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Spoštovane krajanke in krajani! 

Pred vami je nova številka lokalnega glasila Informator, številka 53.

S 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 ponudimo 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. 

Letošnje prvo polletje je zaznamovala epidemija virusa covid 19. Pri nas je na življenje ljudi pričel 
vplivati v marcu, razglasitvi epidemije so sledile različne omejitve tudi v Krajevni skupnosti Bitnje. 

Zaprle so se trgovine, omejilo se je gibanje in druženje, potrebno je bilo pričeti nositi maske in 
bistveno bolje skrbeti za higieno rok in kašlja. 

Omejitve so veljale tudi za KS Bitnje, zato smo morali zapreti otroško igrišče, odpovedati smo 
morali čistilno akcijo (načrtovana za konec marca) in prireditev Prihod pomladi (načrtovana v 
aprilu). Zaradi omejitev smo morali odpovedati sejo sveta KS Bitnje v aprilu.

V sodelovanju z Mestno občino Kranj smo na spletnih straneh in Facebook strani objavljali 
informacije o trenutnem stanju, zaščitnih ukrepih, možnostih naročanja najnujnejših živil. Preko 
civilne zaščite smo prejeli tudi nekaj zaščitnih mask, ki smo jih s pomočjo poverjenikov Rdečega 
križa in društev upokojencev razdelili najbolj ogroženim krajanom. 

Zaradi negotove prihodnosti glede epidemije covid 19, nepotrebnega ogrožanja krajanov ter 
otežene organizacije smo se v Svetu odločili, da letos otroške veselice Direndaj in praznovanja 
ob krajevnem prazniku ne bomo imeli. 

Kljub epidemiji smo se nekateri svetniki udeležili organizirane čistilne akcije konca maja; bližnje 
gozdove in sprehajalne poti smo očistili plastenk in embalaže. 

Pri avtobusni postaji v Zgornjih Bitnjah smo dobili prehod za pešce, z Mestno občino Kranj se 
pogovarjamo o prenovitvi avtobusnih postajališč, pri postavitvi silhuete lončka v krožišče čakamo 
na zahtevan material. Tudi pri gradnji vrtca se premika; po zadnjih informacijah je bilo gradbeno 
dovoljenje že pridobljeno. 

Člani Sveta KS Bitnje “migamo” tudi v oteženih razmerah. ;) 

V tokratni številki vam predstavljamo vsa društva, ki delujejo na področju krajevne skupnosti, 
na skupnih straneh pa članek krajana o skupni prijavi KS Bitnje in KS Žabnica na razpis za 
razvoj vaških središč.

Tomaž Ogris, predsednik KS Bitnje

Uvodna
beseda
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Kazalo

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 
objavljeni 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).
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Okolje

Na Mestno občino Kranj (v nadaljevanju MOK) smo 
v zadnjem polletju naslovili naslednje dopise, ki se 
tičejo urejanja okolja oz. potreb po prenovi, ureditvi:

• potrebo po prenovi avtobusnih postaj,
• potrebo po popravilu in prenovi otroškega igrišča,
• dopis za rešitev problematike zaledne ceste v 

Spodnjih Bitnjah, 
• opozorili smo na slabo pritrjene tlakovce v novem 

krožišču, 
• dopis za ureditev obcestnega drevja ob zahodni 

cesti naše vasi in 
• se prijavili na razpis za celostno ureditev va-

ških središč. 

Avtobusna postajališča v KS Bitnje so zelo slabo 
vzdrževana, poškodovana, pografitana in kot taka 
niso v ponos ne KS Bitnje, kot tudi ne MOK. Dopis je 
že naletel na pozitiven odziv na MOK, saj smo se o 
obnovi že pričeli pogovarjati; predlagana nam je bila 
primerna prenova. 

Slabo vzdrževana avtobusna postaja · foto: Tomaž Ogris

Predlog obnove avtobusne postaje

Otroško igrišče Direndaj · foto: Janez Kern

Vejevje ob zahodni cesti · foto: Tomaž Ogris

Otroško igrišče Direndaj ob nogometnem igrišču že 
dolgo časa ni bilo primerno obnovljeno. V zadnji ujmi 
je s strehe nad peskovnikom odneslo del kritine. V KS 
Bitnje smo takoj odreagirali in MOK poslali dopis za 
sanacijo, a do danes še nismo prejeli odgovora. Akcije 
so se zato lotili krajani sami in prekrili poškodovano 
streho. Kakor koli, na MOK bomo glede ureditve igrišča 
še vedno “sitnarili”; njega prenovo smo predvideli 
tudi v prijavi za ureditev vaških središč. 

Na zaledni cesti v Spodnjih Bitnjah se kopičijo gradbeni 
odpadki, preklada se zemlja, parkirajo se gradbeni 
stroji. Večina stvari se dogaja na obstoječi makadamski 
poti, ki se že od nekdaj uporablja kot pešpot; koristniki 
so šolarji, kolesarji in kmetje s kmetijsko mehanizacijo. 
Cesta je ob deževnem vremenu polna blata. Šolarjem in 
prebivalcem, ki pot dnevno uporabljajo, to predstavlja 
veliko težavo, saj morajo hoditi po blatni površini, 
blatne luže pa so lahko globoke tudi do kolen. 

Sedanji lastnik poti je podal informacijo, ki pravi, da 
namerava cesto zapreti in onemogočiti uporabo, ki 
jo je imela cesta že od nekdaj. Pustil naj bi prostor 
za pešce. Lastnik bi bil pripravljen prodati del ceste 
občini, seveda po tržni ceni.
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Na MOK smo naslovili potrebo, naj nemudoma pristopi 
k ureditvi razmer na tej cesti, in sicer tako, da bo cesta 
še naprej primerna za rabo, kot jo je imela do sedaj 
(šolarji, kolesarji in kmetje s svojimi stroji). 

V novem krožišču so ob robu cestišča položeni tlakovci. 
Zaradi nepravilne vožnje vozil preko teh tlakovcev so se 
le-ti razrahljali, pojavila se je nevarnost, da izpadejo iz 
svojega ležišča. Glede situacije smo opozorili pristojne, 
ki pa so slabo pritrjene tlakovce na srečo že sanirali 
in do poškodb vozil ni prišlo. 

Ob najbolj zahodni cesti krajevne skupnosti se je moč-
no razraslo obcestno drevje in grmovje. V prihodnosti 
naj bi obcestno drevje uredila Komunala Kranj, ki je 
za urejanje tudi pristojna. 

Preko MOK smo se prijavili tudi na razpis za celovito 
ureditev vaških središč. Več o tem lahko preberete v 
članku krajana Stanislava Jesenovca. 

Tomaž Ogris

Promet

Prometna problematika, še posebej previsoka hitrost 
vožnje v naselju, je vsakomesečna stalnica v naši 
krajevni skupnosti. 

Kar se tiče urejanja prometa na splošno, smo v zad-
nji polovici leta na MOK naslovili naslednje dopise 
oz. pobude:

• dopis za postavitev znakov za omejitev tranzita 
na vpadnih cestah, ki peljejo v notranjost vasi,

• prestavitev merilne table mimo Jezerška in 
• prošnjo za opravek meritev hitrosti ob hišnih 

številkah Zgornje Bitnje 322 a in b.

Predlog za postavitev znakov za omejitev tranzita smo 
za začetek predlagali na štirih prepoznanih vpadnicah 
v vas. S tem se želimo izogniti, da tovornjaki s priklo-
pniki pomotoma zaidejo v notranjost vasi, kjer ceste 
niso primerne za dolge tovornjake in je večkrat prišlo 
do zastojev ter poškodovanih ograj. 

Za postavitev ogledala v Srednjih Bitnjah, pri hišnih 
številkah 133 in 134, sem večkrat poslal dopis. Vedno 
sem dobil odgovor, da je cesta dovolj pregledna in da 
odgovorni ne vidijo potrebe po namestitvi ogledala. 
Potem pa je postavitev ogledala predlagal krajan Andrej 

Šifrer, kar se je tudi zgodilo. Andrej, hvala. V KS te 
bomo zaprosili za podajo še kakšnega predloga, pri 
katerem sami ne uspemo. ;) Na žalost je ogledalo 
postavljeno izredno nerodno, pogled na ulico pa zak-
riva bližnja smreka. Na to sem opozoril, kdaj pa bo to 
urejeno, nimam informacije. 

Merilna tabla na cesti mimo Jezerška je bila postavljena 
v času, ko bližnja češnja ni imela listov in je bil pogled 
na tablo neoviran. Ker je pomlad, bliža se že poletje, 
je češnja polno obrodila in tako zakrila pogled na 
merilno tablo. Zato sem na MOK poslal zahtevo za 
predstavitev table na cesto v Zgornjih Bitnjah, kjer 
so zadnje meritve pokazale največje število in naj-
višje prekoračitve hitrosti. Upam, da bo v času izdaje 
Informatorja tabla že prestavljena.   

In ker večina voznikov še vedno vozi hitro ter se redko 
drži omejitve 30, ki velja praktično za celotno krajev-
no skupnost, smo na prošnjo lastnikov ulice poslali 
zahtevo za meritve hitrosti tudi na predlagani ulici. 

Lahko pa smo veseli, da smo v Zgornjih Bitnjah ob 
krožišču dobili nov prehod za pešce; uredili so nam 
tudi pločnik in tako na avtobus ne bo treba več čakati 
v blatu in lužah. 

Tomaž Ogris
Foto: Tomaž Ogris

Ogledalo v Srednjih Bitnjah 
· foto: Tomaž Ogris

Zakrita merilna tabla
· foto: Tomaž Ogris

Nov prehod za pešce
· foto: Tomaž Ogris
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Kje je  lonček?

Lansko leto smo v Svetu KS Bitnje na natečaju izbrali 
idejo, kaj naj krasi krožišče v Bitnjah. 

Odločili smo se za postavitev silhuete staroslovanskega 
lončka v dveh dimenzijah.

In kje smo sedaj?

Lahko povem, da se priprave na postavitev niso ustavile 
in še vedno potekajo po planu. Pravzaprav bi bila 
silhueta lončka po vsej verjetnosti že postavljena, a 
nam jo je na žalost zagodla epidemija covid 19. Mestna 
občina Kranj je namreč morala za postavitev silhuete 
poskrbeti za izdelavo projekta in za projekt pridobiti 
soglasje Direkcije za ceste (ker se krožišče nahaja na 
državni cesti). Soglasje je bilo izdano 24. februarja 
2020, takoj zatem, ko je direkcija prejela izdelan projekt 
z vsemi potrebnimi tehničnimi podatki. V KS Bitnje 
smo v tem obdobju poskrbeli za izdelavo modelne 
sheme v računalniškem programu in sodelovali pri 
projektu s tehničnimi znanji. 

Glede na računalniški model bodo v kovinarskem 
podjetju, s katerim smo že od začetka izdelave projekta 
v navezi, lasersko izrezali in zvarili silhueto. Na žalost 
jo je epidemija zagodla tudi trgu surovin, zato material 
korten, iz katerega bo izdelana silhueta, ni bil na zalogi in 
je trenutno v nabavi. Sicer nas je podjetje že pred časom 
obvestilo, da naj bi bil material na zalogi, a so prejeli 
samo plošče velikih dimenzij. Pri izdelavi iz teh bi bilo 
preveč odpadka, zato so naročili manjše, primernejše. 

Postavitev lončka bomo krajani izvedli prostovoljno, 
v pomoč pa nam bo gradbenik iz vasi. 

Tomaž Ogris 

Praznik KS bitnje

V času epidemije smo dobro uhodili gozdne poti. Med sprehodi smo po 
marčevski pozebi gledali, ali bo kaj borovnic. Vrtovi so zgledno obdelani, 
stanovanja pospravljena. Imeli smo čas zase.

Pogrešali smo Prihod pomladi. Odpadel je pohod na Blegoš. 

Letos zaradi negotovih razmer nismo organizirali praznovanja ob 
krajevnem prazniku.

25. junija zato vabimo krajane Bitenj, da pripadnost izrazimo z izobeše-
nimi slovenskimi zastavami in slovensko glasbo. Preberimo slovensko 
knjigo ali si oglejmo slovenski film. Vzemimo si čas za druženje s sosedi.

Za Svet KS Bitnje Matej Dolenc
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Predstavitev društev 
v KS Bitnje

DU Bitnje
Stražišče

DU Bitnje Stražišče deluje že 12 let in vključuje upo-
kojence Bitenj, Stražišča, Orehka, precej članov pri-
haja iz območja Kranja, pa tudi iz Radovljice, Jesenic, 
Naklega, Cerkelj, Šenčurja, Škofje Loke, Selc, Ljubljane. 
Povprečna starost članov je  74,5 let. Med ustanovitelji 
društva so Lojzka Trobec in Marija Bogataj, ki sta še 
vedno aktivni, prvi, žal že pokojni, predsednik društva 
Tone Kaštivnik in Cirila Resman, ki se je odselila in v 
društvu ne deluje več.  V društvu delujejo:  predsednik 
Borut Pičulin, ki bo na občnem zboru predal vodenje 
novemu predsedniku Viktorju Erženu, podpredsednik 
in vodja  sekcije za letovanje, bowling in balinanje 
Marija Bogataj, tajnica in vodja sekcije ročnih del 
Majda Jančar, blagajničarka Lojzka Trobec, zastavonoša 
Vojko Mrak, vodje sekcij Jure Zupan, Marija Gašperlin, 
Emil Klobčaver, Stanka Lazar ter poverjeniki Lojzka 
Trobec, Ivana Rozman, Marta Križaj, Lidija Križnar, 
Viktorija Šilar, Marija Gašperlin, Danijela Benedik in 
Justina Kastigar.

Vsem prostovoljcem, ki so kakor koli sodelovali pri 
aktivnostih društva v obdobju 12 let in še sodelujejo 
pri graditvi društva, se iskreno zahvaljujemo za njihov 
prispevek. Brez njihove zavzetosti pri pripravi aktiv-
nosti za člane, društvo ne bi moglo biti tako uspešno.

V sodelovanju s KS Bitnje in KS Stražišče so poverje-
nice društva v aprilu razdelile zaščitne maske svojim 
članom in krajanom.

Društvo vsako leto pripravi letni program za delo 
društva, vsa leta smo začrtane plane aktivnosti  izpol-
njevali v celoti, program za leto 2020 pa bomo morali 
zaradi pandemije korona virusa prilagoditi;  kar nekaj 
aktivnosti smo morali prestaviti v kasnejše obdobje. 
Tako nismo realizirali planinskih in turističnih izletov 
v aprilu in maju, deloma tudi v juniju, kolesarskih 
izletov  v aprilu in maju, kontrolo holesterola imamo 
v juniju, društveni piknik smo prestavili v september, 
piknik PZDU Gorenjske je bil prestavljen v julij 2021, 
razstava sekcije ročnih del  v Šmartinskem domu  bo 
jeseni ali celo v začetku 2021. Balinanje že poteka ob 
torkih in četrtkih na balinišču v Spodnjih Bitnjah. Žal 
celotnega programa kljub sprostitvi ukrepov pande-
mije letos ne bomo mogli realizirati.

Sredi junija  bomo organizirali občni zbor, kjer bomo 
izvolili novo vodstvo društva za naslednje 4-letno 
obdobje, pričeli bomo s kolesarskimi izleti, kratkimi 
in planinskimi pohodi, kopalnimi izleti v Izolo v juliju 
in avgustu ter turističnimi izleti po planu od avgusta 
dalje. Sredi junija bomo obiskovali člane od 85. leta 
starosti dalje in jih razveselili z drobno pozornostjo. 
Naše aktivnosti bomo prilagajali glede na spoštovanje 
predpisov v zvezi s korona virusom. Naše aktivnosti 
bomo lahko realizirali le ob ustreznih priporočilih 
vlade v zvezi s korona virusom.
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Ob koncu bi se zahvalili še MO Kranj za dodeljena subvencionirana 
sredstva po razpisu za delovanje upokojenskih društev, z njimi lažje 
pripravljamo naše aktivnosti. 

Od 8. junija dalje imamo zopet uradne ure vsak ponedeljek v Gasilskem 
domu v Bitnjah ter prvo sredo v mesecu v Šmartinskem domu v Stražišču, 
in sicer od 9. do 10. ure. Pri svojem delu bomo upoštevali navodila in 
priporočila v zvezi s korona virusom (uporaba zaščitnih mask, fizična 
razdalja in razkuževanje rok). Vabimo nove člane, da se nam pridružijo.

Majda Jančar, tajnica
Fotografije: arhiv DU Bitnje Stražišče

Leta 2003 je bil v okviru KS Bitnje ustanovljen Odbor 
za kulturne prireditve in dejavnosti, v okviru katerega 
so dva krat mesečno delovale pravljične urice, vsak 
četrtek bralno ustvarjalni krožek za ženske ter vsak 
petek ustvarjalne delavnice za mladino in otroke. Poleg 
krožkov smo pripravili novoletno obdarovanje otrok, 
v okviru krajevnega praznika pomladno prireditev 
za starejše krajane ter otroško veselico Direndaj. Vse 
dejavnosti so se odvijale s finančno podporo KS Bitnje, 
večinoma smo gostovali v GD Bitnje.

Glede na dober odziv, na katerega smo naleteli med 
krajani, ko smo pričeli vsake dva meseca izdajati 
krajevni časopis Informator, smo se v kulturnem 
odboru pričeli dogovarjati, da bi ustanovili kulturno 
umetniško društvo. Tako je leta 2004 ugledalo luč sveta 
naše KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO BITNJE.

Zastavili smo si določene cilje in nekatere kar takoj 
začeli uresničevati. 

Ohranili smo nekaj starih aktivnosti ter naredili nove 
krožke in delavnice. 

• Ženski ustvarjalni krožek, ki si je v začetku 
imenoval Uršule, je deloval vsak četrtek; vodili 
sta ga Mateja Arhar in Tatjana Muraja Oblak. V 
krožku smo se spoznavale z različnimi ročnimi 
spretnostmi (kvačkanje, pletenje, vezenje, obli-
kovanje z glino, oblikovanje nakita, izdelovanje 
novoletnih aranžmajev, slikanje na svilo …). Sedaj 
ženske ustvarjamo ob torkih. Veliko kvačkamo 
in pletemo, lotimo pa se tudi drugih tehnik ter 
ustvarjamo z najrazličnejšimi materiali. Občasno 
pripravimo razstave svojih izdelkov. Minulega 
februarja smo se predstavile na Stražiški tržnici, 
kjer smo organizirale tekmovanje v pletenju.

• Bralni krožek Sorško polje je začel delovati takoj 
po ustanovitvi KUD Bitnje in deluje še danes. V 
zadnjem času se bralke srečujemo enkrat mesečno. 

KUD Bitnje

Članice BK Sorško 
polje po poteh 

Cankarjeve Vrhnike
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Prebiramo najrazličnejšo literaturo, se o njej po-
govarjamo in izmenjujemo svoja mnenja. Občasno 
prirejamo literarne večere. Ob koncu sezone si 
privoščimo izlet, ki je povezan z branjem. Krožek 
vodi Mateja Arhar.

• Otroške delavnice so delovale vsak drugi petek in 
so jih vodili mladi: Danaja, Dominik, Daša, Zala. 
Otroci so se spoznavali z različnimi tehnikami 
likovne in kiparske umetnosti. Kot zanimivost naj 
povem, da so na razpisu, ki so ga izvedli v stranki 
Mladi za Kranj, pohvalili naše delovanje in nas 
(sicer skromno) finančno podprli.

• Pravljične urice, ki so se odvijale vsak drugi četrtek 
in jih je v začetku vodila Mateja Arhar, so bile na-
menjene vsem malčkom, ki radi prisluhnejo brani 
besedi. Po prebrani pravljici so otroci ustvarjali na 
temo pravljice. Kasneje je pravljične urice prevzela 
Mojca Kepic.

• Kleklanje že od vsega začetka vodi Marija Jeršin. 
Že vsa leta se klekljarice družijo in ustvarjajo ob 
sredah. Poletnih počitnic si privoščijo zelo malo, saj 

se zelo rade družijo in klekljajo skupaj. Sodelujejo 
na razstavah, ki jih organizira društvo.

• Dramsko skupino Mavrica sestavljajo mladi 
igralci. Delujejo pod okriljem mentorice Mojce 
Kepic, ki jih zbere za vsako dramsko igro. Večinoma 
odigrajo pravljice, ki so avtorsko delo mentorice. 
Nastopajo na prireditvah, ki se dogajajo v KS 
Bitnje. Gostujejo tudi drugod: po vrtcih, krajevnih 
skupnostih, v podjetjih.

• Country plesna skupina Wild boots se je društvu 
pridružila v januarju 2019. To je skupina nadobu-
dnih plesalk kantri ritmov. Skupino vodi Nataša 
Šušteršič Jeršin, ki je tako idejna kot organizacijska 
vodja. Sodelujejo na prireditvah v domačem kraju 
in drugje.

Poleg krožkov, ki potekajo po urniku, smo organizi-
rali pomladne prireditve, otroške veselice Direndaj, 
razstave izdelkov ustvarjalk in klekljaric, novoletne 
obdaritve otrok ter sodelovali pri urejanju ter izdaji 
glasila Informator.

Vse krožke in vse dejavnosti vodimo krajani prosto-
voljno in brezplačno. V zadovoljstvo nam je, ko vidimo 
vesele in zadovoljne obraze otrok in ljudi, ki obiskujejo 
naše krožke in prireditve.

Največ naših dejavnosti se odvija v Gasilskem domu 
Bitnje, kjer ima KS svoje prostore. Naši krožki gostujejo 
v njihovih prostorih, kar nam je v veliko olajšanje, saj 
nam je prostor omogočen brezplačno. Sem ter tja se je 
našel tudi kakšen podjetnik, ki je podprl naše delovanje. 
V minulih letih smo nekaj sredstev pridobili tudi od 
države, ker smo krožke prijavljali preko Andragoškega 
centra iz Ljubljane, kjer sva dve članici (Mateja Arhar 
in Tatjana Muraja Oblak) tudi opravili izobraževanje 
za vodenje ŠK. Kljub temu, da še naprej izvajamo 
študijske krožke, tako kot zapoveduje stroka, priliva 
od države ne prejemamo več.

V okviru KUD Bitnje večkrat organiziramo različna 
predavanja o zdravju, prehrani, podnebju, okolju, 
ekologiji ..., pripravimo pa tudi srečanja s pesniki, 
pisatelji, slikarji ... 

Pomagali smo pri organizaciji komemoracij ob 1. no-
vembru, proslavi na Planici, sodelovali pri organizaciji 
prireditev ob Miklavževanju, obisku Dedka Mraza, 
poskrbeli za delovanje čistilnih akcij ...

Oblikovali smo nove vsebine oz. študijske krože Za 
zdravje, Vrtnarjenje, Izdelovanje voščilnic, Mozaik …

Hobotnice za novorojenčke

Klekljani izdelki na razstavi
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Vsako pomlad, prej še v okviru krajevnega praznika, 
ob zaključku sezone krožkov pripravimo razstavo, 
na kateri se prestavijo vsi takrat delujoči krožki. Do 
sedaj smo razstavljali že na različnih lokacijah v vasi 
ter tako naše delo in izdelke prestavili krajanom. 
Gostovali smo v GD Bitnje, v vrtcu Biba, v gostilni 
Strahinc, v POŠ Žabnica, v Gostišču Sonce v Stražišču. 
Svoje izdelke pa smo razstavili tudi v drugih krajih: 
v Žirovnici, v Kranju v Gorenjskem muzeju, v Škofji 
Loki v prostorih društva upokojencev.

Svoje člane in njihove družinske člane smo 15 let vsako 
leto popeljali na zaključni izlet po Sloveniji. Vedno smo 
izbrali kraje, ki se ponašajo tako z naravno, etnolo-
ško, zgodovinsko ali kakšno drugo znamenitostjo. 

Kvačkani šali in rute

V obiskanem kraju pa smo tudi preizkusili njihove 
domače kulinarične dobrote.

Za nami je že več kot 15 let delovanja. Leta se poznajo 
na nekaterih članih, ki že od samega začetka sodelujejo 
pri naših krožki ali projektih, pa tudi pri mentoricah. 
A se ne damo kar tako. Po glavah se nam mota še 
veliko idej in zamisli.

Res nam včasih ponagaja pomanjkanje časa, imamo 
premalo kadra, tudi s pomanjkanjem prostora imamo 
težave, da ne govorimo o denarju, ki ga je vedno 
premalo. A močno verjamemo, da bomo premagali 
vse ovire in še naprej delovali tako kot do sedaj in se 
trudili za kadrovsko povečanje, še širši in kvalitetnej-
ši program (etnologija, kaligrafija, ples, gledališče, 
petje). V največje veselje pa bi nam bilo, da bi nekoč 
stopili v večje in bolj svetle prostore – prostore novega 
doma krajanov.

Dokler bodo volja za delo in organizacijo, dokler bodo 
med nami ljudje, ki z veseljem obiskujejo naša dru-
ženja, se bomo trudili delovanje društva ohraniti in 
še izboljšati.

Mateja Arhar, predsednica KUD
Fotografije: Mateja Arhar in arhiv KUD Bitnje

Nogometni klub Bitnje

Nogometna dejavnost na področju 
vseh treh Bitenj je prisotna že de-
setletja. Leta 1937 je zagnana sku-
pina bitenjških fantov ustanovila 
celo nogometni klub Zmaj, ki pa 
je zaradi začetka druge svetovne 
vojne žal deloval le štiri leta. V 
osemdesetih letih prejšnjega sto-
letja se je zbrala skupina mladih 
vaščanov in s pomočjo nekaterih 
starejših ustanovila Nogometni 
klub Bitnje, ki je organizirano pri-
čel delovati leta 1983. Včasih sta na 
mestu današnjega nogometnega 
igrišča v Spodnjih Bitnjah stala 
le dva manjša lesena gola, kar je 
zadostovalo takratnim potrebam. 
Danes je to igralna površina, ki 
zadostuje osnovnim normam, ki 
so predpisane s pravili UEFE in 
Nogometne zveze Slovenije. Na 
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začetku je bila dejavnost vključena v takratni TVD 
Partizan, v katerega so bile vključene vse zvrsti športa. 
Ker je bilo tedaj za ta šport v kraju in okolici veliko 
zanimanja, je zadeva kmalu prerasla okvire te orga-
nizacije, zato se je nogometna dejavnost z okrog 100 
člani ločila in postala samostojen registriran klub s 
svojim statutom in vsem ostalim, kar sodi zraven. S 
sredstvi, ki so bila na voljo, s prostovoljnim delom 
velikega števila krajanov, obrtnikov, vodstva kluba 
in ostalih je bil z leti zgrajen nogometni objekt, ki je 
v tem času služil tudi drugim namenom, ki so bili v 
interesu krajanov.

Nogometni klub je v času delovanja doživel nekaj 
reorganizacij vodstvenih struktur, a cilji ostajajo enaki, 
in sicer s čim večjim številom selekcij sodelovati v 
tekmovanjih pod okriljem Medobčinske nogometne 
zveze Gorenjske. Članska ekipa je stalnica skozi vsa 
leta in je leta 2015 dosegla svoj največji uspeh z osvo-
jitvijo naslova Gorenjskega prvaka. Večina naporov 
pa se usmerja v strokovno športno izobraževanje 
predšolskih in šolskih otrok ter mladine. V zadnjih 
letih klub uspešno vodi vadbo za predšolske otroke 
Ujemi žogo in nogometni krožek za prvo triado v OŠ 
Žabnica. Nogometna šola združuje otroke od 5. do 15. 
leta starosti v selekcijah U7, U9, U11, U13 in U15 in 
je tako na pravi poti, da ponovno vzpostavi celotno 
piramido vseh starostnih kategorij. Nogometni klub 
Bitnje je tudi eden redkih klubov v Sloveniji, ki aktivno 
vzdržuje veteransko ekipo, ki nastopa na turnirjih 
doma in v tujini. Za strokovno delo v klubu trenutno 
skrbijo licencirani trenerji Matic Jerina, Matija Vesel, 
Matej Govekar, Matej Homec in Andrej Jerina s svojimi 
pomočniki.

Poleg osnovne dejavnosti si klub že nekaj let skupaj 
s KS Bitnje in MO Kranj prizadeva za izgradnjo pri-
mernega večnamenskega objekta za potrebe športa, 
krajevne skupnosti in ostalih društev v kraju.

V Nogometnem klubu Bitnje želimo vzgajati tiste 
najmlajše nadobudneže, ki jim računalniške igrice in 
posedanje pred televizijo niso več dovolj. Tisto pravo 
akcijo na igrišču z odrgnjenimi koleni lahko vaši mladi 
nadebudneži občutijo v okviru naših organiziranih 
treningov. Športna vzgoja otroka je v današnjih časih 
prehitrega tempa ena najpomembnejših vrednot, 
ki jo lahko svojemu otroku ponudite. Če pa to lahko 
storite v svojem domačem okolju, pa je zadeva še toliko 
priročnejša. Kar pa je še pomembneje - ob vsem tem se 
otroci neznansko zabavajo. Za vsako športno sredino 
je najlepše, ko se otroci na igrišču zbirajo že pol ure 
pred treningom, da ne bi česa zamudili, in ostajajo na 
igrišču še po treningu, vse dokler jih ne prežene noč. 
Če želiš uspeti v življenju, moraš graditi na zdravih 
temeljih - in šport je zagotovo tista dejavnost, ki 
združuje. Nauči te, da se je potrebno za uspeh zelo 
potruditi, prav tako pa ti pokaže, kaj je neuspeh in 
kako ga je potrebno sprejeti.

Goran Bambič, predsednik NK Bitnje
Fotografije: arhiv NK Bitnje
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Prostovoljno gasilsko društvo Bitnje

Zgodovina
Začetki gasilskega društva Bitnje segajo v leto 1928, 
ko je takratne vaščane povezala napredna zamisel in 
potreba po zavarovanju imetja. Na pobudo učitelja 
Mirka Rojine je bilo 26. februarja 1928 ustanovljeno sa-
mostojno gasilsko društvo Bitnje. Prvi ustanovni občni 
zbor je štel 45 članov, glavni vzrok ustanovitve društva 
pa so bili številni požari, ki so grozili pretežno lesenim 
gospodarskim poslopjem in stanovanjskih hišam. 

Gradnja in oprema 
Leta 1929 je društvo kupilo motorno črpalko s prik-
ljučkom na sesalne cevi, skupaj z gasilskim vprežnim 
vozom. V naslednjih letih je bil glavni cilj gradnja gasil-
skega doma. Tako je bil leta 1934 zgrajen nov gasilski 
dom. Nadaljnji razvoj gasilstva v Bitnjah je ustavila 
druga svetovna vojna. Po vojni se je kljub težkemu 
gospodarskemu položaju zgradil še stolp k gasilskem 
domu. Tako kot pri sami gradnji doma, so se tudi pri 
gradnji stolpa izkazali vaščani s svojimi prispevki 
tako v denarju kot v delu in gradbenem materialu. V 
notranjosti gasilskega doma in okoli njega so vseskozi 
potekala razna vzdrževalna dela. Leta 1993 je bila 
obnovljena fasada, leta 2004 je bil zgrajen prizidek, saj 
je bila takratna garaža premajhna za avtocisterno, ki 
smo jo dobili od poklicnih gasilcev v Kranju. Leta 2010 
smo se lotili izgradnje novega orodišča in montaže 
drsnih vrat iz nove garaže v orodišče. Leta 2012 smo 
delali v notranjosti domu. Podrli smo oder v stari 
garaži, zamenjali dve okni, sanirali vlago, prebili 
steno za prehod na podstreho orodišča, napeljali vso 

potrebno elektroinštalacijo ter ogrevalno napeljavo. 
Leta 2016 smo se priključili na javno kanalizacijsko 
omrežje, utrdili teren in asfaltirali dovoz v novo garažo. 
Leta 2017 smo se lotili sanacije stolpa. V zadnjih dveh 
letih smo montirali nova dvižna vrata v stari garaži. 
Veliko je bilo tudi raznih vzdrževalnih del v domu in 
tudi na zunanjih površinah. V letošnjem letu želimo 
priključiti gasilski dom na plinsko omrežje, saj je staro 
centralno peč načel zob časa. Poleg tega bo potrebno 
preurediti še notranjo napeljavo.

Društvo je leta 1968 kupilo novo motorno črpalko 
znamke Rossenbauer, staro motorno črpalko iz leta 
1929 pa smo nadomestili v devetdesetih letih prejšnjega 
stoletja, ko smo kupili novo črpalko Rossenbauer tipa 
fox. V 60-tih letih smo od tovarne Iskra kupili rabljen 
avtobus znamke Tam pionir, ki pa zaradi dotrajanosti 
ni dolgo zdržal in je bil odprodan. Tako je bil ponovno 
dan v uporabo star vprežni gasilski voz. Na srečo se je 
leta 1972 ponudila možnost nakupa orodnega vozila 
tovarne IMV. Leta 1982 je bila pri podjetju Creina 
kupljena gasilska cisterna kot traktorski priključek. 
Društvo je leta 1973 kupilo in prevzelo gasilsko vozilo 
IMV gasilec, to pa je bilo leta 1986 zamenjano z orodnim 
vozilom TAM 80 T. Leta 1999 smo s posredovanjem 
Gasilske zveze Mestne občine Kranj dobili od JZ GRS 
Kranj avtocisterno TAM 1902 s kapaciteto 6000 litrov 
vode. Poleg avtocisterne smo leta 2006 s pomočjo 
Gasilske zveze Mestne občine Kranj in lastnih sredstev 
kupili vozilo za prevoz moštva znamke Renault Master. 
Leto 2018 je bilo za nas gasilce prav posebno leto, saj 
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smo v mesecu februarju kupili novo vozilo znamke 
Citroen. Ker je to vozilo namenjeno gasilski uporabi, 
je bilo potrebno opraviti nadgradnjo vozila. Na novo so 
se namestile zvočne in svetlobne naprave, v zadnjem 
prostoru pa se je uredila nadgradnja za opremo po 
tipizaciji GZ Slovenije. Vozilo je bilo uradno predano 
svojemu namenu na prireditvi ob praznovanju 90-le-
tnice delovanja našega gasilskega društva. Tako je novo 
vozilo nadomestilo staro vozilo za prevoz moštva. 
Čeprav je bilo staro le 12 let, pa žal ni več ustrezalo 
cestno-prometnim predpisom, ki pravijo, da gasilska 
vozila starejša od 12 let ne smejo biti uporabljena za 
prevoz mladoletnih oseb. S pomočjo donacij GZ MOK 
in lastnimi denarnimi sredstvi smo kupili novo vozilo, 
starega pa smo prodali gasilskemu društvu Stara Nova 
vas iz Prlekije.

Naše gasilsko društvo sodi v prvo kategorijo, kar 
pomeni, da moramo biti opremljeni v skladu s kategori-
zacijo, in prav v omenjeno kategorizacijo sodi osnovno 
gasilsko vozilo GV-1 znamke Iveco Daily, ki smo ga 
pridobili leta 2009. Nabava vozila je v medsebojnem 
sodelovanju z Gasilsko zvezo Mestne občine Kranj 
krila Mestna občina Kranj, za opremo smo poskrbeli 
sami. Poleg tega redno skrbimo za vzdrževanje in 
nakup nove opreme, saj nam omogoča, da smo pri 
svojem osnovnem poslanstvu maksimalno učinkoviti.

Članstvo 
Društvo pa niso samo oprema, vozila in zgradba, 
ampak smo društvo tudi člani s svojim znanjem, uspo-
sobljenostjo in medsebojnimi odnosi. Upravni odbor se 
skupaj z nadzornim odborom in mentorji trudi, da bi 
se tako posamezniki kot tudi skupaj počutili kot členi 
pomembne življenjske verige. Vse to je prispevalo, da 
članstvo v društvu neprestano narašča. Na začetku je 
bilo v društvu včlanjenih 45 članov, danes društvo šteje 
več kot 270 članov in članic. Sestav članstva zajema 
vso populacijo - od otrok do veteranov. 

Vodstvo
Vodstvo društva je sestavljeno iz predsedstva in ope-
rative. Predsedstvo društva je najvišji organ samega 
društva. Vodi ga predsednik Jure Ziherl. Poleg predse-
dnika so v upravnem odboru tudi podpredsednik Franc 
Rajgelj, tajnik Jernej Zavrl, blagajnik Anton Kokalj 
mlajši, gospodar Niko Šušteršič, predsednica mladin-
ske komisije Urška Habjan, predsednica komisije za 
članice Nina Kozjek, predsednik komisije za veterane 
Miran Pogačnik ter preostala člana upravnega odbora:  
Damjan Vilfan in Franci Vilfan. Nadzorni odbor je 

sestavljen iz predsednice Antonije Dolžan ter dveh 
članov: Mirana Ziherla in Antona Koklja starejšega.

Operativa
Operativni člani delujejo že od same ustanovitve 
društva. V tem času se je zamenjalo kar nekaj na-
čelnikov in poveljnikov, ki so vodili operativno delo 
društva. Zadnji dve leti operativno enoto uspešno vodi 
Peter Eržen. Poleg njega je v poveljstvo vključen še 
namestnik poveljnik Damjan Vilfan ter podpoveljnika 
Jure Eržen in Jernej Zavrl, pomočnik poveljnika za IDA 
Luka Rogelj, glavni strojnik in orodjar Franci Stanonik, 
gospodar Niko Šušteršič, pomočnica poveljnika za 
prvo pomoč Urška Habjan ter pomočnik poveljnika 
za radijske zveze Matej Kokalj.

Društvo nenehno skrbi, da je njegov kader strokovno 
usposobljen. Operativni člani in vsi preostali gasilci 
želijo svoje znanje poglobiti, zato se v zimskem času 
urimo na raznih usposabljanjih. Usposabljanja po-
tekajo vsakih 14 dni, teme usposabljanj so različne, 
prilagojene posameznim situacijam, s katerimi se 
soočamo gasilci v realnosti oziroma tam, kjer se po-
kaže, da manjka kakšna dodatna izkušnja. Poleg tega 
se gasilci redno izobražujemo tako v okviru Gasilske 
zveze Mestne občine Kranj kot tudi v okviru Gasilske 
zveze Slovenije. 

Gasilci in Krajevna skupnost Bitnje
Gasilsko društvo daje velik pomen medsebojnemu 
sodelovanju s krajani. Da bi se društvo čim bolj 
približalo krajanom, vsako leto v mesecu oktobru, 
mesecu požarne varnosti, organiziramo dan odprtih 
vrat, kjer je občanom na voljo ogled gasilskega doma, 
predstavitev vozil in opreme. Poleg tega člani društva 
izvedemo prikaz gašenja začetnega požara s pomočjo 
uporabe gasilnih aparatov. V okviru meseca požar-
ne varnosti društvo sprejema od krajanov njihove 
gasilnike v redni letni pregled. Ob vseh aktivnostih, 
ki potekajo, društvo v goste sprejme trudi malčke iz 
bližnjega vrtca Biba, katerim predstavi svoje delo, 
izvede demonstrativno vajo na prej omenjeni vrtec. 
Prav tako se opravi tudi celoten pregled hidrantnega 
omrežja v krajevni skupnosti.

V imenu PGD Bitnje  
Petra Koren
Fotografije: arhiv PGD Bitnje         
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KORK Bitnje

Rdeči križ Slovenije Območno združenje Kranj vklju-
čuje v svoje aktivnosti 40 KORK, v katerih deluje 370 
prostovoljcev.

Eden izmed teh je KORK Bitnje. Pet aktivnih članov 
v njem delujemo kot prostovoljci in prav na tem 
področju bi si želeli, da se nam pridružijo tudi novi 
člani. Rdeči križ brez prostovoljcev KORK svojih nalog 
ne bi mogel izpopolnjevati. Menim, da je naša glavna 
naloga pomoč ljudem, ki so se znašli v stiski.

V mesecu oktobru, t. i. mesecu starostnikov, smo v 
okviru OZRK Kranj obiskali vse krajane, ki so os-
krbovanci domov starejših. Prav to planiramo tudi 
v letošnjem letu, seveda z željo, da se svet zaradi 
epidemije z virusom covid 19 ne bo ustavil. Za os-
krbovance domov Preddvor, Naklo, Cerklje in Kranj 
smo pripravili programe z nastopajočimi gosti, ki so 
popestrili popoldneve, in jih obdarili s skromnimi 
darili. Prostovoljci smo v času, ko smo bili v osami, 
krajane oskrbovali z maskami, ki nam jih je dostavil 
predsednik KS Tomaž Ogris. Našli ste jih v nabiralniku.

V času novoletnih praznikov smo obiskali starejše 
krajane in moram priznati, da so nas številni vedno 
veseli. Prijazen klepet in njihova zavedanost, da niso 
pozabljeni, nam vsem polepša prihodnost. Veselimo 
se je kljub težavam, ki so naložene na naša ramena. 
Naj bo naše geslo: Skrbimo za svoje zdravje in se 
veselimo trenutkov prihodnosti.

Prostovoljci smo obveščali RK o socialno ogroženih 
krajanih, katerim smo pomagali s prehrambenimi 
artikli ali plačilom položnic.

Med tistimi, ki iščejo pomoč, je veliko osamljenih, 
bolnih in starejših krajanov. Namenimo jim pozornost. 
Obrnite se na nas, lahko vam pomagamo. Večkrat se 
tisti, ki pomoč najbolj potrebuje, skrije v množici, 
ker mu je neprijetno. Pokličite na telefonsko številko 
040 155 868.

Kot večina KORK smo sodelovali pri zbiranju sredstev 
pri različnih humanitarnih akcijah v organizaciji RKS 
OZ Kranj, kot sta bili tudi pomoč družini Karničar in 
družini, ki je utrpela škodo v požaru v Podbrezjah.

V lanskem letu smo dobili ponujen termin za letovanje 
na Debelem rtiču, a žal v KS nismo dobili starejše 
osebe, ki bi termin zasedla. Javite se, če bi si kdo 
tega želel.

Med osnovne naloge RK spada tudi krvodajalstvo. Kot 
predsednica komisije za krvodajalstvo številne ure 
namenjam akcijam terenskih odvzemov. Terenske 
akcije potekajo v gasilskem domu v Kranju, v domu 
krajanov Primskovo, v Preddvoru, Cerkljah, Dupljah, 
Šenčurju in v Prošportu v Stražišču. Naši krajani se 
jih udeležujejo glede na razpoložljive termine, so se 
pa številni pridružili akciji v Cerkljah. Po končani 
krvodajalski akciji se vedno veselimo druženja z vami. 
Za humanitarno dejanje se v imenu RK vsem krvo-
dajalcem iskreno zahvaljujemo.

Marjana Jekovec
Fotografije: arhiv KORK Bitnje
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Dogaja Dogajala se je epidemija 
korona virusa

»Ena od velikih skrivnosti življenja je, da je zares kaj vredno le tisto, kar naredimo za druge.« Lewis Carroll

Karitas – v službi človekovega dostojanstva

Ob upoštevanju vseh predpisov smo v hiši karitas na 
Jernejevi ulici 4 v Stražišču prostovoljci karitas ves čas 
epidemije delili pakete pomoči našim upravičencem. 
Da ni prihajalo do nepotrebnih srečevanj, smo se po 
telefonu dogovorili za natančno uro prihoda, delitve 
pa so potekale pred hišo karitas.

Prostovoljci karitas smo tudi v tem času sodelova-
li v projektu Viški hrane pod okriljem Lions kluba 
Brnik, prejeli pa smo tudi dodatne donacije različnih 
sponzorjev. Najlepša hvala okoliškim kmetom za vse 
podarjene poljščine, organizaciji Anina zvezdica in 
Rotary klubu Kranj.

V mesecu juniju bo najbolj odmevna akcija Šolske 
potrebščine. Nakupili smo osnovne šolske potreb-
ščine, ki jih bodo deležni otroci naših upravičencev, 
ki obiskujejo osnovno ali srednjo šolo. Družinam 

z najnižjimi dohodki bomo 
pomagali pripraviti vlogo za 
pridobitev bonov DZS za nakup 
šolskih potrebščin pri Škofijski 
karitas Ljubljana.

Če ste se znašli v stiski zaradi 
izgube službe ali zaradi drugih življenjskih okoliščin, 
smo vam na karitas pripravljeni pomagati. Na prvi 
pogovor se lahko naročite po telefonu 031 614 484. 

Skladišče oblačil, obutve in ostalega bo spet pričelo 
obratovati, ko bomo prejeli nova priporočila delovanja 
Škofijske karitas Ljubljana.

Hiša karitas je kraj srečevanja in bogati vse – tiste, ki 
podarjajo, in tiste, ki prejemajo.

Irena Dolenc

Krožki med karanteno in kako smo preživeli ta čas

Vsak torek posebej smo se ustvarjalke veselile naših 
druženj, enkrat mesečno pa bralke naših pogovorov 
o knjigah. A ukazi z vrha so bili prekiniti vsa druženja 
in stike. Ostalo nam je druženje preko družabnih 
omrežij, e-pošte in telefonov.

Bralke smo brale knjige po svoji izbiri. Posegale smo 
po knjigah iz domačih knjižnic. Nekaj knjig smo si med 
seboj posodile in delovale skoraj tako kot knjižničarke. 

Moji edini izleti v prvih 6 tednih so bili obiski Štacunce. 
Pravzaprav sem samo zunaj pred trgovinico iz gajbice 
pobrala naročeno hrano. Včasih me je tam čakala še 
kakšna knjiga, pa tudi jaz sem tja podtaknila meni ljube 
knjige. Knjige smo dobivale tudi preko spletne prodaje; 
izposoja v knjižnicah ni bila mogoča. Brale pa smo, 
nekatere veliko, druge manj. Branje sem spodbujala 
preko e-pošte in predlagala zanimive naslove knjig, 
ki jih je vredno prebrati.

22 ogrlic za pevski zbor Odeja ustvarjalke 
Mateje Arhar

Tunika z rožico, 
avtorica M. Arhar

Odeja ustvarjalke 
Ivice Vreš
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Tudi z ustvarjalkami smo bile 
ves čas na vezi. Večkrat sem jih 
pozvala, naj se lotijo določenih iz-
delkov: šivane ali kvačkane maske, 
odejice, ki se kvačka iz kota v kot, 
različnih vzorčkov ... Ustvarjalke 
pa so doma pridno ustvarjale ter 
fotografije svojih izdelkov pošiljale 
po e-pošti. Prav pobožale so me te 
fotografije. Kljub temu, da smo bile 
narazen, vsaka v objemu svojega 
doma, smo bile, ko smo ustvarjale, 
z mislimi skupaj.

Meni je karantena dala veliko. 
Prebrala sem nekaj lepih knjig. 
Dokončala sem precej izdelkov, ki 
so že dlje časa čakali na dokončanje. 
Skvačkala sem ogrlice za ves ženski 
del pevskega zbora – kar 22 jih je 
nastalo. Šivala sem s hčerko; lotili 
sva se veliko novih stvari. Kar pa 

je najpomembneje – imela sem 
čas zase in imela sem veliko časa 
za družino. Kljub temu, da smo 
živeli v negotovem času, ko nismo 
vedeli, ali bomo obdržali službe, ko 
nismo vedeli, kako dolgo bo trajalo 
in kdaj se bo stanje izboljšalo, smo 
kakovostno preživljali dneve. Med 

seboj smo se še bolj povezali. Čas 
je tekel počasneje, imeli smo čas 
drug za drugega, videli smo pre-
bujanje narave, spoznali smo, da 
hitenje ni vse in da je dobro, če se 
kdaj ustavimo. Hvaležna sem za 
podarjeni čas.

Mateja Arhar, mentorica BMK in ŠK

Punčke ustvarjalke Ane Janežič

Šolanje v času karantene

Zaradi nevarnosti korona virusa je vlada razglasila epidemijo in s tem so 
začeli veljati posebni ukrepi na vseh področjih. Zadnji dan »normalnega« 
pouka je bil drugačen, predvsem učitelji niso spraševali in minil je zelo 
hitro. Prvi teden epidemije ni bil nič posebnega, potem pa se je pričelo 
šolanje na domu. Prvi dan šolanja na domu je bil drugačen od ostalih. 
Učenci so snov dobivali po e-asistentu, nekateri pa preko e-pošte. Na 
začetku snovi ni bilo veliko, a s časom se je snov nabirala in bilo je je vedno 
več. Učenci so delali sproti, snovi je bilo veliko, zato so si jo razporedil 
tako, da jim je vse skupaj zneslo. Mislili so, da bo karantena trajala le 
teden ali dva, a se je zavlekla v mesec, dva, zdaj že tri. V drugem mesecu 
so učitelji izobraževanje začeli z video konferencami, da bi učenci snov 
lažje razumeli. To ima svoje slabosti, a tudi prednosti. Med slabosti sodi 
prav gotovo kakovost interneta oz. slab računalnik, zgodilo pa se je tudi, 
da učiteljica ni poslala linka za video konferenco vsem učencem. Program 
za video konference, preko katerih je potekalo šolanje na daljavo, se 
imenuje zoom. Program deluje sicer dobro, a ima tudi slabe lastnosti; 
lahko prisluškujejo pogovorom, ima šibek požarni zid in lahko snema 
tvoje pogovore.

Zdaj smo tu, kjer smo. Šolanje se preko interneta počasi zaključuje. Vsi 
smo se navadil na nov sistem. Sistem, v katerem bomo pridobili tudi 
ocene in tako počasi zaključili to šolsko leto.

Bor Udovč, 8.c



rožnik 2020 | informator 53 | 17 |

Dedek Mraz

Radi bi vam položili na srce, da se igralska ekipa 
izredno potrudi, da so darila lepa in zgodbe kvalitetne. 
V decembru bi res želeli, da se število občinstva poveča 
in razveseli obraze nastopajočih.

KS Bitnje

Prednovoletno prireditev obisk Dedka Mraza smo 
imeli 19. 12. 2019 v Gasilskem domu. Avtorica Mojca 
Kepic nam je ponovno napisala lepo in hkrati poučno 
zgodbo z naslovom Drugačen ni napačen. Jelenček 
Rudi ima bele rožičke in jelenji vrstniki ga niso sprejeli. 
Nakar so ugotovili, da biti drugačen ne pomeni biti 
slab. Igra nas je naučila strpnosti, razumevanje drugih 
in nesebičnosti.

Režiserka Maša Kepic je lepo vodila in pripravila 
igralno zasedbo dramske skupine Mavrica. Zahvalili 
bi se radi vsem nastopajočim, vsem pomočnikom in 
seveda Ivanu, ki z veseljem seje srečo. Prav posebna 
zahvala pa gre sokrajanu Janezu Štrosu, ki nam je 
priskrbel darila za vse otroke. Ljubljanske mlekarne 
pa so s čokoladnim mlekom poskrbele še za dodaten 
vnos kalcija. Hvaležni smo prav vsem.

Country plesna 
skupina Wild boots

Howdy ya'll... en lep pozdrav vsem skupaj od ekipe 
Wild Boots! 

Skupaj se nam je uspelo rešiti tega presnetega virusa!

Naša plesna skupina je s 1. 6. 2020 spet s polno paro 
začela s plesnimi koraki.

Ker sem spočita in polna novih idej in koreografij, bom 
še naprej z veseljem utrujala svoje plesalke.

Spet se družimo kot v dobrih starih časih!

Yeeee...haaaa!

Za kakršen koli nastop nas lahko kontaktirate na 
tel. št. 040 611 343. Obljubim, da bo bo fajn!

Nataša Šušteršič Jeršin
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Avtobiografska knjiga 
»Moj Camino . . .  vse je  pot . . .« 

Zakaj na Camino del Norte 836 km peš 
in sama?
Mogoče me je obsedla potovalna žilica, ampak ne. 
Mogoče sem hotela zbežati od obveznosti, ampak ne. 
Mogoče bi morala povabiti moža, otroke, prijateljico, 
ampak ne. Mogoče bi morala zbrati družbo, da bi 
se hoja spremenila v pustolovščino, ampak ne. Za 
vsem tem je veliko več. Veliko bolj osebno, boleče, 
duševno težko, ranjeno. Morala sem si vzeti čas. Tja 
sem odšla iskat notranji mir, kajti po tragediji me je 
spreletaval strašen notranji nemir, ki sem ga blažila 
z vsakodnevnim bezljanjem. 

Zakaj knjiga nosi naslov »Moj 
Camino ... vse je pot ...«? 

Moj Camino zato, ker ima vsak popotnik svoj 
Camino, svoje trpljenje, svoj namen, svojo pot in na 
koncu poti svoj rezultat, odrešenje, veselje, radost, 
solze, spremembo na sebi, pozabo, odpuščanje. Kar 
koli. In ta Camino je bil samo moj. 
Drugi del naslova »vse je pot« pa zato, ker govorim 
o svoji poti skozi življenje, skozi preizkušnje, skozi 
vero, posel, gradnjo, bolečino, solze, partnerstvo, 
starševstvo, bolezen. V knjigi se zelo osebno razgalim. 
Ko sem zapisovala dogodke zadnjih 5 dni hoje po 
Caminu, sem resno premišljevala, ali sem dovolj 
pogumna in pripravljena bralcem odpreti sebe na tako 
osebnem nivoju. Odločitev ni bila lahka, ker okolica 
še kako dobro zna pokazati prste na druge. Da sem 
premagala strah in 14. 5. 2020 naredila zadnjo piko, 
je bil odločilen zastavljeni cilj knjige.  

Kakšen pa je cilj moje knjige?
Hmm. Dva sta. Prvotni cilj je osebni, in sicer, da 
doživim pot kot zdravilno terapijo, prebolim stisko in 
najdem notranji mir. To mi je omogočila neposredna 
in fizično zahtevna pot s pretežkim nahrbtnikom, ob 
razmišljanju, v solzah, pisanju, samotni hoji, odpuš-
čanju, obujanju spominov, z žulji. Drugotni cilj pa 
je skozi knjigo nagovoriti bralce s približno 100-imi 
predlogi za življenje, kot na primer, da je prav prste 
obračati od drugih nase, da je treba pogledati pri sebi, 
kaj bi lahko spremenil, da je stvari priznati odrešilno, 
da moramo verjeti v cilje, da se je vredno truditi za 
lahkotnost skozi življenje, hoditi po poti vere … uhhh, 
še veliko podobnega je zapisanega. Vsak zapis izhaja 
iz mojega konkretnega življenjskega primera, kar 
pomeni, da osebna spoznanja usmerjam k bralcu. 
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Kakšna je vsebina knjige?
Hvaležna bi bila, če si vsebino preberete sami. V 30-ih 
zaporednih dneh hoje sem izpostavila 30 spoznanj. 
Skozi knjigo nagovarjam bralce, da se malce ustavijo, 
pogledajo vase in berejo dalje. V pisanje sem vključila 
popotnike z vsega sveta, ki so mi prišli na pot v pravem 
trenutku. Prepoznavam, da sem prav vsakega od teh 
potrebovala z določenim namenom. Hvaležna sem za 
vse Camino osebe, ki so mi pomagale, me usmerjale, 
informirale, mi postale Camino prijatelji, mi zaupale 
svoje Camino zgodbe in se družile z menoj v albergih. 

Kakšna prihajam na cilj?
Bolj hvaležna, bolj ponižna, bolj vztrajna, bolj odločna, 
bolj pozitivna, bolj notranje svobodna, bolj popotna, 
bolj blagoslovljena, bolj življenjska, bolj predana bož-
jemu vodstvu, bolj usmerjena v prihodnost in notranje 
mirna. Ne le zase, za ljudi okoli mene … ker je ta pot 
hkrati pot za druge.

Kdaj sem našla čas za pisanje, glede na 
vse moje aktivnosti?
Izkoristila sem koronavirus čas, ko je bil moj vrtec 
zaprt, tako kot vsi javni vrtci in skoraj ves svet. Prve 
dni sem naredila generalko doma in v vrtcu, skočila 
v kakšen hrib, potem pa so zaprli še občine. Hmmm, 
zdaj pa Mojca res lahko napiše knjige. In jo je. Hvaležna 
za čas doma. 

Kdaj bo knjiga 
natisnjena?
Konec junija 2020 bo natis-
njenih prvih 500 knjig v sa-
mozaložbi in bo knjiga na 
voljo bralcem. Namen ni 
zgolj branje, ampak ozave-
ščanje bralca, da pogleda, 
kako stvari funkcionirajo 
pri njem samem. Zakaj si 
to želim? Ker je vredno. 
Ker je vredno moralno 
živeti. Ker se je vredno 
podati na pot osebnega 
razvoja. Ker to prinaša 
notranji mir, po katerega 
sem jaz odšla na Camino. 

Kako bo knjiga 
našla pot med 
ljudi?
Z njo bom odrinila na pot. Do sorodnikov, skavtov, 
pevcev, znancev in neznancev, sošolcev, bivših sode-
lavk, naključnih ljudi, do župnikov, vernikov. Preden 
bom ponudila knjigo bralcem, bom poiskala gospoda 
župnika Martina Goloba iz Srednje vasi pri Bohinju, 
da jo blagoslovi. Toliko poti vere je v njej, da bom zelo 
hvaležna za njen blagoslov. Morda bo prevedena v 
angleščino, da jo podarim Camino prijateljem. Čutim, 
da to moram storiti! 

Se bo zgodil naslednji Camino?
Bo. Letos julija 2020 odrinem peš na slovenski Camino 
od Slovenske vasi do Trsta.

Bo nastala nova knjiga?
Bo. Naslov: »Moj slovenski Camino … pot od vzgoje 
iz vrtca domov … « in podnaslovom » … ko se delo 
vzgojiteljev uporabi doma …«

Mojca Kepic
Foto: osebni arhiv
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PGD Bitnje

Bitenjška gasilska mladina

Delovanje mladih gasilcev in gasilk PGD Bitnje je zelo aktivno. Redno se 
udeležujemo gasilskih tekmovanjih, ki so organizirani s strani Gasilske 
zveze Mestne občine Kranj (gasilskega kviza, orientacijskega tekmovanja 
ter tekmovanja za memorial Matevža Haceta). 

Skozi leto gasilska mladina pridobiva znanje na praktičnih delavnicah na 
temo prva pomoč, spoznava gasilsko opremo in oblačila ter je prisotna 
pri izvedbi prikaza gašenja z ročnimi gasilnimi aparati. Poleg obravnave 
gasilskih tem v sklopu srečanj rezljajo buče, ustvarjajo voščilnice, se 
družijo skupaj na vodnem dnevu in v bazenu ter na planinskih izletih. 
Ob koncu leta pa jih obišče Dedek Mraz, ki jih razveseli z darili.  

Veseli nas, da so mladi zavzeti in z veseljem stopijo v naše gasilske vrste, 
kjer imamo oblikovan program za razvoj mladih za odgovorno delo v 
gasilski organizaciji in družbi. Zato velja vabilo za vse mlade do 15. leta, 
da se nam pridružijo. 

Gasilsko mladino je obiskal Dedek Mraz

V petek, 27. decembra 2019, se je gasilska mladina PGD Bitnje skupaj z 
mentorji z vlakom odpeljala na obisk praznično obarvane Ljubljane. Z 
vzpenjačo so se povzpeli na Ljubljanski grad, se sprehodili po čudovito 
okrašenih ulicah, se posladkali s slastnimi flancati in se pogreli ob 
toplem čaju. Po povratku je otroke v gasilskem domu pričakal Dedek 
Mraz. Najbolj pogumni  so Dedku Mrazu  zapeli pesmico, pravi vsi pa so 
v zahvalo, ker so bili čez celo leto pridni tako doma kot tudi pri gasilcih, 
prejeli simbolično darilo. 

V imenu PGD Bitnje
Petra Koren

Gradbena dela v gasilskem domu in njegovi okolici

V gasilskem domu smo dokončali 
fino obdelavo okoli novih garažnih 
vrat.  V novi garaži smo za priklop 
zračne cevi in elektrike do avto-
cisterne na steno namestili nosi-
lec. Pri novih dvižnih vratih se je 
pokazalo, da moramo popraviti 
dovoz v garažo, zato smo se odločili 
prenoviti asfaltno prevleko. Največ 
časa nam je vzela priprava terena in 
časovno usklajevanje z izvajalcem 
asfaltiranja. Gradbena dela so po-
tekala brezhibno, čeprav so terjala 
delno zaporo glavne ceste, saj so 

se izvajala dela, kot so odbijanje 
betona, nakladanje in odvoz sta-
rega asfalta in betona na deponijo 
ter fina obdelava tampona z vsemi 
nakloni in asfaltiranje. Pri tem so 
nastali zajetni stroški, ki smo jih 
uspeli pokriti. Pri tem ste nam 
pomagali tudi vi, dragi krajani, s 
svojimi prispevki, ki smo jih dobili 
od koledarjev. Hvala vam.

V letu 2020 smo se odločili, da v ga-
silski dom pripeljemo plin za ogre-
vanje, saj so stroški nafte visoki, pa 

tudi centralno peč je načel zob časa. 
Poleg tega bo potrebno preurediti 
tudi notranjo napeljavo.

Še enkrat hvala vsem gasilcem 
in krajanom tako za delovno kot 
denarno pomoč.

Gradbeni odbor
Niko Šušteršič, NGČ II
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Novoletni zaključek 

Zadnji sobotni večer v letu 2019 je bil namenjen novole-
tnemu druženju za vse gasilce in gasilke. Na zaključek 
smo bili povabljeni z namenom, da se srečamo in 
poveselimo tudi izven gasilskih obveznosti. Ob dobri 
hrani in pijači ter obisku Dedka Mraza je večer v 
polni dvorani gasilskega doma potekal v prijetnem, 
sproščenem vzdušju. Tako predsednik društva Jure 
Ziherl kot poveljnik društva Peter Eržen sta zbrane 
nagovorila in se jim zahvalila za vsako minuto, ki so 
jo gasilci namenili za delo in življenje društva, ter 
vsem zaželela veliko dobrega v prihajajočem letu ter 
čim manj nesreč in intervencij. 

V imenu PGD Bitnje
Petra Koren

PGB Bitnje prejelo listino 
Mestne občine Kranj 

V nedeljo, 1. decembra 2019, je v Prešernovem gledališču 
Kranj potekala Slavnostna akademija 2019 ob prazniku 
Mestne občine Kranj, na kateri je župan Matjaž Rakovec 
podelil nagrade in priznanja Mestne občine Kranj. 
Med dobitniki listine o priznanju je tudi naše gasilsko 
društvo, ki je v letu 2018 praznovalo 90. obletnico 
svojega delovanja. Listino smo prejeli v zahvalo za skrb 
in zagotavljanje požarne varnosti v kraju in njegovi 
širši okolici. Zbranim je bilo v predstavitvenem filmu 
prikazano delo in življenje našega društva, oprema 
ter gasilski dom. Plaketo sta v imenu društva prevzela 
predsednik Jure Ziherl in poveljnik Peter Eržen.  

V imenu PGD Bitnje
Petra Koren

Gasilski izlet na Obalo

Na pustno soboto smo se gasilci odpravili na izlet 
proti morju. Za dober start in potek izleta je poskrbel 
organizator Niko Šušteršič, ki nas je že navsezgodaj s 
svojimi šalami in raznimi domislicami spravil v dobro 
voljo. Ker se dan pozna po dobri kavi, smo se za kratek 
čas ustavili na počivališču Ravbarkomanda. Od tam 
dalje nas je pot vodila samo še proti Obali. V Kopru 
smo si kar iz avtobusa ogledali naše pristanišče Luko 
Koper. Ob prijetnih in zanimivih besedah vodiča smo 
raziskali dobršen del luke, ogled pa zaključili z obiskom 
njihovega gasilskega doma. Kot se za gasilce spodobi, 
smo obiskali tudi Gasilsko brigado Koper. Tam so nas 
fantje z veseljem sprejeli. Preden so nam razkazali 
vozni park in celotno opremo, smo si ogledali še krajši 
film, ki je nastal v lanskem letu, ko so praznovali 
70. obletnico delovanja. Po kosilu smo se odpravili v 
sosednjo Italijo, kjer smo si ogledali Marijino svetišče 
na Vejni nad Trstom. Občudovali smo zanimivo arhi-
tekturno obliko cerkve, predvsem pa njeno mogočno 
gradnjo. Igra svetlobe znotraj cerkve te je dobesedno 
začarala.  Prav tako pa te je očaral čudovit razgled 

na zunanji terasi cerkve, kjer si dobesedno užival v 
pogledu na celotni Tržaški zaliv, Koper, Piran, vse tja 
do daljne Savudrije. Še ena zanimivost nas je čakala, da 
si jo ogledamo. V Marezigah nad Koprom smo obiskali 
vinsko fontano, kjer smo lahko preizkusili nekaj vrst 
vina. Ob dobri kapljici in družbi se je dan prevesil v 
noč in počasi smo morali kreniti proti domu. Dobra 
družba in glasba, predvsem pa odlična organizacija in 
izvedba izleta so nas prepričali, da bomo z veseljem 
še hodili na gasilske izlete. 

V imenu PGD Bitnje 
Petra Koren
Fotografije: arhiv PGD Bitnje
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Ozavestimo

Čistilna akcija

Letošnja čistilna akcija v organizaciji kranjskih tabor-
nikov, ki je bila načrtovana konec marca, je bila zaradi 
razglasitve epidemije covid 19 odpovedana. Najprej 
so jo nato napovedovali za maj, kasneje pa za jesen. 

Kot strela z jasnega smo dobili obvestilo, da bo čistilna 
akcija v maju, še prej pa smo v KS dobili dopis za 
popis črnih točk v krajevni skupnosti. Točke sem 
popisal in jih poslal na MOK. Večina popisanih točk 
so odlagališča organskih odpadkov (veje, trava …). Bil 
sem zelo zadovoljen, da odlagališč kosovnih odpadkov 
oz. neorganskega materiala nisem našel. 

Glede čistilne akcije sva s Primožem dobila različne 
informacije. Meni so iz MOK sporočili, da naj bi se 
čistilne akcije zaradi epidemije covid 19 udeležile 
samo vnaprej prijavljene skupine, sestavljene iz članov 
civilne zaščite, svetnikov in članov krajevnih skupnosti, 
čistilna akcija pa naj se ne bi oglaševala. Primož pa je 
od tabornikov dobil navodila, da se akcija praktično 
ne razlikuje od tistih v prejšnjih letih. 

Zato smo se na pot čiščenja letos podali v okrnjeni 
zasedbi. Matej in Irena sta čistila v okolici, kjer se 
običajno gibljeta, midva s Primožem pa sva se podala 
po robovih gozda od Zgornjih do Srednjih Bitnja. 

Prav veliko smeti v gozdu nisva našla. Še največ je bilo 
pločevink od piva in energijskih pijač ter steklenic in 
embalaže od različnih prigrizkov. Vsega skupaj sva 
nabrala za štiri vreče. 

Na MOK so v tem času vzpostavili tudi digitalni 
zemljevid neprimernih odlagališč odpadkov, ka-
mor opažene točke lahko prispevamo vsi krajani. 
Zemljevid točk in navodila za dodajanje točke naj-
dete na spletnem naslovu: https://www.kranj.si/
digitalni-zemljevid-crnih-tock-z-odpadki.

Tomaž Ogris
Foto: Tomaž Ogris

Dim nad Bitnjami 

Konec marca sem med sprehodom na Sorškem polju 
opazil veliko dimno zaveso nad Srednjimi Bitnjami. 
Menil sem, da gre za požar na stanovanjskem objektu. 
Dim se je kmalu razširil nad celo sosesko, se valil 
proti Žabnici in seveda tudi na polje. Deležen sem bil 
tudi vonja in z vonjem tudi delcev v dimu. Ko sem se 
približal viru, sem ugotovil, da se dim neusmiljeno 

dviga nad dimnikom stanovanjske hiše. Ugotovil sem, 
da je v Bitnjah več podobnih kurišč.

Trdi delci PM10 nastajajo pri zgorevanju lesne bioma-
se, kadar prihaja do nepopolnega zgorevanja. Do tega 
prihaja zaradi starih in neučinkovitih peči, neustrezne 
mešanice goriva in zraka, nepravilne priprave goriv 
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in prevelike vlažnosti goriv. Glavne posledice so, da 
se sprošča manj toplote, običajno se kadi črn sajast 
dim (trdi delci). To pomeni, da ob gorenju vlažnega 
lesa iz lesa v fazi sušenja najprej izhlapi vlaga, v fazi 
segrevanja lesa pa hlapne gorljive sestavine izhlapijo 
in ne zgorijo, ker ni pogojev za njihovo popolno zgo-
revanje. Hlapne sestavine trdih goriv ob primernem 
dotoku zraka so pomemben vir energije pri gorenju v 
kurišču. S tem dejansko mečemo polena skozi dimnik.

Delce v dimu vdihavamo v naša pljuča. Na delce so po-
sebej občutljivi kronični pljučni bolniki, starostniki in 
osebe, ki se gibljejo na prostem. Po podatkih Svetovne 
zdravstvene organizacije je zaradi izpostavljenosti 
onesnaženemu zraku v letu 2012 v svetu umrlo 3,7 
milijona ljudi, kar predstavlja 6,7 % vseh smrti. 

Če v vaši kurilni napravi les primerno izgoreva, se 
lahko prepričate s pogledom na plamen. Če je plamen 
rdeč oz. temen, gre za slabo zgorevanje. V kolikor 
je temno rdeč plamen še kratek, gre za zelo slabo 
in nesprejemljivo izgorevanje, kar se vidi tudi po 
temnem dimu, ki se kadi iz dimnika. Temno rdeča bar-
va plamena pomeni, da majhni delci goriva ne zgorijo 
zaradi pomanjkanja kisika ali prenizke temperature. 

Slabo izgorevanje lesa je razvidno tudi na notranjih 
površinah kurilne naprave, dimniškega priključka in 
dimnika, ki so v kontaktu z dimnimi plini, in sicer v 
obliki sajastih in katranskih oblog.

Zelo pomembno je redno vzdrževanje kurilnih, di-
movodnih in prezračevalnih naprav ter poznavanje 
pravilne uporabe trdih goriv.  

• Primeren je le zračno suh in neobdelan les – drva 
z vlažnostjo pod 20 %. Običajno sušimo les za drva, 
ko ga razcepimo, vsaj 6 mesecev. Najbolje je, da 
se les suši vsaj eno leto, pri nekaterih vrstah, kot 
je hrast, pa dve leti. 

• Večja polena naložite v kurišče tako, da zrak lažje 
preide skozi dodana drva in žerjavico v podro-
čje plamena.

• Prepovedano je kurjenje odpadkov (plastike, gume, 
pohištva, stavbnega pohištva, embalaže ipd.) ali 
listja, saj povzroča nastajanje strupenih snovi in 
močno onesnažuje ozračje.

• Potrebno je, da z odprto loputo za zrak dosežemo 
hiter dvig temperature v kurišču na temperaturo, 
ki omogoča učinkovito izgorevanje kuriva.

Matej Dolenc

Zelena terapija 

Naša življenja so se  pred slabimi tremi meseci 
ustavila. Vsakdanjik je postal, kot bi nekdo pritisnil 
na gumb “pavza”. Dokler se je korona dogajala daleč 
od nas, je bilo pač daleč, ko se nam je približala, 
je bilo že malce tesnobno, a še vedno nismo zares 
verjeli, da prihaja. Smo morda mislili, da nas 
bo bolezen zgrešila zaradi naše posebnosti ali  
majhnosti?   

Kmalu se se pojavili prvi primeri bolezni, v nekaj 
dneh so nam z ukrepi vzeli naš vsakdan. Ostati smo 
morali doma. Bili smo zaskrbljeni, jezni, prestraše-
ni … predvsem pa izredno negotovi in  ranljivi. Niti 
v najhujši nočni mori si ne bi mogla zamisliti, da se 
lahko ves svet takole prisilno ustavi, da se zaprejo 
šole, trgovine, gledališča, restavracije, kavarne in 
celo cerkve, da se ustavi javni promet, da je nebo 
prazno, ker letala ne letijo … Še dobro, da ptice niso 
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prenehale peti; vsak nov dan mi je petje ptic vlivalo upanje. Morda pa se 
svet vseeno ni ustavil, le spočiti se mora od preveč vsega slabega, hudega, 
preveč napuha, hitenja, preveč sovraštva, onesnaževanja, neodgovornega 
ravnanja ljudi. Ljudi, ki neprestano hitimo, pri tem še sami velikokrat 
ne vemo, kam hitimo in  čemu ...

Tako smo ostali doma, nismo šli  v službo, v trgovine smo hodili le 
enkrat na teden po nujne artikle, največ v Štacunco. Bili smo postavljeni 
v popolnoma novo realnost, naenkrat smo imeli časa na pretek. Bili smo 
omejeni, a hkrati svobodni, ni se nam več mudilo. V krogu družine smo 
se več pogovarjali, kuhali, jedli skupne obroke, gledali filme ... Tisti, ki 
smo imeli srečo, kot mi na vasi, smo imeli neomejeno možnost dolgih 
sprehodov v naravi. Obdelali smo vrtove, obrezali sadno drevje, žive 
meje, travo okrog hiš smo kosili vsak teden, pospravili hiše, pomili vsa 
okna, uredili gredice, rože na oknih in okrog hiš. Menim, da še nikdar 
nismo imeli toliko časa zase in za svoj dom. Prehodila sem bližnje in 
daljne gozdove. Vedno sem rada hodila na sprehode. V času karantene 
pa sem spoznala daljše poti, časa je bilo na pretek. Motivacija je bila 
velika, saj smo ves čas dobro kuhali in jedli, potrebno je bilo ostati v 
dobri formi. Naša lepa vas Bitnje ima čudovito lego sredi prekrasnih polj, 
travnikov, gričev in prepletajočih se potočkov. Obdaja nas raznovrstno 
rastje sredi neštetih gozdnih poti in stezic. Koder koli stopiš iz hiše, 
lahko hodiš in hodiš in hodiš … dokler te je volja. Lahko se podaš preko 
Sorškega polja ali čez Glorico do Vrhov, na Mohorja, Šmarjetno, Jošt, 
Križno goro, imamo celo svoj vilinski travnik. Mimogrede nabereš 
smrekove vršičke za sirup - da, tudi tega sem prvič pripravila letos, 
nabereš bezeg za pripravo sirupa ali medu, zelišča in rastline za čaj, 
nabiraš lahko gozdne sadeže, gobe, odžejaš se v bistrih potočkih, srečaš 
vitke srnice, močerada in druge prebivalce gozda. Morda se zdi moje 
naštevanje patetično. A, če kdaj, se je prav v času karantene izkazalo, 
kako priviligirani smo ljudje na vasi. Niti zamisliti si ne morem, da bi 
bila tedne in mesece ujeta v nekem stanovanju, v velikem mestu, sredi 
betona, brez ptic in zelenja. Mnogi ljudje so in še živijo tako. Vsak dan 
znova sem občutila veliko hvaležnost za mojo vas, za naravo, za ptice, 
za polja in vse, kar nas obdaja. V času stisk in tesnobe smo si v naravi 
polnili baterije, se sprostili in tako vsaj malo pozabili na skrbi. Če bi 
mi v času karantene lahko zagotovili, da bo po tem zopet vse, kot mora 
biti, bi lahko celo uživala.

Ampak tako je naše življenje, enkratno in neponovljivo, krasno in strašno 
ranljivo. Življenje samo konec koncev ni lahko, je pa lepo.

Dragi sokrajani, upam in želim si, da ste v času osame izkoristili  pred-
nosti, ki vam jih daje naša lepa vas. Če še niste, vam toplo priporočam, 
da začnete. Prav nič ne stane, da pa veliko. Stopite iz hiše in hodite. 
Verjemite, ne bo vam žal, vaše telo in um pa vam bosta izredno hvaležna. 
Zelena terapija je najboljša terapija.

Martina Serdoz
Foto: Martina Serdoz
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Seznam knjig

Seznamov knjig, ki jih moramo prebrati, ni nikoli 
preveč. Z mojo mentorico bralnega krožka sva združili 
moči, pregledali vsaka svoje sezname knjige, vsaka 
svoje klicaje, ki kričijo iz beležke, in sestavili seznam 
dvajsetih knjig, ki jih ocenjujeva s čisto desetko.

1. Vsa ta nevidna svetloba – Anthony Doerr
2. Tam, kjer pojejo raki – Delia Owens
3. Anna, Hanna in Johanna – Marianne Fredriksson
4. Sveče so dogorele – Sandor Marai
5. Divja – Cheryl Strayed
6. Ločil bom peno od valov – Feri Lainšček
7. Rojena iz tvojega življenja – Jodi Picoult
8. Eleganca ježa – Muriel Barbery
9. Dekleta španskega bezga – Martha Hall Kelly
10. Pet četrtin pomaranče – Joanne Harris
11. Novorojen – Margaret Mazzantini
12. Kradljivka knjig – Markus Zusak
13. Knjiga o Baltimorskih – Joel Dicker
14. Čudo – R. J. Palacio

Če vas pot zanese mimo Medvod in bi radi pili res dobro kavo, 
obiščete Cafe ParkPlac-drive in, prvi drive in cafe v Sloveniji

14. Matildin zadnji valček – Tamara McKinley
15. Lišček – Donna Tartt
16. Usodni tango – Wolfram Fleischhauer
17. Češnje, bele in rdeče – Tanja Tuma
18. Šavrinke – Marjan Tomšič
19. Genialna prijateljica - Elena Ferrante
20. Zgodovina čebel – Maja Lunde

Seznam si izrežite in obiščite najbližjo knjižnico. 
Poletje se je šele začelo. 

Veselo in lepo branje!

Maruša in Mateja iz bralnega krožka



Zgornje Bitnje 286, 4209 Žabnica
telefon: 040303453

www.refleksoterapijapintar.si

Refleksoterapija je lahko tudi lepo darilo za vaše najdražje ali prijatelje. 
Darilne bone lahko naročite po telefonu ali preko kontaktnega obrazca na naši spletni strani.

Vpisujemo v tečaje baleta
v baletni šoli Stevens

Prve plesne korake otroci naredijo sami, mi pa jim bomo poma-

gali, da jih nadgradijo in vzljubijo balet se bolj! Zato nove mlade 

baletke in baletnike vabimo da se nam pridružijo v prihajajočem 

šolskem letu 2020/21 in s tem uresničijo svoje baletne sanje! 

Šolo vodijo profesionalni pedagogi s visoko kvaliteto znanja.

Nove vpise sprejemamo preko spletnega 
vpisa na naslednji povezavi: 

https://bit.ly/2BggRei, 

šola pa poteka v prostorih v Spodnjih Bitnjah in v Medvodah. 

Za več informacij nas lahko obiščete na spletni strani na naslovu
https://www.stevensbalet.com.


