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Uvodna
beseda
Spoštovane krajanke,
spoštovani krajani!

druga sprememba pa se tiče participativnosti
krajank in krajanov.

Pred vami je 56. številka lokalnega
glasila Informator. Tudi to številko smo ponovno izdali skupaj
s sosednjo krajevno skupnostjo,
Krajevno skupnostjo Žabnica.

Z veseljem sporočam, da sta bila oba odloka sprejeta, namenska sredstva pa so umeščena v proračun
občine za leti 2022 in 2023. Če ne bo presenečenj,
bodo ta potrjena.

Skupni članki, ki zadevajo obe krajevni skupnosti, se, tako kot vedno nahajajo na sredini. Če
glasilo berete iz ene strani, boste izvedeli, kaj se
je dogajalo v Bitnjah, če pa z druge, pa, kaj se je
preteklem polletju dogajalo v Žabnici.
Letos smo, kljub nehvaležni situaciji s covidom-19,
ob dnevu krajevnega praznika uspeli izvesti krajši
pohod krajanov. Udeleženci smo se peš podali iz
Bitenj do Javornika. Tam smo se okrepčali s hrano
in pijačo ter prijetno pokramljali. Udeležba je bila
manjša, kot smo predvidevali, a je bilo srečanje
vseeno zelo pozitivno. Zato je popolnoma verjetno,
da podobnega izvedemo tudi naslednje leto, upajoč,
da se bo pohoda udeležilo več ljudi.
Decembrska obdarovanja bomo izvedli tudi letos,
a situaciji zaradi covida-19 primerno. Obdarovali
bomo naše najmlajše in naše najstarejše krajane.
Obdarovanje bomo izvedli tako kot prejšnje leto;
Dedek Mraz bo tudi letos darila dostavil kar do
domačih vrat posameznega otroka.
Ob izteku leta se zaključuje tudi zelo velik mejnik
v krajevni skupnosti, in sicer izgradnja novega
vrtca. Glede na prvotni načrt vselitev malčkov
nekoliko zamuja, po zadnjih informacijah pa naj bi
vrtec odprl svoja vrata v začetku naslednjega leta.
V prejšnji številki smo pisali o spremembah v delovanju krajevnih skupnosti in o dodatnih sredstvih,
ki naj bi jih bile krajevne skupnosti deležne. Prva
sprememba prinaša večjo avtonomnost pri odločitvah za manjše projekte v krajevnih skupnostih,
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V krajevni skupnosti smo na MOK že oddali seznam, kako želimo dodatna sredstva porabiti.
Točke seznama so bile objavljene v prejšnji številki.
Idej je veliko, upajmo, da nam jih uspe večino od
njih uresničiti.
Za namen participativnosti krajanov so namenjena
sredstva v višini 24 tisoč evrov. Krajani boste
s strani MOK pozvani, da za svojo krajevnost
oddate pobude. Za oddane pobude bo izvedeno
glasovanje, uresničena pa bo ideja z največ glasovi.
Svet krajevne skupnosti pri participativnosti nudi
izključno podporo izvedbi glasovanja. Pri pobudah
Svet krajevne skupnosti ne sodeluje.
V načrtu so tudi večji projekti, ki so odvisni od
sredstev MOK. Naslednje leto naj bi se zamenjali
dve obstoječi avtobusni postaji, mogoče dobimo
tudi prvo postajo za izposojo koles KRsKOLESOM.
V proračun za leto 2023 nam je uspelo umestiti
tudi projekt obnove ceste v “Knezovi ulici”, ki je
že močno dotrajana. Upamo, da do obnove zdrži.
Tudi letos je med nagrajenci Mestne občine Kranj
krajan Bitenj. Janez Štros je prejel Listino o priznanju Mestne občine Kranj za dobrodelnost in
pomoč osebam s posebnimi potrebami.
Janezu izrekamo iskrene čestitke.
Naj vam za konec v svojem imenu in v imenu Sveta
krajevne skupnosti Bitnje zaželim lepe božične
praznike in kljub negotovi trenutni situaciji čim
bolj prijetno novo leto.
Tomaž Ogris, predsednik Sveta KS Bitnje
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Svet KS
obvešča
Člani Sveta KS Bitnje
Tomaž Ogris, predsednik
Robert Langerholc, podpredsednik
Matej Dolenc, član
Primož Ogris, član
Maruša Langerholc, članica
Janez Kern, član
Zala Mesec, članica
Obvestilo krajanom, kontakti
Vse aktualne novice o dogajanju v naši
krajevni skupnosti si lahko preberete
na spletnih straneh https://bitnje.si
ter oglasnih deskah KS Bitnje, ki so
nameščene po vasi. Na navedenih
spletnih straneh objavljamo tudi vse
zapisnike sej Sveta KS Bitnje in komisij,
ki delujejo na področju KS Bitnje.
Pripombe, predloge, probleme, 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).
Krajane prosimo, da pri uporabi telefonske številke KS Bitnje upoštevate
zgoraj navedene termine.
Prav tako se krajani lahko udeležite sej
Sveta KS Bitnje. Morebitna vprašanja
in predloge za na sejo pošljite pisno
na naslov KS Bitnje, najkasneje 14 dni
pred sejo, da jih pravočasno uvrstimo na dnevni red seje. Termini sej so
obljavljeni na spletni strani KS Bitnje
(https://bitnje.si/).
Spremljate nas lahko tudi preko Facebook strani Informator KS Bitnje
(https://www.facebook.com/informatorksbitnje).
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Podoba starega vrtca

Temelji starega vrtca

Vrte c Bitn je b o kma lu
p ol n o t roškega živžava
V Zgornjih Bitnjah je na temeljih nekdanjega starega
vrtca zrasel novi vrtec. Njegova gradnja naj bi bila
zaključena novembra; trenutno čaka še na uporabno
dovoljenje. Če bo šlo vse po načrtih, se bodo otroci
vselili v novi vrtec v začetku leta 2022 oz. najkasneje spomladi.
Novi vrtec stoji na temeljih starega vrtca, a je seveda
precej večji. Stari vrtec Biba, ki je bil zgrajen leta 1973 in
že v zelo slabem stanju, so podrli, na njegovem mestu
pa v skladu s predpisanimi standardi in normativi
zgradili novega in večjega.
Novi vrtec bo imel en oddelek za prvo in dva oddelka
za drugo starostno obdobje. Za primerjavo: v starem

Temelji novega vrtca
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vrtcu oddelka za prvo starostno obdobje ni bilo, bila
sta samo dva za drugo starostno obdobje.
Gradbena dela so se pričela v marcu 2021, zaključila
pa so se novembra letos. Stari vrtec so porušili. Pred
pričetkom izgradnje novega vrtca so bile na območju
izvedene arheološke raziskave, kar pa na samo gradnjo
na srečo ni veliko vplivalo. Glede arheoloških raziskav
ob vrtcu pišemo v sorodnem članku v tem glasilu.
Vrednost celotne investicije je približno 1,5 milijona
evrov (gradnja, oprema, nadzor, arheologija, projektiranje …). Ker bo vrtec porabil zelo malo energije in bo
zato veljal za ničenergijskega, projekt s skoraj 173.000
evri podpira tudi Eko sklad.

		

Vmesna gradnja novega vrtca

Podoba novega vrtca

Celotna površina gradbene parcele znaša 2537 m2. V
osrednjem delu je postavljen klasično grajen (zidan)
objekt, na zahodni strani zemljišča so parkirne in
manipulativne površine. Vzhodni del zemljišča je
namenjen zunanjim igralnim površinam, ki so opremljene s certificiranimi igrali in varovalno ograjo.

Na igrala bodo otroci lahko vstopali s terase, ki je
del objekta. S tako oblikovano gradbeno parcelo je
zagotovljena dovolj velika površina za normativno
število 66 otrok v treh oddelkih otroškega vrtca.
Na parkirišču je urejenih 21 parkirnih mest, nekaj za
zaposlene in nekaj za starše, ki bodo pripeljali otroke v
varstvo. Razširjen je tudi obstoječi uvoz z lokalne ceste.
V otroškem vrtcu, ki je pritličen ter ustrezno toplotno
in hidro izoliran, so tri igralnice, priporočene velikosti
nad 50 m2, postavljene na dobro osončen del zemljišča. Vsaka igralnica ima urejeno in pokrito zunanjo
teraso, s katere je omogočen dostop do zunanjih
površin. Osrednja točka dogajanja v celotnem objektu
je telovadnica; stari vrtec telovadnice ni imel, kar je
bila velika pomanjkljivost.

Grafičen prikaz lege novega vrtca,
vir: spletna stran MOK

Tomaž Ogris
Vir: spletne strani MOK
Fotografije: Tomaž Ogris

Prom e t in okolica
V zadnjem času se je na področju prometa in okolice dogajalo veliko. Na
cesti proti vrtcu se je zaradi varnosti zarisala deljena kolesarska pot. S
tem zarisom na eni in drugi strani se je široko vozišče optično zožilo,
kar vpliva na zmanjšano hitrost voznikov.
Pri novo nastajajočih gradnjah smo dobili prve pločnike znotraj vasi.
Na željo Sveta KS so ti potopljeni, tako da omogočajo dvema nasproti
vozečima se voziloma lažje srečanje.
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Za odseka vzhodno od novozgrajenih pločnikov (javni
poti z oznakama JP 684671 in JP 684681) potekajo
pogovori, kako urediti križišče in omenjena odseka.
Ob izgradnji pločnika je namreč prednostna postala
druga cesta, promet pa se je na omenjenih odsekih
glede na pričevanja stanovalcev povečal.
Na cesti so bile zato opravljene meritve hitrosti in
števila vozil. Na podlagi meritev bomo križišče poskušali čim boljše urediti. Variante, o katerih smo že
razpravljali, so:
•
•
•
•

dovoljenje uporabe ceste samo za lokalni promet,
enosmerna ureditev ceste,
postavitev hitrostnih ovir,
sprememba prometne signalizacije (postavitev
stop znakov).

Nobena rešitev na žalost ni idealna za vse, potreben
bo dogovor med vsemi vpletenimi. Vsekakor bomo o
najboljši rešitvi in izkušnjah iz drugih delov občine
povprašali strokovne službe na MOK, v rešitev pa
bomo vključili tudi krajane, na katere spremembe
najbolj vplivajo.
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Še eno križišče, ki je nepregledno in zato izredno
nevarno predvsem za kolesarje in pešce ter je potrebno
preureditve, je trikotno križišče v bližini nogometnega
igrišča (slika nad tekstom). Z MOK se pogovarjamo
o optimalni ureditvi. Trenutno predlagana ureditev
zahteva tudi odkup dela zemljišča, ki še ni v občinski
lasti. Če se za odkup ne bo možno dogovoriti, bomo
iskali novo rešitev.
KS Bitnje

Novo leto je čas, ko v odsevu drsijo

slike preteklih trenutkov.
Pa se je treba le obrniti in pred nami se odpre
mavrični sijaj prihodnosti.
Pričarajte si vesele, svetleče in pravljične
božično-novoletne praznike! Stopite v novo leto
2022 z največjim optimizmom in vse
dobro vam želimo!

KS Bitn je ter vsa dru štva in org aniz acij
e,
ki delu jejo v Bitn jah
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Dogaja

Zaradi izpada fotografij pri objavi članka v Informatorju št. 55
celoten članek, vključno s fotografijami, objavljamo še enkrat.
Avtorju besedila se za neljubo situacijo iskreno opravičujemo.
Uredniški odbor KS Bitnje

A rheološko
izkopava n je pri vrtcu
Bitnje ima v slovenski zgodovini posebno mesto,
zato kraj zgodovinarji dobro poznajo. Naseljeno je
bilo že pred več kot 2500 leti. Odkriti so bili ostanki prazgodovinskih gomil - žarnih grobišč s konca
bronaste in začetka železne dobe (10. do 8. stol. pr.
n. št.). V času Rimljanov, v 3. in 4. stol. n. št., se je ob
polju razprostirala podeželska posest, imenovana vila
rustika. Na robu rimskih ruševin pa so se v zgodnjem
srednjem veku naselili naši slovenski predniki, o
čemer pričajo grobovi iz 8. stol. n. št. Po letu 973 je
bilo tudi ozemlje ob zahodnem robu Sorškega polja
vključeno v posest freisinških škofov. Med tu živeče
staroselce so naselili Bavarce. Bitnje ima že preko
1000 let izjemen, vzdolžni poselitveni vzorec. Večina
kmetij - gruntov ima vzhodno od gospodarskih poslopij
okoli 30 m široko in okoli 2 do 3 km dolgo sklenjeno
zemljiško progo, ki se je nekoč imenovala huba.
Bitnje pa dobro poznajo tudi fotografi, ki v njem že
desetletja iščejo motive, še posebej na Sorškem polju.
Žal pa so ti motivi vsako leto manj žlahtni. Večina
kozolcev zaradi neuporabe propada, osamelih dreves
na polju je le še za vzorec, zaradi monokulturnega
kmetovanja pa se spreminja barvitost edinstvene
zemljiške proge in z njo opevana slika kulturne krajine.
V lovskem smislu je polje skoraj prazno. Suvereno pa
se napredku upira le cerkev sv. Uršule, ki stoji sredi
polja. Leta 2019 je na rojstnodnevni torti upihnila 400
svečk in se kot zala mladenka še vedno rada postavi
pred fotografov objektiv.
Hiter razvoj v zadnjih desetletjih je tako ali drugače
zaznamoval ves planet. Temu se tudi Bitnje niso mogle
izogniti. Vas se je intenzivno urbanizirala, spremenil
se je način kmetovanja, spreminja se namembnost
poslopij in nikdar ne bo več tako, kot je bilo. Vsaka
civilizirana oblast po svetu državljanom do neke mere
omejuje posege v prostor, posebej tam, kjer ocenjuje,
da je treba zaščititi neprecenljivo kulturno dediščino
prednikov. Kranjska občina je že leta 1992 na podlagi
sistemske državne zaščitne zakonodaje izdala Odlok
o razglasitvi arheoloških kulturnih spomenikov v
Občini Kranj (Uradni list RS št. 5 z dne 31. 1. 1992). S
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Iskanje sledi bivanja v prazgodovinski
plasti, v ozadju gomile.

tem aktom je za kulturne spomenike razglasila prazgodovinske gomile na »Križnarjovmo pol« vzhodno
od vrtca v Zg. Bitnjah in gomilo v Brezjah pod Tičnco
v Sr. Bitnjah. Poleg teh gomil je zaščitila tudi ostanke
rimske vile rustike pri cerkvi sv. Miklavža v Sp. Bitnjah.
Novi vrtec v Zg. Bitnjah gradijo na obrobju prazgodovinskih gomil, ki predstavljajo spomenik lokalnega
pomena. Zato je moral investitor upoštevati kulturno
varstvene pogoje in zagotoviti predhodne arheološke
raziskave.

Prazgodovinska keramika - kosi večjih loncev.

Arheološka izkopavanja so obsegala območje novogradnje. Pod več kot meter nasutimi plastmi zemlje je
bila prazgodovinska plast. V njej so odkrili posamezne

odlomljene dele keramike, predvsem kose večjih loncev. Ti so bili izdelani ročno, so rjave barve, zunanja
površina pa je lepo zglajena. Kosi segajo v obdobje
železne dobe, natančna strokovna proučitev pa lahko
potrdi domneve, da nekateri predstavljajo sledi bivanja
tudi iz bronaste dobe.

Delo je opravila strokovna ekipa iz Zavoda ArheoAlpe
iz Bohinja, ki jo je vodila arheologinja Marija Ogrin,
pomagali pa so ji študentje.
Janko Proj

L e dins k a imena v Bitn ja h
Bantale
Ledinska imena so najmanjše geografske enote, ki
jih v vsakdanjem življenju uporabljajo ljudje za lažje
sporazumevanje in orientacijo v prostoru. Predstavljajo
tudi neprecenljivi del narodne nesnovne kulturne
dediščine. Pri vsaki kmetiji so gospodarji poimenovali
posamezne dele posesti po njihovih prepoznavnih
značilnostih. Najbolj živa so tista na polju in v gozdu.
Ohranjala so se iz roda v rod, z ustnim izročilom,
saj so bila stalno povezana z življenjem kmečkega
človeka. Zaradi ustnega prenosa in nenehne uporabe
so se ledinska imena spreminjala bolj kakor druga.
Njihova starost je zelo različna, saj nekatera segajo v
čas začetka poselitve tega območja, druga pa so mlajša.
V njih se zrcali tako zgodovinski kot jezikovni razvoj
kraja (vir Wikipedia).

Danes pogled nanje kaže, da čas z njimi ni bil milosten. Lastniki zemljišč so zaradi modernizacije in
intenzifikacije kmetijstva močno spremenili njihovo
podobo. Posekanih je večina mejic in dreves, nekaj
obstoječih pa jih boleha in vidno propada. Nič kaj
prijazno podobo pa jim ne daje globok meteorni kanal
in ob njem masivna kovinska obcestna ograja. Vetrovi
brez naravnih ovir na Bantalah dobivajo nov zagon,
živali iz mejic pa so izgubile svoj življenjski prostor.
Nekaj upanja po vrnitvi nekdanjega izgleda vliva nov
drevored neavtohtonih javorjev. Vse bolj priljubljene
pa so med sprehajalci in kolesarji.

Povsod po Sloveniji so v ledinskih imenih opazni tudi
tuji vplivi, največ na severu in zahodu in najmanj v
osrednji Sloveniji. V Bitnjah jih je precej z nemškim
izvorom, kar je posledica Bavarske kolonizacije pred
dobrimi 1000 leti.
Bantale so ledinsko ime za območje med Stražiščem
in Bitnjami, ki ga povezuje lokalna Hafnarjeva pot
in pa struga Trenče, nekdanjega potoka, danes pa
urejenega meteornega kanala. Ta je bila pred mnogimi
leti bister potok, ki se je polnil v izvirih pod Šmarjetno
goro in se čez Stražišče vil proti Bitnjam. Ob večjih
nalivih je napolnil travniške kadunje ob njej. Največja
med njimi je bila »Mlinarjov travnk«, ki je danes velik
umetni vodni zadrževalnik ob Škofjeloški cesti. Pridne
Strašanke so nekoč na Trenči prale perilo, dokler je
niso onesnažili in po ceveh delno speljali v reko Savo.
Ime Trenča nosi do zadrževalnika, od tu naprej pa se
preimenuje v bitenjško Štajno.
Bantale so še pred desetletji imele lepo krajinsko
strukturo. Po Trenči so čofotale race, njene bregove
pa so krasile debele vrbe in posamezni jeseni, hrasti,
lipe, leskove mejice, češnje drobnice in dva manjša gozdiča (ledinsko Krnčova in Jakova gmajnica).

Umirajoče lipe na Bantalah. 19. 8. 2021

Od kod ime Bantale?
Na pobočjih Šmarjetne gore so pred stoletji gojili
vinsko trto, na kar še danes spominja ledinsko ime Na
Vinograd. Na prehodu, kjer se šmarjetenske brežine
zlijejo v ravnico Sorškega polja, je stala Šempetrska
graščina, pod njo pa prijazna vas Stražišče s kmetijami in kajžami. Mimo njih se je vil potok Trenča
kot nek naraven podaljšek vinorodnih pobočij. Njeni
bregovi in okolica so bili porasli z vrbovjem in drugimi
drevesi. Vse skupaj je izgledalo kot neka lepa vinska
dolina pod Šmarjetno goro. Nadeli so ji nemško ime
Weintal (slovensko Vinji dol). Prvič je bilo zapisano
leta 1423, neznano kdaj pa se je ime preoblikovalo v
Ban tal - Bantale (vir dr. Silvo Torkar ZRC, SAZU).
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Hafnarjeva pot je bila nekoč lepo vzdrževan makadam,
po katerem se je najhitreje prišlo iz Bitenj v Stražišče.
Polna je bila pešcev in kolesarjev, ki so hiteli na delo (na
šiht), v šolo, k maši in po drugih opravkih v Stražišče ali
v Kranj. Precej je bilo tudi konjskih vpreg - furmanov,
ker je bila vožnja čez Bantale prijetnejša in krajša, kot
pa po Škofjeloški cesti. Začetek Bantal je pri kmetiji
Pr' Priftrogarju v Stražišču, konec pa pri manjši
kmetiji v Zg. Bitnjah s hišno št. 5 Pr' Kotičkarju (pred
novim krožiščem). Domače ime prve kmetije je najbrž povezano s poklicem, ki ga je moral nekdo iz te
hiše v preteklosti opravljati. Preoblikovali so nemško
besedo Briefträger (poštar) v Priftrogar. Domače ime
Pr' Kotičkarju (po statusu animarumu U Kotičk) pa
nedvomno izvira iz katastrskih posebnosti okolice
domačije. Hiša z gospodarskim poslopjem namreč
leži neposredno ob katastrski meji med Stražiščem
in Bitnjami, ki ima v tem predelu izrazito obliko kota.

Lipa »zelenela je«. 18. 5. 2013

Lipa »ovenela je«.5. 2. 2020

Skoraj na katastrski meji med Krajevnima skupnostma
Bitnje in Stražišče še danes stoji štor bantalške lipe
(lipe V Kotičk, Kotičkarjeve lipe). Bila je res nekaj
posebnega, imela je zelo lepo krošnjo, njen obseg je bil
skoraj 4,5 m, stara pa je bila približno 200 let. Z njo smo
se identificirali tako lastniki kot bližnji sosedje. Bila
je res pravo sidro med obema vasema. Ni starejšega
Bitenjčana, ki za lipo ne bi vedel. V časih, ko se je še
veliko pešačilo, so nekateri pod njeno krošnjo počivali
in se odžejali s hladno vodo iz bližnjega, več kot 15 metrov globokega vodnjaka (šterne). Pod njo so vsako leto
v juniju posedale starejše Bitenjčanke in z odsekanih
vej nabirale cvetje za čaj. Kako lepo je dišala v polnem
razcvetu. Dolgo se je upirala Gorenjcu, vetru, ki se je
pogosto priplazil čez prelaz med Joštom in Šmarjetno
goro (ledinsko čez Tičnco) in se čez Bantale pognal
v ravnico Sorškega polja. Petega februarja 2020 pa je
bil premočan. Zlomila se je in za vedno ovenela. Vej
nikdar več ne bo raztezavala k nebu visoko, piscu in
še komu pa bo še vedno do srca segala globoko.
Janko Proj

Bral ni k rožek Sorško polje
nadalj u j e z lepim b ra n jem
Bralni krožek Sorško polje s sezono 2021/2022 stopa
v polnoletnost. Skupaj beremo namreč že od leta
2004. Nekaj bralk krožek obiskuje že celotno obdobje,
nekatere pa so se pridružile kasneje. Druži nas veselje
do branja, do izbiranja zanimivih, krasnih, čustvenih
knjig, pa tudi drznih, potopisnih, izmišljenih, biografskih. V bralnem krožku se zbira zanimiva druščina,
v zadnjem času le žensk. Žarišče naših pogovorov je
knjiga, ki večkrat iz nas izzove neomejena razmišljanja.
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Pogovori, ki vzniknejo iz prebranega, včasih tečejo
mirno, misli včasih lebdijo, včasih pa divje norijo.
To je družba knjig in bralk, v katero lahko v vsakem
trenutku stopi prav vsak. Bralni krožek je namenjen
izmenjevanju in deljenju mnenj ter razmišljanju o
prebranem.
Bralke beremo in beremo – preberemo veliko število
knjig. Zbiramo naslove knjig, ki so nas prepričali, da
so primerni, da jih preberejo tudi drugi bralci. Ko

pri taki knjigi obrnemo zadnjo stran, se nam zazdi,
da moramo o njej povedati tudi drugim, da bi bilo
izvrstno, če bi se o njej pogovorile v krožku. Morda
se tudi z vami dogaja podobno. Morda tudi vi želite
svojo strast do čudovitega in popolnega sveta knjig
deliti še s kom. Zatorej – preden dokončno zaprete
prebrano knjigo, vas vabimo, da se pridružite nam
bralkam Bralnega krožka Sorško polje.
Mateja Arhar, mentorica BMK

Elizabeth Strout: Olive Kitteridge
Ruta Sepetys: V morju zrnce soli
Kathryn Huges. Pozabljeno pismo
Janko Petrovec: Karantena. Rim
Marina Fiorato: Pihalec stekla iz Murana
Mojca Širok: Evidenca
Paulo Giordano: Raztrgajmo nebo
Erika Johnson Debeljak: Devica, kraljica, vdova, prasica
Slavenka Drakulič: Mileva Einstein, teorija žalosti
Marente de Moor: Nizozemska devica

Nekaj naslovov knjig, ki jih smo jih
izbrale za novo bralno sezono:
Ivan Sivec: Visoški gospod
Natalie Jenner: Društvo ljubiteljev Jane Austen
Nataša Konc Lorenzutti: Beseda, ki je nimam
Sofia Lundberg: Rdeči adresar

DU Bit nj e Stra žišče v letu 20 21
Leto 2021 je bilo za DU Bitnje Stražišče neobičajno leto.
Največji problem v življenju članov društva, krajanov
in vse družbe je bila epidemija koronavirusa. Življenje
in aktivnosti smo morali prilagajati ukrepom in jih
strogo upoštevati. Zelo smo pogrešali druženje in
medsebojne stike.
Plan za delo društva za letu 2021 je bil zastavljen
ambiciozno, vendar aktivnosti, predvidenih do sredine
maja, nismo mogli realizirati. Najprej smo pričeli s
kolesarskimi izleti in pohodom na Jamnik, ki se ga
je udeležilo zadovoljivo število pohodnikov. Obiskali
smo 109 članov društva, starih nad 85 let, ki živijo po
domovih v Bitnjah in Stražišču ter v Domu starejših
občanov Preddvor.
Z delom po programu smo praktično lahko pričeli šele
v začetku junija. Aktivnosti smo prilagajali aktualnim
ukrepom. Konec julija smo izvedli občni zbor, na

katerem smo izvolili novega predsednika društva gospoda Jožeta Derlinka iz Stražišča.
Kopalni izleti so bili realizirani praktično v celoti in
z odlično udeležbo, pa še vreme je kopalcem dobro
služilo. 5-dnevno letovanje v Izoli smo morali konec
aprila zaradi ukrepov prestaviti na konec oktobra.
Udeležba je bila dobra, uživali smo v lepem vremenu.
Kolesarske izlete smo izvedli po programu; še posebej
je bil zanimiv izlet z vlakom do Jesenic in nato s kolesi
do Planice in nazaj. Udeleženci so prevozili preko 60
km, premagati so morali tudi kar nekaj vzponov.
Ljubitelji pohodov in sprehodov so uživali na
Ermanovcu, Koprivniku, Visokem Mravincu, Pokljuški
soteski, Dolgi njivi, Štefanji gori ter ob reki Kokri.
Organizirali smo turistične izlete na Roglo, z ladjico
ob slovenski obali, Kozjansko, Prekmurje. Uspešno
smo izvedli društveni piknik na strelišču v Crngrobu.
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Nemoteno je dvakrat tedensko potekalo balinanje na
balinišču v Spodnjih Bitnjah. Balinarji so izvedli tudi
nekaj prijateljskih srečanj z DU Kokrica.
V Šmartinskem domu je bila sredi septembra 10.
razstava sekcije ročnih del Ivanjščice, kjer so klekljarice
prikazale čipke po starih vzorcih iz Loškega muzeja
ter klekljane obrobe. Na razstavi so se predstavile tudi
gostje iz Klekljarskega krožka Žnurce iz Trebnjega s
prikazom dela Baragove razstave. Članice domače
sekcije so izdelale čipke za oltarne prte na sv. Joštu in
jih v maju položile na oltarje. Svoje izdelke so prikazale
na razstavi ročnih del PZDU Gorenjske v festivalni
dvorani na Bledu.
V Poletnem gledališču Studenec smo si ogledali
predstavo Pri belem konjičku, izvedli dve merjenji
holesterola, sladkorja in krvnega pritiska v sodelovanju
z RK Kranj ter se udeležili predavanja dr. Ande Perdan
o skrbi za dober imunski sistem.

Wi l d B oo t s
Howdy!
Spet se vam oglašam iz country plesne skupine Wild
Boots! Naj vam razložim, kaj country ples sploh je.
To je ples v vrstah, ki se ga pleše na vse strani neba.
Plesali so ga v 50. letih prejšnjega stoletja v western
barih in saloonih. Pleše se na vse zvrsti dobre ameriške
country glasbe. Mi smo pa ta ples nadgradili tako, da
ga plešemo na vse vrste glasbe, tudi na kakšno domačo
vižo! Skratka idej nam ne zmanjka.
Kljub vsej situaciji še vedno vztrajamo in se učimo
novih plesov. Navsezadnje je to telesna vadba, ki je
dobra za telo in duha, haha!
Še več, pridobile smo celo enega moškega člana, ki
smo ga z veseljem sprejele v svoje vrste. Dobrodošel,
kavboj Tomaž!
Vsi skupaj pa upamo, da se kmalu rešimo tega korona
vraga, da bomo lahko pokazali, kaj znamo! Toliko za
zdaj! Jihaaaa!!!
Nataša Šušteršič Jeršin
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V novembru se je situacija v zvezi s koronavirusom
pričela slabšati. Odpovedati smo morali martinovanje
in zaključni pohod planincev po Selški dolini. Upamo,
da nam bo uspelo izvesti prednovoletno srečanje v
Šmartinskem domu.
V upanju, da se bo situacija s koronavirusom izboljšala,
tudi za leto 2022 pripravljamo zanimiv program, ki ga
želimo v celoti realizirati. Vljudno vabimo nove člane,
da se nam pridružijo. Tudi v letu 2022 bo članarina
znašala 8 €. Več informacij dobite na tel. 040 350 589
ali na dubitnjestrazisce@gmail.com.
Majda Jančar

Kvačk ana grba Mestn e ob čin e
Kr anj in Ob čin e Šenč ur
Dve ustvarjalki KUD Bitnje – Mateja Arhar in Ivica
Vreš – sta pristopili k projektu Slovenija kvačka.
Vseslovenski projekt zajema kvačkanje grbov vseh 212
občin. Ivica Vreš je izdelala grb svoje občine Občine
Šenčur, Mateja Arhar pa svoje občine Mestne občine Kranj.
Za izdelavo grbov sta ustvarjalki dobili barvno predlogo – shemo, pretvorjeno v kvadratke, navodilo za
izdelavo ter zadostno količino preje v barvah grba.
Porabili sta vsaka okoli 2 kg preje. Končna velikost
kranjskega grba je 150 cm x 150 cm, šenčurskega pa
120 cm x 145 cm.
Delo je bilo kar naporno, izdelek se je iz petlje v petljo
povečeval in postajal težji. Ivica si je svoj prostor za
izdelovanje grba pripravila v domači dnevni sobi,
Mateja pa v domači knjižnici kar na tleh. Tako je bilo
še najlažje držati nastajajoči projekt. Pri izdelavi je
bilo treba v vsaki vrsti večkrat zamenjati barve, zato
je na zadnji strani nastajala obsežna zbirka niti, ki jih
je bilo kasneje potrebno zašiti. Izdelovalki sta vsaka
za svoj grb porabili okoli 100 prostovoljnih delovnih
ur. Tudi kakšna noč je bila neprespana, da sta nastala
izjemna kvačkana izdelka. Vendar odtehta ponos, ki
ju prežema. Še bolj pa bosta ponosni, ko bosta grba
razstavljena v matičnih občinah.

V namen promocije grbov in za njihovo predstavitev bo
izdelan virtualni muzej, kjer bo predstavljen posamezni grb in njegov zgodba. Predstavljene bodo vse občine,
ki jih grbi predstavljajo, urejene bodo tudi povezave
do najbolj zanimivih destinacij posamezne občine.
Virtualno predstavitev želimo obogatiti s spremnimi
besedami županov.
Ideja je grbe predstaviti tudi v svoji regiji, tako da bomo
grbe pokazali zainteresirani javnosti. Načrtujemo
otvoritev razstav v okviru slovenskega kulturnega
praznika, predvideni datum je 5. februar. Gorenjske
kvačkarice bi svoje grbe rade razstavile v Kranju, v
srcu Gorenjske.
Mateja Arhar

Ne k aj dejstev o grb ih
Grb Občine Šenčur predstavlja sv. Jurija na konju, ki
prebada zmaja. Grb ima obliko ščita, ki je največ v
veljavi v heraldičnih krogih v Evropi in slovenskem
prostoru. Za grb so predvidene tri barvne variante,
osnovni sta enobarvna in štiribarvna, v skrajni sili
pa se lahko uporabi tudi dvobarvna (modro-črna)
varianta. Grbovno polje je modre barve, jezdec je v
beli in rumeni, konj je večinoma v beli barvi, zmaj pa
v zeleni. Obroba ščita je rumena, s tem da sta notranji
in zunanji rob črne barve.

zgodovinski grb s pečatnika iz leta 1530. Orel je cinober
bordo rdeče barve. Ob upoštevanju heraldičnih pravil
se srebrno-kovinska barva ščita v tisku nadomešča
z belo barvo. Orel je, ne glede na postavitev oziroma
izobešanje zastave, vedno z glavo zgoraj. Zastavo
sestavljata belo in cinober bordo rdeče polje.
Mateja Arhar

Grb Mestne občine Kranj ima obliko zgodnjerenesančnega ščita z obojestranskim plitvim rezom bočne
strani, srebrnim poljem, orlom z razprtimi krili in na
desno obrnjeno glavo. Osnova za figuro orla, dimenzijska razmerja, obliko ščita in barvno kombinacijo je
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Obl e tnica stra žiške tržn ic e
V letošnjem aprilu je minilo že šest let, odkar smo
na Baragovem trgu v sodelovanju s KS Stražišče,
Društvom Sorško polje in KUD Bitnje postavili prve
stojnice in ponudili domače pridelke in izdelke ter
izdelke domače obrti.

Na stojnicah je na voljo ekološka in konvencionalna
ponudba. Lahko se pohvalimo, da je med ponudniki
kar nekaj pridelovalcev, ki pridelujejo po biodinamični metodi, kar je najvišji standard med ekološkimi
pridelovalci.

Tržnica se je lepo »prijela«. Iz društva Sorško polje se
Matjaž trudi, da bi na stojnice pripeljal pestro, zdravo
in bogato ponudbo.

Nakupu se lahko pridružite tudi preko spleta, tako da
se prijavite na elektronski naslov matjaz.jerala@siol.
net, ki vas bo mesečno obveščal o ponudbi tržnice in
prireditvah. Na ta način obvestite pridelovalce, kaj
boste kupili, da se oni lahko vnaprej pripravijo, mi
pa tako pohitrimo nakupe.

Tako vsak drugi petek v mesecu od 17. do 19. ure
pridelovalci in izdelovalci ponudijo domače, lokalne,
slovenske pridelke in izdelke.
Na voljo so sveža zelenjava in sadje, suho sadje, krušni
in žitni izdelki, čebelarski izdelki, žitna kava, testenine, mlečni izdelki, mesnine, pivo, vino, olje, sokovi
in marmelade, zelišča, v času sezone tudi sadike in
semena, ter nenazadnje izdelki domače obrti – pleteni
izdelki, košare, leseni izdelki.

| 14 | informator 56 | gruden 2021

Za popestritev utripa na tržnici se organizatorji po
trudijo in pripravijo različna dogajanja. Tako je novembrska tržnica gostila pridelovalce vin in degustacijo.
Prihodnja tržnica bo v petek, 10. decembra 2021.
Tatjana Muraja Oblak
Fotografije: Matjaž Jerala

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 19. 12. 2021!

Darilce bomo predstavniki Krajevne skupnosti Bitnje 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

BELA PESMICA
(Janez Bitenc)

Pridi zima z Dedkom Mrazom,
čakamo te, beli sneg,

mrzle roke, topla srca,

radost nam žari v očeh ...
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Us t varjamo rokavčke pomagavčke
Ustvarjalke KUD Bitnje smo se spet začele družiti ob
kvačkah in pletilkah. Vsak torek se dobivamo popoldne
in tri ure ustvarjamo. Uživamo v ustvarjanju, ročno
pleteni in kvačkani izdelki imajo že nekaj časa globlji
pomen. Izpod pridnih rok nastajajo prave umetnine,
cenjeni unikati in čudoviti izdelki za dom. Tovrstno
ustvarjanje ima tudi izreden terapevtski učinek. Ob
delu se sprostimo in pomirimo, lahko pa tudi pomeni
vrsto delovne terapije. Medtem, ko ustvarjamo, imamo pred očmi tistega, ki bo naš izdelek uporabljal.
Zamislimo si reakcijo, kako vesel bo jopice, kape,
šala, kako ga bo stvar grela.

Bliža se konec leta in z njim mesec obdarovanj. V naši
ustvarjalni skupini smo se odločile, da bomo tokrat
razveselile starostnike v Domu upokojencev Kranj in
Domu Taber v Cerkljah na Gorenjskem. Tiste starostnike, ki se bojujejo s hudo boleznijo, ki prizadene
spomin, z demenco. Za to posebno skupino ljudi
bomo nakvačkale in spletle »rokavčke pomagavčke«.
Rokavčki pomagavčki pri osebah z demenco dokazano
zmanjšujejo stres, stimulirajo njihove gibe, izboljšajo
njihovo zaznavanje in jih sproščajo.
V Sloveniji več društev in posameznikov že nekaj
časa izdeluje rokavčke pomagavčke. Tudi v tujini je ta
akcija izjemno priljubljena. In letos tudi ustvarjalke
KUD Bitnje pristopamo k izdelovanju rokavčkov. Z
mislijo na te ljudi z alzheimerjevo demenco, z mislijo,
da jim bodo naši rokavčki pomagali pri umirjanju
in sprostitvi.
Pri našem ustvarjanju nam večkrat ostanejo klobčiči
voln raznih debelin in barv. Čakajo na kakšno idejo,
kako jih porabiti. Sedaj pa imamo to lepo priložnost,
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da te konce vpletemo in vkvačkamo v rokavčke pomagavčke. Dodamo še obročke, rožice, gumbe, trakove,
se sprostimo ob ustvarjanju različnih vzorcev. Iz
svojih »zalog« bomo porabile material, ki ga morda
sploh nikoli ne bi, izdelek pa bo služil lepemu in
dobremu namenu.
V zadnjem času so druženja prepovedana, tako smo
tudi ustvarjalke primorane ostati doma. Sproščeno
se lahko srečujemo le na video srečanjih. Za ta čas so
rokavčki pomagavčki tudi za nas ustvarjalke odličen
izdelek, saj lahko povsem sproščeno kvačkamo ali
pletemo in pri tem uživamo. Super zaposlitev je in
čudovit navdih v tem jesenskem in zimskem času, ko
so dnevi kratki in turobni.
Rokavčke pomagavčke lahko izdelujemo kot kvadrat, v
velikosti 30 cm x 30 cm, ki ga sešijemo skupaj. Lahko
pa ga spletemo/skvačkamo v krogu kot valj. Za izdelavo
lahko uporabimo najrazličnejše materiale živih barv,
kot so bombaž, volna, bambus, lan, akril, poliamid;
paziti moramo le, da je preja mehka na otip, da ne draži
kože in ne »pika«. Ustvarjamo najrazličnejše vzorce:
reliefne, luknjičaste, s kitami in bunkicami. Dodajamo
perlice, rože, gumbe, trakove; paziti moramo, da so ti
elementi zares dobro pritrjeni ali prišiti. Vsak rokavček
pomagavček je svojevrsten unikat.
Naša ideja je svečano predati naše rokavčke. Decembra,
ko so na pohodu dobri možje, bomo tudi me nataknile
božične kape in se odpeljale v domova starostnikov.
Priredile jim bomo krajšo predstavo in predale rokavčke pomagavčke. Seveda pa je to spet odvisno od
zdravstvene situacije naše države. Upamo na najboljše.
Mateja Arhar, mentorica študijskih krožkov

Us t varjaln i krožek B itn je
Vsako jesen se zberemo na ustvarjalnem krožku v
Bitnjah. Na krožek prihajamo ženske iz okoliških vasi.
Z druženjem pričnemo v mesecu oktobru in končamo
po dogovoru, nekje maja. Najbolj pogoste dejavnosti
v naši skupnosti so: pletenje, kvačkanje in vezenje.
V preteklem času pa smo tudi poslikavale kamenje,
izdelovale smo naravna mila in jih polstile. Trenutno
pa pletemo in kvačkamo »rokavčke pomagavčke«. To
so rokavčki, ki so namenjeni dementnim osebam.
Rokavčki so v velikosti od zapestja do komolca. Nanje
se našijejo razni okraski, kot so: gumbi, resice, pentlje in podobno. Oseba, ki uporablja rokavček, ga s

prsti pretipava, tako so prsti aktivni in pozornost je
preusmerjena. Te izdelke bomo v mesecu decembru
podarile v domove za ostarele.
Koronski časi so tudi nam prinesli precejšnje spremembe, tako da se na dan našega srečanja dobivamo
na daljavo preko računalnika. Poleg kvačk, pletilk in
igel pa se veselo vrtijo tudi naši jezički, zato je vedno
zabavno in veselo. Naši mentorici Mateja in Tatjana
nam vedno z veseljem podata napotke za nadaljnje
ustvarjanje. Vesele smo tudi vsake nove članice.
Krožek z veseljem obiskujemo: Fani, Metka in Slavi!

Gr adbe ni po seg v ga silskem domu
Ko se nam blagajna ponovno malo napolni, nikakor
ne bomo stali križem rok. Željo imamo narediti ploščo
nad odrom (knjižnico) in izboljšati izolacijo.
Pri tem projektu nas »zagnane« in »šparovne« gasilce
tudi korona ni in ne bo ustavila.
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
Gradbeni odbor
Šušteršič Niko NGČ II st.
PGD Bitnje
Po dveh letih smo končno le uspeli pripeljati plinovod
do gasilskega doma. Najprej bi se rad zahvalil Janezu
Golobu in Janiju Golobu, ki sta nam dala soglasje za
položitev plinskih cevi po njuni zemlji. Prav tako pa
bi se rad zahvalil tudi Domplanu Kranj za pridobljena
vsa soglasja pri preboju pod glavno cesto.
Po posvetu na upravnem odboru smo se odločili, da
zamenjamo peč, ki jo je načel rok časa. Prav tako pa
smo bili primorani predelati vso centralno napeljavo in
električno napeljavo za priklop peči. Sedaj bo imel vsak
prostor svoj termostat za uravnavanje temperature
in čas delovanja; s tem bomo zmanjšali porabo plina.
Pri stari napeljavi sem moral ventile ročno odpirati
in zapirati po prostorih, v katerih se je odvijal kakšen
dogodek, hkrati pa je bila poraba nafte kar visoka.
Upravni odbor gleda na vsak evro, kje in kako ga
porabiti. Pri tej centralni napeljavi pa se nam je mošnjiček kar lepo izpraznil. Zato prosimo krajane, da
pri raznosu koledarjev prispevate kakšen evrček več.
Nimamo v navadi, da bi »fehtali« (prosjačili), a tokrat
žal moramo. Že vnaprej se iskreno zahvaljujemo za
prostovoljne prispevke - hvala Vam, krajani!

So poti, ki vodijo v nove kraje,
so poti, na katerih se marsikaj doživi,
so poti, ki vodijo v nova spoznanja
in so poti, ki vodijo v srca ljudi.

Lepe
božične praznike in SREČNO

Novo leto 2022

vam želijo

gasilke in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Bitnje.
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Ozavestimo

In va zivn e
ra stlin e

Na invazivko v našem gozdu nas je opozorila krajanka,
ko je na sprehodu zasledila lovorikovec, ki se je razbohotil v gozdu. Kisla, gozdna tla so ravno pravšnja
za njegovo rast.
Lovorikovec spada pod tujerodne invazivne vrste.
Semena raznašajo ptice, oziroma k temu lahko pripomoremo tudi mi, ko nepravilno odvržemo zeleni odrez.
Kaj torej so invazivke? To so tiste vrste (lahko so rast
linske ali živalske), ki se v naravi same prekomerno
razširijo in povzročajo škodo naravi, gospodarstvu
in zdravju ljudi.
Skoraj vsi smo v zadnjih letih na zelo prometnih
odsekih zasledili japonski dresnik, ki velja za zelo
težavno invazivko. Skoraj nemogoče jo je odstraniti.

Lovorikovec v bitenjškem gozdu

marjeticam, pravzaprav mi je bila rastlina zelo prikupna. Žal je ta prikupnost stranskega pomena. Zaseda
prostor drugim rastlinam in jih izpodriva, njena krmna
vrednost je zelo slaba, zato je tam, kjer raste, krmna
vrednost slabša.
Ne smemo pa pozabiti na zloglasno ambrozijo.
Predvsem moramo biti previdni, da rastlina ne razvije
semen, kajti ta so lahko v tleh kaljiva tudi do 40 let. Gre
za invazivno plevelno vrsto na njivah in lahko izrazito
zmanjša pridelek. Zaradi izjemno velike alergenosti
ima znaten vpliv tudi na zdravje ljudi.

Japonski dresnik

Japonski dresnik se širi že v gozdove, posledica je, da
pomlajevanja v takem gozdu skoraj ni. Izpodriva tudi
druge kulture (pšenico, koruzo) in zmanjšuje pridelek.
Zaenkrat ga na bitenjških tleh še nisem zasledila. Če
ga slučajno zasledite, je res pomembno, da ga takoj
obvladate. Najbolj učinkovita je redna košnja na 2 - 3
tedne, z rednim puljenjem vsaj tri leta.
Težavni invazivni rastlini, ki jih je pomembno omeniti,
sta tudi kanadska in orjaška zlata rozga. Sicer sta
rastlini zelo medonosni, saj nudita čebelam in drugim
opraševalcem dobro jesensko pašo, vendar ta korist
ne odtehta njunih izrazitih negativnih učinkov na
naravo. Izrazito izpodrivata domače rastlinske vrste
in s tem posledično tudi žuželke in ptiče.
Na naših travnikih pa sem to jesen opazila invazivno
rastlino enoletno suholetnico. Socvetje je podobo
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S tem člankom želim apelirati na vas, da z zelenim
odrezom ravnate odgovorno. Primerno ga kompostirajte ali pa ga odpeljite v zbirni center Zarica. Nikakor
pa zeleni odrez ni primeren za odlaganje v gozdu.
S pisanjem članka sem pridobila kar nekaj gradiva, ki
pa ga bom pustila v krajevni knjižnici pri knjižničarki
Mojci. Priročniki so zelo zanimivi in poučni. Čaka nas
še kar nekaj boja z invazivnimi rastlinami, živalmi
in boleznimi.
Bodimo odgovorni, imejmo radi svojo lepo naravo,
ki nas obdaja.
Maruša Langerholc

Enoletna
suholetnica

Foto: osebni arhiv

Naši
krajani se
predstavijo

M ar ko D žal o
»V ekipi rečejo: kadar sta Pogačar in Roglič na startu,
vsi ostali dirkamo od 3. do 8. mesta«
Marko Džalo je maser v kolesarski ekipi Ineos
Grenadiers. Skrbi tudi za Britanca Gerainta Thomasa,
zmagovalca Tour de France leta 2018. A o tem je bilo že
veliko povedanega. Zato smo z Markom spregovorili
tudi o rekreativnem kolesarstvu, njegovih navadah
in o domačih Bitnjah.
V nekem intervjuju si dejal, da marsikaj izveš na
masažni mizi. Kaj si mislil s tem? Je tam približno
tako, kot pri frizerju?
Tam je huje kot pri frizerju. Marsikaj slišiš, o njihovih
zasebnih življenjih, kaj se je komu zgodilo. O dirki
se načeloma ne pogovarjamo. A če je tisti kolesar, ki
je na mizi, ravno zmagal, potem pa ponavadi pade
vsaj kaka beseda. Sicer pa poskušamo kar odklopiti.
Dotaknemo se od nogometa do aktualnih tem. Če
ne veš več, o čem bi se pogovarjal, pa še vedno lahko
debatiraš tudi o vremenu.
Včasih smo delali intervjuje z Slovenci, ki so maserji
zmagovalcev Dirke po Franciji, danes pa jih delamo
kar s Slovenci, ki so sami zmagovalci Toura. Kaj na
to porečejo člani vaše ekipe? Verjetno nisi več samo
nekdo iz eksotične države …
Sigurno so se stvari spremenile. Predvsem dobiš več
vprašanj, od kod se je zdaj pojavila ta Slovenija. Od
kod kar dva Slovenca, vrhunska kolesarja, pa tako
majhna država. Ravno med Vuelto, kjer sta Primož
Roglič in Egan Bernal ubežala, pa je potem Roglič vse
deklasiral, je nato Bernal vprašal, ali bi bil nemara kaj
hitrejši, če bi tudi sam imel slovenski potni list. Šalijo
se tudi, da kadar sta Tadej Pogačar in Primož Roglič

na startu, vsi ostali dirkajo od 3. do 8. mesta. Potem
jih pa še mi Slovenci malo dražimo. Kar pa se je od
tega dvojnega uspeha Slovencev tudi pojavilo, so ljudje,
ki se delijo na navijače enega ali drugega. Celo med
samimi kolesarji slišiš, ta je takšen, ta je drugačen.
To težko razumem.
Menda tudi sam kolesariš. Imaš gorsko kolo ali
specialko? Kam greš najraje?
Zadnje čase bolj tečem. Imam pa obe kolesi. V tem
jesenskem vremenu grem raje na gorsko kolo. Vozim
kar tule, doma, po lokalnih gozdovih. Specialka je za
na čisto cesto, brez peska, spomladi, ko se očisti še
sol. Tečem pa prav tako po Bitnjah in okolici. V tem
našem gozdu je toliko poti, da tudi če hočeš teči isti
krog, se zagotovo izgubiš. Zato nikoli ne tečem po cesti.
Predstavljam si, da je za poklic maserja fizična
pripravljenost kar pomembna.
Že glede na tempo, ki ga imamo, moraš biti fizično
pripravljen. Zjutraj oddelaš 2 ali 3 ure. Večino dneva
si v avtomobilu. Ko se etapa zaključi, se pridružiš
kolesarju. Ko konča etapo, ga je treba včasih še kakšnih
100 ali 200 metrov potiskati v klanec, kjer se lahko
ustavijo. Potem spet masaža. Med dirkami seveda
ni časa za kako vzdrževanje pripravljenosti, saj smo
ves čas v pogonu. Pred zajtrkom tečemo pol ure, 40
minut, toliko, da se malo prepotiš. Ženske delajo
jogo, pilates. Tisti, ki imajo manj dela kot mi, športni
direktorji, trenerji, ti pa imajo ravno toliko časa, da
gredo zjutraj na kolo.
Ali se ti zdi za rekreativne kolesarje v našem lokalnem okolju dobro poskrbljeno? Infrastruktura,
odnos do kolesarjev na cesti, te stvari.
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Zdi se mi, da so zaradi velikih uspehov Slovencev v
kolesarstvu občine začele nekoliko bolje skrbeti za
infrastrukturo. Najbolj znan je zbiljski krog, čez Breg
so narisali kolesarsko stezo. Res gre samo za pas, ne
dejansko kolesarsko stezo, ampak jaz pravim - bolje
kot nič. Ceste so še vedno luknjaste, dostikrat so
kolesarske steze umazane, polne peska, cesta je čista,
kolesarska pa umazana. Tu bi se še dalo kaj narediti.
Predpogoji so sicer super: lahko greš v klanec, voziš
po ravnem, na izbiro imaš vse, kar hočeš. V smislu
infrastrukture pa še nismo tam, kjer so na primer
Nizozemska, Danska ali Belgija.
Kaj pa rekreativno kolesarstvo in oprema. Je treba
imeti kolo za 7.000 evrov, če se dvakrat na teden
odpeljemo do Jezerskega in nazaj?
Dvakrat na teden do Jezerskega je še veliko! Ta bi si ga
že skoraj zaslužil (smeh). Če ima sosed specialko za pet
tisočakov, jo moram imeti tudi jaz, tako to gre. O. K.,
šalo na stran. Taki nakupi so neka oblika motivacije in
boš šel sigurno 2 ali 3 km/h hitreje, ampak ne zaradi

toliko boljšega kolesa, pač pa zaradi motivacije, ki jo
prinese. Pri nas rekreativcih ni razlike. Kak profesionalec bo opazil razliko, v konstrukciji, teži, mi pač ne.
Verjetno so obdobja, ko te ni doma, dolga. Kako
veseli so te domači v Bitnjah?
Letos recimo sem bil od 2. januarja pa do konca Toura
(sredi julija) doma vsega skupaj dober mesec dni. Dirka
14 dni, 3 tedne, direktno na priprave, domov za 4 dni.
Pridem domov, da me ne pozabijo, umazane cunje
oprat, kovček imam kar neprenehoma spakiran. 180
do 200 dni na leto smo odsotni. Oktobra in novembra
sem doma. Vsakič, ko pridem domov, pomislim na
tisti znan izrek: povsod je lepo, doma je najlepše. To
res drži. Vsakokrat prideš domov še z večjim veseljem.
Kranj danes: mesto vaterpola ali mesto kolesarstva?
Danes je športno mesto. Ni ne kolesarsko, niti vaterpolistično. Morda bi lahko rekel, da je smučarsko-skakalno mesto.
Besedilo: Maja Kalan Pongrac

Slika r in dob rodeln ik
Ja n ez Štros
Tokrat v rubriki Krajani se predstavijo predstavljam
mojega dolgoletnega prijatelja, skoraj soseda, slikarja
Janeza Štrosa.
Pravzaprav Janezovo delo spremljam že od vsega
začetka, ni pa ga je najlažje strniti na list papirja.
Njegova umetniška in dobrodelna pot je tako razgibana, da sva si vzela več ur, da sva jo v miru obnovila,
povezala in napisala.
Na predlog Osnovne šole Helene Puhar je Janez ravnokar prejel tudi Listino o priznanju Mestne občine Kranj
za leto 2021. Listino, ki jo dobi Kranjčan, ki s svojimi
prizadevanji, uspehi in dobrodelnostjo prispeva k
boljšemu življenju in blaginji v Mestni občini Kranj.
Pojdimo od začetka. Njegova zgodba slikarstva se
začenja leta 2002. Izgubil je ženo Anito in žalost je
zlil na platno.

Janez z mednarodno nagrado likovne akademije Lecce
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Prva njegova razstava je bila leta 2009 v dvorani
kavarne Sonce, sledila je večja v Galeriji Jugovic v
Sp. Bitnjah in potem po celem svetu – v Londonu, na
Dunaju, v Bruslju, Rimu, Parizu. Leta 2015 je njegova
slika visela v samem Louvru v Parizu.

ter nemalokrat tudi pozabljeni. Zbrana sredstva bomo
namenili za nakup tehničnih pripomočkov, opreme
za multisenzorne in gibalno senzorne sobe, za nakup
glasbene sobe in še za veliko več. Vse to z namenom
omogočiti otrokom kvalitetnejše preživljanje časa in
jim omogočiti lepši jutri.«
Vsega skupaj so izšle že štiri knjige in ob njih vrsta
dobrodelnih dogodkov.
Projekt je leta 2019 skupaj z Rotary Klub Kranj
predstavil tudi na konvenciji Rotary International
v Hamburgu.
In končno – kaj vsega lepega je celotna zgodba
doprinesla?
Otroci v Osnovni šoli Helene Puhar so dobili novo
zunanje igrišče, multisenzorno sobo in čutno pot. V
Osnovni šoli Janeza Levca v Ljubljani so opremili dve
sobi z gibalno senzorno opremo. Ne smemo pozabiti
na Osnovno šolo Jela Janežiča v Škofji Loki, kjer so
Janez in Rotary klub Kranj sodelovali pri nakupu za
multisenzorno sobo. Z donacijam pa so pomagali tudi
društvu Sonček.
Pravzaprav pa se največja zgodba šele piše. Zgodba,
na katero je Janez neizmerno ponosen in za katero
upa, da se ne bo nikoli zaključila.

Janez mi vseskozi govori: »Želim si, da bo zgodba
svetovna, da bodo projekt Tudi ti si angel poznali po
vsem svetu.«

Gre za projekt, ki se je začel leta 2016 ob izdaji njegove
prve knjige Tudi ti si angel. Gre za pomoč otrokom s
posebnimi potrebami.

In res, zgodba se nadaljuje v Keniji. Februarja leta
2020 je spoznal gospo Jano Dular Wangombme, se
z njo povezal in začeli so z gradnjo šole za otroke s
posebnimi potrebami.

Janez pravi: »Cilj projekta je pomagati ustanovam,
v katerih so ti otroci sprejeti v vsej svoji posebnosti,
tako v Sloveniji kot v drugih državah. Ti otroci, družba
jih je poimenovala otroci s posebnimi potrebami, so
»naši« otroci in si po mojem mnenju zaslužijo več naše
pozornosti, saj so prevečkrat odrinjeni na rob družbe

Projekt Tudi ti si angel

Janez s priznanjem Paula Harrisa
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Janez pravi: »Projekt izgradnje šole za otroke s posebnimi potrebami čudovito napreduje, pa vendar še
nismo na cilju. Malo dobre volje in dobrih src bomo
še potrebovali do končnega uspeha.«

Kako lahko vsak posameznik prispeva k projektu
Tudi ti si angel, vam bo Janez z veseljem povedal
sam. Ujemite ga, ko hiti na Jošta ali ko se sprehaja po
bitenjškem gozdu ...

Seveda sva se v pogovoru dotaknila tudi vseh nagrad,
ki jih je tekom let Janez prejel. Glede nagrad je zelo
skromen, pozabi jih omeniti - in mislim, da se niti ne
zaveda, kako pomembne in razsežne so.

Sama ti želim le najboljše, Janez, veliko nadaljnjih
uspešnih in srčnih projektov.
Maruša Langerholc

Nick Koč eva r - Quic k Nick
Ali ste vedeli, da imajo Bitnje sokrajana, ki bi rad
postal eden najhitrejših ljudi na svetu? In pri tem je na
zares dobri poti: letos je postal državni prvak v teku na
100 in 200 metrov. Krajšo izmed sprinterskih razdalj
premaga v pičlih 10 sekundah in 39 stotinkah. Osvojil
je tudi zavidljive rezultate v svetovni konkurenci: že
leta 2017 je osvojil 5. mesto na svetovnem prvenstvu
do 18 let.
Če ga še niste videli, to ni zato, ker je tako hitro brzel
mimo vas, pač pa 21-letni Nick šele od pred kratkim
ponovno živi v Bitnjah. Vzdevek »Quick Nick« mu je
nadel oče Mitja, ki je tudi njegov trener in s katerim
sta nerazdružljiva. Ne trenira pa le svojega telesa,
pač pa tudi možgane. Študira namreč ekonomijo na
nemški univerzi v Ansbachu, saj si po končani športni
poti želi tudi kariero.

Kaj je njegov cilj?
Poleg tega, da si želi postati eden najhitrejših
Zemljanov, si tudi želi uvrstitve na Olimpijske igre v
Parizu leta 2024. Kot zapriseženi Bitenjčani se nismo
mogli upreti vprašanju, ali bi Berlin zamenjal za
Bitnje. V smehu nam je pritrdil, da so mu Bitnje všeč,
in še to, ne boste verjeli, niti glasilo Informator mu ni
tuje. Za Nicka, ki zase pravi, da je prizemljen (temu
lahko samo prikimamo!), smo prepričani, da bo svoje
cilje tudi dosegel. Krajani bomo ob tem stiskali pesti,
navijali zanj in se veselili vsakega uspeha.
Quick – quicker – quick Nick* - dobrodošel v Bitnjah!
(*Hiter – hitrejši – hitri Nick)
Zapisala Maja Kalan Pongrac
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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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Prom e t na ce sti K ra n j - Škofja Loka
V prejšnji številki glasila smo na skupnih straneh
pisali o prometni problematiki na cesti mimo Bitenj
in skozi Žabnico, ki vodi do Škofje Loke. Zadeva dopisa
se je glasila “Zahteva za omejitev tovornega prometa
na cesti Kranj – Škofja Loka”. Na dopis uradnega
odgovora zaenkrat nismo prejeli, je bilo pa podobno
vprašanje poslano tudi na KrPovej:

Zanimam se, kdaj se bo razbremenila regionalna cesta
tovornega prometa na relaciji Škofja Loka - Kranj
in obratno.
Ta cesta je absolutno preobremenjena s tovornjaki, ki
prekomerno onesnažujejo in ogrožajo našo varnost
in zdravje. Pred njimi ni miru ne podnevi, najhujše je
pa ponoči, ker nam kratijo spanec. Nekdo, ki ne živi
ob cesti, tega ne razume. Upam, da ne bo potrebno iz
protesta zapreti cesto.
Menim, da bi bil problem rešljiv s povezovalno cesto
od industrijske cone Trata do Ljubljanske ceste, a žal
se o tem govori in piše že 15 let pa nič od tega. Pa me
zanima, kako je s tem projektom.
Pričakujem resen odgovor, ki ga bom posredoval večim
krajevnim skupnostim.
Hvala za odgovor.

Odgovor, ki ga je krajan prejel preko KrPovej, objavljamo spodaj, ta vsaj približno orisuje rešitev situacije
in jo postavlja v časovni okvir.

Spoštovani,
problematike, o kateri pišete, se zavedamo tako v
Mestni občini Kranj kot v Občini Škofja Loka, nanjo
smo večkrat opozorili tudi državo, nazadnje z dopisom
Direkciji RS za infrastrukturo julija 2021, v katerem
smo predlagali prepoved tovornega prometa na prometnici Kranj - Škofja Loka, ki poteka po naseljih
Bitnje, Žabnica in Stražišče.

dolino. Glede na povprečni letni dnevni promet (PLDP)
sta prometnici primerljivi. Na relaciji Škofja Loka –
Jeprca je bilo v letu 2019 734 težkih vozil, na relaciji
Kranj – Škofja Loka pa 462 tovornih vozil dnevno. Na
obeh cestah je že sedaj prepovedan promet tovornih
vozil v tranzitu. Popolna omejitev tovornega prometa
na relaciji Kranj – Škofja Loka ni možna, saj bi s tem
preusmerili ves tovorni promet, ki napaja gospodarsko območje Škofje Loke, Poljanske in Selške doline
na že sedaj precej obremenjeno regionalno cesto R1
-210/1078 Škofja Loka – Jeprca.
Navedeno težavo bo možno odpraviti z gradnjo nove
povezovalne ceste Trata – Meja. Skladno z dogovorom
Ministrstva za infrastrukturo, Mestne občine Kranj
in Občine Škofja Loka se navedena povezava umešča
v prostor preko OPN (okoljski prostorski načrt) obeh
občin. Nova povezovalna cesta Kranj (Meja) – Škofja
Loka bo prometno razbremenila naselja ob regionalni
cesti Kranj – Škofja Loka ter prevzela tovorni promet
za industrijsko cono Trata. Po izgradnji nove povezovalne ceste se bo nato znova preverilo potrebo po
dodatnih omejitvah prometa na obstoječem omrežju
državnih cest.«
Dogovor o sodelovanju za novo povezovalno cesto
Kranj (Meja) – Škofja Loka smo z občino Škofja Loka
in DRSI že sklenili, v njem so jasno razdeljene naloge
obeh občin in DRSI oziroma RS. Trenutno tako poteka
umeščanje koridorja v prostor preko sprememb in
dopolnitev OPN v obeh občinah.
Po časovnici predvidevamo, da bodo spremembe in
dopolnitve sprejete v začetku leta 2023, država pa se
je zavezala, da bo sredstva za izgradnjo umestila v
proračun države. Realno bi bila ta povezava lahko bila
zgrajena v letu 2024 ali 2025.
Lep pozdrav.
Oddelek za komuniciranje in protokol
Kabinet župana
Mestna občina Kranj

Na DRSI so odgovorili takole: »Regionalna cesta
R1-210/1109 Kranj – Škofja Loka je ena izmed dveh
prometnic (poleg te še regionalna cesta R1-210/1078
Škofja Loka – Jeprca), ki napajata gospodarsko območje
Škofje Loke z zaledjem ter celotno Poljansko in Selško
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Pomembno obvestilo!
Te koče vzd r ževanje n a 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 in pluženje,
popravilo ropotajocih pokrovov na cesti:
Mestna občina Kranj, Urad za gospodarske
dejavnosti in promet
Saša Pančur
tel.: (04)237-31-13
e-mail: sasa.pancur@kranj.si
Slavko Savić
tel.: (04)237-32-10
e-mail: slavko.savic@kranj.si

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

Vzdrževanje avtobusnih postaj:
Mestna občina Kranj, Urad za gospodarske
dejavnosti in promet
Slavko Savić
tel.: (04)237-32-10
e-mail: slavko.savic@kranj.si

Komunala Kranj, Delovna enota Vzdrževanje
cest (tudi pluženje):
Andrej Markun
e-mail: andrej.markun@komunala-kranj.si
tel. : (04)281-13-52
mobilni tel.: 031 694 913
dežurna številka (zimska služba): 031 328 363

Parkirišča:
Mestna občina Kranj, Urad za gospodarske
dejavnosti in promet
Ajda Štern
tel.: (04)237-31-38
e-mail: ajda.stern@kranj.si

Komunala Kranj, Delovna enota Javne
površine:
Marjan Tušar
T: (04)281-13-75
M: 030 610 450
E: marjan.tusar@komunala-kranj.si

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

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, mag. Martin Raspet
(medobcinski.inspektorat@kranj.si), 04 237 31 97,
• inšpektor, svetnik, Barbara Metelko (barbara.metelko@kranj.si), 04 237 32 16,
• inšpektor, Aleš Bizjan (ales.bizjan@kranj.si), 04 237 33 51,
• inšpektor, svetnik, Slavka Remic (slavka.remic@kranj.si), 04 237 33 56,
• inšpektor, svetnik, Robert Zadnik (robert.zadnik@kranj.si), 04 237 33 61,
• inšpektor, Mojca Trilar (mojca.trilar@kranj.si), 04 237 31 46.
Številka za prijave in informacije: 04 237 31 97.
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