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Spoštovane krajanke in 
krajani! 
Pred vami je nova številka lokalnega 
glasila Informator, številka 52.  

S prejšnjo, 51. številko, smo se v 
Svetu Krajevne skupnosti Bitnje 
odločili, da poskusno izdamo glasilo 

skupaj s Krajevno skupnostjo Žabnica ter tako 
razširimo doseg glasila, vam, bralcem, pa ponudi-
mo večje število člankov in vpogled v dogajanje v 
sosednji vasi. Seveda velja tudi obratno. Zagotovo 
bo marsikateri krajan Žabnice rad prebral, kaj se 
dogaja pri sosedih. Če glasilo berete z ene strani, 
boste brali glasilo Krajevne skupnosti Bitnje, če 
pa ga obrnete in pričnete brati z druge strani, pa 
boste brali glasilo Krajevne skupnosti Žabnica. 
Skupni članki, ki zadevajo obe krajevni skupnosti, 
se nahajajo na sredini. 

Tudi drugo polovico leta je bilo v KS Bitnje veselo, saj 
smo ponovno pripravili otroško veselico Direndaj, 
tokrat gusarsko obarvano. Izvedli smo praznovanje 
krajevnega praznika KS Bitnje, a ker nam je zagodlo 
vreme, smo ga morali v zadnjem hipu hipu prestaviti 
v prostore PGD Bitnje. Po večih letih prizadevanja 
smo dobili prepotrebno novo krožišče (v teku je tudi 
postavitev replike staroslovanskega lonca), v Mestni 
občini Kranj pa so v teku vsi potrebni postopki za 
izgradnjo novega vrtca Bitnje. Vseskozi se trudimo 
izboljšati prometno infrastrukturo, opozarjamo na 
prehitro hitrost ter vam v teh temnih popoldnevih 
zaradi boljše varnosti priporočamo uporabo odsev-
nih sredstev. Z Ministrstvom za okolje in prostor 
bijemo bitko o preprečitvi (oz. vsaj omilitvi oz. 
nekajletni odložitvi) vodovarstvenega območja na 
področju celotnega Sorškega polja.

Dela nam enostavno ne zmanjka. O večini ome-
njenih dogodkov in temah si lahko preberete na 
naslednjih straneh. 

V novem letu vam želimo obilo lepih trenutkov ter 
vse dobro! 

Tomaž Ogris, predsednik KS Bitnje 
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Svet KS
obvešča

Člani Sveta KS Bitnje

Tomaž Ogris, predsednik
Robert Langerholc, podpredsednik
Matej Dolenc, član
Primož Ogris, član
Maruša Langerholc, članica
Janez Kern, član
Zala Mesec, članica

Obvestilo krajanom, kontakti

Vse aktualne novice o dogajanju v naši 
krajevni skupnosti si lahko preberete 
na spletnih straneh https://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, vpra-
šanja krajanov sprejemamo le v pisni 
obliki na enega od elektronskih naslo-
vov KS Bitnje: info@bitnje.si, ks.bi-
tnje@gmail.com, na pisni naslov KS 
Bitnje, Zg. Bitnje 33, 4209 Žabnica, 
ali v nabiralnik KS Bitnje na gasil-
skem domu Bitnje.

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 tele-
fonske 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 uvrsti-
mo na dnevni red seje. Termini sej so 
obljavljeni na spletni strani KS Bitnje 
(https://bitnje.si/).

Spremljate nas lahko tudi preko Fa-
cebook strani Informator KS Bitnje 
(https://www.facebook.com/informa-
torksbitnje).

Ropotajoči  pokrovi

Tudi pri vaši hiši ropotajo pokrovi jaškov na cesti? Če je temu tako, 
nam na info@bitnje.si sporočite, ob kateri hišni številki pokrov 
ropota, mi pa bomo to sporočili naprej odgovornim na MOK. 

Lahko nas obvestite tudi pisno. Vaše ugotovitve zapišite na papir 
in ga vrzite v nabiralnik Krajevne skupnosti Bitnje na stavbi 
Gasilskega doma. 

Zaradi lažje organizacije nam poleg vaše hišne številke navedite 
še, kateri pokrov ropota (ali na pokrovu piše kanalizacija, elek-
trika ali T2). 

Zaenkrat ste nam krajani že sporočili, da ropotajo pokrovi pri 
naslednjih hišnih številkah: 

• Srednje Bitnje 100,
• med hišnima številkama Srednje Bitnje 15 in Srednje Bitnje 

95 (pokrova jaškov za meteorno vodo in kanalizacijo),
• Spodnje Bitnje 46,
• Srednje Bitnje 120.

Težave na omenjenih lokacijah so bile že posredovane odgovor-
nim na MOK. 

KS Bitnje
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Promet po vasi,  spremembe ureditev

V krajevni skupnosti se ves čas trudimo izboljšati 
prometno ureditev po vasi. V minulem polletju smo 
tako poskrbeli za naslednje:

• opravljene so bile meritve hitrosti pri Jezeršku 
v Zgornjih Bitnjah,

• opravljene so bile meritve hitrosti v 
Srednjih Bitnjah,

• pri mizarstvu Jezeršek smo postavili prikazoval-
nik z merjenjem hitrosti,

• na mostu pri telefonski centrali smo postavili 
novo ograjo,

• na cesti proti Šutni je položen nov asfalt.

Meritve so pokazale, da je na nekaterih odsekih omejitev 30 km/h velikokrat močno prekoračena. 

Na spodnjih grafikah so prikazane meritve na posameznih področjih.

Zgornje Bitnje, na cesti od bivše Puškarne 
v notranjost vasi (februar):

Zgornje Bitnje, mimo mizarstva Jezeršek (september):

Iz zbranih rezultatov je moč raz-
brati, da je med primerjanimi od-
sekih največ prehitrih voznikov 
na cesti od bivše Puškarne proti 
notranjosti v vas v Zgornjem Bitnju. 
Na omenjenem odseku je v času 
merjenja prehitro peljalo 62 % 
voznikov, pod omejitvijo le 38 %. 
Na odseku v Srednjem Bitnju je 
bilo izmerjeno 43 % voženj preko 
omejitve in 57 % pod omejitvijo. 

Najmanj prehitrih voženj je bilo iz-
merjenih na odseku pri mizarstvu 
Jezeršek, kjer je prehitro peljalo 36 
% voznikov, pod omejitvijo pa 64 
%. Tam je trenutno tudi postavljen 
informativen merilnik hitrosti.

Če pogledamo vse tri grafe, lahko 
z žalostjo ugotovimo, da več kot 
tretjina voznikov ne spoštuje pro-
metnih predpisov, na odseku v 
Zgornjem Bitnju od Puškarne proti 
vasi pa je takih skoraj dve tretjini.

Zaskrbljujoči so tudi podatki o 
največjih izmerjenih hitrostih na 
posameznih odsekih, in sicer od 
bivše Puškarne proti vasi 79 km/h, 
mimo mizarstva Jezeršek 66 km/h, 
in na odseku v Srednjem Bitnju 
54 km/h.  
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Srednje Bitnje, med hišnima številkama 109 a in 133 (oktober):

Vodovarstveno območje na Sorškem polju

Poleti leta 2019 je Ministrstvo za okolje (MOP) izvedlo 
javno obravnavo Osnutka uredbe o vodovarstvenih 
območjih (VVO) za občini Škofja Loka in Gorenja 
vas – Poljane, s čimer je želela zbrati pripombe na 
predlagano uredbo.

Uredba zajema skupno 83 zajetij in črpališč; eno od 
črpališč se nahaja na robu Sorškega polja, na Godešiču.

Ker uredba s svojimi omejitvami najbolj prizadene 
kmečko prebivalstvo, je razumljivo, da so se najprej 
na noge dvignili kmetje in se organizirali v delovno 
skupino Vrtina Sorško polje.

Uredba že s svojim nazivom zavaja, saj nikjer ne 
omenja občine Kranj, čeprav VVO za vrtino na Sorškem 
polju v večji meri leži v občini Kranj. 

Kot je razvidno iz skice VVO na Sorškem polju, je okoli 
80 % območja v kranjski občini, le približno 20 % pa 
v škofjeloški občini, ki je tudi pobudnik za uveljavitev 
predlagane uredbe in bo tudi črpala vodo iz vrtine 
na Godešiču.

O kakovosti vode, ki jo nameravajo črpati v sistem 
javne oskrbe s pitno vodo na področju občine Škofja 
Loka, se krešejo različna mnenja. Po mnenju geologov 
je vrtina postavljena na zelo problematičnem območju, 
saj je VVO obremenjeno s številnimi potencialnimi 
onesnaževalci, ki lahko vsak trenutek onesnažijo 
vodonosnik in uničijo vir pitne vode. 

Pripravljalci uredbe kot najbolj problematičnega one-
snaževalca izpostavljajo kmetijstvo. V delovni skupini 
Vrtina Sorško polje pa smo odkrili, da je območje 
veliko bolj podvrženo skritim onesnaževalcem, ki pa 

jih nihče ne omenja. 

Ne smemo pozabiti, da zajetje leži v neposredni bližini 
industrijske cone Trata, ki s svojo težko industrijo že 
sedaj močno vpliva na področje Sorškega polja. Poleg 
tega imamo na področju VVO industrijsko cono Labore 
ter komunalno neurejeno industrijsko cono Laze. 
Prav slednja je velik onesnaževalec okolja, poleg tega 
pa eden od pritokov potoka Žabnica, ki ponikne na 
Sorškem polju, teče prav skozi industrijsko cono Laze. 

Zadnja gasilska vaja v Lazah je pokazala, da bi v 
primeru požara vsa kontaminirana voda stekla v 
potok Žabnica. Če bi bil požar, kot npr. v Kemisu na 
Vrhniki, bi bil vodonosnik na Sorškem polju za več 
generacij neuporaben. 

Ne smemo pozabiti, da se ravno na področju Laz 
skriva večja količina zakopanih industrijskih odpad-
kov, ki so jih zakopali pri praznenju skladišč večjih 
podjetij in čakajo, da se bodo v prihodnosti izcedili v 
potok Žabnica.

Dodatno je območje izpostavljeno težkemu transportu 
preko cest in železnice. V podobnem primeru, kot je 
bil v Hrastniku, ko se je prevrnil vagon z nevarnimi 
snovmi, bi tudi tu onesnaženost vodnega vira pomenilo 
konec črpanja vode. Čudi nas, da se MOP, navkljub 
napak iz preteklosti, ničesar ne nauči.

Tu se postavlja vprašanje smiselnosti varovanja tako 
velikega območja s takšnim številom prebivalstva in 
toliko potencialnimi onesnaževalci. 

Verjetno zaradi zgoraj navedenega občina Škofja Loka o 
zajetju razmišlja le kot o drugi rezervi, saj si v Delovni 

Zato vas, krajane, nagovarjamo 
k strpni vožnji in upoštevanju 
omejitve hitrosti po vasi, ki je 30 
km/h, kajti le tako prispevamo k 
večji varnosti vseh udeležencev v 
prometu v naši krajevni skupnosti. 

KS Bitnje
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skupini Vrtina Sorško polje težko predstavljamo, da bi 
želel nekdo piti vodo, ki se črpa iz tako obremenjenega 
področja. Trenutno voda nima primernih lastnosti, 
da bi se lahko spuščala v sistem javne oskrbe s pitno 
vodo, se pa dogaja, da jo mešajo z bolj kvalitetno vodo 
iz drugih virov in tako potem dobi »boljše« lastnosti. 

Naslednji očitek predlagani uredbi je uvedba novih 
davščin na nepremičnine na področju VVO. To se bo 
pokazalo v primeru, da bo nekdo želel graditi novi 
objekt, izvesti spremembo namembnosti objekta 
ali samo pričeti z novo podjetniško potjo. Uredba 
zahteva vodno soglasje, v primeru večjih posegov pa 
še celovito presojo vplivov na okolje. Plačnik je seveda 
investitor oziroma lastnik nepremičnine. Poleg tega 
bo moral investitor uporabljati materiale, ki nimajo 
vpliva na okolje. 

Čas pridobitve ustreznih dovoljenj se bo seveda 
konkretno podaljšal. Poleg tega pa zaradi predpisanih 
materialov lahko pričakujemo dražjo gradnjo objektov.

Vse skupaj bo področje Sorškega polja potisnilo v polo-
žaj, ki bo nekonkurenčen napram drugim področjem 
v občini Kranj in širše. Onemogočen bo normalen 
razvoj podeželja, kmetije se bodo zapirale, mladi pa 
se bodo izseljevali v druge, bolj perspektivne kraje.

Uredba ne predpisuje nikakršnih nadomestil zaradi 
omejitev, ki jih predpisuje. Zato v Delovni skupini 
Vrtina Sorško polje zagovarjamo avstrijski model 
plačila nadomestil. V Avstriji nadomestilo poravna 
upravljalec vodnega vira (v našem primeru komunala 
Škofja Loka), ki z lastnikom zemljišča sklene pogodbo o 
izplačilu nadomestila. Seveda bi v tem primeru občina 
Škofja Loka dobro premislila, ali bo ščitila vodni vir 
kot drugo rezervo ali bo rajši poiskala drug vir pitne 
vode, ki bo manj vplival na življenje ljudi. Seveda to 
lahko pričakujemo v državah, kjer se zavedajo, da je 
podeželje ravno tako pomembno kot druga bolj urbana 
področja. V primeru vrtine na Sorškem polju ni pot-
rebno nikomur ničesar nadomestiti, še več - prebivalci 
vasi bomo z uredbo dobili omejitve in »kazni« v obliki 
davščin in taks.

Glavnino omejitev nalaga le prebivalstvu, s tem pa med 
drugim zmanjšuje tržno vrednost zasebne lastnine in 
dražje pogoje razvoja območja. 

Zato smo predstavniki 8 krajevnih skupnosti, ki jih 
VVO najbolj prizadene, to so: Bitnje, Žabnica, Stražišče, 
Jošt, Orehek-Drulovka, Mavčiče, Sveti Duh in Trata, 
v okviru javne obravnave dali dve ključni pripombi 
na predlagano uredbo, in sicer da:

1. se nasprotuje uvedbi VVO za zajetje Sorško Polje,
2. zahtevamo podaljšanje javne obravnave osnutka 

uredbe do takrat, ko se usklajevanja med MOP, 
občinama Kranj in Škofja Loka ter zainteresirano 
javnostjo konstruktivno zaključijo.

Obe točki MOP ni sprejelo, še več, uredba je trenutno 
v medresorskem usklajevanju in jo želijo do konca 
leta sprejeti. 

Tega pa krajani prizadetih krajevnih skupnosti ne 
bomo dopustili in razmišljamo tudi o oblikah državne 
nepokorščine.

Zavzemamo se za čisto okolje in zdravo pitno vodo, ne 
pa da se bo zaradi nizkih stroškov izgradnje in dejstva, 
da je vrtina že zgrajena in priključena v sistem javne 
oskrbe s pitno vodo, črpala voda vprašljive kakovosti.

Poleg tega zagovarjamo enakomeren razvoj podeželja, 
kar pa nam bo predlagana uredba onemogočila.

Če želimo na področju Sorškega polja bolj skrbno 
ravnati z naravo, je potrebno sanirati divja odlaga-
lišča, komunalno urediti neurejena področja, zlasti 
industrijsko cono Laze, ter poskrbeti za manjši vpliv 
kmetijstva. To pa lahko naredimo le z izgradnjo nama-
kalnega sistema, kar pa je že tema za naslednji članek.

Robert Langerholc
Podpredsednik KS Bitnje
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Gusarski Direndaj

Dogaja

Letošnja otroška veselica, že 14. po vrsti, je tudi preteklega junija privabila veliko število obiskovalcev. Otroke 
je pričakal gusarski kapitan Kljuka, napihljivi tobogan, zanimive gusarske igre ter bogat srečelov. Vsak, ki 
se je spopadel s kapitanom Kljuko, opravil s hojo po brvi med morskimi psi ter z žogicami ugonobil morsko 
pošast, si je zaslužil srečko, katero je na stojnici zamenjal za nagrado. Seveda si je bilo treba izdelati tudi 
gusarsko rutko, si na obraz naslikati gusarski motiv in si spotoma urediti še frizuro v gusarskem salonu. 
Kdor je bil pogumen, se je lahko zavihtel na hrbet konja gusarja Kljuke. A k sreči Kljuke ni bilo zraven, kajti 
svojega konja lahko jaha le on! 
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Čisto čisto najpogumnejši so se lahko slikali tudi v 
goltancu morskega psa. Otroci so se okrepili z “gu-
sarčinkami” ter gusarskim napitkom. 

Tudi zaklad je bilo treba poiskati; našli smo dele 
razbitin gusarske ladje in jih sestavili v celoto. V skriti 
gusarski skrinji se je skrivala hladna osvežitev, ki je 
prišla še kako prav, saj je bilo prav po gusarsko vroče. 

Hvala vsem, ki ste nas obiskali! Verjamemo, da vam 
je gusarski Direndaj ostal v lepem spominu. Utrinke 
si lahko ogledate na fotografijah.

Najlepše pa se zahvaljujemo vsem pomočnikom in 
sponzorjem za velikodušne prispevke. 

Tomaž Ogris
Foto: Tomaž Ogris
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Otroška dramska skupina »Mavrica«
pod vodstvom mladine

Ko je pred vrati december s prazničnimi dogodki, 
se v Bitnjah med drugim govori o dramski skupini 
Mavrica. Zakaj? Odgovor je na dlani. Napisati je treba 
avtorsko zgodbo za obisk dedka Mraza. Hvaležna sem, 
da je letos nastala že novembra. Tokrat bodo nastopili 
jeleni, naslov igrice pa je »Drugačen ni napačen«. 

Rada bi izrazila zahvalo dolgoletnima igralkama Maši 
Kepic in Dori Krišelj, da sta samoiniciativno prevzeli 
vodenje dramske skupine Mavrica. Naj povem po 
vrsti. Spominjam se večera, ko sta sedeli pred do-
mačim kaminom in kramljali o preteklih dramskih 
predstavah. Smejali sta se avtorskim zgodbam, ki so 
se nadgrajevale  v sproščenem vzdušju in dopuščale 
spremembe scenarija ob idejah igralcev. Smejali sta 
se nerodnostim, ki so se dogajale.  Smejali sta se … 
in prišli na idejo. »Kaj pa če bi midve letos vodili 
Mavrico?« »Ampak, reees!« sta se spogledali. 

Kamin je prijetno gorel, ko sem v sobo stopila tudi jaz. 
Nad novico sem bila pozitivno presenečena in hkrati 
ponosna na mladino, ki si upa biti pogumna, ki si upa 
stopiti v ospredje, ki se upa spopasti z osnovnošolci 
na odru, saj morda niti še dobro ne berejo. Bravo! 
Moj poklon! To sta pač Dora in Maša, ki sem jima vsa 
leta zadnji večer pred dogodkom pisala scenarije za 
prireditve Prihod pomladi, ki me nikoli nista pustili 
na cedilu, ki sta razumeli mojo časovno stisko in 
sprejeli vodenje, ne glede na mojo »kratkovidnost«. 
Dora in Maša, ki sta sprejeli najtežje vloge, se naučili 
besedila, podajali ideje pri neposrednih izvedbah 
predstav in … o, ja, nanju sem se vedno lahko zanesla. 
Hvaležna iz srca. 

Zdaj pa jima izrekam: »Maša in Dora, dobrodošli v 
svetu režije! Jelenčkovo zgodbo sem z veseljem napisala 
in vama jo prepuščam v »obdelavo«. Tukaj bom kot 
teta iz ozadja, če me bosta potrebovali! Ponosna sem 
na vaju. Rada vaju imam!«

Dragi obiskovalci prireditve dedka Mraza v Bitnjah, 
majhni in veliki! Letos se bomo srečali pod odrom, na 
tistih udobnih rdečih stolih. Veselim se novega statusa 
gledalke, zagotovo pa bo pritekla kakšna solzica. A 
ne solzica žalosti, pač pa solzica sreče, da najstniška 
mladina prevzema odgovornosti takšne razsežnosti. 
Mimogrede, zaigrali bodo še v vrtcu Kepica in še 
nekaterih vrtcih v občini Cerklje na Gorenjskem. 
Luštno bo! 

Mojca Kepic, avtorica igrice
Foto: Mojca Kepic

Prva vaja pri Mojci

Drobne pozornosti naj  prinašajo iskrice v oči

Na svetu si, da gledaš sonce,
na svetu si, da greš za soncem,
na svetu si, da sam si sonce
in da s sveta odganjaš sence,
(T. Pavček)    
      

Prvi oktober je mednarodni dan starejših. V tem 
mesecu prostovoljci RKS OZ Kranj že tradicionalno 
pripravimo srečanja za oskrbovance v domovih sta-
rostnikov v Preddvoru, Naklem, Kranju in Cerkljah.

S programom, ki ga pripravijo KORK in najmlajši, 
razveselimo tako oskrbovance domov kot strokovne 
delavce, ki se nam ob dogodku pridružijo. Moram 
povedati, da je v domovih tudi nekaj naših krajanov in 
prav ti se nas najbolj razveselijo. Prostovoljke KORK 
Bitnje smo obiskale:

• 21. oktobra oskrbovance doma starostnikov v 
Preddvoru,

• 22. oktobra oskrbovance doma starostni-
kov v Naklem,
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•  23. oktobra oskrbovance doma starostnikov v 
Cerkljah in

•  24. oktobra oskrbovance doma starostni-
kov v Kranju.

Da bomo znali ceniti trenutke našega druženja, naj 
vam povem sledečo misel Mahatma Gandhija: “Poglej 
vrabčke! Ne vedo, kaj bodo v naslednjem trenutku 
počeli. Dovolite nam, da dobesedno živimo iz trenutka 
v trenutek.”

Tudi mi ne vemo, kaj nas čaka v naslednjem trenutku. 
Življenje nam sestavljajo drobni trenutki, ki so včasih 
bolj prijetni, drugič manj. A ljudje smo močna bitja, 
zato manj prijetne trenutke pozabimo in se veselimo 
tistih, ko smo povezani med seboj, ljubljeni in sprejeti. 
Prav tako se počutijo naši krajani ob obiskih, saj vidijo, 
da niso pozabljeni. 

Najlepši trenutki so bili v domu Preddvor, kjer do-
mujejo številne naše krajanke. Najstarejša med njimi, 
ga. Emica Šilar, stara skoraj 102 leti, je sodelovala v 
domskem orkestru “Žogabend”. Ga. Pavla Oman je 
obujala spomine, ki jih ima shranjene v svojem srcu, 
na leta, ki jih je preživela v Bitnjah. Tudi ga. Žibert 
se nam je z veseljem pridružila v pogovoru. Njihove 
misli bistre in besede tekoče.

V vseh domovih so nastopajoči pričarali nasmehe na 
obraze, prižgali iskrice v oči in prinesli toplino v vsa 
srca. Prav vsi oskrbovanci so se razveselili skromnih 
daril, ki smo jih zanje pripravili.

V prazničnih dnevih ne pozabimo na znance in prija-
telje, obiščimo tiste, ki so nam blizu in bodimo njihovi 
sončni žarki.

Marjana Jekovec
Predsednica KORK Bitnje
Fotografije: Milan Korbar

Krvodajalstvo – plemenito dejanje

V spominu mi ostajajo besede kranjskega župana 
Matjaža Rakovca: “Če ne bi imeli prostovoljcev, ki 
brezplačno darujejo kri zato, da pomagajo človeku 
v stiski, veliko ljudi ne bi nikoli ozdravelo, marsikdo 
ne bi preživel …”

Na pobudo Zavoda za transfuzijsko medicino v Ljubljani 
je RKS OZ Kranj v zadnjih letih spremenil organiza-
cijo krvodajalstva. Pristopili smo k tako imenovanim 
terenskim krvodajalskim akcijam. 

Leta 2019 je bilo s pomočjo prostovoljcev KORK orga-
niziranih 12 terenskih krvodajalskih akcij, in sicer:

• v  gasilskem domu v Kranju,
• v domu krajanov na Primskovem,

• v domu starejših krajanov Preddvor,
• v športni dvorani Šenčur,
• v gasilskem domu Cerklje,
• v gasilskem domu v Dupljah,
• v domu krajanov na Kokrici in
• v športni dvorani Prošport v Stražišču.

Tudi v letu 2020 se bomo trudili, da krvodajalcem 
približamo sam postopek odvzema krvi in jim hkrati 
omogočimo, da sami izberejo čas odvzema.

Vsem, ki darujete kri, se iskreno zahvaljujemo. Vas, 
ki se še niste ojunačili, vendar si želite darovati kri, 
pa vabimo, da se darovalcem pridružite, kajti to je res 
plemenito dejanje.
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Termini terenskih krvodajalskih akcij v letu 2020:

DATUM KRAJ  VABLJENE KORK 

ČET

23. 1.

GASILCI 1 VODOVODNI STOLP,  ZLATO POLJE,  CENTER, GOLNIK,  STRUŽEVO, KOKRICA, 

HOTEMAŽE - OLŠEVEK

PON

3. 2.

ŠENČUR VOGLJE, VOKLO, VISOKO - MILJE, HOTEMAŽE - OLŠEVEK, ŠENČUR,  HRASTJE - PREBAČEVO

TOR 

4. 2.

PRIMSKOVO PRIMSKOVO, BRATOV SMUK, PLANINA, HUJE, GORENJA SAVA, BESNICA, ČIRČE, TRBOJE, 

PREDOSLJE , BRITOF

SRE

5. 2.

PREDDVOR PREDDVOR, BELA - BAŠELJ, KOKRA, JEZERSKO

TOR

3. 3.

CERKLJE CERKLJE, ZALOG, VELESOVO 

ČET

14. 5.

DUPLJE DUPLJE, NAKLO, GOLNIK, GORIČE

ČET

28. 5.

GASILCI 2 VODOVODNI STOLP,  ZLATO POLJE,  CENTER, GOLNIK,  STRUŽEVO, KOKRICA, 

HOTEMAŽE - OLŠEVEK

TOR 

2. 6.

PRIMSKOVO PRIMSKOVO, BRATOV SMUK, PLANINA, HUJE, GORENJA SAVA, BESNICA, ČIRČE, TRBOJE, 

PREDOSLJE , BRITOF

ČET 

3. 9.

KOKRICA KOKRICA, PREDOSLJE, TRSTENIK, STRURŽEVO, BRITOF, PODBREZJE

TOR 

8. 9.

CERKLJE CERKLJE, ZALOG, VELESOVO , TRBOJE

ČET

24. 9.

ŠENČUR VOGLJE, VOKLO, VISOKO - MILJE, HOTEMAŽE - OLŠEVEK, ŠENČUR,  HRASTJE - PREBAČEVO

ČET

15. 10.

STRAŽIŠČE STRAŽIŠČE, BESNICA, PODBLICA, OREHEK - DRULOVKA, GORENJA SAVA, ŽABNICA, 

BITNJE,  MAVČIČE

 

Marjana Jekovec
Predsednica komisije za krvodajalstvo
Foto: Marjana Jekovec
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Septembra so tudi Bitnje (končno) dobile svojo knjigo. 
Hkrati z otvoritvijo razstave slikarskih del akadem-
skega slikarja Zmaga Puharja je bila predstavljena v 
razstavnem salonu Jugovic

Avtorica Breda Konjar je gradivo o domači vasi zbirala 
in zapisovala vrsto let. 

Leta 2010 je v soavtorstvu z Lojzetom Zavrlom in v 
sodelovanju s KS Bitnje, uredništvom Informatorja in 
Studiem Lubenica nastala zgibanka o Bitnjah, ki je izšla 
kot priloga našega glasila. Iz tega se je porodila ideja, da 
bi skupaj ustvarili obsežnejšo publikacijo, pravzaprav 
zbornik, ki smo ga že naslovili z Bitnje skozi čas. Več kot 
30 posameznikov, društev in organizacij se je odzvalo 
na naše povabilo k sodelovanju. Precej gradiva smo 
že imeli zbranega, a žal je vse skupaj obstalo zaradi 
odprtega vprašanja finančne konstrukcije zbornika. 

Breda Konjar se je po nekaj letih odločila, da stvar 
vzame v svoje roke in gradiva, ki jih je vrsto let zbirala, 
poveže v celoto, doda še nekaj avtorskih besedil in 
prispevkov sokrajanov in vse skupaj izda v samostojni 
publikaciji. Besedila so predstavljena v štirih poglavjih 
z naslovi: O Bitnjah skozi čas, Zgodovinski oris Bitenj, 
Ko spomini oživijo in Da ne bi pozabili. V prvem je 
povzela značilnosti, zanimivosti in posebnosti našega 
kraja, ki se v pisnih virih prvič pojavi že leta 1160, tedaj 
z imenom Vitingen. Najobsežnejše je drugo poglavje, ki 
zajema kar tretjino knjige, vsebuje sestavke krajevnega 
kronista in ljubiteljskega zgodovinarja Lojzeta Zavrla o 
zgodovinskem orisu Bitenj. V tretjem poglavju avtorica 
obuja pogovore s svojo mamo Angelco Šilar, rojeno 
Fireder, ki je umrla pred tremi leti pri starosti 97 let. 
Zapisala je spomine na življenje v domači Flekovi hiši, 
v kateri je bila leta 1944 rojena, lotila se je bitenjške 
govorice in vsebino obogatila s slovarčkom starih 
narečnih besed in nemških izposojenk. Zapisala je 
tudi besedila nekaterih starih pesmi, obudila recepte 
za jedi iz babičine kuhinje in opisala stare običaje. 
Četrto poglavje so z različnimi prispevki obogatili 
nekateri domačini, poleg glavne avtorice tudi Lojze 
Zavrl, Janez Ziherl, Marija Jugovic, Anica Šilar, dr. 
Tone Ljubič, Marjan Konjar in Primož Knez.  

Knjiga že o samega začetka snovanja ni namerava-
la biti raziskovalno delo, pač pa je njen glavni na-
men, da bi se zbrani utrinki, zgodbe časa in ljudi v 

Bitnjah ohranili za prihodnje rodove. Avtoričina želje je, 
da bo zapisano tudi druge spodbudilo k ljubiteljskemu 
ali profesionalnemu raziskovanju preteklih in sedanjih 
zanimivosti njihovega kraja ter da bodo svoja znanja 
in spomine zapisali in delili z drugimi, s čimer bodo 
prispevali k ohranitvi bitenjške dediščine. 

Breda Konjar je v knjigo vključila tudi svojo poezijo, 
med drugim pesem O, Bitnje, dolga vas domača. Svojo 
ustvarjalnost s pisanjem pesmi izraža že od mladosti, 
po upokojitvi pa je pesmi začela objavljati. Doslej je 
izdala kar šest pesniških zbirk. Pravi, da je pisanje 
pesmi njen hobi in ji že desetletja pomeni sredstvo 
za poseganje po nečem višjem. Pesem je izpoved 
najrazličnejših vsebin, napolnjenih z izrazi čustvenih 
stanj sreče, žalosti, izgube, spominov, pričakovanj …

Naj se vrnem h knjigi. 

Kot sem že zapisala v njenem uvodniku, ponavljam tudi 
tukaj: Knjiga je izjemen poklon domačemu kraju. Iz 
zapisanega veje spoštovanje in ljubezen do rodne vasi. 
Napisana je poljudno in hkrati s številnimi podatki in 
informacijami, ki bralca pritegnejo, njegova vedenja 
o življenju naših prednikov pa obogatijo.

Bitnje so bile več kot 40 let tudi moj dom. Tukaj živi 
moja matična družina, kamor se rada vračam, sem 
prihajam med bralke in ustvarjalke v krožke, ki jih 
vodim že 17. leto. Srečna sem, da so dobile svojo knjigo. 
Bitnje, s svojo posebnostjo v svetovnem merilu – s 
svojim progami na Sorškem polju, na kar smo lahko 
izredno ponosni, se lahko pohvalil z zbirko gradiv o 
Bitnjah skozi čas. 

Avtorica in soavtorji so poskrbeli za izjemen poklon 
domačemu kraju. Iz knjige veje spoštovanje in ljubezen 
do rodne vasi.

O Bitnjah,  vaseh na zahodnem 
robu Sorškega polja. 
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Verjamem, da bodo vsebine bralce pritegnile, saj so 
napisane poljudno in hkrati s številnimi podatki in 
informacijami, ki bodo obogatile vednosti različno 
zahtevnih bralcev o življenju naših prednikov. 

Ureditev krožišča Bitnje

V Krajevni skupnosti Bitnje smo na objavljeni razpis 
prejeli 12 predlogov za vsebinsko ureditev vrha kro-
žišča. Po medsebojnem posvetovanju sveta smo se 
soglasno odločili za silhueto lonca, ker so podobno 
ureditev predlagali še trije krajani in ker smo ocenili, 
da bi bila postavljena silhueta odlična ponazoritev 
kulturne sestavine vasi in dobra oblikovna rešitev, ki 
se estetsko povezuje z ostalimi elementi vaške naravne 
in kulturne dediščine.

Za zaokrožitev zgodbe o krožišču nameravamo prihod-
nje leto v bližini krožišča, na koncu Bantal, postaviti 
informativno tablo, na kateri bodo mimoidoči lahko 
dobili nekaj osnovnih informacij o vasi Bitnje in njeni 
zgodovini. Pojasnili bomo, katere elemente naravne 
in kulturne dediščine našega kraja je moč razbrati iz 
jedrnega dela krožišča.

KS Bitnje

Bitenjško krožišče

Krajani smo se razveselili novega krožišča v Zg. 
Bitnjah. Z njim se je nedvomno izboljšala prometna 
varnost v kraju. Vključevanje v promet na prednostno 
cesto je varnejše, pretočnost prometa je večja. 

Krožišča so tehnične naprave, ki morajo biti zgrajene 
čimbolj funkcionalno, ker pa so umeščena v javni 
prostor, ki je viden in vsem dostopen, pa naj bi imela 

tudi estetsko in če je možno še kakšno pomembnejšo 
sporočilno vrednost. Za bitenjško krožišče se je KS 
Bitnje odločila, da se njegovo jedro zgradi tako, da bo 
kraj pridobil na večji prepoznavnosti.

Krajevne naravne in kulturnozgodovinske posebnosti, 
ki jih je moč razbrati iz jedrnega dela krožišča:

1. Jedro krožišča je izboklina oziroma grbina, pri-
bližek konfiguraciji terena v bližnji okolici, ki po 
Franciscejskem katastru iz leta 1826 nosi ledinsko 
ime Na Formi (latinsko Forma - oblika,  nemško 
Formach - območje, kjer raste praprot).

2. Izboklina, oziroma grbina je replika prazgodo-
vinskih gomil (starih okoli 2500 let iz obdob-
ja starejše železne dobe, v katerih so takratni 
prebivalci opravljali žarne pokope). Tri so na 
“Križnarjovmo pol, med vrtcom Biba in Nivco”, 
dobrih sto metrov oddaljene od krožišča. Dve sta 
že precej zravnani, tretjo, izrazitejšo, pa preraščajo 
grmovje in drevje. Najlepša in lepo ohranjena pa 
je pri Jezercih v Sr. Bitnjah, v vznožju grebena z 
ledinskim imenom Tičnca.

3. Za Sorško polje je značilno, da so pod tanko 
humusno plastjo debeli nanosi pleistocenskega 
proda, ki so ga domačini vrsto let izkopavali za 
gradbene potrebe. Debelejši prodniki še danes 
silijo na površje in kmetom povzročajo težave 
pri oranju. Iz prodnikov zgrajena klančina na 

Verjamem, da bo knjiga našla prostor na vsaki knjižni 
polici slehernega Bitenjčana in ne nazadnje, verjamem, 
da bo knjiga doživela ustrezno promocijo, da jo bodo 
enako kot krajani Bitenj s ponosom podarjali svojim 
poslovnim partnerjem tudi predstavniki Krajevne 
skupnosti Bitnje.

Ga. Breda Konjar je pogumna ženska, ki jo izredno 
cenim in jo imam rada. Delo, ki ga je opravila in je 
sedaj zajeta v to lepo knjigo, ni bilo lahko. Zahtevalo je 
veliko potrpljenja, znanja, moči … A zaradi trdne volje 
ter ob podpori njene družine je sedaj knjiga med nami. 

Knjigo toplo priporočam; lahko naročite pri založ-
bi Narava. 

Mateja Arhar
Foto: Tomaž Ogris



gruden 2019 | informator 52 | 15 |

izboklini krožišča kaže na zanimivo geološko 
sestavo Sorškega polja, ki jo je v času ledenih dob 
povzročila bližnja reka Sava.

4. V Spodnjih Bitnjah, ob cerkvi Sv. Miklavža, so našli 
ostanke rimske podeželske vile - villa rustica iz 
tretjega do četrtega stoletja našega štetja. Objekt 
potrjuje domnevo o bližnji lokalni rimski cesti 
(Via Vicinalis), zgrajeni iz savskih prodnikov. 
Potekala je čez Sorško polje od Godešiča do sedla 
med Joštom in Šmarjetno goro. Na njene ostanke 
so še pred stoletjem naleteli kmetje pri oranju. 
Imenovali so jih groblje. Njen izgled in obstoj po-
nazarja štirikraka klančina na izboklini krožišča. 

5. Druga pomembna naravna posebnost vasi pa je 
glina. Plasti kvalitetne gline v vasi in zahodno od 
nje so nastale s počasnim usedanjem mikrodelcev 
raznih kamnin, predvsem aluvialnih glinavcev, 
laporjev, lapornih apnencev in peščenjakov. 

6. Na vrhu grbine krožišča postavljena silhueta 
staroslovanskega lonca simbolno predstavlja del 
naše kulturne dediščine in opazovalcem sporoča, 
da imamo Bitenjčani poleg germanskih tudi slo-
vanske korenine ter da vas leži pretežno na glini, 
ki so jo naši predniki znali izkoristiti za razvoj lon-
čarstva in izdelovanje opeke. Lončarstvo je bilo v 
preteklosti tako razvito, da so bili bitenjški lončarji 
več kot stoletje pomembni dobavitelji glinenih 
retort za žganje živosrebrne rude v Idriji. Dovolj 
razlogov, da so nas nekoč imenovali Lončkarji.

7. Lonček so  leta 1962 našli ob izkopavanju gramoza  
v Golobovi jami (danes zasuti  gramoznici) v Sr. 
Bitnjah, dobrih 50 metrov južno od Gasilskega 
doma Bitnje. Položen je bil v staroslovanski grob, 
ki datira v 8. do 10. stoletje. Je enostavne obli-
ke in na ramenskem delu okrašen z valovnico, 
preprosto dekoracijo, značilno za staroslovansko 
posodje. Danes je  razstavljen v Gorenjskem mu-
zeju v Kranju.

Na fotografiji je fotomontaža silhuete.

Janko Proj

- WEEKEND -

SEDANJI IN BIVŠI UČENCI 
:: OŠ STRAŽIŠČE 

NASTOPAJOČI:

BALETNA ŠOLA STEVENS

SOLOPEVKA
:: ANA BENEDIK

STAND-UP KOMIK 
:: ROK ŠKRLEP

GLEDALIŠČE STRAŽIŠČE

POVEZOVANJE
:: TADEJA ČESEN ŠINK

STRAŽIŠČE PRI KRANJU :: ŠMARTINSKI DOM

STRAŽIŠKI VEČER
BOŽIČNI DOBRODELNI KONCERT

19.12.2019 :: 19:00

KJE :: STRAŽIŠČE PRI KRANJU - ŠMARTINSKI DOM         VSTOPNINA :: PROSTOVOLJNI PRISPEVEK
DOBRODELNI NAMEN :: ZBRANA SREDSTVA BOMO NAMENILI ŠOLSKEMU SKLADU OSNOVNE ŠOLE 
STRAŽIŠČE     REZERVACIJE KART :: LIONS.BRNIK@GMAIL.COM - PREVZEM MOŽEN DO 30 MINUT 

PRED DOGODKOM
DO

Viri:

Register nepremične kulturne dediščine, evid. št. 
enote 5551, 5552
Hidrogeološke razmere na Sorškem polju, Žlebnik 1975
Dr. Milan Šifrer: Nastanek ilovic in glin med Šk. Loko 
in Kranjem
Franciscejski kataster 1826
Lojze Zavrl: Rimska cesta v knjigi Brede Konjar: O 
Bitnjah, vaseh na zahodnem robu Sorškega polja
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Bralni krožek Sorško polje

Enkrat mesečno se srečujemo bralke. Preberemo 
določeno knjigo in se o njej pogovarjamo. Bralna 
srečanja potekajo že 17. sezono. 

Morda se sprašujete, zakaj beremo skupaj, zakaj ima-
mo pogovore, zakaj se sploh dobivamo. Več razlogov 
je … Eden od njih je, da se srečujemo in družimo, drugi, 
da v vsem našem natrpanem urniku ukrademo čas za 
knjigo. Da spoznavamo sebe, svoje razmišljanje, druge 
bralke in njihovo razmišljanje, da marsikaj novega 
spoznamo in se marsičesa naučimo. Da se naučimo 
strpnosti, da znamo prisluhniti … in tudi – ker smo 
postale prijateljice. 

Organiziramo tudi različna srečanja, povabimo avtorje, 
ljudi, ki so doživeli podobne izkušnje, o katerih beremo, 
imamo literarne večere. 

Lep dogodek, na katerega vabimo tudi vse krajane, 
bo v torek, 4. februarja 2020, ob 20. uri v kletni sobi 
Gasilskega doma Bitnje. Ob slovenskem kulturnem 
prazniku bo prišla k nam v goste pesnica in pisateljica 
ga. Breda Konjar.

Ne le na dogodke – tudi na naša bralna srečanja vas lepo 
vabimo. Srečanja imamo ob torkih enkrat mesečno. 

Mateja Arhar, mentorica BMK

Urnik dejavnosti 
KUD bitnje

Ustvarjalni krožek: vsak torek od 
17.00 do 20.00

Klekljanje: vsako sredo od 
17.00 do 19.30

Bralni krožek Sorško polje: ob 
torkih ob 20.00 enkrat mesečno

Literarni večer z Bredo Konjar: 
4. februar 2020 ob 20.00

Vabilo na
literarni večer

Ob slovenskem kulturnem prazniku 
KUD Bitnje prireja literarni večer s 
pisateljico in pesnico Bredo Konjar. 

Dogodek bo v torek, 4. februarja 2020, 
ob 20. uri v Gasilskem domu Bitnje. 

Lepo vabljeni!

Ustvarjamo, 
ustvarjamo

Vsak torek po tri ure popoldne od jeseni do pomladi 
ženske skupaj ustvarjamo. Družimo se že 17 let, v 
tem času pa smo izdelale že ogromno izdelkov za 
naše domače, prijatelje, za naše domove in tudi zase.

V zimskem času veliko pletemo in kvačkamo, vsako 
leto moramo tudi obnoviti domačo kozmetiko. Tako 
smo tudi letos že naredile mila in kreme. Tudi darila 
za pod novoletno smrečico smo že izdelale. 

Vsako pomlad smo povabljene, da sodelujemo na 
Stražiški tržnici. Tokrat ne bomo le predstavile svojih 
izdelkov, pač pa bomo pripravile tudi tekmovanje v 
pletenju. Vabilo na tekmovanje bomo objavile v vitrinah 
po vasi in na spletu. 
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kud bitnje vabi, da se pridružite bralkam in 
ustvarjalkam. 

Krožki potekajo:

• vsak torek od 17. do 20. ure ustvarjalni krožek,
• vsako sredo od 17. do 19.30 klekljanje,
• enkrat mesečno ob torkih ob 20. uri bralni krožek.

Lepo vabljeni!

Vabilo
na krožke

Zdaj pa vas vse, ki bi radi ustvarjali, vabimo, da se nam pridružite. Dobrodošli 
v torek ob 17h v Gasilski dom Bitnje.

Mateja Arhar, mentorica ŠK
Foto: Arhiv KUD Bitnje

Balet v Bitnjah

Baletna šola Stevens, ki deluje v Spodnjih Bitnjah, je v 
jesenskih dneh zelo zaposlena. Pripravljamo namreč 
kar dve baletni predstavi. Balet Peter in Volk bomo že 
zadnji teden v novembru uprizorili za zasebni vrtec 
Mezinček v Kranju. 

Na Miklavžev dan bomo v Kulturnem domu Medvode 
odplesali kar štiri dopoldanske matinejske predstave, 
sodelovali pa bomo tudi na slavnostni prireditvi ob po-
delitvi nagrade najboljši slovenski knjižnici Slovenije.

Prav vsi učenci naše baletne šole se intenzivno prip-
ravljajo na božično baletno predstavo, ki jo bomo 
decembra kar dvakrat ponovili, in sicer v soboto, 21. 
12.. ob 16. in 18. uri v Kulturnem Hramu Ignacija 
Boršnika v Cerkljah na Gorenjskem. Balet Coppelija 
je prečudovit za ljubitelje debiles glasbe. Andrew 

Stevens je libreto povzel po originalu in naredil celotno 
koreografijo. Lepo vabljeni v Cerklje!

Januarja bomo nadaljevali z matinejskimi predsta-
vami, intenzivno pa se bomo začeli pripravljati tudi 
na Evropsko plesno prvenstvo, katerega se bomo 
udeležili. Junija 2019 smo s tekmovanja prinesli kar 
štirih zlate pokale, šestih srebrnih in dva bronasta. 

Tako kot vsako leto bomo marca pričarali tradicionalno 
spomladansko predstavo in z njo priklicali pomlad.

Ne bomo se še dobro odpočili, ko bo tu že pripravljalno 
obdobje na zaključno predstavo.

Čas teče in nič ne reče, zato zavihajmo rokave in pridno 
na delo, vi pa nas pridite kaj obiskat.

Nena Vrhovec Stevens
Foto: Arhiv Baletne šole Stevens

Ustvarjalka Ana pri 
izdelavi mila. 
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Društvo upokojencev 
bitnje stražišče

DU Bitnje Stražišče v letu 2019 izpolnjuje začrtan 
program, potrjen na občnem zboru 15. 3. 2019 v 
Šmartinskem domu.

Turistični izleti so bili dobro obiskani, tako ogled 
živalskega vrta v Zagrebu in mesta Zagreb kot tudi 
izlet z ladjico ob slovenski obali ter izlet v Prekmurje. 
Izlet po Dravinjski dolini z ogledom gradu Štatenberg 
je bil zaradi velikega zanimanja izveden dvakrat.

Srečanja upokojencev PZDU Gorenjske v Snoviku, 
pustovanje, martinovanje, občni zbor v Šmartinskem 
domu ter društveni piknik, ki smo ga letos imeli na 
novi lokaciji na strelišču v Crngrobu, - vsi dogodki 
so bili dobri obiskani. Organizatorji smo bili zado-
voljni in smo dobili veliko pohval članov društva. 
Lokacijo društvenega piknika smo morali zamenjati, 
ker nam najemnica bifeja v Bitnjah za čas piknika 

ni bila pripravljena odstopiti celotnega prostora ob 
nogometnem igrišču v Spodnjih Bitnjah.

Izvedli smo dve dobro obiskani 3-dnevni  letovanji v 
Izoli in pet kopalnih izletov v juliju in avgustu.

Planinci so brez poškodb izvedli celoten program. 
Tudi s kratkimi pohodi smo v celoti izpolnili pro-
gram, kljub temu, da smo zaradi težav z vremenom 
morali nekaj pohodov prestaviti. Člani so bili aktivni 
na kolesarskih izletih, bowlingu, balinanju, ženski 
telovadbi in vitalis vadbi.

Članice sekcije ročnih del Ivanjščice so se predsta-
vile na dnevih Medgeneracijskega sodelovanja na 
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, razstavi ročnih 
del PZDU Gorenjske, Stražiški tržnici, začele pa so 
tudi s pripravami na 10. samostojno razstavo v letu 
2020. Izdelale so čipke za oltarne prte v Šenčurju in 
čipke ob praznovanju 170-letnice botaničnega vrta 
v Sežani. Trenutno so vključene v izdelavo čipk za 
oltarne prte na Sv. Joštu.

V Šmartinskem domu so potekale delavnice umovadbe, 
udeležili smo se snemanja oddaje Slovenski pozdrav v 
Begunjah, si v Ljubljani ogledali operi Prodana nevesta 
in Čarobna piščal ter prisluhnili predavanjem ing. 
Humarja o prometu ter o tem Kako živeti s sladkorno 
boleznijo. 

Čaka nas še prednovoletno srečanje v Šmartinskem 
domu in ogled živih jaslic v Postojnski jami.

Velika zahvala gre MO Kranj za dobljena sredstva, ki 
smo jih prejeli na osnovi prijave na razpis za sofinan-
ciranje društev upokojencev; omogočeno nam je bilo 
lažje izvajanje naših aktivnosti. 

Tudi za leto 2020 pripravljamo bogat in zanimiv pro-
gram, ki vam ga predstavljamo v preglednici. Vabimo 
nove člane, da se nam pridružijo in morda tudi poma-
gajo pri izvedbi aktivnosti. Pridite in se prepričajte. 

Vsem krajanom želimo lepe božične praznike, v novem 
letu 2020 pa veliko zdravja, uspehov, miru in osebnega 
zadovoljstva.

Majda Jančar
Foto: Arhiv DU Bitnje
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Predvideni termini aktivnosti  društva
v obdobju december 2019 -  marec 2020

    

Družabna srečanja
Prednovoletno srečanje  21. 12. 2019
Pustovanje 21. 2. 
Občni zbor 13. 3. 

3-dnevno letovanje
Izola 19. do 22. 3. 
    
Kultura
Ogled živih jaslic
v Postojnski jami 29. 12. 2019   
  
Bowling
Planet Tuš sreda: 8. 1., 22. 1., 5. 2., 19. 2., 4. 3., 18. 3.

Planinski pohodi
Škabrijel 3. 3. 

Kratki pohodi
Planica 28. 3. 

Ženska telovadba
Gasilski dom Bitnje ponedeljek: 6. 1., 13. 1., 20. 1., 27. 1., 3. 2., 10. 2., 24. 2., 2. 3., 9. 3., 16. 3. 

Klekljanje
OŠ Stražišče četrtek: 9. 1., 16. 1., 23. 1.  30. 1., 6. 2., 13. 2., 5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3.

Kvačkanje
OŠ Stražišče ponedeljek: 6. 1., 13. 1., 20. 1., 27. 1., 3. 2., 10. 2., 24. 2., 2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3.

Vitalis vadba
Šmartinski dom četrtek: 9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1., 6. 2., 13. 2., 20. 2., 27. 2., 5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3.  
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Društvo upokojencev Bitnje -  Stražišče
v letu 2020

sekcije druženja letovanja, 
kopalni 
izleti

turistični 
izleti

kratki
pohodi

planinski
pohodi

kultura ročna dela telovadba, 
vitalis

kolesarstvo, 
bowling, 
balinanje

razno

organiza-
torji

Stanislava 
Lazar 
064 107 160

Marija 
Bogataj 
041 706 673

Jure Zupan 
040 696 163

Marija 
Gašperlin 
070 870 728

Marija 
Gašperlin 
070 870 728 
vodnik 
Milan Čelik

Majda 
Jančar
040 842 795

Lojzka 
Trobec 
030 926 351 
Jure Zupan 
040 696 163

Emil 
Klobčaver
031 693 947 
Marija 
Bogataj 
041 706 673

januar kopalni izlet 
v Izolo

klekljanje, 
kvačkanje

telovadba, 
vitalis

bowling članarina, 
umovadba

februar pustovanje 
21. 2.

opera, 
predavanje

klekljanje, 
kvačkanje

telovadba, 
vitalis

bowling umovadba

marec občni zbor 
13. 3.

3-dnevno 
letovanje 
Izola 19. 3. 
do 22. 3.

spominski 
pohod 
Planica

Škabrijel klekljanje, 
kvačkanje

telovadba, 
vitalis

bowling umovadba

april Po sledeh 
Aleksandrink

Udin boršt Slakova pot klekljanje, 
kvačkanje

vitalis kolesarstvo umovadba

maj Nacionalni 
park Brioni

Rožnik Predmja, 
Sinji vrh

razstava 
roč. del, 
klekljanje, 
kvačkanje

vitalis kolesarstvo, 
balinanje

kontola 
holesterola. 
umovadba

junij srečanje 
PZDU 
Gorenjske, 
piknik 
društva

Tolmin 
Javorce, z 
ladjico po 
Soči

Baška grapa Lesnik, 
Jerebičje, 
Matkov kot

kolesarstvo, 
balinanje

obisk 
starejših

julij 4 kopalni 
izleti v Izolo

Planina 
Javornik, 
Blejska koča, 
Mrežice

letno 
gledališče 
Studenec

kolesarstvo, 
balinanje

avgust 2 kopalna 
izleta v Izolo

z ladjico ob 
slovenski 
obali

Soteska Čepa kolesarstvo, 
balinanje

september Nockberge, 
Bad  Klein-
kirchheim

Uskovnica Ambrož,  
Kamniški 
vrh

klekljanje, 
kvačkanje

kolesarstvo, 
balinanje

umovadba

oktober 3-dnevno 
letovanje 
Izola 1. 10. 
do 4. 10.

Muzej Miška 
Krajnca, 
Lendava

Mlinčki in 
Koseški hrib

Loški potok, 
Petelinjek

predavanje klekljanje, 
kvačkanje

telovadba, 
vitalis

balinanje umovadba

november martinovanje zaključni 
pohod

predavanje, 
opera

klekljanje, 
kvačkanje

telovadba, 
vitalis

bowling kontola 
holesterola. 
umovadba, 
zdravstveno 
predavanje

december prednovole-
tno druženje

predavanje klekljanje, 
kvačkanje

telovadba, 
vitalis

bowling umovadba
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Dragi malčki!
V četrtek,19. 12., bodo ob 17.30 v dvorani GD Bitnje
člani dramske skupine Mavrica zaigrali igrico izpod 
peresa avtorice Mojce Kepic z naslovom Drugačen 
ni napačen. Po igrici bo prišel na obisk dedek Mraz. 
Vabljeni otroci, stari do sedem let. 

Hvala za donacijo sokrajanu Janezu Štrosu
in Ljubljanskim mlekarnam.

OBISK 
DEDKA MRAZA

OBISK 
DEDKA MRAZA
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Uporabljajmo 
kresničko

Zaradi megle, dežja, snega ali teme je vidljivost na 
cesti predvsem v zimskem obdobju bistveno slabša. 
Zato so pešci, tudi otroci na poti v šolo in iz nje, tekači, 
sprehajalci in ostali, ki se nahajajo na ali v bližini 
vozišča, še bolj ogroženi. 

Ob slabši vidljivosti in ponoči voznik pešca s kresničko 
ali odsevniki opazi na razdalji 136 metrov, če nosi svetla 
oblačila na razdalji 38 metrov, oblečenega v temna 
oblačila pa šele na razdalji 26 metrov (v tem primeru 
ima voznik samo sekundo reakcijskega časa, ostane 
pa mu le še en meter, da ustrezno odreagira). Pešci 

velikokrat mislimo, da če v mraku ali temi vidimo 
vozilo, ki ima prižgane luči, tudi voznik vidi nas. 
Vendar to ni res, še posebej, če smo oblečeni v temna 
oblačila in nimamo nobenega odsevnega predmeta. 
Zato se na sprehode v mraku ali temi odpravljajmo le 
vidni - torej oblečeni v svetlejše barve in opremljeni 
z odsevniki. Tako nas bodo vozniki veliko hitreje in 
lažje opazili. 

Vsak pešec je dolžan, da poskrbi za svojo varnost na 
cesti. Z odsevnimi predmeti mora poskrbeti, da je v 
pogojih slabše vidljivosti (v mraku, ponoči, v megli ali 
dežju) bolj viden za voznike, ki ga lahko tako hitreje 
opazijo in se mu izognejo. Zakon za večjo vidnost in 
zaščito kot obvezno opremo pešca v pogojih zmanjšane 
vidljivosti in ponoči predpisuje uporabo kresničke. 
Kresnička je lahko različnih oblik, pomembno pa je, 
da ima v notranjosti vzorec satja. Ta oblika namreč 
omogoča, da odbija svetlobo pod zelo različnimi koti 
in tako zagotavlja dobro odsevnost.

Kresnička mora vedno bingljati na vrvici; tako je 
verjetnost, da se bo žarek odbil ravno v smeri proti 
vozniku, večja. Pomembno je, da jo na vrvico obesimo 
tako, da nam na primer binglja s torbe, hlačnega žepa 
ali jopiča, lahko pa jo nosimo kar v roki. Nepravilno 
je, če jo nosimo okoli vratu, saj se tako ne premika, 
poleg tega pa je tudi vozniki, ki se nam približujejo 
od zadaj, ne morejo videti. 

KS Bitnje

Ozavestimo

Kompost in kompostiranje

Že nekaj let kompostiram. Seveda sem začela neuka in 
se učim še danes. Opažam pa, da se tudi krajani Bitenj 
večinom odločate za domače kompostiranje namesto 
rjavih zabojnikov. Dobrih informacij ni nikoli preveč, 
zato bom začela kar na začetku.

Kompostnik postavimo na polsenčni prostor, lahko pod 
drevesi. Zaščiten mora biti pred direktnimi sončnimi 
žarki, dežjem in vetrom. Tla, kjer bo kompostnik stal, 
naj bodo rahla in dobro odcedna. Glede na to, da na 
kompost mečemo listje, travo, plevel in kuhinjske 

odpadke, ga postavimo tja, kjer nam bo lahko dostopen 
in nam sprehod do njega ne bo odveč.

Kompostniki so lahko iz različnih materialov, a začeti 
moramo vsi enako. Na dno kompostnika položimo veje, 
ki bodo zagotovile drenažo. Potem pa vsakodnevno 
nanašamo tako imenovane zelene  in rjave dele kom-
posta. Rjavi deli so bogati z ogljikom, ki skrbi, da imajo 
mikroorganizmi dovolj energije za razkroj (suho listje, 
ostanki sadja, kruh, slama, žagovina, odsekane veje). 
Zeleni deli komposta so bolj sveži in bogati z dušikom. 
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Ti deli dajejo mikroorganizmom vlago in hranljive 
snovi za življenje, dušik pa ustvari primerne pogoje za 
razmnoževanje (ostanki hrane, sveže pokošena trava, 
ostanki živalskega gnoja, jajčne lupine). Če hočemo, da 
je kompost aktiven, moramo imeti rjavega komposta 
2/3 več kot svežega zelenega komposta.

Pomembno je, da na kup ne dajemo koreninskih 
plevelov, kosti, ostankov mesa, iztrebkov, olupkov 
banan in citrusov. Zaradi visoke vsebnosti kemikalij 
(pesticidov) se izogibamo tudi rezanega cvetja.

Kompost ne sme oddajati nobenega vonja, vendar 
se poleti velikokrat zgodi ravno to. Razlogi so gnit-
je, premalo zračnosti in preveliko zelenega dela. Za 
preprečitev lahko dodamo bukov pepel, na koščke 
raztrgan papir ...

Kdaj je kompost zrel, je odvisno od vremenskih pogojev 
in količine odpadkov. Navadno dozori v 6 - 8 mesecih. 
Če imamo možnost, ga pustimo stati še dlje in raje 
začnemo z novim kupom oz. kompostnikom. Zrel 
kompost diši po gozdu, ima rahlo in enakomerno 
strukturo ter je rjave do črne barve.

Kompostiranje se mi zdi pomembno, kajti tako po-
skrbimo, da hranila krožijo in se ne izgubijo.

In iz izkušenj povem, da ni boljšega gnojila kot domač 
bitenjški kompost.

Maruša Langerholc

Stare fotografije 

V delu je nova knjižica o Ledinskih imenih in drugih drobnih naravnih in kulturno zgodovinskih posebnostih 
Bitnja (o potokih, izvirih, vodnjakih, mokriščih, poteh in stezah, zanimivih drevesih in drugem redkem 
rastlinju, glini, kamninah, stavbah, arheoloških najdiščih …). Takšno publikacijo  popestrijo stare fotografije, 
povezane z obravnavanimi temami, zato vas vabiva k sodelovanju. Zbirava fotografije. Posebej so zaželene 
tiste o sankanju in smučanju na Brezgalci, na Glorjovcu in na Tičnci, o kopanju v tunfih na Žabnici  in Suhi,  
v Jezercih, o delu v “cegovncah”, gramoznicah, gozdu in na polju, o kopanju vodnjakov, postavljanju mostov … 
Za  pomoč pri ljubiteljskem ustvarjanju se vam lepo zahvaljujeva. 

Janko Proj in Drago Kodrič

Zgornje Bitnje 286, 4209 Žabnica
telefon: 040303453

www.refleksoterapijapintar.si



| 24 | informator 52 | gruden 2019

transparent 1:10 merilo

oglas 1/8 A4

oglas A5

ugoden najem kombija

ugoden najem kombija

ugoden najem kombija

www.tiskkosir.si

lasersko graviranje 
in razrez
fotografija
grafično oblikovanje
prelom strani
digitalno restavriranje 
fotografij

www.mjd.si

ZIMSKA AKCIJA!
Kupon za popust -10%

Akcija velja do 20. 02. 2020



ZIMSKA AKCIJA!
Kupon za popust -10%

Akcija velja do 20. 02. 2020

Novo leto je kot čist nepopisan list.
Pobarvajte ga s sanjami,

posujte ga z ljubeznijo,
popišite ga z neverjetnimi dosežki,

nasmejte ga s humorjem
in okrasite ga s čudeži.

Želimo vam čarobne božično 
novoletne praznike, v novem letu 
pa naj se vam zgodi veliko lepega, 

ostanite zdravi in zadovoljni!

Srečno 2020! 

Svet KS Bitnje ter vsa društva in 
organizacije, ki delujejo v Bitnjah 
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Skupne strani KS Bitnje in  KS Žabnica 

Spoštovane krajanke in krajani KS Bitnje in KS Žabnica!

Če je bila prva številka izdaje skupnega glasila zgolj testna, pa smo pri izdaji 
druge skupne številke še bolj prepričani, da je tovrsten pretok informacij 
med bližnjimi kraji lahko le koristen. Dotikajo se nas isti ali podobni pro-
blemi in skrbi. Dogodke, ki jih tako vestno in prizadevno organiziramo, si 
lahko ogledajo obiskovalci obeh krajevnih skupnosti, če so le pravočasno 
informirani. Ljudje smo že po naravi radovedni, kaj se dogaja pri sosedu in 
to je odlična priložnost, da k njemu pokukamo ☺.  V slovenskem merilu je 
prava redkost, da so vzpostavljeni dobri odnosi med sosednjima krajevnima 
skupnostma. Naj pri dobrih odnosih tudi ostane in upamo, da bo glasilo še 
okrepilo vezi, sodelovanje in dobrobit krajanov obeh skupnosti.

Tudi tokrat so članki ene in druge krajevne skupnosti smiselno ločeni. Če 
glasilo berete z ene strani, boste brali glasilo Krajevne skupnosti Bitnje 
(Informator št. 52), če pa ga obrnete in pričnete brati z druge strani, pa 
boste brali glasilo Krajevne skupnosti Žabnica (ŽABCA št. 2). 

Skupni članki, ki zadevajo obe krajevni skupnosti, se nahajajo na sredini. 
Prejeli smo kar nekaj pohval glede novega formata, pozivamo pa vas, da 
predloge, pripombe ali članke pošljete na objavljene kontakte. 

Kakor koli že - to glasilo ali pa na splošno stvari v življenju obračate -, čas 
neizprosno teče in kmalu bomo zakorakali v novo leto 2020. 

Tudi v novem letu naj bo vaš korak odmeven,
vaša beseda pogumna,
vaše življenje iskrivo
in polno toplih trenutkov.
Srečno, zdravo in uspešno novo leto, ki prihaja!

Marija Zakrajšek Martinjak, predsednica KS Žabnica
Tomaž Ogris, predsednik KS Bitnje 

uredništvo: Tomaž Ogris, Marija Zakrajšek Martinjak,
Maruša Langerholc, Mateja Arhar, Mirjana Jurjevec
oblikovanje: Janja Baznik
tisk: Tiskarna Peg
fotografija na naslovnici: Tomaž Ogris (Informator)
in Tomaž Demšar (Žabca)
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Pomembno obvestilo!
Tekoče vzdrževanje  na področju KS Bitnje 

in KS Žabnica

Tekoča vzdrževanja na področju krajevnih skupnosti so bila v preteklo-
sti predana v upravljanje ustreznim službam Mestne občine Kranj:
• tekoča vzdrževalna dela na objektih v javni rabi: igrišča, parki, zeleni-

ce, 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, uporabljajte naslednjo telefonsko števil-
ko oziroma elektronski naslov:

tel.: 080 1885
email: mok@kranj.si

Vzdrževanje občinskih cest, 
avtobusnih postaj in pluženje:
Mestna občina Kranj, Urad za 
gospodarstvo in gospodarske javne 
službe
Miha Buh
tel.: (04)237-33-54
e-mail: miha.buh@kranj.si
tel. tajništvo: (04)237-31-40

Javna razsvetljava, otroška igrišča 
v lasti Mestne občine 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

Medobčinski inšpektorat (npr. 
divja odlagališča, živa meja ki 
posega v cesto, zapuščena vozila na 
javnih površinah):
tel.: (04) 237-31-97
e-mail: medobcinski.inspektorat@
kranj.si

Komunala Kranj, Delovna enota 
Vzdrževanje cest:
Janez Lukan
T: 04 28 11 352
M: 041 649 461
E: janez.lukan@komunala-kranj.si

Komunala Kranj, Delovna enota 
Javne površine:
Marjan Tušar
T: 04 28 11 375
M: 030 610 450
E: marjan.tusar@komunalakranj.si

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

Svet KS Bitnje in Svet KS Žabnica

Prijavo okvarjene obcestne svetilke lahko prijavite 
preko spletnega obrazca na naslovu: 

http://www.vigred-elektro.si/kontakti.php.
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Prijave na mestno inšpekcijo

Medobčinski inšpektorat Kranj

Medobčinski inšpektorat Kranj kot upravni in prekrškovni organ opravlja naslednje naloge:

•  opravlja nadzor nad izvajanjem državnih in občinskih predpisov, s katerimi občine ustanoviteljice urejajo 
zadeve iz izvirne pristojnosti in zadeve iz prenesene pristojnosti z države na občino,

•  spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira,
•  vodi upravni postopek na prvi in drugi stopnji s področja medobčinskega inšpektorata Kranj,
•  pripravlja in izvaja proračun s področja Medobčinskega inšpektorata Kranj,
•  pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s področja Medobčinskega 

inšpektorata Kranj,
•  opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.

Delovno področje in naloge medobčinskega redarstva kot službe v sestavi inšpektorata določa zakon ali na 
podlagi zakona izdan občinski predpis. Medobčinsko redarstvo opravlja naslednje naloge:

•  nadzoruje in zagotavlja pogoje za varen in neoviran cestni promet v naseljih,
•  varuje ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
•  skrbi za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
•  varuje javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
•  vzdržuje javni red in mir,
•  spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira,
•  opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.

Prijave mestnem inšpektoratu
Krajani lahko vse nepravilnosti prijavite na Medobčinski inšpektorat Kranj. Prijave lahko podate tudi anonimno. 
Prijavo lahko pošljete tudi na KS Bitnje (lahko tudi anonimno) in posredovali jo bomo naprej na Medobčinski 
inšpektorat. KS Bitnje sama ne prijavlja nepravilnosti, temveč samo posreduje vaše prijave naprej.

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

Kontaktne osebe
Trenutno so kontaktne osebe za Medobčinski inšpektorat Kranj:

• vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj po pooblastilu župana, Aleš Bizjan (ales.bizjan@
kranj.si), 04 237 31 97,

• 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,
• inšpektor, Gregor Oblak (gregor.oblak@kranj.si), 04 237 31 46.

Dežurna številka Medobčinskega redarstva Kranj: 041 659 449
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