatke. Na prvi je napisano 
nekaj splošnega o poti. Skozi gozd smo 
se odpravili do naslednjega postanka na 
Špiku, kjer je tabla s podatki o tem, da je 
bilo na tem mestu arheološko najdbišče. 
Na naslednji tabli je predstavljena prof. 
Marja Boršnik, slovenska literarna zgo-
dovinarka, ki je proučevala dela Simona 
Jenka in kupila t. i. Špik ob kanjonu reke 
Save (ter ga kasneje podarila). Naslednja 
tabla nas seznani z dejstvi, kako je kanjon 
nastal, potem pa se lahko spočijemo na 
Jasi, kjer stoji tabla, ki opisuje nenavadno 
cvetje, ki raste v kanjonu. Rastejo namreč 

NA SORŠKEM POLJU

Pozdravljeno bodi Sorško poljé,
kjer moji očaci v grobih ležé;

kjer zibel je moja stala nekdàj,
kjer rojstna stojí še hiša mi zdaj.

Triglava visoko snežno glavó
še v sinji daljavi vidi okó;

še Sava grmeča v strugi šumí,
ko leta nekdanja liže pečí.

Al sem ti še znanec, Sorško polje?
Ker dolgo se nisva videla že;

i jaz sem premenil misli, obraz,
kar naju ločila kraj sta i čas.

Simon Jenko

rastline, ki so značilne za visokogorske 
predele; med njimi najdemo tudi planiko. 
Naslednja tabla nam pove o življenjskem 
prostoru v kanjonu. Zanimivost vseh 
postaj sta tudi dve mimobežnici, kjer si 
lahko bralci izmenjujemo knjige. Ker pa 
se pot imenuje Pot Jeprškega učitelja, je 
prav, da je na poti tudi kaj njegovega. Na 
vsaki tabli je namreč zapisana ena izmed 
njegovih pesmi.

Naš sprehod smo zaključili v cerkvi 
Matere božje (iz leta 1163); o njej in o vasi 
nam je nakaj podatkov zaupal tamkajšnji 
župnik. Za lep miren zaključek našega 
druženja nam je na orgle nekaj lepih pe-
smi zaigrala ga. Marija, za kar se ji tukaj 
še posebej zahvaljujemo.

Seveda gre zahvala tudi g. Rudiju za vso 
organizacijo naše poti.

Mateja Arhar
Fotografija: Mateja Arhar

Pot Jeprškega učitelja
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Rada berem v bralnem krožku

Utrinki s prireditve 
Prihod pomladi 2017

Nekje sem prebrala, da ima bralec knjig 
tisoč življenj, preden umre. In ravno meni 
se dogaja podobno.

Delovnik je naporen, ampak, ko mi nekako 
uspe uspavati mojo princesko, se potopim 
v moje drugo življenje.

Trenutno živim z družino Pilcher v romanu 
Žena 22. Rešujem zakonsko življenje, naj-
stniške težave, spoznavam, kdo so resnično 
moji prijatelji. Vse rešimo.

Spet drugi teden se odpravim na pacifiško 
gorsko peš pot s Cheryj Strayed v romanu 
Divja. Čutim stisko, žulje, lakoto, strah in 
veselje.

Potem se znajdem v zgodovini, v 

preteklosti, v 2. svetovni vojni. Trpim s 
slepo punčko, ki ravno s knjigami nekako 
skuša preživeti vso grozoto, ki se dogaja 
okoli nje.

Če mislite, da je bralni krožek posedanje 
naveličanih, razočaranih, dolgočasnih 
gospodinj, se zelo motite. Bralni krožek v 
Bitnjah je nekaj tako lepega, da se vsakič 
sproti vprašam: »Zakaj ne hodijo vsi na 
bralni krožek?« Vse, kar preberemo, vse kar 
občutimo ob knjigi, privre na dan vsako 3. 
sredo. Na začetku je kot v čebelnjaku. Bz 
bz bz vsepoprek. Po zraku švigajo naslovi 
najboljših knjig, recepti, prireditve, vsa 
mogoča pletenja, kvačkanja ... Potem se 
pomirimo in prisluhnemo moderatorki. Ta 
najprej predstavi pisatelja, obnovi zgodbo 

in nas usmeri na vprašanja, ki jih pripravi.

Mentorica Mateja pravi, da če se ob knjigi 
razvije dobra debata, je knjiga kvalitetna. 
Torej sem v treh letih prebrala same dobre 
knjige. Sem najmlajša v našem ljubem 
krožku, ampak mislim, da najbolj uživam. 
Od ostalih bralk se tudi veliko naučim.

Kaj vam hočem danes sploh povedati? 
Vzemite v roke knjigo, pridružite se nam. 
Ni bolj zvestega prijatelja kot knjiga.

Naj povem samo še nekaj ... vsakič, ko za-
pustim bralni krožek v poznih večernih 
urah, sem srečna. Kolikokrat pa vi lahko 
to rečete?

Maruša Langerholc

Pa se je zgodilo tudi letos. Kdo ali kaj? 
Prireditev Prihod pomladi 2017. Pravzaprav 
se ni zgodila kar sama, pač pa vzajemno 
ob sodelovanju krajanov vseh genera-
cij. Trudimo se, da prireditev vsako leto 
postreže z nečim novim. Tokrat je bila 
novost »bralni krožek na odru«, skupi-
na šestih mladih pevcev poimenovanih 
»ŠMIR PAPIR«, ki so premierno zapeli 
dve pesmi, in tolkalec Jan, ki je odtolkel 
kratko, a glasno ritmično izvedbo. Neke 
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vrste novost je bila tudi nova avtorska 
zgodba, napisana za dramsko skupino 
Mavrica, balerina s perfektno izvedbo in 
citrarki z novimi melodijami.

Ponosna sem na redno obiskovalko, ki z 
nami rada deli konstruktivno kritiko in se 
je potrudila tudi letos. Nekaj njenih besed 
je zapisanih: »Besedilo za povezovanje 
je bilo krasno šaljivo, zabavno, nagajivo 
in zelo všečno. Dramska zgodba je bila 
zanimiva, poučna in tekoče odigrana. 
Mogoče je bila malce predolga. Celoten 
program je bil zelo pester in zanimiv za 
vse generacije. Šmir papir je »zažgal« in 
požel največ aplavza. Recitator je bil super 
- šaljiva pesem, čeprav hitro povedana, a 
glasno in jasno. Ljudske pevke so bile po-
pestritev. Otroci pa so tako vedno prisrčni 
in mi na obraz prikličejo nasmeh in tudi 
solze sreče. Dobro sestavljen program 
otrok. Čestitke učiteljicam.«

Po vsaki prireditvi ugotavljam, da smo so-
-ustvarjalci in izvajalci tako zelo povezani, 
da znamo biti so-odgovorni in pomagati 
v tistem delu, v katerem se počutimo 
močne, da se znamo odzvati vabilu, da 
se ne bojimo konstruktivne kritike in da 
si želimo prispevati del sebe v projekt. Na 
ta način vsako leto nastaja edinstvena, 
svojevrstna, drugačna, pestra, zanimiva. 
Že 14. leto zaporedoma. Sogovornikom 
rada izrečem besede: »Srečen si, kadar 
daješ!« Mi smo. Zahvala vsem sodelujočim 
na in za odrom.
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Ustvarjalke KUD Bitnje na Karavani ŠK v Idriji

Mentorici študijskih krožkov Mateja in Tatjana ter še tri 
ustvarjalke Romana, Marija in Jana smo se v malce oblač-
nem zgodnjepoletnem jutru odpeljale proti Idriji, kjer je bilo 
prizorišče letošnje karavane študijskih krožkov.

Vsako leto se sezona krožkov zaključi s Karavano, ki se dogodi 
na različnih koncih Slovenije, letos v rudarskem, čipkarskem 
in kulinaričnem mestu Idrija.

Karavano sta letos skupaj gostita Idrijsko-Cerkljanska ra-
zvojna agencija in Društvo klekljaric idrijske čipke, seveda 
pod okriljem Andragoškega centra Slovenije ter vodje štu-
dijskih krožkov ge. Nevenke Bogataj. Med 10. in 17. uro se je 
na idrijskem mestnem trgu srečalo več kot 200 mentorjev in 
udeležencev študijskih krožkov.

Namen Karavane je izobraževalni in povezovalni, saj je pri-
ložnost za medsebojno spoznavanje, prenos idej med krožki, 
ki delujejo po Sloveniji, učenje posameznih metod, veščin in 
pristopov, izmenjavo izkušenj ter spoznavanje organizator-
jevega okolja.

Idrija je znana po rudniku živega srebara; za kopanje rude 
je že zdavnaj zaprt, rov pa je odprt za obiskovalce. Vsa okna 
že ob vstopu v mesto krasijo čipke v zavesah, kar je v centru 
še bolj očitno. S klekljano čipko je okrašeno malone vse - od 
pročelij hiš, prehodov za pešce, vitrin trgovin in drugih stavb 
do tortice. V prejšnjih časih je veliko žensk klekljalo za pre-
živetje. Medtem ko so moški garali v rudniku, so ženske za 
boljši kruh klekljale. Kulinarično svetovno znani pa so tudi 

Ko se oziram nazaj na Prihod pomladi 
2017, sem z mislimi že pri Direndaju, ki 
smo ga 10. junija 2017 izvrstno so-ustva-
rili s podobno ekipo. Hvala vsem skupaj 
in vsakemu posebej za svoj kamenček v 
mozaiku.

Uživajte poletje!

Mojca Kepic
Fotografije: Tomaž Ogris
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KUD BITNJE SE PREDSTAVI

V letošnjem letu smo se člani KUD Bitnje povezali z Ljudsko 
univerzo (LU) Kranj.

Pozimi je nekaj naših članic obiskovalo brezplačni računalniški 
tečaj na LU Kranj. Tečajnice so se seznanile z osnovami dela z 
računalnikom in uporabo nekaj osnovne programske opreme. 
Ena članica se je udeležila brezplačnega tečaja Pisarna v oblaku.

Za zaključek sezone 2016/17 smo se ponovno povezali z LU 
KR, ki je v okviru TEDNA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 
(TVU) pripravila ogromno zanimivih tečajev, srečanj in družen.

TVU je ena najvidnejših promocij na področju izobraževanja 
in učenja v Sloveniji. S projektom organizatorji opozarjajo na 
pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih.

V sklopu TVU se je naše društvo predstavilo konec maja v 
medgeneracijskem centru Vincenc Draksler. Članice smo imele 
delavnico kvačkanja in makrameja. Ob tem smo predstavile 
tudi svoje izdelke in poklepetale z udeleženci in novinarkama.

Nekaj članic se je udeležilo ponujenih prireditev, ki so bile 
izvedene od 12. maja do konca junija. Nabirale smo nova znanja, 
veščine, spretnosti in predvsem stkale veliko novih poznanstev

Tatjana Muraja Oblak

POROKA

V soboto, 20. maja 2017, smo na skupno življenjsko pot pospremili 
našo dolgoletno članico Katarino Pogačnik. Že v petek zvečer 
smo gasilci pred hišo postavili mlaje, ki so naznanjali, da bo v 
soboto pri Pogačnikovih veselo slavje.

Sobotno jutro je bilo odeto v čudovite spomladanske barve. Že 
ob 8. uri zjutraj smo se člani in članice zbrali pred hišo neveste 
in ji pripravili gasilsko šrango. Preden smo mu predali njegovo 
izbranko, se je moral ženin Klemen pomeriti v raznih nalogah.

Sodelovanje na TVU

PGD Bitnje
Muhasto vreme jo je zagodlo v času cerkvene poroke; obred 
sta mlada dva imela v cerkvi Sv. Uršule. Kar dež ni namočil, 
smo mi gasilci z vodnim špalirjem, ko smo novo poročeni par 
pospremili na poti iz cerkve. Vsi člani upravnega in nadzornega 
odbora PGD BITNJE želimo novo poročenemu paru veliko 
skupne sreče na njuni življenjski poti.

V imenu UO in NO odbora PGD BITNJE

Petra Koren

GASILSKO TEKMOVANJE

V soboto, 20. maja 2017, je na Laborah potekalo občinsko tekmo-
vanje GZ Mestna občina Kranj. Na tekmovanju so se sodelovale 
3 ekipe v različnih starostnih skupinah. Pionirji so se pomerili 
v vaji z vedrovko in v štafeti s prenosom vode. Med osmini 
prijavljenimi ekipami so zasedli 7. mesto. Iz našega društva 
sta se tekmovanja udeležili še dve ekipi starejši gasilcev, ki 
so se pomerili v vaji s hidrantom oziroma v vaji raznoterosti. 
Starejše gasilke so v svoji kategoriji zasedle odlično 1. mesto, 
starejši gasilci pa 7. mesto. Vsem ekipam, ki so sodelovali na 
tekmovanju, še posebej pa starejšim gasilkam, čestitamo za 
odlične rezultate.

Petra Koren

idrijski žlikrofi. To so posebne testenine, polnjene z različnimi 
nadevi, pripravljene v različnih omakah.

Sonce je v Idriji že dopolne zmočno priprekalo, zato smo 
udeleženci karavane klopi postavili v senco in prisluhnili pred-
stavitvam krožkom, ki so se dogajali v zadnjem letu. Mentorji 
smo imeli posebno srečanje s predavanjem. Za dolgoletno 
delo in izvajanje študijskih krožkov je ga. Nevenka Bogataj 
podelila posebna priznanja »zlatim mentorjem«; priznanje je 
dobila tudi ena naša mentorica (moja malenkost).

Po kosilu smo se udeleženci karavane razdelili v pet skupin. 
Domačini so nas popeljali na vodene oglede. Me smo se ude-
ležile vodenega ogleda po klekljarskih razstavah, izdelovanja 
žlikrofov in ogleda botaničnega vrta.

Karavana se je sklenila z nastopom domače vokalne skupine. 
Polne vtisov smo pomahale v slovo z željo, da se naslednje 
leto spet srečamo.

Mateja Arhar
Fotografija: Mateja Arhar
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Nogometni klub Bitnje spet tik pod vrhom

Nogometaši NK Bitnje so se po dobro odigranih tekmah v 
rednem delu po pričakovanjih uvrstili v skupino najboljših 
šestih, kjer se borijo za prvaka prve gorenjske nogometne lige. 
V zaključnem delu pa varovancem Andreja Jerine ne gre vse 
po načrtih. V zadnjem delu so do sedaj uspeli premagati le 
nasprotnike iz Nakla in Žirov, realen cilj letošnje sezone pa bo 
postalo četrto mesto v ligi. S tem se bodo morali nogometaši 
Bitenj zadovoljiti v prvi vrsti zaradi prepogostih poškodb, 
prepovedi igranja (kartonov) in ostalih nevšečnosti, ki so klub 
spremljale skozi celotno letošnjo sezono.

Kot zanimivost lahko omenimo, da je igralec NK Bitenj Blaž 
Benedičič dosegel 1000. gol v ligaški zgodovini, od sezone 
1988/89, ko se je vzpostavil enotni tekmovalni sistem na 
Gorenjskem. In to gol, zagotovo vreden tega jubileja, gol s 
prostega strela, s skorajda sredine igrišča, za zmago z 1:0 proti 
Žirem, ki to leto blestijo v tekmovanju.

Letos je ostalo še nekaj krogov in črno-beli bodo storili vse, 
kar je v njihovi moči, da si v skupini za prvaka vendarle za-
gotovijo častno četrto mesto pred NK Visoko in NK Naklo. 

Žal pa je naslov prvaka tudi teoretično letos izgubljen, zanj se 
bodo borili NK Bohinj, kateremu v tej borbi kaže najbolje, ter 
NK Žiri in NK Jesenice, ki bosta poskušala napasti v zadnjih 
krogih. Na nov naslov prvaka bo v Bitnjah torej treba počakati 
vsaj do naslednje sezone, ko se bodo Bitenjčani znova podali 
v boj, da tako kot pred par leti, znova pokorijo vso gorenjsko 
konkurenco.

Izredno aktivno pa je poleg članske vrste delo v klubu z 
našimi najmlajšimi. Tekmovalno sezono prvič po mnogih 
letih zaključujemo z ekipo igralcev starih do 13 let, poleg 
tega pa smo v tekmovanju nastopali tudi z močno ekipo U11 
in U9. Za podmladek kot kaže so skrbi odveč, saj je letošnji 
krožek Gorenjske nogometne šole Rožle, ki ga vodimo na 
OŠ Žabnica, obiskovalo kar 16 otrok iz prve triade. Letos 
smo prvič poskusno uvedli tudi vadbo za predšolske otroke; 
ugotavljamo, da v našem okolju vsekakor obstaja potreba po 
tovrstni izobrazbi otrok.

Luka Počkaj

Pomoč družini Krajnc ob požaru

Pomoč ljudem, ki se znajdejo v stiski, je 
prioritetna naloga RK Kranj.

V torek 28. marca 2017 se je v Zg. Bitnjah 
v veliki stiski znašla družina Kranjc. V 
nesreči, ki jih je doletale, jim je skoraj 
pogorela stanovanjska hiša; štiričlanska 
družina je ostala brez strehe nad glavo in 
brez lastnega premoženja.

RK Slovenije, Območno združenje Kranj 
je pristopilo k akciji zbiranja sredstev za 
pomoč družini in v ta namen odprlo tran-
sakcijski račun. Ob tem smo bile aktivne 
tudi prostovoljke in prostovoljci KO RK 
Bitnje, saj smo z obiski, plakati, obvestili 
... spodbujale krajane, ki so stiski pripra-
vljeni podati roko tistim, ki ki potrebujejo 
pomoč.

Poleg sosedov, znancev in prijateljev, 
ki so nesebično pomoč nudili takoj, je 
iz sredstev, pridobljenih s pobiranjem 
prispevkov – članarine (ki jo plačajo kra-
jani), tudi KO RK Bitnje družini prispeval 
znesek 2.000 EUR .

koordinacijo humanitarne akcije, nadalje 
RK Slovenije za njihov prispevek in vsem 
krajevnim organizacijam Rdečega križa 
ter vsem posameznikom - krajanom, ki so 
prispevali po svojih zmožnostih in družini 
nudili potrebno oporo.

Vsem darovalcem se iskreno zahvaljujemo 
za pomoč, saj smo pokazali, da družina 
Kranjc v nesreči ni ostala sama.

Pomoč se nadaljuje tudi naprej, saj so 
v mizarski delavnici v domačem kraju 
deklici obljubili tudi novo sobo.

Lepo je, ko se človek zave, da tudi v hudi 
stiski obstajajo dobri ljudje, ki človeku 
nudijo moralno oporo in pomoč. Nesreče 
nikoli ne počivajo in se lahko dotaknejo 
vsakogar, zato je lepo vedeti, da solidar-
nost še obstaja.

Še enkrat hvala prav vsem!

Marjana Jekovec,
predsednica KORK Bitnje
Fotografiji: Boris Krajnc

Na transakcijskem računu se je za družino 
zbralo 6.795 EUR, za kar gre zahvala v 
veliki meri tudi številnim regijskim me-
dijem ter predsedniku RKS OZ Kranj g. 
Marjanu Gantarju in sekretarju RKS OZ 
Kranj g. Marjanu Potrati, ki sta se že od 
prvega dne v veliki meri vključevala v 
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Urnik dejavnosti Društva 
upokojencev Bitnje-Stražišče

Predvideni termini aktivnosti 
društva v obdobju julij - 
september 2017

Planinski izleti
Slemenova špica 4. 7. 2017
Martuljški slapovi 1. 8. 2017
Grmada 5. 9. 2017

Kolesarstvo
Ljubno, 14. 7. 2017
Brnik - Vodice, 28. 7. 2017
Jesenice - Stražišče, 11. 8. 2017
Tacen - Repnje, 25. 8. 2017
Mavčiče – Škofja Loka, 8. 9. 2017
Neznano, 22. 9. 2017

Družabno srečanje
Srečanje gorenjskih upokojencev 
31. 8. 2017

Kopalni izleti
Izola 6. 7. 2017
Izola 20. 7. 2017
Izola 27. 7. 2017
Izola 10. 8. 2017

Turistični izleti
Murter 16. 9. 2017 – 20. 9. 2017
z ladjico ob slovenski obali, avgust 2017
Hrvaško Zagorje, september 2017

Kultura
Divji lovec – poletno gledališče 
Studenec 30. 7. 2017

Balinanje (NK Bitnje)

julij
ob torkih: 4. 7. 2017. 11. 7. 2017,
 18. 7. 2017, 25. 7. 2017
ob petkih: 7. 7. 2017¸ 14. 7. 2017,
 21. 7. 2017, 28. 7. 2017
avgust
ob torkih: 1. 8. 2017. 8. 8. 2017,
 15. 8. 2017, 22. 8. 2017,
 29. 8. 2017
ob petkih: 4.8.2017, 11.8.2017, 
 18.8.2017, 25.8.2017
september
ob torkih: 5. 9. 2017. 12. 9. 2017,
 19. 9. 2017, 26. 9. 2017
ob petkih: 1. 9. 2017, 8. 9. 2017,
 15. 9. 2017, 22. 9. 2017
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Na Koreno

S kolesom proti Bašlju

Postanek v Adergasu

Na Boč

V Laškem

Zaključek izleta

Fotografije aktivnosti Društva 
upokojencev Bitnje-Stražišče
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ugoden najem kombija

www.tiskkosir.si

        RDINGER Weissbräu je tradicionalna pivovarna v zasebni lasti, locirana v samem 
osrcju Bavarske. Vec kot 125 let je ERDINGER Weissbier sinonim za pristni in brezkompro-
misni užitek. Edinstven in izjemen okus našega posebnega piva ceni vse vec poznavalcev po 

vsem svetu. Preden se odpravi na pot do vec kot devetdeset razlicnih narodov, se vsaka 
steklenica še vedno napolni v naši pivovarni v mestu Erding v skladu z najstrožjimi 

standardi kakovosti. Uživajte v vseh vrstah piva Erdinger: Weißbier, Dunkel, 
Pikantus, Urweisse in Alkoholfrei ter poišcite 

sebi najljubšega! 

E N ajbolj priljubljeno pšenicno pivo na svetu!
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POTREBUJEMO:
200 g piščanca
100 g naribanega sira
LA FIESTA mešanica začimb Taco 
LA FIESTA salsa dip-blaga omaka
LA FIESTA cheese dip-sirova omaka
LA FIESTA pšenične ali koruzne tortilije

Piščanca narežemo na trakce in ga začinimo s LA FIESTA 
mešanico začimb Taco , popečemo in razporedimo po 
LA FIESTA pšenični ali koruzni tortilji, ki jo nato nadevamo s 
sirom, prepolovimo in jo popečemo z obeh strani. Narežemo 
na trikotnike, za prilogo pa serviramo LA FIESTA salsa dip - 
blago omako in LA FIESTA cheese dip – sirovo omako.
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Vesele počitnice!


