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Uvodna
beseda
Spoštovane krajanke
in krajani!
Pred vami je nova številka lokalnega glasila Informator, številka
54. Z 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.
Ko pogledam trenutno stanje, opazim, da nam za
vrat še vedno diha epidemija virusa covid 19. O
čemer sem pisal pol leta nazaj: zaprte trgovine,
omejitve gibanja … je spet naša realnost, a tokrat
v še strožji obliki. Prepovedano druženje, maske
tudi na prostem, zaprta igrišča. Leto 2020 si bomo
res zapomnili.
Na srečo je bila prisotnost virusa poleti nižja oz.
nezaznavna, zato smo v KS lahko dokončali projekt
postavitve silhuete lončka v krožišče Bitnje. Ta
sedaj pozdravi vsakega voznika, ki pelje mimo,
dobil je tudi že lepo, rjavo barvo. Na plan so prišle
tudi ideje, da ne bi bilo slabo, če bi bil osvetljen.
Na otoku na žalost ni električnega priključka, zato
bi se morda lahko poslužili baterijskih svetilk
in tako našli primerno rešitev. Morda enkrat v
prihodnosti.
Krožišče je bilo v vmesnem času tudi tarča

| 2 | informator 54 | gruden 2020

vandalizma, a se je nastala škoda dala popraviti
in sledov praktično ni več. Naj bo tega v prihodnosti
čim manj.
Tudi prireditve in pa druženje krajanov je to leto
močno trpelo. Prireditev zaradi nastale situacije
letos na žalost nismo mogli organizirati. Ampak
glejmo s pozitivnostjo naprej, drugo leto naj bi
bilo po predvidevanjih boljše, zato nam prireditve
ne bodo ušle.
V zadnjem polletju je bilo omejeno tudi delovanje
same krajevne skupnosti, in sicer tako lokalno
kot na občinskem nivoju. Odpovedana so bila
srečanja sosveta za krajevne skupnosti na MOK,
prestavljeno je bilo usklajevanje o prihajajočih
projektih po posameznih krajevnih skupnostih.
Če bo šlo vse po načrtih, se pa sedaj res nadejamo
novega vrtca. Prvotni razpis za gradnjo je bil
namreč zaradi previsoko ponujenih cen izgradnje
ponovljen. V drugem razpisu so bile ponujene nižje
cene, izbran je bil ponudnik. Predvidena gradnja
vrtca je v letu 2021.
Nadvse sem vesel nagrade, ki jo je prejela naša
krajanka Marjana Jekovec za svojo humanitarno
noto za delo v krajevni skupnosti. Podeljena ji je
bila Listina o priznanju Mestne občine Kranj, za
katero prejetje smo jo soglasno predlagali v svetu
KS. Marjani želimo iskrene čestitke.
Iskrene čestitke pošiljamo tudi gospe Alenki
Jenko Boh iz Žabnice, ki je prejela prestižno Veliko
Prešernovo plaketo Mestne občine Kranj.
Naj vam za konec v svojem in v imenu Sveta
krajevne skupnosti Bitnje zaželim lepe božične
praznike in kljub negotovi trenutni situaciji čim
bolj prijetno novo leto.
Tomaž Ogris, predsednik KS Bitnje

Kazalo
Sv e t K S obve š ča

Mestna občina Kranj pred kratkim pridobila
certifikat Srcu prijazna občina / 4
Informacijski tabli o krožišču / 4
Komentar na uvedbo vodovarstvenega območja
na področju Sorškega polja delovne skupine
Vrtina Sorško polje (katere predstavniki smo tudi
svetniki KS Bitnje) / 5
Lonček v krožišču / 7
Menjave obcestnih svetilk / 8
Okolje in promet / 8
Voščilo / 10
D o gaja

BK Sorško polje / 11
Čiščenje struge potoka Žabnica / 12
Dedek Mraz / 13
Novice iz DU Bitnje Stražišče / 14
RKS OZ Kranj - Terenske krvodajalske akcije
- 2021 / 15
Terenske krvodajalske akcije / 15
Ustvarjalni krožek na daljavo / 16

Svet KS
obvešča
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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, vprašanja krajanov sprejemamo le v pisni
obliki na enega od elektronskih naslovov KS Bitnje: info@bitnje.si, ks.bitnje@gmail.com, na pisni naslov KS
Bitnje, Zg. Bitnje 33, 4209 Žabnica,
ali v nabiralnik KS Bitnje na gasilskem domu Bitnje.
Za krajše informacije smo dosegljivi na
telefonski številki: 041 759 104 (delovni
dnevi 16.00 – 19.00, sobota 9.00 – 12.00).

Ustvarjalna gasilska mladina Prostovoljnega
gasilskega društva Bitnje / 17

Krajane prosimo, da pri uporabi telefonske številke KS Bitnje upoštevate
zgoraj navedene termine.

O z av e s t i mo

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

Kako si v času epidemije, dela in šolanja od doma
poenostaviš kuhanje? / 18
Recepti / 19
Kam za vikend? Na izlet v cone brez korone! / 20

Spremljate nas lahko tudi preko Facebook strani Informator KS Bitnje
(https://www.facebook.com/informatorksbitnje).
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M e s t na občina K ra n j pred kratkim
pr i dobil a ce rtifikat Srcu prija zna ob č ina
Občanom Mestne občine Kranj je odslej na voljo mobilna aplikacija iHELP, s katero lahko hitreje sprožijo
klic na pomoč. Po dosedanjih izkušnjah se varnost
uporabnika pri nadgradnji paketa Varnost 300, ki je
za občane MOK brezplačna, poveča do 300 odstotkov.
Ko pride do krizne situacije, ki zahteva nujen klic na
pomoč, štejejo sekunde. Prav zato je pomembno, da
se sproži čimprej in da so podatki o nastali situaciji,
ki jih podajamo odgovornim službam, točni. Prav to
ponuja mobilna aplikacija iHELP, v kateri kličoči na
pomoč označi, kaj se je zgodilo, koga potrebuje in kje se
nahaja. S tem sproži alarm pri drugih uporabnikih, ki
so od njega oddaljeni do pol kilometra, pri reševalcih
in nujnih stikih iz svojega imenika.
Navodila in uporabniške informacije o aplikaciji so na
voljo na spletnem naslovu http://www.ihelp.si.

bolezni, nujnih kontaktih … Kartica je priročna, ker
nudi reševalcem in zdravnikom nujne informacije o
poškodovancu.
Zdravstvene kartice iHELP so na voljo v prostorih
KS Bitnje. V kolikor jo želite, nam v času uradnih
ur to sporočite na telefonsko številko 041 759 104,
preko Facebook strani Informator KS Bitnje, preko
elektronske pošte: info@bitnje.si oz. obrazca na spletni
strani KS Bitnje (https://bitnje.si/). Dostavimo vam jo
v vaš nabiralnik.
Starejšim občanom nad 80 let bomo kartice poslali po
pošti; prijava ni potrebna. Če se nam kakšno ime “izmuzne”, nam, prosim, sporočite, da to takoj uredimo.
Vir: spletne strani Mestne občine Kranj
Tomaž Ogris

Občanom je poleg
aplikacije na voljo tudi
iHELP zdravstvena
kartica, ki je primerna
za tiste občane, ki ne
uporabljajo mobilnih
telefonov, in na kateri
so ob njihovi privolitvi
na enem mestu zbrani
podatki o krvni skupini, alergijah, ogrožajoči

Inf orm acijski ta b li o krožišču
Poletno koronsko zatišje smo prostovoljci izkoristili
in v krožišče postavili na razpisu izbrano silhueto
lonca, ki skupaj z grbino v krožišču in položenimi
prodniki simbolno predstavlja naravne in kulturno
zgodovinske posebnosti naše krajevne skupnosti.
Grbina ponazarja prazgodovinske ostanke življenja
na vasi, tlakovani prodniki antično poselitev, silhueta
vrča pa ostanke bivanja naših prednikov v zgodnjem
srednjem veku. Življenje na tem območju je omogočala
plodna zemlja nad prodnimi in glinenimi nanosi ter
bližina vodotokov. Slednji pa predstavljajo elemente
naravnih posebnosti naše vasi.
Silhueta lonca, ki je približno petnajstkrat večja od
originala, spravljenega v vitrinah Gorenjskega muzeja
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v Kranju, je narejena iz kortena, posebnega jekla, ki
po dobrem letu dobi lepo naravno rjasto prevleko in
ne potrebuje barvanja.
Iluzorno bi bilo pričakovati, da bodo vsi krajni zadovoljni s takšno ureditvijo sredine krožišča. Ljudje smo si
različni tudi v okusih. Večina pa vendarle ocenjuje, da je
rešitev enostavna, estetska, nezahtevna za vzdrževanje
in da vsekakor prispeva k večji prepoznavnosti kraja.
Žal nam je koronska kriza preprečila, da bi projekt
dokončali. Obljubili smo postavitev informacijske table,
iz katere bi mimoidoči lahko dobili nekaj osnovnih
informacij o zanimivi zgodovini naših vasi, predvsem
pa kratko pojasnilo, kakšno sporočilo daje opazovalcem

tako oblikovana grbina krožišča in na njej postavljena
silhueta lončka.
Izbira primerne oblike informacijske table in optimalne vsebine zapisa na njej je zahtevno delo. Objekt
bo stal v bližini krožišča, zato je potrebno upoštevati
omejitve, ki jih zaradi prometne varnosti predpisuje
upravljalec regionalne ceste. Poleg tega mora biti tabla
takšna, da bo čim bolj skladna z okolico.
Odločili smo se za dve tabli v obliki vzdolžno prerezanega drevesnega debla. Narejeni bosta iz ukrivljene
kortenske pločevine. Na sprednji, ravni strani bo
tekst s fotografijami. Postavitev bo spominjala na

zasaditev drevesa. Podobna rešitev informacijskih
tabel že obstaja, zato smo zanjo pridobili soglasje
projektanta originalne postavitve.
Da smo lahko preverili, če njuna oblika in velikost
ustrezata potrebnim razmerjem v krožišču, nam je
domačin, mizarski mojster Stane Jezeršek, brezplačno
izdelal leseno maketo table. Poskusna postavitev je
pokazala, da je zamišljena rešitev primerna. Po pridobitvi soglasja upravljalca ceste bomo projekt dokončali
takoj, ko se življenje vrne v normalne tirnice.
Tomaž Ogris, predsednik KS Bitnje
Foto: Janko Proj

Kom e ntar na u vedb o vodova rst ven ega
obmo čja na področ ju Sorškega polja
de l ovne s k u pine Vrtina Sorško polje
(katere predstavniki smo tudi svetniki KS Bitnje)
Predstavniki delovne skupine Vrtina sorško polje smo
nad sprejetjem uredbe ogorčeni in presenečeni, kako
lahko odgovorni na Ministrstvu za okolje in prostor
tako lahkotno in brez prave udeležbe zainteresirane
javnosti sprejemajo za ljudi škodljive in omejujoče
zakonske akte. Zakaj menimo, da je uredba škodljiva?
Kot smo večkrat poudarili in o tem seznanili pristojne
na Ministrstvu za okolje in prostor, se na področju
Sorškega polja skrivajo zakopani industrijski odpadki,
ki so jih vozili iz propadajočih podjetij v industrijskih
conah Trata in Labore. Ti so v končali v peskokopih
(gramoznih jamah) po celotnem Sorškem polju. Najbolj
znani sta dve gramozni jami v neposredni bližini industrijske cone Trata in jame, ki so nastale s kopanjem
gline v neposredni bližini industrijske cone Laze. Ni
zanemarljivo dejstvo, da se vrtina na Sorškem polju
nahaja nedaleč od obeh gramoznih jam in v neposredni

bližini industrijske cone Trata. Dodatno pa se izcedne
vode iz industrijske cone Laze iztekajo v potok Žabnica,
ki v večini ponikne v podtalnico na Sorškem polju.
Poleg tega pa industrijska cona Laze nima urejene
kanalizacije, zato je količina tehnološke izcedne vode,
ki se izteka v potok Žabnica, še toliko večja.
Poleg tega pa je področje že tako ali tako zelo obremenjeno z vplivi kmetijstva in industrije, ni pa zanemarljiv
tudi vpliv tovornega in letalskega prometa. Nadalje pa
želi občina Škofja Loka po sredini Sorškega polja, prav
tako v neposredni bližini vrtine, zgraditi novo povezovalno cesto, ki bo še dodatno vplivala na kakovost
bivanja na tem področju.
Nedopustno nam je tudi, da se ščiti vodni vir, iz katerega se bo napajal sistem pitne vode, brez da bi se
naredile konkretne raziskave obstoječih kritičnih točk
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in se preučili vplivi industrije in kmetijstva na kakovost
vode, ki se bo črpala v sistem javne pitne vode. Brez
teh analiz se država RS in občina Škofja Loka igrata
z življenji prebivalcev, ki živijo na tem območju in
bodo koristili vodo iz te vrtine. Zanima nas, kdo bo
odgovarjal, ko bo počil sod, poln topil, olja, fenolov …,
ki je morda zakopan v gramozni jami, in onesnažil
celoten vodni vir na tem območju. Minister, župan,
predsednik vlade?
Dodatno pa bodo prebivalci, kmetje, obrtniki, podjetniki, ki živjo na tem območju, primorani plačevati
dodatne dajatve v obliki raznih študij in preveritev,
poleg tega pa bodo zaradi sprejete uredbe primorani
pri gradnji uporabljati posebne materiale in postopke,
s katerimi bodo finančno še bolj obremenjeni.
Področje Sorškega polja je že obremenjeno z varstvenim režimom, in sicer kulturno krajino Bitnje, ki že
tako ali tako vpliva na razvoj podeželja in omejuje normalno rabo nepremičnin ter otežuje razvoj kmetijstva
na tem območju. Člani delovne skupine Vrtina Sorško
polje se bojimo, da bo območje postalo “muzealija ”
(o. p. muzej na prostem), saj bosta nova uredba in
vodovarstveni režim še dodatno zaostrila življenje in
možnost delovanja na tem območju.
Ne glede na vse je območje Sorškega polja prvenstveno
namenjeno za pridelavo hrane. Z ukrepi, ki jih narekuje
uredba, pa bo kmetijstvo (ob že obstoječi tendenci
propadanja kmetij) še bolj ekonomsko nezanimivo za
mlajše generacije, ki bodo svoj kruh rajši iskali drugje.
Delovna skupina Vrtina Sorško polje se zavzema za
čisto okolje in enakomeren razvoj podeželja na tem
območju, vendar ne na račun poslabšanja kvalitete
pitne vode (kar nam narekuje tudi ustava RS), katera se
bo nedvomno zgodila s priključitvijo vrtine na Sorškem
polju. Prav tako pa tudi ne na račun poslabšanja
kvalitete življenja prebivalcev z novimi davščinami
in omejitvami.
Prebivalci Sorškega polja ne želimo biti predmet
trgovanja vode, kot se to lahko v prihodnosti zgodi.
Namreč - kot smo opozarjali, je s tveganji, ki jih ima
to območje, voda primerna le za industrijsko rabo. Pri
tem poudarjamo, da črpališče vrtine Sorško polje leži
tik ob občinski meji na strani Škofje Loke in je zato
dobrina vode pod upravljanjem tamkajšnega komunalnega podjetja. Skoraj vse vodovarstveno območje
pa predstavlja površina, ki zajema Mestno občino
Kranj. Pri tem poudarjamo, da bo življenje zaradi
potrditve takšne uredbe dražje za vse prebivalce, ki
živijo na vodovarstvenem območju Sorškega polja.
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Uredba pa taka, kot je, v sprejemanju niti ne predstavlja
podlage, ki bi omogočala, da bi se voda na tem območju
kdaj izboljšala do te mere, da bi lahko postala pitna.
Tako kaže, ob nameri, da uredba prvenstveno ščiti le
količino vode, ki jo to območje akumulira, je namen,
da naša dobrina odteka drugam in postane predmet
gospodarskega trgovanja.
Dodatno bi izpostavili, da želimo okolju, v katerem
živimo, nekaj vrniti, da bosta našim zanamcem življenje ter delo lažje, predvsem pa bolj kakovostno. V
ta namen so se že začeli odvijati koraki o postavitvi
večjega namakalnega sistema kmetijskih zemljišč na
Sorškem polju.
Pri tem v delovni skupini ugotavljamo, da uredba
taka, kot je, v postopku potrjevanja posega tudi na
področje namakanja kmetijskih zemljišč, in bo ta cilj
v prihodnje, ob sprejetju te uredbe, še korak dlje, če
sploh še uresničljiv in smotrn.
Povezava do Uredbe: https://www.uradni-list.si/
glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2868/uredba-o-vodovarstvenih-obmocjih-za-obcini-skofja-loka-in-gorenja-vas---poljane
Robert Langerholc, podpredsednik KS Bitnje

L onček v krožišču
V Bitnjah so na zahodnem robu vasi bogati glineni
nanosi, ki so jih prebivalci ob potoku Žabnica izkoristili
za razvoj lončarstva. Najstarejši ostanki te obrti so
vidni v ostankih rimske vile rustice (villa rustica) v
Sp. Bitnjah, v odkritih staroslovanskih grobovih v Sr.
Bitnjah in v za Krančižam najdenih glinenih retortah,
ki so jih bitenjški lončarji izdelovali za idrijski rudnik,
v katerih so več kot 150 let žgali živosrebrno rudo.
V Svetu krajevni skupnosti smo se odločili, da jedrni
del krožišča uredimo tako, da bo iz njega moč razbrati
določene naravne in kulturno zgodovinske posebnosti
kraja. Po opravljenem javnem natečaju smo se odločili
za izdelavo silhuete replike staroslovanskega lonca.
Zagotovili smo sredstva za njeno izdelavo, za postavitev
pa so poskrbeli prostovoljci. Na vrh lepo oblikovane
kupole krožišča smo postavili 400 kilogramsko silhueto, izdelano iz kortena, posebnega jekla, ki bo sčasoma
dobilo lepo, naravno rjavo zaščito, tako kot so jo dobile
fasadne plošče na kranjskem Globusu.

Hvala vsem prostovoljcem za nesebično pomoč in
mimoidočim za pohvale.
Ob zaključku postavitve silhuete je bila predvidena
manjša prireditev ob dokončanju projekta, a nam je
epidemija covid 19 to preprečila in bo tako slovesnost
morala počakati.
Tomaž Ogris, predsednik KS Bitnje
Foto: Tomaž Ogris

Lonček so izdelali v podjetju Laser Čepin, za idejno zasnovo je poskrbel Janko Proj, pri digitalizaciji
skulpture nam je pomagal Franc Rupar, za tehnične
podrobnosti je poskrbel Branko Ogris.
Za prevoz silhuete na krožišče je poskrbel Matevž
Šifrer, pri zaključnih delih gradnje je bil glavni Niko
Šušteršič, pomagali pa smo Tomaž Ogris, Branko
Ogris in Janko Proj.
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M e njave ob c estn ih svetilk
Krajani lahko v zadnjem času bolj varno hodimo po
ulicah naše krajevne skupnosti. Namreč, nekatere
starejše obcestne svetilke, ki ni so več skladne z uredbo
o svetlobnem onesnaževanju, so zamenjane z novejšimi
v led tehniki. Led svetila porabijo manj električne
energije, imajo daljšo življenjsko dobo ter boljši, širši
in bolje razporejen svetlobni snop, barvna svetloba pa
je bolj toplih barv. Nove svetilke naj bi bile približno
30 odstotkov varčnejše od starih in ustrezajo vsem
najnovejšim standardom in normativom stroke. Nove
svetilke so opremljene s tehnologijo, ki jakost svetlobe
v času od 22.30 ure do 4.30 ure dodatno zmanjša za 50
odstotkov, s čimer prihranimo pri energiji, hkrati pa
je manj svetlobnega onesnaževanja, kar je bistvenega
pomena za krajane.

V Svetu krajevni skupnosti opažamo, da krajani za
boljšo vidnost pri sprehodih v nočnem času v vse
večjem številu uporabljate odsevna telesa (kresničke,
trakove, lučke). Pohvalno!
Tomaž Ogris, predsednik KS Bitnje
Foto: Tomaž Ogris

Okolje in promet
Na Mestno občino Kranj (v nadaljevanju MOK) smo v zadnjem polletju
naslovili naslednje dopise, ki se tičejo urejanja okolja oz. potreb po
prenovi in ureditvi:
• potrebo po dodatnih opozorilnikih hitrosti vožnje,
• dopis za varnostno ureditev trikotnega križišča z ogledali blizu
nogometnega igrišča v Spodnjih Bitnjah,
• dopis glede stoječe vode in hrupnega jaška na cesti v Zgornjih Bitnjah,
• dopis za obnovitev cestišča od krožišča Bitnje proti pokopališču
(cesta v Škofjo Loko),
• potrebo po čiščenju struge potoka Žabnica.
Rezultati preteklih dopisov so: urejeno je bilo obcestno grmovje na zahodni
stranih krajevne skupnosti, delno je urejena tudi problematika zaledne
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ceste. Kar se tiče obcestnega grmovja, je to sedaj lepo urejeno, potrebno
bo pa urediti še drevje, ki sega na cesto. To naj bi uredili v naslednji fazi.
V prejšnjem mesecu so očistili zgornji del potoka Žabnica, kar lahko
preberete v posebnem članku.
Še vedno se pogovarjamo o ureditvi avtobusnih postajališč; trenutno se
tehtnica nagiba k montaži tipskih postajališč (takšnih, kot so postavljena
po drugih delih MOK). Strošek naj bi bil manjši, težnja pa je k poenotenju
z ostalimi kraji v MOK.
Blizu smo tudi postavitvi o prepovedi vožnje tovornega prometa (razen
za lokalni promet). Vse prevečkrat se še vedno zgodi, da v vas zaidejo
tovornjaki s priklopniki in se potem v kakšni ulici zagozdijo.
Pred kratkim je vlada sprejela Uredbo o vodovarstvenih območjih
za občini Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane. Eno izmed zaščitenih
vodovarstvenih območij je tudi celotno Sorško polje. Pri gradnji in
ravnanju z zemljišči bo po novem potrebno upoštevati nekatere ukrepe
za zaščito podzemnih voda. V postopku obravnave uredbe smo skupaj
z MOK podali pripombe glede možnosti širitev stavbnih zemljišč in
kmetijstva. Pripombe so bile v večjem delu upoštevane tako pri širitvah
kot na področju kmetijstva, kjer je sedaj dovoljeno tudi namakanje z
namakalnim sistemom. Računamo, da bo sprejeta Uredba na dolgi rok
imela tudi pozitiven vpliv na industrijsko cono Laze, saj so po novem
postavljena strožja okoljevarstvena pravila.
Na nekaterih področjih se stvari še niso premaknile, in sicer pri ureditvi
otroškega igrišča oz. vaškega središča. Pri tem se še naprej trudimo, da
bi iz mrtve točke premaknili tudi to.
Tomaž Ogris, predsednik KS Bitnje
Foto: Tomaž Ogris, Janez Kern
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Dogaja

Naša prva srečanja so že za nami; prvo smo še uspele
imeti v prostorih KS Bitnje, naslednja pa že preko
video druženja. Virus nas ne bo ustavil pri branju,
samo malo se bomo prilagodile.
Podajava še seznam knjig, ki jih bomo prebirale v
tej sezoni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BK S or ško polj e
Novo bralno sezono smo začele zelo optimistično.
Že septembra smo se vključile v vseslovensko bralno
akcijo, imenovano Nacionalni mesec skupnega branja.

Emily Bronte: Viharni vrh (september),
Delia Owens: Tam, kjer pojejo raki (oktober),
Mary Bason: Slikarka (november),
Maja Lunde: Zgodovina čebel (december),
Drago Jančar: In ljubezen tudi (januar),
Raynor Wimm: Prežeta s soljo (februar),
Chanel Cleeton: Naslednje leto v Havani (marec),
Frederik Backman: Mi smo medvedi (april),
Veronika SimonitiI: Ivana pred morjem (maj).

In ne pozabite: “Branje je znižana vozovnica do kamorkoli.” – Mary Schmich
Maruša in Mateja
Fotografije: Arhiv KUD Bitnje

Organizirale smo tri dogodke, a smo žal zaradi okužb
s koronavirusom izpeljale samo prvega. A smo kljub
vsemu vesele, saj smo pridobile podmladek in svež
veter v Bralni krožek Sorško polje. To je bil tudi eden
izmed naših ciljev, poleg tega pa tudi vzpodbuditi
branje kvalitetnih knjig in povečati obisk knjižnic.
Dogodek smo pripravile pred trgovino Štacunca.
Pristopile smo z Vandotovimi junaki in Vandotovimi
deli. Oblekle smo se v junake iz Vandotovega Kekca ter
organizirale delavnico izdelave kazalk in izmenjavo
knjig. Za obiskovalce smo pripravile tudi pastirsko
malico - kislo mleko in žgance.
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Č iš če nj e s truge potoka Ža b n ica
Poletni sprehodi so me vodili tudi ob potoku Žabnica.
Na več krajih opazujem potok in z veseljem ugotavljam, da se vanj vrača življenje. Ribe, race, mogoče
se vrnejo tudi raki. Vendar pa je na velikih delih
urejena kamnita struga postala srh vzbujajoča, saj je
bila kotanja napolnjena z bujnim rastlinjem, ki se je
dvigovalo visoko proti nebu. Vsakič sem pomislila,
kako se bo po tej zaraščeni strugi pretakala visoka
voda, ki bo posledica dežja in nalivov, katerim smo
priča v zadnjih letih. Sem in tja sem se spomnila tudi
stanovalke ob potoku, ki mi je večkrat omenila, da se
po strugi zadržujejo in skrivajo tudi podgane. Glodalci,
ki delajo škodo, prenašajo bolezni in se izredno hitro
razmnožujejo.
Noč na 24. julija je prinesla hudo nevihto, ki je nad
našo vas stresla neizmerne količine vode in sodro, ki
je zapolnila odtočne jaške in povzročila poplave cest
in poplavila veliko objektov. Tudi naša hiša je doživela
poplavo kleti in takoj sem pomislila na vaščane, ki
živijo ob potoku. Je struga dovolj pretočna, da bo
»požrla« vso meteorno vodo, ki se steka s cest, jarkov,
streh … v potok?
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V avgustu sem naredila nekaj fotografij struge potoka
Žabnica, ki sem jih s spremnim besedilom poslala na
spletno stran mestne občine Kranj KrPovej https://
www.krpovej.si/, kamor se lahko občani obrnemo
s težavami in problemi skupnosti. Opisala sem naš
problem, da je struga potoka zaraščena, polna mulja in
odloženih vej in kamenja, da nas je strah prihajajočih
mesecev in da se v strugi zadržuje vedno več neželenih
prebivalcev – podgan.
Pred dobrim tednom pa sem bila prijetno presenečena,
saj sem opazila, da so delavci pričeli čistiti strugo
potoka. Neverjetno hitro in zelo profesionalno so
izvajali dela ter za seboj počistili tudi cesto. Upam, da
so se lotili tega projekta tako, da bodo počistili celotno
strugo do vasi Žabnica in naprej ter tako preprečili
poplavljanje v vasi Žabnica.
Ker pa je potok v naši vasi in leži ob lastniških parcelah,
mogoče ne bi bilo slabo, če bi tudi sami lastniki parcel
ob potoku poskrbeli za posek rastlinja in bi se s tem
izognili hitremu zaraščanju.
Tatjana Muraja Oblak
Foto: Tatjana Muraja Oblak

Dedek Mraz!
Tudi letos bo naše otroke (do starosti 7 let) obdaril decembrski
mož! Z vašo pomočjo, dragi straši, bomo zbirali prijave.
Zato vas lepo prosimo, da na mail (ks.bitnje@gmail.com) pošljete
podatke: ime, naslov, telefonsko številko in starost otroka.
Prijave zbiramo do 20. 12. 2020.

Darilce bomo predstavniki krajevne skupnosti postavili pred vrata.
Predhodno vas bomo o tem obvestili.
V upanju, da se prihodnje leto ponovno razveselimo otroškega smeha
ob obdarovanju in otroški dramski igri, vas lepo pozdravljamo.
KS Bitnje

Dedek Mraz
(Janez Bitenc)

Davi zarana pobelil je sneg

travnike, polja, doline in breg.

In že Dedek Mraz zapregel v sani
konjičke je tri,

pa hajd v našo vas!
Koše igrač in slaščic za cel vlak

dal je otrokom prijazen možak.

Zdaj pelje ga pot kot veter naprej,
po svetu brez mej,
na jug in na vzhod.
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Novice iz DU B itn je Stra žišč e
V prvih dneh novega leta smo pobirali članarino
društva in članarino za Vzajemni posmrtninski sklad
ter svojim članom razdelili zgibanko z letnim programom društva. V februarju smo uspešno izvedli
tradicionalno pustovanje v Šmartinskem domu.
V marcu se je naše delo ustavilo. Pojavil se je nepredvideni korona virus covid 19 in življenje se je
zelo spremenilo. Ostali smo doma, nič več druženja
s prijatelji, naša spremljevalka je postala maska. To je
trajalo skoraj tri mesece. Potem smo pričeli z našimi
aktivnostmi, seveda v skladu z navodili ter ukrepi
vlade in stroke.
V poletnih mesecih smo izvedli kar nekaj aktivnosti:
obiskali smo starejše člane nad 85 let starosti ter jih
razveselili s skromno pozornostjo, v sodelovanju z
RK Kranj smo izvedli kontrolo holesterola, sladkorja
in pritiska, zopet smo šli v hribe, na turistične izlete,
kopalne izlete, kratke pohode, kolesarske izlete, imeli
smo umovadbo in balinanje, pričeli s klekljanjem in
kvačkanjem ter vitalis vadbo. Zaradi vseh ukrepov je
bila manjša udeležba pri aktivnostih, a je bilo predvsem
| 14 | informator 54 | gruden 2020

lepo in veselo. Četudi smo nosili maske, druženje res
veliko pomeni v našem življenju.
V oktobru se je stanje v državi poslabšalo, virus se je
zelo hitro širil in spet smo končali z delom. 5-dnevno
letovanje smo morali odpovedati v jutranjih urah
prav na dan odhoda, ker smo bili čez noč v rdeči
coni. Glede na razmere v državi smo za letos verjetno
končali z našim programom. V programu smo imeli
še martinovanje in prednovoletno zabavo. Na obeh
prireditvah je bila običajno udeležba zelo številčna,
kar dokazuje, da ljudje rabijo zabavo in druženje. Vse
to dela ljudi bolj zdrave in odporne in je dobrodošlo v
tej hudi preizkušnji, ki nas je doletela.
Upamo, da bomo v novem letu spet bolj sproščeno zaživeli, maske pospravili in uspešno premagali epidemijo.
Vsem želimo zdravja, veliko optimizma in seveda brez
okužbe virusa.
Marija Bogataj
Fotografije: Arhiv DU Bitnje Stražišče

RKS OZ Kranj - Terenske krvodajalske akcije - 2021
DAT UM

K RA J

VA B L J E N E KO RK

21. 1. 2021

KR GASILCI 1

VODOVODNI STOLP, ZLATO POLJE, CENTER, GOLNIK, STRUŽEVO, KOKRICA,
ŽABNICA - BITNJE, ČIRČE

1. 2. 2021

ŠENČUR 1

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

2. 2. 2021

PRIMSKOVO 1

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

11. 2. 2021

PREDDVOR

PREDDVOR, BELA - BAŠELJ, KOKRA, JEZERSKO, TRSTENIK

2. 3. 2021

CERKLJE 1

CERKLJE, ZALOG, VELESOVO

2. 5. 2021

KR GASILCI 2

VODOVODNI STOLP, ZLATO POLJE, CENTER, GOLNIK, STRUŽEVO,
KOKRICA, ČIRČE

3. 6. 2021

DUPLJE 2

DUPLJE, NAKLO, GOLNIK, PODBREZJE, GORIČE

21. 6. 2021

PRIMSKOVO 2

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

1. 9. 2021

KOKRICA

KOKRICA, PREDOSLJE, STRUŽEVO, BRITOF, PODBREZJE

2. 9. 2021

ŠENČUR 2

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

5. 10. 2021

CERKLJE 2

CERKLJE, ZALOG, VELESOVO

28. 10. 2021

STRAŽIŠČE

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

T e r ens k e k rvodaja lske a kcije
V vpogled vsem krvodajalcem posredujem načrtovane terenske krvodajalske
akcije za leto 2021. Glede na ukrepe, ki so trenutno aktualni in se napovedujejo
tudi na začetek leta 2021, ste že seznanjeni, da potekajo krvodajalske akcije
nekoliko drugače. Z ZTM, RKS in OZRK Kranj, Komisijo za krvodajalstvo, ki
je akcije potrdila, vam posredujem informacijo, kje in kdaj v naši neposredni
okolici pod okriljem RKS OZRK Kranj terenske akcije potekajo. Še vedno pa imate
možnost individualnega darovanja krvi, s predhodno napovedjo, ko krvodajalec
prejme datum in uro prihoda na krvodajalsko akcijo. Te potekajo trenutno le na
ZTM Ljubljana, saj CTE Jesenice zaradi ukrepov ob korona okužbah ni aktiven.
Za leto 2021 imamo RKS OZK planiranih 12 terenskih krvodajalskih akcij, h
katerim lepo vabljeni tudi krvodajalci Bitenj. Za vse informacije se lahko obrnete
na tel. številko 040 155 868.
Predsednica komisije za krvodajalstvo RKS OZRK
Marjana Jekovec
Kranj, november 2020
Foto: Arhiv KORK Bitnje
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Us t varjal n i krožek na da ljavo
Novo ustvarjalno sezono smo začele precej optimistično. S somentorico Tatjano sva imeli namen razpisati
različne delavnice tudi za zunanje udeleženke. Pa
nam je naša srečanja spet preprečila epidemija. Kljub
temu, da se pomenkujemo le preko elektronske pošte
ter se kdaj pa kdaj vidimo preko video klica, pridno
ustvarjamo. Naš prvi skupni projekt v novi sezoni je bil
tako imenovan šal ovratnik. Delno skvačkani in delno
spleteni nas bodo v hladnem vremenu greli. Nekaj smo
jih izdelale tudi za naše najbližje in prijatelje, ki jih
bodo dobili v dar ob prihajajočih praznikih. Seveda je
sedaj sezona toplih oblačil: kap, puloverjev, jopic. Tudi
teh smo se lotile in bodo greli naše otroke in vnuke.
Razveseljevale pa jih bodo tudi kvačkane igračke, kot
so medvedki, zajčki, pingvinčki …
Pridružile pa smo se tudi projektu Mala pozornost za
veliko veselje. Za ljudi, ki bivajo v domovih in centrih
za starejše po Sloveniji bomo tudi me prispevale ročno
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izdelane voščilnice. Cilj je, da cela Slovenija zbere 21
tisoč prazničnih voščilnic za vse ljudi, ki bivajo po
domovih. Taka mala pozornost starostnikom nariše
nasmeh na obraz in prižge iskrico v očeh. Vsak prejem
nik, ki je sedaj lahko zelo osamljen, saj nima obiskov,
bo vesel voščilnice ter lepih želja in pozitivnih misli,
ki smo jih napisale ročno in čitljivo.
Kako bo z našimi srečanji v prihodnje, ne moremo
vedeti. Seveda si želimo, da skupaj ustvarimo še veliko
lepih izdelkov. Zdaj je na nas, da pripomoremo k
izboljšanju skupnega zdravja Slovenije. Upamo, da se
stanje kmalu umiri in da bomo kmalu spet zdravi ter
se bomo lahko svobodno gibali in družili. To so tudi
naše največje želje za prihajajoče leto 2021, seveda
pa si želimo tudi veliko sreče, veselja in vsega lepega.
Mateja Arhar, mentorica ŠK
Foto: Arhiv KUD Bitnje

Us t varja lna ga silska
m l adina Prostovoljn ega
gas il skega društ va
Bitn je
V gasilskem društvu je pomembna vrednota povezanost članov,
predvsem pa to velja za naše najmlajše. Tradicija je, da vsako leto v
gasilskem domu pripravimo ustvarjalno delavnico, kjer mladi gasilci
in gasilke rezljajo buče. Letošnje razmere tega niso dopuščale, zato
smo se odločili za drugačen pristop. Kar pomeni: če mladi gasilci in
gasilke ne smejo v gasilski dom, pa pridejo mentorji na dom. V gasilski
kombi smo tako naložili buče, ki so bile donacija kmetije »Pr’ Pevč«
in kmetije »Pr’ Jurju« in obiskali vseh 33 aktivnih mladih v našem
gasilskem društvu. Predstavljate si lahko, kako so bili veseli našega
obiska. Na tak način smo jim omogočili, da so vseeno lahko ustvarjali,
vendar v domačem okolju. Navdušenje, dobra volja in hvaležnost, to
so besede, ki opisujejo ta dan. Utrinke in končne izdelke buč pa si
lahko ogledate v filmu, ki je objavljen na Facebook strani Prostovoljno
gasilsko društvo Bitnje. Tam najdete tudi objave aktualnih dogodkov,
veseli pa bomo, če stran všečkate in nam podate kakšen komentar.
Urška Habjan, ngč.
Mentorica mladine PGD Bitnje
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Ozavestimo

K ako si v čas u e pide mije, dela in šola n ja
od d oma p oe no s taviš kuha n je?
Imamo epidemijo in karanteno. Marčevsko smo pre
brodili precej stresno, kajti strah nam je onemogočal
normalno življenje. Bilo nas je strah pred boleznijo in
neznanim. Reševalo nas je pomladno vreme in misel
na poletje, ki je prihajalo.
Sedaj, v drugi karanteni pomlad še ni blizu, prihajajo
mrzli zimski dnevi. Ampak ne izgubimo upanja, kajti
imamo srečo, da živimo v čudovitih Bitnjah, obdani
s čudovito naravo in mnogimi pešpotmi. Gozd nam
ponuja bogate razglede in čist zrak. In seveda ne
pozabimo, kaj vse nam ponuja naše Sorško polje in
to je tudi naše prvo pravilo pri kuhanju.
Vsi smo pristali v istem »šmornu«. Zaprle so se šole,
zaprli so se vrtci, otroci se šolajo od doma, večina
staršev delo opravljajo od doma ... Ob vsem tem natrpanem urniku in stresu pa bi radi še vseeno ujeli čas
za polnovredni obrok. Lahko se držimo minimalnih
pravil, ki nam dokaj olajšajo kuhanje in priprave na
naše obroke.
1. Lokalno (kislo zelje, kisla repa, krompir, zelje,
cvetača, ohrovt).
2. Organiziranost - že v nedeljo se domenimo, kaj
bo na meniju čez teden. Tako organizirani se tudi
odpravimo nakupovat.
3. Obrok skuhajmo za več dni - Kaj je boljšega, kot
pogreta jota od prejšnjega dne?
4. En dan naj kuhajo otroci. Tukaj predvsem po
trebujete mirne živce.
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5. Naročimo jed iz lokalne gostilne in jo podprimo.
6. Skuhajte jed za brata ali sestro in mu jo brezstično dostavite. Seveda vam bo uslugo vrnil/a in to
pomeni en dan brez kuhanja.
Veliko preprosteje je, da si jed skuhate že v večernih
urah, če vam to le dopušča čas.
Naše najljubše jedi pa so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

telečja hrenovka, pire krompir in špinača,
fižolova juha in palačinke,
ričet,
segedin,
goveji golaž in polenta,
krvavice in kisla repa,
rižota,
obara in ajdovi žganci,
pečenice, matevž in dušeno kislo zelje,
govnač,
porova juha in štruklji,
bolonjska omaka in špageti,
puran v smetanovi omaki in njoki,
bučna juha in jabolka v srajčki (po bitenjško
- potomflni).
Pravilna in uravnotežena prehrana nam pomagata
ohranjati odpornost, ki se s tako okrepljeno uspešno
borimo proti virusu.
Ostanite zdravi!
Zapisala: M. L.

Recepti
Hranilno spenjeno maslo za telo v zimskem obdobju
V času ogrevalne sezone imamo v prostorih pogosto suh zrak, kar se hitro odrazi tudi na koži. Ta postaja suha,
luščeča, lahko privede tudi do srbečice. V izogib suhi koži si lahko kar doma pripravimo domače spenjeno
maslo za telo iz le treh sestavin. V manjši posodi nad soparo stopimo 80 g karitejevega masla in mu dodamo
20 ml hladno stiskanega olja. Posodo postavimo za nekaj ur v hladilnik. Ko se masa začne spet gostiti, dodamo
10 kapljic priljubljenega eteričnega olja in mešanico stepamo z metlicami
za smetano, dokler ne dobimo belega puhastega masla. Takšno maslo
ne potrebuje konzervansa, saj ne vsebuje vode. Rok uporabe je pol leta,
shranjujemo ga v kopalnici, da ohranja primerno mehkobo. Maslo nanesite
na vlažno kožo, ki bo ob redni uporabi postala mehka in prijetna.
Karitejevo maslo lahko nadomestimo s kakavovim ali mangovim maslom,
od olj pa lahko uporabimo kokosovo, jojobino ali mandljevo. Masla in olja so
nam na voljo v nekaterih specializiranih prodajalnah in tudi preko spleta.

Preprosta osvežilna sladica s kakijem
Uživanje kakija v jesenskem času pripravi naš imunski sistem za boljše
delovanje v boju proti raznim prehladnim obolenjem. Vsebuje namreč
nekatere vitamine kompleksa B, vitamin C in pa predvsem veliko betakarotena, ki poleg tega, da daje kakiju lepo rdečo barvo, deluje kot antioksidant. Kaki lahko jemo samostojno, lahko ga pretlačimo in ga dodamo
h kosmičem, lahko pa v nekaj minutah pripravimo osvežilno sladico.
Kaki zelo na hitro zmiksamo v mešalniku. V večji kozarec ali skodelico
nadevamo izmenoma plasti kakija in plasti grškega jogurta. Na vrhu
lahko potresemo s kakavom ali nastrgano čokolado. Večji sladokusci
lahko plast grškega jogurta nadomestijo s kremo, ki jo pripravijo iz 100
g mascarponeja, 100 g stepene sladke smetane, 20 g sladkorja v prahu in
ščepca vanilije v prahu. Sladico lahko postavimo za nekaj ur v hladilnik
ali pa jo pojemo kar takoj. Če do sedaj še niste verjeli, vas bo pa zagotovo
ta sladica prepričala, da si kaki zasluži sloves sadeža bogov.

Čips iz kodrolistnega ohrovta
Slanim prigrizkom se marsikdo ne more upreti, zato dostikrat iščemo v shrambi
vrečko čipsa. Za tiste dni, ko v shrambi čipsa ni, imamo pa na vrtu kodrolistni
ohrovt, si lahko pripravimo čips kar iz te zimske zelenjave. Ohrovt preživi tudi
temperature pod ničlo in je z vsako zmrzaljo še boljši. Celo zimo nam tako zagotavlja
veliko vlaknin, vse vitamine skupine B, vitamin C, mangan, selen in cink.
Postopek je hitrejši od vožnje do najbližje trgovine: ohrovtu obtrgamo zunanje
liste, jih splaknemo z vodo, dobro osušimo s papirnato brisačko ter odstranimo
pecelj in trdi osrednji del lista. Liste natrgamo na poljubno velike kose, jih damo
v skledo in jih pokapljamo z olivnim oljem. Ohrovt začinimo s soljo in česnom v
prahu, ljubitelji pikantnega pa ga lahko začinijo z mletim čilijem. Tako pripravljen
ohrovt damo na s peki papirjem obložen pekač in za približno 10 minut postavimo
v pečico, ogreto na 180 °C. Čas peke je precej odvisen od pečice, končni rezultat pa
je hrustljavo zapečen ohrovt.
Recepti in fotografije: V. H.
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K am z a vik e nd ? Na izlet v c on e b rez koron e!
Leto 2020 bo zaznamovalo kar nekaj tednov, ki smo ali pa jih bomo preživeli zaprti v svoje občine, toda
Bitenjčani imamo pri tem kar nekaj sreče. Mestna občina Kranj, ki se bohoti na 150 kvadratnih kilometrih, je
na primer kar enaindvajsetkrat večja od najbolj utesnjene lokalne skupnosti v Sloveniji, komaj 6,9 kvadratnih
kilometrov velikih Odrancev. Najvišji vrh naše občine je 2132 metrov visok Storžič, prava poslastica za ljubitelje
gora, za primerjavo pa se Šenčurjani lahko vzpnejo le na skromnih 740 metrov visoko Apnišče.
Če vrh Sv. Jošta osvojite že skoraj miže, predstavljamo nekaj izletniških točk, ki bodo všeč tudi tistim z
majhnimi otroki.

Slap Šum in/ali učna pot Rovnik
Zgornja Besnica, zaselek Nova vas
Peljemo se skozi Zgornjo Besnico in na koncu Nove vasi parkiramo na
primernem mestu v bližini usmerjevalne table za slap Šum. Od glavne
ceste do slapa je kakih 15 minut hoda: sprva po asfaltni cesti, nato pa po
gozdu, od koder zavijemo na varovano pot z ograjo. Spustimo se po strmi
poti, ki nas pelje mimo razgledne ploščadi nad slapom vse do dna. Slap
pada 22 metrov v globino in je del potoka Nemiljščica. Ko se vračamo,
lahko na jasi med naseljem in robom gozda opazimo klop na sončni
legi, kjer je tudi v hladnem delu leta lahko prijetno toplo. Če imamo več
časa, je nekaj deset metrov naprej od usmerjevalne table za slap Šum ob
glavni cesti tudi izhodišče za tri kilometrsko krožno učno pot Rovnik.

Park Brdo
Predoslje
Park je odprt vsak dan od sončnega
vzhoda do mraka. Vstopnina je skromna: 2 evra na osebo oziroma 4 evre na
družino. Pri kar 500 hektarih površin je
malo verjetno, da se bomo v parku znašli
v gneči. Pri tem je park sam po sebi
velikanska zelena površina, kjer lahko
mirno zaužijemo celo kak priboljšek
na prostem in smo brez maske celo v
obdobju najstrožjih ukrepov. V parku
namreč od 9. do 17. ure obratuje Kavarna
Zois s ponudbo pijač in prigrizkov, ki jih
odnesemo s seboj. Kot lahko preberemo
ob vstopu v park, s plačilom vstopnine
prispevamo k izvajanju ukrepov za
zaščito redkih živalskih in rastlinskih
vrst, ki živijo na posestvu Brdo v sklopu varovanega območja Natura 2000.
Otrokom utegne biti všeč pogled na
športni objekt in nogometne površine,
ki so del Nacionalnega nogometnega
centra Brdo.
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Sv. Primož in Felicijan (Jamnik)
Nemilje
Skozi Spodnjo in Zgornjo Besnico se zapeljemo do
Nemilj vse do gostilne na Razpokah, kjer zavijemo
desno in kmalu zapustimo glavno cesto ter parkiramo na novem parkirišču, ki pa je zlasti ob lepem
vremenu premajhno za vse obiskovalce. Od tam na
Jamnik vodi markirana pot, kjer v največ uri hoje skozi
gozd dosežemo slikovit vrh s cerkvico Sv. Primoža in
Felicijana, eno izmed zvezd slovenskega Instagrama.
Vrh je precej obiskan, a hkrati dovolj razpotegnjen,
da vsakdo najde prostor zase.

Velika Poljana in/ali Krničarjeva koča na planini Javornik
Povlje
Do vasi Povlje se peljemo mimo Kokrice proti Golniku in zapeljemo skozi vas Trstenik. Nad vasjo lahko parkiramo
blizu večje informativne table, ki označuje učno pot pod Storžičem, ali pa ob cesti, saj zna biti gneča kar precejšnja. Od table se ob pomoči označb lahko po markirani poti (1,5 ure) napotimo na Veliko Poljano ali na planino
Javornik (2 uri), od koder je prav tako mogoče nadaljevati pot do Velike Poljane (in obratno). Velika Poljana, ki je s
prostim očesom vidna celo s Sorškega polja, je prostrana planina, med potjo navzgor pa glede števila pohodnikov
ni primerljiva z Joštom. Poznojesenski dnevi v času
pisanja tega prispevka so bili na Poljani presenetljivo
topli, a po drugi strani se je sin ob aprilskem zaprtju
v občine tam sankal na zadnji zaplati snega. Planina
Javornik je celo še nekoliko manj obiskana, a zato nič
manj slikovita točka, od koder sta za nekoliko bolj
pripravljene le še dve uri vzpona do vrha Storžiča. Za
bolj podroben opis poti obiščite portal hribi.net, na
poti pa sledite usmerjevalnim tablam in markacijam.
Maja Kalan Pongrac
Foto: Luka Pongrac, Maja Kalan Pongrac

Zgornje Bitnje 286, 4209 Žabnica
telefon: 040303453
www.refleksoterapijapintar.si
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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.
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Skupne strani KS Bitnje in KS Žabnica
uredništvo: Tomaž Ogris, Marija Zakrajšek Martinjak,
Maruša Langerholc, Mateja Arhar, Mirjana Jurjevec Porenta
oblikovanje: Janja Baznik
tisk: Tiskarna Peg
fotografija na naslovnici: Uroš Krek (Informator)
in Tomaž Demšar (Žabca)

Obve s til o kraja nom – K rajevn e
s k u pnos ti v Mestn i ob čin i K ra n j
Krajane obveščamo, da za vse informacije glede delovanja krajevnih skupnosti
na področju Mestne občine Kranj lahko pokličete Oddelek za mestni svet in
krajevne skupnosti:
na telefon 04 2373 221
ali pišite na nov elektronski naslov, odprt posebej za krajevne skupnosti:
e-naslov: KS.Kranj@kranj.si
Več informacij na: https://www.kranj.si/mestna-obcina/
krajevne-skupnosti
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P r i z na n j i M e s tne občin e K ra n j
tok r at t u di v Kr aj e v n i skupnosti
B i t n j e in Ž abnica
Zelo smo veseli, da sta letos dobitnici nagrad, ki jih
podeljuje Mestna občina Kranj, tudi gospa Marjana
Jekovec iz Krajevne skupnosti Bitnje ter gospa Alenka
Boh, ki že vrsto let poučuje na Podružnični šoli Žabnica.

Listino o priznanju Mestne občine
Kranj je za prispevek h kakovosti
življenja v Krajevni skupnosti
Bitnje in za skrb za sokrajane
prejela gospa Marjana Jekovec.
Gospa Marjana Jekovec je od nekdaj sodelovala s krajani
Bitenj, vzpodbujala medgeneracijsko sodelovanje v
kraju in kot članica Sveta Krajevne skupnosti Bitnje
prispevala ideje za izboljšanje življenja v kraju.
Zavzemala se je za izgradnjo novega vrtca v Zgornjih
Bitnjah in vzpodbujala izvedbo investicije. Gospa
Marjana je pripravljala različne prostovoljne delavnice
za otroke in nastope otrok za različne krajevne prireditve (Prihod pomladi, obisk Dedka Mraza, Miklavževanje
...). Sedaj, ko se je upokojila, kot predsednica Krajevnega
odbora RK Bitnje veliko svojega prostega časa nameni
delu za Rdeči križ Kranj. Vsako leto v imenu KS Bitnje
in Rdečega križa ob novem letu obišče najstarejše
krajane v krajevni skupnosti. Spomladi je ob izbruhu
epidemije covid 19 takoj priskočila na pomoč pri
razdeljevanju mask najbolj ogroženim krajanom na
območju Krajevne skupnosti Bitnje.
Gospa Marjana Jekovec se s svojim prostovoljnim delom celo življenje trudi prispevati h kakovosti življenja
krajanov, predvsem krajanov v stiski.

Gospa Alenka Jenko Boh pa je prejela
prestižno Veliko Prešernovo
plaketo Mestne občine Kranj, in
sicer za za uveljavljanje glasbene
kulture in pedagoško delo z mladimi.
Glasbena pot gospe Alenka Boh v Podružnični šoli
Žabnica se je pričela že v času študija. Na šoli je začela
voditi pevski zbor. Ob zaposlitvi se je posvetila še
krožku kljunaste flavte. Z delovanjem obeh skupin
je ves čas bogatila šolske proslave, prireditve društev
in organizacij v Žabnici in Bitnjah. Z glasbenima
krožkoma, v katerih je bilo večje število učencev, so
vsako leto pripravili tradicionalni božično-novoletni

koncert ter zaključni koncert ob koncu šolskega leta.
Plod njenega dela je tudi nekaj učenk, ki študirajo glasbo, ena celo v tujini. Z občutkom je pripravljala celoten
program komemoracije pri spomeniku NOB v Žabnici.
Z glasbenim programom je vsako leto sodelovala na
proslavi ob spomeniku na Planici v počastitev borbe
v Rovtu. Razen nekaj zadnjih let je vedno zastopala
šolo Stražišče na občinski pevski reviji. Udeležili so se
tudi medobčinske revije pevskih zborov na Jesenicah.
Na nastopih so bili vedno pohvaljeni. Zadnja leta je
bila pobudnica in organizatorka prve revije zborov
v OŠ Stražišče.
Odmevna je bila otroška spevoigra Kresniček Radovana
Gobca, ki jo je s pomočjo sodelavk pripravila že trikrat
z različnimi generacijami otrok. Vsakič je bilo več
ponovitev. Izvedena je bila v dvorani ali na prostem in
tudi pod vaško lipo. Obiskovalci so delo z navdušenjem
pozdravili. Zadnjo izvedbo je moderniziral glasbenik
Blaž Pucihar, tako da je poleg igralcev in zbora nastopal
še orkester flavt. Predstavo so izvedli doma, v KS
Stražišče, gledališču Loški oder in na Nami za Ločane.
Lani je prav tako s sodelavkami in z glasbenikoma
Blažem in Ano Pucihar pripravila glasbeno pravljico
Lunina čarobna flavtica, ki jo bodo še ponavljali.
Njeno uspešnost in ljubezen do glasbe dokazuje tudi
dejstvo, da je leta 2000 s pomočjo muzikologa Julijana
Strajnarja izdala kaseto Novi kos, ki je bila prvič
predstavljena marca 2000 na SAZU v Ljubljani. Gospod
Strajnar je priredil nekaj Ijudskih skladb za zbor
PŠ Žabnica. Druga predstavitev je bila na Kovačevi
domačiji v Mali Nedeljici pri Turnišču. Na osnovni
šoli Turnišče je otroški pevski zbor PŠ Žabnica tudi
gostoval. Stkalo se je prijateljstvo in učenci iz Turnišča
so naslednje leto obisk vrnili. Da je pevski zbor kvaliteten, pove tudi dejstvo, da so leta 2009 nastopili na
prireditvi v Prešernovem gledališču Kranj na proslavi
in podelitvi nagrad in priznanj MO Kranj.
V okviru Zavoda za šolstvo Slovenije je z glasbeno temo
dvakrat predavala na seminarju za učitelje iz Porabja.
Več kot 20 let je bila pevka in dlje časa tudi tajnica
Učiteljskega zbora Emil Adamič Slovenija.
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Letos mineva 40 let, odkar je prevzela otroški pevski
zbor na PŠ Žabnica. V kraju skoraj ne mine prireditev,
da na njej ne bi sodelovala tudi Alenka s svojimi
učenci, pa naj bo to s pevskim zborom, s flavtami
ali recitalom, največkrat pa se vse to prepleta. Poleg
tega, da je srčna učiteljica, da jemlje svoj poklic kot

poslanstvo ter službi in šolskim aktivnostim namenja
tudi svoj prosti čas, je tudi pomembna nosilka kulturne
dejavnosti v kraju in okolici.
Obema dobitnicima priznanj Krajevni skupnosti Bitnje
in Žabnica iskreno čestitamo!

Na r e di mo, k ar j e mo goč e
d ob r e ga za tis te , k i so
v ž i v lj e nj u na naš i poti

V petek, 20. novembra, je v avli Mestne občine Kranj potekal sprejem
občinskih nagrajencev. Med njimi sem bila tudi jaz.
Sama organizacija je potekala v skladu z omejitvami in upoštevanjem
priporačil NIJZ, a klub temu menim, da smo vsi polni prijetnih občutkov
pričakovali tako župana g. Matjaža Rakovca kot nadaljnji protokol. Med
udeleženci oz. prejemniki priznanj je potekala sproščena komunikacija,
čeprav smo bili z maskami in z varnim razmikom. Meni se je zdelo kljub
vsemu slavnostno in hvala vsem, ki ste bili predlagatelji in ste opazili
moje aktivnosti v KS.
Prejela sem Listino o priznanju Mestne občine Kranj.
Moje razmišljanje ob tem je bilo, da je ta svet, ki v njem živimo, za
nas edini, in ga v dobrem in z dobrimi deli lahko naravnavamo po
svoji podobi. Zato so mi bile v ponos besede, izrečene na slovesnosti: “S
svojimi dejanji pomembno vplivate na razvoj Kranja in ste vzor številnim
generacijam. Še naprej sledite svojim ciljem in vrednotam, ki vas notranje
bogatijo. Hvala za vaš doprinos naši Mestni občini.“
Zavedam pa se, da je to, kar delam sama, le droben kamenček v mozaiku aktivnosti naše KS. Številna društva in organizacije, tako Svet KS
s Tomažem Ogrisem na čelu kot KUD Bitnje, PGD Bitnje, DU Bitnje
Stražišče, pa nogometaši NK Bitnje … združujejo ljudi, ki delajo v dobro
naše skupnosti. Menim, da je to priznanje priznanje tudi vsem njim.
Naredimo, kar je mogoče dobrega za tiste, ki so v življenju na naši poti.
Marjana Jekovec
Foto: osebni arhiv
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G l as ba nas pove zu j e
Prijetno me je presenetila vest, da bom s strani Mestne
občine Kranj prejela Veliko Prešernovo plaketo za
uveljavljanje glasbene kulture in pedagoško delo z
mladimi. Ne vem, kdo je bil pobudnik tega predloga
in kdo vse je pri tem sodeloval, a hvala vsem, ki ste
bili v to kakorkoli vključeni in cenite moje delo.
Ta plaketa mi res veliko pomeni, saj je svetla točka
na poti, ki kaže, da je delo, ki ga z velikim veseljem
opravljam, pustilo sledi, in da je bila pot prava.
Glasba je že od mladosti moje veselje in vedno me je
pripeljala do ljudi, ki so bili zanjo enako navdušeni in
pripravljeni na sodelovanje. S skupnimi močmi smo
tako uspeli pričarati veliko lepih glasbenih nastopov
in z njimi popestriti kulturne dogodke v šoli, kraju in
tudi drugje.
Glavni v tej zgodbi pa so seveda vsi tisti, ki so se tekom
let menjavali v pevskem zboru, pri blokflavti in drugih
glasbenih dejavnostih, ki sem jih vodila.

najpomembnejši cilj navduševanje, kajti, če nekoga
za neko stvar navdušiš, ga bo ta občutek spremljal vse
življenje, tako da bo sam iskal znanje naprej, kar pa
je po mojem mnenju največ, kar si vsak učitelj lahko
želi za svoje učence.
Naj se na tem mestu zahvalim še vsem sodelavkam
in sodelavcem, s katerimi smo skupaj izpeljali kar
nekaj zares kvalitetnih projektov, in seveda nenazadnje vsem staršem, ki so vedno priskočili na pomoč
ter potrpežljivo vozili otroke na vaje in nastope, jim
ploskali in jih bodrili, če jih je kdaj obiskala teta trema.
Upam, da bomo v prihodnosti s skupnimi močmi
izpeljali še kakšen projekt in da bo takih navdušujočih
in čarobnih trenutkov še mnogo.
Alenka Jenko Boh, prof.
Foto: osebni arhiv

Lepih, navdušujočih in čarobnih trenutkov je bilo
mnogo in včasih me na kakšnega spomnijo šele bivši
učenci, ko se srečamo ali ko pripeljejo v šolo zdaj že
svoje otroke, za katere želijo, da bi se tudi oni vključili
v svet glasbe in doživeli vse to.
Seveda so bili v vseh teh letih tudi manj svetli trenutki,
a se danes, ko pogledam nazaj, nasmehnem in si
mislim, da se vsaka stvar zgodi z razlogom, da te
pripelje točno tja, kjer moraš biti.
Ko pomislim na poučevanje in vsa priporočila
in cilje, pa se mi vse bolj dozdeva, da je glavni in
Če tisto, kar delaš, delaš z navdušenjem in svoje navdušenje preneseš na druge, se vedno spremeni
v nekaj dobrega.
Kot učiteljici pa je bil zame vedno glavni in najpomembnejši cilj navduševanje, kajti če nekoga za
neko stvar navdušiš, ga bo ta občutek spremljal vse življenje, tako da bo sam iskal znanje naprej,
kar pa je po mojem mnenju tisto, kar je največ, kar si vsak učitelj lahko želi za svoje učence.
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Spoštovane krajanke,
cenjeni krajani,
leto 2020 se počasi izteka in ponavadi
v takem obdobju potegnemo črto,
ocenimo preteklo obdobje, premislimo, kaj nam je uspelo in kaj si v
bližnji prihodnosti še želimo uresničiti. Moramo priznati, da je za nami
zahtevno leto, polno preizkušenj.
Upam si trditi, da povojnih generacij v zahodnem
delu sveta doslej ni še nič tako pretreslo oziroma
od njih zahtevalo toliko prilagajanja in odrekanja
kot letošnja epidemija bolezni covid 19. Pri tej
bolezni je še vedno veliko odprtih vprašanj, k sreči
pa zdaj že vemo, kaj deluje, da se nezadržno ne širi
dalje. Vsi skupaj in vsak posebej smo odgovorni
za zamejevanje širitve okužb z virusom. Zato se
vam ob tej priložnosti zahvaljujem, ker dosledno
upoštevate ukrepe, torej nosite zaščitne maske,
vzdržujete razdaljo z drugimi ljudmi, pazite na
higieno rok in kašlja ter ste pozorni tudi nase in
tako znate oceniti, ali ste dovolj zdravi za med ljudi.
Skratka, držimo skupaj tako, da smo narazen, in
stisnimo pesti, da bo to zahtevno obdobje zaradi
našega odgovornega ravnanja in novih medicinskih dognanj čim prej postalo preteklost.
Vendarle pa nam ta preskušnja kaže, kako smo
ljudje trdoživi, si znamo pomagati, se znajdemo,
četudi se na poti pojavijo ovire. Kljub spomladanski popolni blokadi javnega življenja ter poznejši
prilagoditvi zaradi oteženih razmer za delo smo
uresničevali zadane načrte in verjamem, da ste
tudi vi podobno delovali v svojem zasebnem življenju. Epidemija tako ni ustavila, pač pa je morebiti
le tu in tam botrovala manjši zamudi, tako da smo
uspeli nadaljevati projekt GORKI 2, obnavljali
cestišča in spremljajočo infrastrukturo, gradili
smo parkirišča, urejali nove zelene površine …
Ob tem smo prisluhnili tudi več vašim pobudam
ter uspešno uredili avtobusno postajališče in
prehod za pešce na območju, kjer se Hafnarjeva
pot priključi Škofjeloški cesti. Do konca leta bomo
zamenjali še pokriti avtobusni čakališči v Zgornjih
in Srednjih Bitnjah, v prihodnjih dveh letih še vsa
ostala v Krajevnih skupnostih Bitnje in Žabnica.
Pred kratkim smo tudi pri vas zamenjali staro razsvetljavo z bolj varčnimi led svetilkami,
ki v nočnem času svetijo le s polovično močjo,
kar prinaša še dodatni prihranek pri energiji,
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hkrati pa je manj svetlobnega onesnaževanja. V
Žabnici bomo v naslednjih tednih po intenzivnih
pogovorih z Direkcijo za infrastrukturo RS lahko
končno »označili« občinsko mejo s postavitvijo
table Mestne občine Kranj. Še pomembnejši dogovor smo dosegli glede bolj ustrezne ureditve
prehoda za pešce pri PŠ Žabnica, tako da bomo tja
predvidoma že prihodnje leto postavili semafor.
Večjo prometno varnost bomo v prihajajočih
mesecih zagotovili tudi z dodatno osvetlitvijo obeh
prehodov za pešce pri Gasilskem domu Žabnica.
Trenutno pa se izredno trudimo tudi, da bi otroci
iz Bitenj čim prej dobili sodobni vrtec s tremi
oddelki in telovadnico. Ravno pred kratkim smo
izbrali izvajalca del in upamo, da bodo vsi postopki
potekali brez zapletov. Tako bi lahko z gradnjo
začeli že kmalu po novem letu ter vrtec predali v
uporabo še pred koncem prihodnjega leta.
Prihaja december in z njim praznični čas. Zaradi
prilagoditev, ki jih od nas zahteva epidemija, bo
letos ta čas precej drugačen, kakor smo ga bili vajeni
doslej. A ne pustimo si ga osiromašiti bolj, kot je
to potrebno. Kljub temu, da se zdaj zgodaj zvečeri,
si naredimo vsakdan svetel in poseben. Čez dan
izkoristimo vsak sončni žarek in s tem okrepimo
naše psihofizično zdravje, mrak pa preženimo z
ognjem v kaminu, dišečo svečo, okrasitvijo z lučkami ... Poznam ljudi, ki novoletno jelko brez izjeme
postavljajo že prve dni decembra, saj ugotavljajo,
da je tisti čas doma neko posebno, slovesno in toplo
vzdušje, ki povezuje med seboj. Pomagajmo si
tokrat s triki, da čim lažje prebrodimo tole obdobje,
ostanemo dobre volje in svetli v svojih mislih ter
si upajmo zazreti v svetlo prihodnost.
Drage krajanke, dragi krajani, naj vam v nekoliko
zgodnjem voščilu zaželim predvsem trdno zdravje
in čim več trenutkov zadovoljstva, kar najhitreje
tudi v družbi vaših prijateljev od blizu in daleč.
Zato upam, da v prihodnji, torej poletni izdaji
Informatorja in Žabce ne bo niti besede več o
covidu 19, temveč da se bo pisalo le o pestrem
dogajanju, za katerega, kakor slišim, prizadevno
skrbijo vaša društva, ter o pridobitvah v vaših
krajevnih skupnostih. Pri tem lahko računate
tudi na našo pomoč.
Srečno!
Matjaž Rakovec
Župan Mestne občine Kranj

Pomembno obvestilo!
Tekoče vzd r žev a nj e na p o d roč j u KS B it nj e
in KS Ža b nic a
Tekoča vzdrževanja na področju krajevnih skupnosti so bila v preteklosti predana v upravljanje ustreznim službam Mestne občine Kranj:
• tekoča vzdrževalna dela na objektih v javni rabi: igrišča, parki, zelenice, avtobusna postajališča, spominska obeležja,
• tekoče vzdrževanje objektov gospodarske infrastrukture: ceste, javna
razsvetljava.
Za sporočanje vseh pripomb glede vzdrževanja cest, vzdrževanja javne
razsvetljave, pluženja, vzdrževanja avtobusnih postajališč in vsega, kar
je našteto v navedenem sklepu, uporabljajte naslednjo telefonsko številko oziroma elektronski naslov:
tel.: 080 1885
email: mok@kranj.si

Prijavo okvarjene obcestne svetilke lahko prijavite
preko spletnega obrazca na naslovu:
http://www.vigred-elektro.si/kontakti.php.
Vzdrževanje občinskih cest, avtobusnih
postaj in pluženje:
Mestna občina Kranj, Urad za gospodarstvo
in gospodarske javne službe
Jožica Lužnik
tel.: (04)237-33-54
e-mail: jozica.luznik@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 (tudi pluženje):
Andrej Markun
e-mail: andrej.markun@komunala-kranj.si
tel. : 04 28 11 352
mobilni tel.: 031 694 913
dežurna številka (zimska služba): 031 328 363
Komunala Kranj, Delovna enota Javne
površine:
Marjan Tušar
T: 04 28 11 375
M: 030 610 450
E: marjan.tusar@komunala-kranj.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, obvestite krajevno skupnost, da preveri in pospeši reševanje problema.
Svet KS Bitnje in Svet KS Žabnica
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Pr ijave 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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