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Nova rubrika:
INTERVJU

tokrat z Radovanom Rakovcem

kulturne 
prireditve

Odbor za  

PRAVLJIÈNE URICE IN
USTVARJALNE DELAVNICE

ZA OTROKE

izraz dejansko lahko poslovenili kot Velika duša 
Sonca.

M: Bi povedal še kakšno besedo o tvoji drugi 
knjigi? Sklepam, da je ta iz l. 2001 pravzaprav 
ponatis knjige iz l. 1987. Oèitno ljudi ta stvar zelo 
zanima.
R: Knjiga z naslovom Od prebujanja vesolja do 
prebujenja èloveka opisuje moja mistièna 
izkustva in iz njih izvirajoèa spoznanja. Mistika, 
èudovita beseda, je dejansko etiketa, s katero 
opredelimo vse, kar je èloveku tuje oz. neznano. 
Razpetost med spoznanjem, da je Resnica v 
vsakem posamezniku, in pa namenom 
povedati, kako sem sam hodil po svoji poti in do 
kakšnih spoznanj sem na tej poti prišel, pa se 
kaže v sami formi. Stavek na koncu vsakega 
poglavja v prvem delu (spirala) Tako je govoril 
Raddcharta in tako govori Ma nas spominja na 
nemškega filozofa Nietzsceja in njegovo delo 
Tako je govoril Zaratustra. V drugem delu (Krog) 
izgineta psevdonima Raddcharta in Ma ostane 
samo – Tako je govoril in tako govori … Bralec naj 
bi dobil obèutek, da je avtor samo še medij, 
skozi katerega govori neskonènost, resnica, 
Bog. Vsa Resnica neskonènega Boga pa smo 
pravzaprav ljudje. V tretjem delu (Znamenje) pa 
uporabim samo še dve enaki besedi za 
razliènima loèiloma – Tako? Tako !!

M: Kaj pa nadimek Raddcharta? Kakšen pomen 
ima?
R: Ko sem se prviè potopil v svojo notranjost 
tako globoko, da sta izginila èas in prostor, 
kakor ju zaznavajo naša èutila v vsakdanjem 
življenju in katera ima Kant za prepogoj pri 
spoznavanju sveta, so mi moji pomoèniki v 
duhovnem svetu dali ime Raddcharta. Ime ima 
dvojni pomen.
Prvi pomen: Rad je zaèetnica mojega imena, 
rad je skorajda lahko sinonim za ljubezen, v 
hrvaško-srbskem jeziku pomeni delo, v 
nemškem pa kolo. Naslednja èrka je d, ki je 
zadnja èrka besede Mohamed, nato pa sledi ch 
kot zaèetnica Christusa, arta pa zadnje èrke 
velikega Bude oz. njegovoga imena Siddarta.
Drugi pomen: Bog Sonca, ki je neskonènost ujel 
na kos papirja.

M: In kateri psevdonim uporabljaš sedaj?
R. V meditaciji na zdravljenju z glasom mi je od 
Mahatmahe ostal samo še zlog Ma, velika 
veèina mojih prijateljev pa me klièe Maha.

M: Pišeš tudi pesmi. O èem govorijo?
R: Moram priznati, da pesmi v kakšni veliki 
kolièini nisem pisal nikdar, najraje pa tudi še 
sedaj napišem kakšno kitico za kakšen rojstni 
dan ali podobno priložnost.

M: Hvala za tale izèrpni intervju. Bralcem 
Informatorja za konec pa še tole sporoèilo: Obe 
knjigi avtorja Radovana Rakovca lahko po 
ugodni ceni dobite pri njem.

Za Informator

Mateja Arhar

SPONZORJI
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UVOD

OBVESTILA KRAJANOM

Bitenjèanke in Bitenjèani!

Dva meseca sta naokoli in pred vami je nova, 7. 
številka Informatorja - glasila KS Bitnje. Radi bi 
vas spomnili, da je maja lani izšla prva številka. 
Od prve do sedme številke se je obseg glasila 
poveèal, od decembra dalje ga prebirate v 
barvni izdaji, uspelo nam je uvesti nekaj stalnih 
rubrik ter pridobiti nekaj stalnih in obèasnih 
zunanjih sodelavcev. Ob vsem tem pa nam še 
vedno ni uspelo najti primernega imena za naše 
glasilo. Imena, ki bi bilo povezano z našim 
krajem in krajani, ki v njem živijo. Zato ob tej 
priliki pozivamo vas, naše bralce, Bitenjèanke in 
Bitenjèane, da sodelujete pri iskanju 
primernega, razpoznavnega imena za glasilo 
KS Bitnje in nam posredujete vaše cenjene 
predloge. Vaše predloge sprejemamo na 
naslove naslove KS Bitnje (KS Bitnje - Zg. Bitnje 
33, nabiralnik na stopnišèu GD Bitnje, e-mail: 
ks.bitnje@abakus.si).

Za izdajo se bomo po svojih najboljših moèeh 
trudili še naprej. Za predloge, prispevke in 
kritike pa smo (kot smo že nekajkrat poudarili) 
odprti, saj bom le na ta naèin oblikovali glasilo, 
ki bo zadovoljilo okus širokemu  krogu naših 
bralcev .
Prijetno branje in veliko dobrih idej ob iskanju 
imena za naše glasilo vam želi INFORMATOR 
team.

NADZOR NAD LASTNIKI PSOV – Obvestilo 
Mestne obèine Kranj

Glede na vse veèje število vprašanj o izvajanju 
nadzora nad lastniki psov vam v nadaljevanju 
posredujem informacijo, ki so jo pripravili na 
Oddelku mestnih inšpekcij MO Kranj. V skladu z 
Odlokom o inšpekcijskem in redarskem 
nadzorstvu v Mestni obèini Kranj (Uradni list 
RS, št. 10/2001) opravljajo obèinski inšpektorji 
in obèinski redarji nadzor izvajanja obèinskih 
odlokov - urejanja mirujoèega prometa, 
obèinskih cest, varstva okolja, urejanja in 
izvajanja gospodarskih javnih služb, javnega 
reda in drugih. Nadzor izvajajo na javnih 
površinah v okviru doloèil posameznih odlokov 
v obliki rednega nadzora in nadzora na poziv 
obèanov.
Veljavni Odlok o javnem redu in miru v obèini 
Kranj s spremembami in dopolnitvami (Uradni 
vestnik Gorenjske, št. 11/88 in 1/89) obravnava 
živali v veè èlenih:
-8. èlen, toèka 18: prepovedano je pušèati živali 
na javnih površinah ali prometnih površinah ali 

pušèati domaèe živali brez hrane, vode ali 
zašèite pred vremenom; zagrožena kazen 
20.000 tolarjev,
-12. èlen, toèka 4: prepovedano je imeti živali, ki 
s hrupom, smradom, iztrebki ali kako drugaèe 
motijo okolico; zagrožena kazen 20.000 tolarjev, 
-12. èlen, toèka 3: … prepovedano je voditi 
živali, razen službenih psov in psov vodièev 
slepih, v trgovske, gostinske in druge javne 
lokale; zagrožena kazen 7.500 tolarjev, 
-21.a èlen: Na javnih zelenih površinah je 
prepovedano
-toèka 5 – voditi pse in druge živali;
-toèka 8 – voditi živali na otroška igrišèa; 
zagrožena kazen 7.500 tolarjev.

Za kršitve 8. in 12. èlena, toèke 4 poda predlog 
za uvedbo postopka o prekršku policija ali 
pooblašèeni inšpektor, denarno kazen za 
kršitve 12. èlena toèke 3 in 21.a èlena pa lahko 
izterja na kraju samem policist ali obèinski 
redar, seveda pa je treba ujeti psa in njegovega 
lastnika oziroma vodièa pri dejanju samem. 
Naèin vodenja oziroma sprehajanja psov na 
javnih površinah in obvezo vodièa psa, da 
pospravi iztrebke za psom, veljavni odlok ne 
doloèa, je pa to predvideno v novem odloku o 
javnem redu, ki ga bo mestni svet obravnaval 
še letos

Glede vprašanj v zvezi s problemom, da »psi ne 
sodijo v blok« lahko  obèani (še bolje – veè 
obèanov), ki jih moti prisotnost psov v 
neposredni okolici podajo v smislu navedene 3. 
toèke 12. èlena odloka pisno prijavo s kratkim 
opisom dogajanja. Na osnovi navedb v prijavi 
bo Oddelek mestne inšpekcije pisno opozoril 
lastnika psa, da njegov pes moti okolico in ga 
pozval, da v doloèenem roku odpravi moteèe 
ravnanje psa, zagrozil pa mu bo tudi z uvedbo 
postopka o prekršku. V primeru, da lastnik psa v 
doloèenem roku ne bo odpravil moteèega 
ravnanja psa, bo sodniku za prekrške predlagal 
uvedbo postopka o prekršku.

Prisotnost živali v prometu obravnava tudi 
Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni 
obèini Kranj (Uradni list RS, št. 2/2001, 79/2001 
in 101/2002), ki v 41. èlenu med drugim doloèa, 
da so lahko domaèe živali (psi, maèke, perjad, 
drobnica in veèje živali) na javnih prometnih 
površinah le v spremstvu osebe, ki jo lahko 
varno vodi, da je potrebno pse in druge živali, ki 
lahko ogrožajo promet vozil in pešce, po javnih 
prometnih površinah voditi na vrvici ali na 
povodcu, da morajo biti živali ob cestah in na 
drugih prometnih površinah pod nadzorom ali 
zavarovane tako, da same ne morejo priti na 
cesto ali drugo prometno površino. Za kršitev 
doloèil tega èlena se kaznuje lastnika živali z 

zdravnik in eden najveèjih raziskovalcev 
duševnosti Carl Gustav Jung. Arhetip je živa 
bitnost, ki je bivajoèa globoko v èlovekovem 
nezavednem delu duševnosti. Vsaka bistvena 
in intenzivna (pre)izkušnja je pomemben 
dogodek na poti k pravemu veènemu sebi, ki v 
èloveku spi in ga je kršèanstvo poimenovalo z 
dušo.
Tarot oz. njegov arhetipski svet sestavlja niz 78 
kart, sestavljenih iz dveh delov, iz velike in male 
arkane. Velika arkana je sestavljena iz 22 
oštevilèenih kart od 0 do XXI. Vsaka karta ima 
tudi svoje ime, igralcem pa so najbolj znane 
predvsem Škis, Pagat in Mond – bolj toèni naziv 
teh treh kart pa so Norec, Èarovnik in Svet. 56 
kart male arkane je moèno podobno klasiènim 
igralnim kartam, kakršne uporabljamo za 
veèino sodobnih iger s kartami. Sestavljajo jih 4 
barve, ki simbolizirajo štiri duhovne elemente – 
ogenj, vodo, zrak in zemljo.

Veliki pok

M: Vem, da si na temo tarot kart izdelal tudi celo 
serijo tapiserij. Kaj lahko poveš o tem?
R: Moram priznati, da sta v moji mladosti 
(osnovna in zaèetek srednje šole) imeli dve 
trditvi oz. misli izjemen pomen. Stari Kitajci so 
dejali: »Ena sama slika je veè vredna kot deset 
tisoè besed.« Naslednja je misel rimskega 
filozofa Seneke ml., glasi pa se: »Non sholae, 
sed vitae discimus,«, kar v preprostem prevodu 
pomeni, da se ne uèimo za šolo, temveè za 
življenje. Tako sem zaèel tudi z meditacijo in 
nekega dne sem doživel tudi svoje prvo 
razsvetljenje preko izkušnje veènosti enega 
trenutka. Dano mi je bilo potovati nazaj v 
preteklost do toèke singularnosti in pogledat v 
prihodnost, ko se vesolje znova vrne v stanje, iz 
katereja je vzšlo. V tej izkušnji sem dobil 26 (bi 
dejal) arhetipskih slik, ki sem jih nato izdelal v 
tapiserijah. Sistem vsebuje klasiènih 22 arkan in 
4 dodatne slike, ki imajo dopolnjujoèi (Veliki 
pok, Veliki škrip), sintetizirajoèo (Krona) in 
vlogo vnosa dodatne harmonije k že tako 
popolnemu sistemu (Harmonija kaosa).
Za pokušino: Veliki škrip je hip pred mrkom, 

pred iztekom zavednega in je skrajnost po nièu, 
je prièa praznini in njeni breztežnosti, negacija 
poka, njegova veèno s hrbtom obrnjena 
dvojèica.

M: Od kod ti ideja, da napišeš tako knjigo? Ali je 
dolgoletni študij te teme pripomogel k pisanju? 
Verjetno pa so v razlagi kart tudi tvoja 
razmišljanja, kajne?
R: Knjiga o mojem tarotu ima pravzaprav dva 
komentarja. Enega (mojega) imam nedokon-
èanega, ukvarjal pa sem se predvsem s prvo 
polovico velikih arkan. To so èlovekove zunanje 
vloge, s katerimi se mora sreèati èlovek, da bi 
postal izkušen in iznajdljiv, da bi izoblikoval 
svoje sposobnosti ter si pridobil èim veèjo 
osebno moè.
Komentarje k zunanjim vlogam in tudi z drugo 
polovico kart, ki predstavljajo duhovna stanja, 
skozi katera gre èlovek, ko se obrne vase ter 
odkriva in prebuja notranje življenje, svet 
notrine prebujenega duha, ki ga lahko opišemo 
kot veènega in neskonènega, pa je izjemno 
dobro opisal moj prijatelj iz Kranja Andrej 
Šušteršiè – Sar.

M: Andrej Šušteršiè – Sar je torej soavtor tvoje 
knjige o tarotu. Kaj pa èarovnija? V knjigi sem 
zasledila, da tarotu pravijo tudi èarovnija. Se s 
tem strinjaš?
R: Tarotu bi lahko rekli tudi, da je èarovnija. 
Uporaba pa je veènamenska. Lahko na 
posamezne karte meditiramo ter s tem 
spoznamo njihov globlji pomen, ki nam seveda 
ostri vidike našega lastnega bitja. Naslednji 
naèin je vedeževanje, tretja vrsta uporabe pa je 
študij v kartah skritih zakonitosti. Tarot je tako 
skorajda idealno sredstvo za preuèevanje in 
prouèevanje hermetike, torej vede duhovnega 
in duševnega sveta.

M: Barve imajo verjetno velik pomen? Kakšno 
vlogo pa imajo geometrijski lik? 
R: Tu pa se raje osredotoèim na vlogo barv v 
tarotu. Barve, sestava in njihov pomen v 
osnovni, najèistejši in nepopaèeni obliki so nam 
podarjene skozi svetlobo. Tema je odsotnost 
svetlobe, je odsotnost življenja, odsotnost 
Boga. Bog je namreè luè, energija, svetloba. 
Bela svetloba pa se razliva skozi spekter barv, 
kot mavrica v najrazliènejših niansah, pomenih 
in vplivih na svet, življenje in èloveka.
M:V knjigi Geometrija tarot si si nadel nadimek 
Mahatmaha. Ali se èutiš poklicanega, ali ima to 
morda zvezo s kakšno drugo kulturo (morda s 
samim Mahatmo)?
R: Mahatmaha je dejansko moja predzadnja 
iniciacija, izraz pa je povzet iz indijskega jezika 
sanskrta. Sestavljen je iz treh delov: Maha – 
velik-a-o, atma – duša in ha – Sonce; torej bi 
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denarno kaznijo 10.000 tolarjev.
Za vse nadaljnje informacije lahko poklièete 
inšpektorja Janeza Rakarja na Oddelek mestnih 
inšpekcij Mestne obèine Kranj, telefon 2373-
220.

AKCIJA ZBIRANJA KOSOVNIH ODPADKOV

Od 3. maja do 3. junija bo na obièajnih mestih 
po vseh krajevnih skupnostih Mestne obèine 
Kranj potekala akcija zbiranja kosovnih 
odpadkov. V nadaljevanju navajamo obvestilo 
o zbiranju kosovnih odpadkov, ki ga je 
pripravilo JP Komunala Kranj.

Pomlad je tu, z njo pa tudi pomladansko 
èišèenje in pospravljanje stanovanja, kleti, 
garaže. Vso odveèno kramo, ki ne sodi v 
obièajne zabojnike za odpadke, bodo obèani 
imeli priložnost brezplaèno oddati v èasu akcije 
zbiranja kosovnih odpadkov. Kot obièajno bo 
akcija potekala po sistemu zbirnih mest. Akcija 
je namenjena izkljuèno kosovnim odpadkom iz 
gospodinjstev, med katere sodijo: pohištvo, 
sanitarni elementi, talne obloge, žimnice, bela 
tehnika, elektrièni odpadki, kovinski odpadki in 
ostali veèji odpadki.
Med kosovne odpadke iz gospodinjstev ne 
sodijo: gradbeni material, sodi z vsebino, 
odpadki, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti, 
izrabljene avtomobilske gume, koristni 
odpadki: kot so papir, steklo, ploèevina in 
plastika, ki sodijo na ekološke otoke ter zeleni 
odpad (vrtni odpadki). Predvsem pa med 
kosovne odpadke ne sodijo nevarni odpadki, 
kot so kemikalije, barve, akumulatorji, èistila, 
zdravila, olja, katerim je namenjena akcija 
zbiranja nevarnih odpadkov.
Akcija zbiranja kosovnih odpadkov ni edina 
možnost, da oddamo kosovne odpadke.
Med letom kosovne odpadke odpeljemo v 
zbirni center oz. reciklažno dvorišèe Zarica ali v 
zbirni center pri odlagališèu odpadkov 
Tenetiše. Zbirni center Zarica se nahaja pri 
centralni èistilni napravi Kranj (na cesti mimo 
tovarne Planika proti naselju Orehek-Drulovka) 
in je odprt vsak delovni dan od 12. do 19. ure in 
ob sobotah od 8. do 13. ure. Zbirni center pri 
odlagališèu odpadkov Tenetiše pa sprejema 
odpadke vsak delovni dan, tudi ob sobotah od 
7. do 18. ure. Poleg kosovnih odpadkov je 
možno oddati tudi nevarne odpadke in vse 
ostale odpadke kot so papir, steklo, plastiène 
mase, kovine, les, organske kuhinjske odpadke, 
biološke odpadke, oblaèila, tekstil in izrabljene 
avtomobilske gume.

Pripravila: Klara Škrabec                                                                               
Direktor: Jože Stružnik

KRAJANE OBVEŠÈAMO, DA BO AKCIJA 
ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV NA 
OBMOÈJU KS BITNJE POTEKALA 20.5.04 IN 
21.5.04. ZABOJNIKI ZA ODVOZ KOSOVNIH 
O D P A D K O V  B O D O  N A M E Š È E N I  N A  
NASLEDNJIH LOKACIJAH:

-NA NOGOMETNEM IGRIŠÈU - SP. BITNJE,
-PRI TISKARNI KOŠIR - ZG. BITNJE,
-NA MOSTU PRI DAGARINU - ZG. BITNJE,
-PRI OKREPÈEVALNICI ZORA - SR. BITNJE.

OPOZORILO: KRAJANE OPOZARJAMO, DA 
O D P A D K E  O D L A G A J O  L E  V  Z A T O  
NAMEŠÈENE ZABOJNIKE IN NE POLEG 
ZABOJNIKOV.

VRAÈANJE VLAGANJ V JAVNO 
TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE NA 
OBMOÈJU MESTNE OBÈINE KRANJ

V zadnji številki Informatorja smo vas obvestili, 
da smo bile krajevne skupnosti na obmoèju 
Mestne obèine Kranj pozvane, da Mestni obèini 
Kranj predložimo ustrezno dokumentacijo o 
vlaganjih v javno telekomunikacijsko omrežje. 
Na podlagi podatkov arhiva KS in pripomb 
krajanov smo seznam, objavljen v zadnji 
številki Informatorja dopolnili in ga posredovali 
na Mestno obèino Kranj. V nadaljevanju 
objavljamo na obèino posredovan seznam. 
Prosimo, da sezname pazljivo preberete. V 
kolikor imate pripombe na spodaj naveden 
seznam,  nam j ih  NAJKASNEJE  DO 
PONEDELJKA, 24.5.2004, posredujete na 
enega izmed naslov KS Bitnje (KS Bitnje Zg. 
Bitnje 33 Žabnica, nabiralnik na stopnišèu GD 
Bitnje, e-mail: ks.bitnje@abakus.si). Do konca 
meseca maja je še èas, da morebitne 
dopolnitve oziroma spremembe posredujemo 
na Mestno obèino Kranj.
Na spodaj navedenem seznamu ni vkljuèenih 
naroènikov iz leta 1974. Za vse naroènike 
telefonskih prikljuèkov iz leta 1974 je 
dokumentacijo na Mestno obèino Kranj 
posredovala KS Žabnica.
Hkrati opozarjamo, da morajo krajani, ki so 
telefonski prikljuèek kupili sami (ne preko 
krajevne skupnosti) predložiti ustrezno 
dokumentacijo na Mestno obèino Kranj 
individualno. Za dodatne informacije se lahko 
obrnete na Komisijo za vraèanje vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje na obmoèju 
Mestne obèine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. 
Predsednica navedene komisije je ga. Lea 
Martinjak.

Svet KS Bitnje, Komisija za pripravo gradiva o 
vlaganjih v javno telekomunikacijsko omrežje.

obèine proglasi za “Dan upora proti 
okupatorju”, ker tega do sedaj še ni imela. Tudi 
tu smo uspeli. Spominski dan je uveden v 
Statut MOK. Imenovana je bila komisija pri 
MOK, ki je letos že tretje leto skupaj z našo 
komisijo treh KS pripravljala spominsko 
slovesnost na Planici. Tako 27. marec ostaja 
krajevni praznik KS Bitnje, Jošt in Žabnica in 
hkrati Dan upora proti okupatorju MOK. Za ta 
dosežek smo lahko vsi zelo zadovoljni. 
Izkorišèam to priložnost, da se vsem trem 
predsednikom naših KS in vodstvu MOK lepo 
zahvaljujem za podporo in sodelovanje pri teh 
dosežkih.

V zvezi z Dnem upora proti okupatorju MOK 
smo predlagali še naslednje: v februarju in 
marcu leta 1942 se je v širšem obmoèju Kranja 
zgodila po žrtvah še veèja tragedija, ki sicer ni 
omejena na en dan. Namreè, izdana je bila zelo 
obsežna organizacija OF. V vsaj petdesetih 
organizacijah je bilo aretiranih preko 400 ljudi. 
Od teh je bilo preko 100 ustreljenih kot talcev. 
Vsi ostali so odšli v nemška taborišèa, mnogi se 
niso veè vrnili. Za nas je ta izdaja pomembna 
zato, ker sta bili takrat izdani tudi naši dve 
organizaciji v Žabnici in na Šutni. Dvanajst 
domaèinov je bilo aretiranih in šest jih je bilo 
ustreljenih v aprilu in maju 1942. Tri leta 
Dachaua je preživel naš zvesti in dokonca zelo 
delaven èlan Jernej Štupnikar , ki je pred nekaj 
meseci v 90. letu umrl. Bil je eden izmed teh 
dvanajstih organizatorjev OF. Tudi te aretacije 
in ustrelitve zaslužijo spomin ob Dnevu upora 
proti okupatorju MOK.

V imenu ZB Bitnje in Žabnica, pripravil: 

Janez Šifrer, Žabnica

V našem kraju je zaživelo tudi kulturno življenje. 
Odbor za kulturne dejavnosti je že v lanskem 
letu zaèel s svojimi aktivnostmi, saj je vsakih 
štirinajst dni prirejal pravljiène urice in 
ustvarjalne delavnice za otroke, vsak teden pa 
so se sreèevale èlanice ženskega bralno-
ustvarjalnega krožka. Priredili so tudi dve 
prireditvi – obdarovanje otrok ob novem letu in 
prireditev ob prihodu pomladi, v goste pa 
povabili tudi eno dramsko predstavo.

Da bi se take aktivnosti nadaljevale in da bi v 
prihodnosti našim krajanom ponudili še veè 
kulturnega življenja, se nam je porodila ideja, 
da bi v Bitnjah ustanovili Kulturno umetniško 
društvo. Ustanovni odbor in KS Bitnje bosta 
statut KUD Bitnje sprejela 1. junija 2004 na 
ustanovni seji KUD Bitnje. V okviru KUD Bitnje 

POSTANITE ÈLANI KUD BITNJE

bodo v jesenskem èasu zaèele delovati razliène 
dejavnosti. Nadaljevale se bodo pravljiène 
urice in ustvarjalne delavnice, ki so prej 
delovale pod odborom za kulturne dejavnosti. 
Bralno-ustvarjalni krožek za ženske se bo 
razcepil v dva krožka – v ustvarjalni krožek in v 
bralni krožek Beremo z Manco Košir. Odvijali se 
bodo kulturni veèeri in izobraževalne prireditve, 
s svojimi predstavami se bodo predstavile 
povabljene dramske skupine. Pripravili bomo 
jesensko prireditev, obdarovanje otrok ob 
novem letu, prireditev ob prihodu pomladi pa 
morda še kakšno. V okviru KUD bomo 
ustanovili dramsko skupino in pevski zbor, 
morda pa še kaj. 

Vse krajane, ki si želite, da tudi naš kraj kulturno 
zaživi, vabimo, da postanete èlani KUD. Naši 
cilji so jasno zaèrtani, vendar pa bodo z vašim 
trudom hitreje dosegljivi.

V imenu ustanovnega odbora

Mateja Arhar

Za vse informacije lahko poklièete na tele-
fonske številke 040/351 342 (Tatjana), 041/624 
351(Mateja), 040/206 163(Boris).

V roke sta mi prišli dve knjigi Geometrija Tarot – 
Skrivnost univerzalnega znanja in veène mladosti 
in Od prebujanja vesolja do prebujenja èloveka, 
avtorja Radovana Rakovca. Mnogi krajani ga 
imajo za posebneža in tudi zato v našem glasilu 
objavljamo intervju z njim. 

M: Preprièana sem, da veèina naših bralcev ne 
pozna tarot kart, zato te prosim, èe lahko na 
najbolj preprost naèin razložiš njihov pomen. 
Rakovec: Tarot je, vsaj na zahodu, najstarejša 
do sedaj znana igra s kartami. Pravzaprav je 
mnogo veè kot samo igra, nemara bi ga še 
najbolj toèno oznaèili, èe bi rekli, da je sistem 
slikovnih simbolov, ki skušajo zajeti 
pomembnejše arhetipe, preslike življenjskega 
dogajanja in življenja.
Pojem arhetipa je najbolj uveljavil švicarski 

INTERVJU
z Radovanom Rakovcem

Vse krajane, ki si želite, da tudi naš kraj kulturno 
zaživi, vabimo, da postanete èlani KUD. Naši 
cilji so jasno zaèrtani, vendar pa bodo z vašim 
trudom hitreje dosegljivi.

nedelja, 16.5.2004 / št.7nedelja, 16.5.2004 / št.7 



str. 13str. 4

Seznam naroènikov telefonskih prikljuèkov, ki 
je bil posredovan na Mestno obèino Kranj:

SEZNAM NAROÈNIKOV TELEFONSKIH 
PRIKLJUÈKOV  IZ LETA 1983

ZŠt. Ime in priimek, naslov
---------------------------------------
  1. Hartman Franc, Sp.Bitnje 21
  2. Jeraj Edvard, Sp.Bitnje 22
  3. Jug Ludvik, Sp.Bitnje 7a
  4. Jugovic Franc, Sp.Bitnje 23
  5. Langerholc Franc, Sp.Bitnje 24
  6. Marjanoviè Slavko, Sp.Bitnje 40
  7. *Lesjak Edo, Sr.Bitnje 113
  8. Hafner Franc, Sr.Bitnje 99
  9. Hafner Janez, Sr.Bitnje 45
 10. Langerholc Stane, Sr.Bitnje 101
 11. Nadižar Mira, Sr.Bitnje 81
 12. Pokorn Marija, Sr.Bitnje 103
 13. Rozman Ivana, Sr.Bitnje 37
 14. Mesec Peter, Žabnica 1
---------------------------------------
  * Danes stalno prebivališèe: Edvard Lesjak,  Kumarjeva 2. 
6310 Izola

SEZNAM NAROÈNIKOV TELEFONSKIH 
PRIKLJUÈKOV OD LETA 1988 DALJE

ZŠt. Ime in priimek, naslov
---------------------------------------
 15. AGNIÈ IVAN, Zg. Bitnje 194
 16. ALIÐANOVIÈ MUJO, Zg. Bitnje 123A
 17. ARHAR ALEŠ, Zg. Bitnje 244
 18. ARHAR STANE, Zg. Bitnje 280
 19. BAJI FRANC, Zg. Bitnje 182
 20. BAJŽELJ IVAN, Zg. Bitnje 126B
 21. BAŠAR JANEZ, Zg. Bitnje 18
 22. BELA JANEZ, Zg. Bitnje 39
 23. BELEC IZTOK CILKA, Zg. Bitnje 120
 24. BENEDIK IVANKA, Zg. Bitnje n.h.
 25. BENEDIK STANE, Zg. Bitnje 190
 26. BERÈIÈ DARE, Zg. Bitnje 202
 27. BERÈIÈ JOŽE, Zg. Bitnje 85
 28. BERÈIÈ JOŽE, Zg. Bitnje 154
 29. BERÈIÈ LEOPOLD, Zg. Bitnje 28
 30. BEVÈIÈ MITJA, Zg. Bitnje 32
 31. BITENC IGOR, Zg. Bitnje 102
 32. BITENC IGOR, Zg. Bitnje BB
 33. BITENC JANEZ, Zg. Bitnje 34
 34. BIZJAK MIROSLAV, Zg. Bitnje 250
 35. BIZJAK SAŠO, Zg. Bitnje 29A
 36. BLATNIK ALOJZ, Zg. Bitnje 179
 37. BLAZNIK IGOR, Zg. Bitnje 95
 38. BLAŽIR FRANC, Zg. Bitnje 63
 39. BLAŽIR FRIDA, Zg. Bitnje 63
 40. BLAŽIR VALENTIN, Zg. Bitnje 174
 41. BOGATAJ FRANC, Zg. Bitnje 261
 42. BOŽIÈ BOGDAN, Zg. Bitnje 242
 43. BUDNA MILKO, Zg. Bitnje 275
 44. BUKOVNIK MIRAN, Zg. Bitnje 230
 45. BURGAR RUDI, Zg. Bitnje 144
 46. ÈEBAŠEK FRANC, Zg. Bitnje 165
 47. ÈEÈ MARIJA, Zg. Bitnje 47
 48. ÈEÈ MARIJA (drugi), Zg. Bitnje 47
 49. ÈEMAŽAR TEREZIJA, Zg. Bitnje 113
 50. ÈUK ALOJZ, Zg. Bitnje 19
 51. DAÈIÈ MIŠO, Zg. Bitnje 2
 52. DAGARIN FRANCI, Zg. Bitnje 66
 53. DAGARIN STANE, Zg. Bitnje 55
 54. DEMŠAR FRANC, Zg. Bitnje 132
 55. DEMŠAR FRANC, Zg. Bitnje 281
 56. DEMŠAR MARINA, Zg. Bitnje 4
 57. DOLENC MARJAN, Zg. Bitnje 45
 58. DOLENC MIRO, Zg. Bitnje 27
 59. DOLENEC FRANC, Zg. Bitnje 169
 60. DOLINAR IVAN, Zg. Bitnje 122

 61. DOLINAR VLADIMIR, Zg. Bitnje 248
 62. DRAKSLER FRANC, Zg. Bitnje 14A
 63. DROBNIÈ PETER, Zg. Bitnje 209
 64. DROL BORIS AVGUST, Zg. Bitnje 198
 65. ELING ANDREJ, Zg. Bitnje 98
 66. ELING IVAN, Zg. Bitnje 99
 67. ERŽEN ANICA, Zg. Bitnje 167
 68. ERŽEN EMA, Zg. Bitnje 93
 69. ERŽEN IVAN, Zg. Bitnje 41
 70. ERŽEN JOŽE, Zg. Bitnje 89
 71. **ERŽEN LADO, Zg. Bitnje 195
 72. ERŽEN MARJAN, Zg. Bitnje 41A
 73. FABJAN DANILO, Zg. Bitnje 146
 74. FABJAN MARTIN, Zg. Bitnje 147
 75. FABJAN SLAVKO, Zg. Bitnje 71
 76. FERENÈAK EDO, Zg. Bitnje 200
 77. FIC MIRO, Zg. Bitnje 108A
 78. FUGINA MIRKO, Zg. Bitnje 218A
 79. FUJS FRANÈIŠKA, Zg. Bitnje 197
 80. FURLAN FRANC, Zg. Bitnje 217
 81. GABROVEC MITJA, Zg. Bitnje 126A
 82. GANTAR IVANA, Zg. Bitnje 59
 83. GASILSKI DOM, Zg. Bitnje 33
 84. GOLOB ANA, Zg. Bitnje 219
 85. GOLOB JANEZ, Zg. Bitnje 264
 86. GORENC SLAVKO, Zg. Bitnje 108
 87. GORJANC BOJAN, Zg. Bitnje 100
 88. GORJANC MILOŠ, Zg. Bitnje 63
 89. GORJANC PETER, Zg. Bitnje 161
 90. HAFNAR FRANC, Zg. Bitnje 23
 91. HAFNER ANTON, Zg. Bitnje 238
 92. HAFNER FRANC, Zg. Bitnje 90A
 93. HAFNER HERMAN, Zg. Bitnje 11
 94. HAFNER MARTINA, Zg. Bitnje 205
 95. HAFNER SILVO, Zg. Bitnje 189
 96. HAFNER VALENTIN, Zg. Bitnje 91
 97. HAFNER VERA, Zg. Bitnje 150
 98. HRIBAR MILENA, Zg. Bitnje 257
 99. ISTENIÈ IZTOK, Zg. Bitnje 175
100. ISTENIÈ ZDRAVKO, Zg. Bitnje 175
101. JAKLIÈ BOJAN, Zg. Bitnje 128
102. JAZBINŠEK ŠTEFAN, Zg. Bitnje 164
103. JENKO MARJAN, Zg. Bitnje n.h.
104. JENŠTERLE-JENKO, Zg. Bitnje 54
105. JERŠE BOJAN, Zg. Bitnje 14A
106. JERŠE DAMJAN, Zg. Bitnje 14
107. JERŠE IVAN, Zg. Bitnje 208
108. JERŠIN MARJAN, Zg. Bitnje 244
109. JESENKO JANEZ, Zg. Bitnje 83
110. JEZERŠEK STANE (drugi), Zg. Bitnje 97
111. JURÈIÈ GABRIJEL, Zg. Bitnje 102
112. JURÈIÈ GABRIJEL, Zg. Bitnje 220
113. JUST FRANC, Zg. Bitnje 133
114. KAJZER SLAVO, Zg. Bitnje 126A
115. KALAN FRANC, Zg. Bitnje 252
116. KALAN SLAVI, Zg. Bitnje 245
117. KALAN STANISLAV, Zg. Bitnje 185
118. KALAN STANISLAVA, Zg. Bitnje 185
119. KAPLER IVAN, Zg. Bitnje 10
120. KASTELIC ŠTEFAN, Zg. Bitnje 204
121. KEJŽAR RADOVAN, Zg. Bitnje 237
122. KENDA DRAGICA, Zg. Bitnje 148
123. KERN ANTON, Zg. Bitnje 170
124. KERN JELENA, Zg. Bitnje 170
125. KERN JOŽE SILVA, Zg. Bitnje 262
126. KERN STANE JUSTINA, Zg. Bitnje 263
127. KERN TONÈKA, Zg. Bitnje 197
128. KNEZ VILI, Zg. Bitnje1 60
129. KNEZ VINKO, Zg. Bitnje 94
130. KODER ANDREJA, Zg. Bitnje 67
131. KOKALJ RUDI, Zg. Bitnje 192
132. KOLMAN ELI, Zg. Bitnje 138
133. KOŠIR BORUT, Zg. Bitnje 276
134. KOŠIR BORUT (drugi), Zg. Bitnje 276
135. KOŠIR JANEZ, Zg. Bitnje 134A
136. KOŠIR VIKTOR, Zg. Bitnje 126
137. KOŠIR-BOGDANIÈ DAMIR, Zg. Bitnje 126B
138. KOŠMRLJ MIRKO, Zg. Bitnje 110
139. KOZJEK STANE, Zg. Bitnje 20
140. KRIŽAJ FRANC, Zg. Bitnje 166

prodajali v predprodaji na petih mestih po 
Bitnjah. Sprva smo s strahom prièakovali odziv, 
kmalu pa se je pokazalo, da je vsak naš strah 
odveè. Že v treh dnevnih smo prodali 120 
vstopnic in pojavila se je bojazen, da bo 
dvorana premajhna.

V petek 16. aprila smo ob 16.30 odprli vrata 
gasilskega doma in kmalu se je dvorana 
napolnila. Našteli smo kar 140 obiskovalcev. 
Kljub skromni dvorani in improvizirani 
postavitvi tako na odru kot v dvorani in balkonu, 
smo vsi prisotni z nasmehom in dobro voljo po 
dve uri dolgi predstavi zapustili gasilski dom

Oèitno se tudi v Bitnjah znamo nasmejati. Zato 
sokrajani, vabljeni na prireditve tudi v 
prihodnje!

Tatjana Muraja Oblak

Vreme letošnje leto oèitno podira naše 
zastavljene cilje, vendar se Bitenjèani ne damo 
kar tako.
Kot smo že pisali v prejšnji številki Informatorja, 
prièakujemo od mestne obèine Kranj sklop 
otroških igral, ki jih bomo postavili poleg 
nogometnega igrišèa. Igrala bo postavil 
pooblašèeni izvajalec, takoj, ko bo vreme 
dopušèalo (upamo, da v zaèetku meseca maja).

Ker pa so naši cilji še višji, radi bi igrišèe ogradili 
z ograjo in poleg otroškega igrišèa postavili še 
mrežo za odbojko (da se bodo malo razmigali 
tudi starši), VABIMO VSE MLADE IN MLADE PO 
SRCU, DA SE NAM PRIDRUŽIJO.

Se sprašujete, kaj bomo delali in kaj imamo v 
naèrtu? Niè takega, da ne bi znali in niè težkega. 
Z dobro voljo in skupnimi moèni bomo 
prepleskali stara igrala in jih usposobili za 
uporabo in uredili igrišèe, okolico s klopmi, 
smetnjaki in na sploh naredili prijeten kotièek za 
mlade in malo manj mlade.

In èe bomo stopili skupaj in vse zastavljeno 
postorili, bomo v mesecu juniju naredili 
OTROŠKI DIRENDAJ, na katerem bomo plesali, 
se igrali, zapeli in imeli celo otroški bolšji 
sejem.. Seveda tudi na starše ne bomo pozabili.

Za vse navedeno pa seveda potrebujemo 
LJUDI. BREZ OTROK IN STARŠEV OTROŠKO 
IGRIŠÈE NI IGRIŠÈE.

Zato VABLJENI VSI KRAJANI, KI STE 
PRIPRAVLJENI SODELOVATI PRI IZGRADNJI, 
DA SE NAM OGRASITE na KS Odbor za 

OTROŠKO IGRIŠÈE – PONOVNO

izgradnjo igrišèa ali na elektronski naslov 
ks.bitnje@abakus.si ali tel. 040 351 342.

Datum udarniške akcije bomo objavili na 
oglasnih deskah po vasi!

V imenu odbora, 

Tatjana Muraja Oblak

 

Po dveh letih smo se ponovno sreèali na 
obènem zboru naših dveh organizacij Zveze 
borcev Bitnje in Žabnica. Èas prehitro miniva in 
nam krajša še tista preostala leta. Mnogo jih je v 
tem èasu odšlo, še veè je bolnih ali drugaèe 
prizadetih, da niti na obèni zbor niso mogli priti. 
A kljub temu se trudimo ohraniti optimizem in 
storiti kaj dobrega za našo stvar. V poroèilu bo 
manj statistik, ampak veè o dogajanju v naši 
novi organiziranosti in dosežkih v sodelovanju z 
našimi krajevnimi skupnostmi in tudi z Mestno 
obèino Kranj.

Zagotovo lahko reèem, da je bilo težišèe našega 
dela sodelovanje v skupni komisiji treh KS (KS 
Bitnje, Jošt in Žabnica), ki med drugim 
pripravlja vse aktivnosti za krajevni praznik in za 
1. november. Preko te komisije smo speljali 
nekaj pomembnih stvari za ohranjanje spomina 
za organiziranost OF pri nas in sicer:

-Obrnili smo se na Zavod za kulturno dedišèino 
v Kranju, ki nam je pripravil podatke, kako 
obnoviti naš centralni spomenik. Po prejemu 
smo takoj dali vlogo županu MOK za denar in 
obnovo. Tega ni bilo dovolj, zato se je zavlekla 
obnova v predlansko in lansko leto. Spomenik 
je sedaj zopet lep, opremljen z dodatnimi napisi 
z letnici 1941-45 in seznamom vasi, iz katerih so 
bili borci in žrtve. Konèna cena obnove 
spomenika je okoli 2 mio SIT. To so predvsem 
sredstva obèine in delno KS Žabnica. 
-Na Zavod za kulturno dedišèino v Kranju smo 
ponovno napisali vlogo, da si skupaj ogledamo 
vse ostale spomenike in spominske plošèe v 
vseh treh KS. Že lani spomladi je bil opravljen 
ogled in tudi pripravljeni predlogi za obnovo. 
Po novem mora biti za vse lokacije urejeno 
lastništvo, zato se je vse malo zavleklo. Vseh teh 
spomenikov in plošè je 17 in vsaka KS bo 
poskrbela in iskala denar za njihovo postopno 
obnovo. Prièakujem, da bomo na obèini dobili 
dovolj razumevanja za zagotovitev potrebnih 
sredstev.
-Predlagali smo Mestni obèini, da 27. marec, ko 
se je v Rovtu odigrala najveèja in najbolj 
tragièna bitka na omoèju sedanje Mestne 

POROÈILO O DELU ORGANIZACIJ ZB BITNJE 
IN ŽABNICA
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141. KRIŽAJ IDA, Zg. Bitnje 9
142. KRIŽAJ JOŽEF, Zg. Bitnje 17
143. KRIŽAJ MARTA, Zg. Bitnje 200A
144. KRIŽNAR INGE, Zg. Bitnje 111
145. KRIŽNAR MARTA, Zg. Bitnje 112
146. KRIŽNAR VIKTOR, Zg. Bitnje 268
147. KUNÈIÈ EDO, Zg. Bitnje 70
148. LAMOVEC IGOR, Zg. Bitnje 60
149. LAMOVŠEK MARTIN, Zg. Bitnje 270
150. LANGERHOLC EMIL, Zg. Bitnje 59
151. LANGERHOLC STANE, Zg. Bitnje 239
152. LEBAR MARIJA, Zg. Bitnje 16
153. LESKOVAR IRENA, Zg. Bitnje 52A
154. LIPAR MARIJA, Zg. Bitnje 44
155. MACUR FRANC, Zg. Bitnje 256
156. MAÈEK FRANC, Zg. Bitnje 106
157. MAÈEK JERNEJ, Zg. Bitnje 216
158. MEZEK CIRIL, Zg. Bitnje 218
159. MIHELIÈ MARJAN, Zg. Bitnje 232
160. MOHORIÈ JUSTI, Zg. Bitnje 249
161. MOŽINA UROŠ, Zg. Bitnje 181
162. MRAK ALOJZ, Zg. Bitnje 173
163. MRAK DARJA, Zg. Bitnje 106 B
164. MRAK FRANC, Zg. Bitnje 223
165. NEMEÈEK ANTON, Zg. Bitnje 278
166. NEMEÈEK OLGA, Zg. Bitnje 279
167. NOVAK CIRIL, Zg. Bitnje 226
168. OBLAK BORIS, Zg. Bitnje 246
169. OBLAK JANEZ, Zg. Bitnje 246
170. OBLAK MATJAŽ, Zg. Bitnje N.H.
171. OGRIS BRANKO, Zg. Bitnje 133A
172. OKRŠLAR VESNA, Zg. Bitnje 206
173. OMAN JANEZ, Zg. Bitnje 130A
174. OMAN PETER, Zg. Bitnje 201
175. OREHEK ANTONIJA, Zg. Bitnje 178
176. OSTERMAN DAMJAN, Zg. Bitnje 153
177. PAVLIÈ SLAVKO, Zg. Bitnje 172
178. PAVLIN JOLANDA, Zg. Bitnje 181A
179. PELAIÈ IDA, Zg. Bitnje 189A
180. PELKO MILOŠ, Zg. Bitnje 7
181. PERKOVIÈ IRENA, Zg. Bitnje 172
182. PERNAR ŠTEFAN, Zg. Bitnje 78
183. PESEK VOJKO, Zg. Bitnje
184. PESTOVNIK-STEGNAR, Zg. Bitnje 123
185. PETERNELJ MARIJA, Zg. Bitnje 129
186. PLESTENJAK MIRKO, Zg. Bitnje 82
187. PLESTENJAK STANE, Zg. Bitnje 81
188. PLEŠEC MILKO, Zg. Bitnje 176
189. PLEVÈAK FRANCI, Zg. Bitnje 52
190. PLUT ANA, Zg. Bitnje 137
191. PLUT ANTONIJA, Zg. Bitnje 193
192. PODGORNIK MARA, Zg. Bitnje 38
193. PODGORŠEK MILAN, Zg. Bitnje 254
194. PODJED ANDREJ, Zg. Bitnje 191
195. PODJED FRANC, Zg. Bitnje 191
196. POGAÈNIK DAMJANA, Zg. Bitnje 247
197. POGAÈNIK JANEZ, Zg. Bitnje 2
198. POGAÈNIK NIKO, Zg. Bitnje 125 A
199. PORENTA FRANC, Zg. Bitnje 79
200. POTOÈNIK TONE, Zg. Bitnje 207
201. PRAZNIK ALOJZ, Zg. Bitnje 260
202. PREMROV ALOJZ, Zg. Bitnje 274
203. PROJ IVAN, Zg. Bitnje 5
204. PROJ JANKO, Zg. Bitnje 146A
205. PUHALAC LJUBO, Zg. Bitnje 118
206. RADEJ ANDREJ, Zg. Bitnje 157A
207. RAHONC VALENTIN, Zg. Bitnje 211
208. RAKOVEC JOŽEFA, Zg. Bitnje 124
209. REŽONJA DARKA, Zg. Bitnje 225
210. ROGLIÈ BRANE, Zg. Bitnje 237 A
211. ROTAR DRAGO, Zg. Bitnje 104
212. ROTAR STANE, Zg. Bitnje 272
213. ROZMAN KRILAN, Zg. Bitnje 162
214. ROZMAN VIKTOR, Zg. Bitnje 135A
215. RUPNIK JOŽE, Zg. Bitnje 29
216. RUPNIK SABINA, Zg. Bitnje 215
217. SEDEJ RAJKO, Zg. Bitnje 271
218. SLAK MARIJA, Zg. Bitnje 168A (129)
219. SOKALIÈ VILJEM, Zg. Bitnje 134
220. STANOVNIK FRANC, Zg. Bitnje 253

221. STARE ALEKSANDER, Zg. Bitnje 186 (2 prikljuèka)
222. STARIÈ ANA, Zg. Bitnje 267
223. STENOVEC MARIJA JOŽE, Zg. Bitnje 73
224. STENOVEC MINKA, Zg. Bitnje 77
225. SUŠNIK CVETA, Zg. Bitnje 243
226. SUŠNIK IZIDOR, Zg. Bitnje 243
227. SVOLJŠAK ANGELA, Zg. Bitnje 210
228. ŠILAR ALBIN, Zg. Bitnje 125
229. ŠILAR ANTON, Zg. Bitnje 163
230. ŠILAR SLAVKO, Zg. Bitnje 53
231. ŠINK IGOR, Zg. Bitnje 223A
232. ŠTENC JOSIP, Zg. Bitnje 15
233. ŠTULAR BRUNO, Zg. Bitnje 273
234. ŠTULAR MILAN, Zg. Bitnje1 39
235. ŠTULAR TATJANA, Zg. Bitnje 149
236. ŠTUPNIKAR ANGELA, Zg. Bitnje 13
237. ŠUBIC MARJAN, Zg. Bitnje 142
238. ŠUBIC OLGA VINKO, Zg. Bitnje 141
239. ŠUŠTERŠIÈ EDO, Zg. Bitnje 222
240. ŠUŠTERŠIÈ NIKO, Zg. Bitnje 213
241. ŠUŠTERŠIÈ ROMAN, Zg. Bitnje 213
242. ŠUŠTERŠIÈ VIKTOR, Zg. Bitnje 214
243. TIRINGER TONE, Zg. Bitnje 187
244. TOMŠIÈ JOŽICA, Zg. Bitnje 38A
245. TOPLAK DIANA, Zg. Bitnje 199A
246. TRDINA JOŽE, Zg. Bitnje 229
247. TRILER LANA, Zg. Bitnje 92
248. UDOVÈ FRANC, Zg. Bitnje 269
249. UŠENIÈNIK MARIJA, Zg. Bitnje 156
250. UŠENIÈNIK DUŠAN, Zg. Bitnje 212
251. VAJDIÈ LJUDIMILA, Zg. Bitnje 240
252. VALANÈIÈ FRANC, Zg. Bitnje 228
253. VALANÈIÈ JANKO, Zg. Bitnje 72
254. VAVPOTIÈ DARKO, Zg. Bitnje 259
255. VIDMAR JANEZ, Zg. Bitnje 40
256. VIDMAR JANEZ, Zg. Bitnje 203
257. VILFAN IVAN, Zg. Bitnje 258
258. VILFAN FRANC, Zg. Bitnje 42
259. VILFAN FRANCKA, Zg. Bitnje 171
260. VILFAN JOŽE, Zg. Bitnje 22
261. ZAVRL ALOJZ, Zg. Bitnje 117
262. ZAVRL BRANE, Zg. Bitnje 87
263. ZAVRL JANEZ, Zg. Bitnje 62
264. ZAVRL JOŽICA, Zg. Bitnje 114
265. ZGAGA JANEZ, Zg. Bitnje 221
266. ZORKO ANTON, Zg. Bitnje 183
267. ZUPANC MILAN, Zg. Bitnje 251
268. ZUPANÈIÈ SILVANA, Zg. Bitnje 159
269. ZUPANIÈ LANA, Zg. Bitnje 92
270. ŽIBERT LUDVIK, Zg. Bitnje 46
271. ŽUMER MILENA, Zg. Bitnje 96
272. AHAÈIÈ BRANKO, Sr. Bitnje 57
273. ARAMBAŠIÈ ZLATKO, Sr. Bitnje 67A
274. BAMBIÈ LUDVIK, Sr. Bitnje 14
275. BAMBIÈ JOŽE, Sr. Bitnje 14
276. BEDEI OLGA, Sr. Bitnje 56
277. BERÈIÈ FRANC, Sr. Bitnje 74
278. BUH PAVEL, Sr. Bitnje 91(96)
279. CVETAN ZLATA, Sr. Bitnje n.h.
280. DAGARIN MARJAN, Sr. Bitnje 79
281. DEBEVC MIRO, Sr. Bitnje 77
282. DELIÈ DUŠA, Sr. Bitnje 52
283. DOLINAR ROBER, Sr. Bitnje n.h.
284. DOLŽAN EDO, Sr. Bitnje 12
285. ERŽEN ANTON, Sr. Bitnje 20
286. FIREDER BOŽIDAR, Sr. Bitnje 54A
287. FRELIH IVAN, Sr. Bitnje 66
288. GORZETTI STANE, Sr. Bitnje 35
289. GRAMC MARTIN, Sr. Bitnje 68
290. GRAŠIÈ MARTIN, Sr. Bitnje 5
291. HAFNAR ALOJZ, Sr. Bitnje 61
292. HAFNAR ANTON, Sr. Bitnje 91
293. HAFNAR MARJAN, Sr. Bitnje 100
294. HAFNAR VINKO, Sr. Bitnje 3
295. HAFNER FRANC, Sr. Bitnje 120
296. HAFNER MARIJA, Sr. Bitnje 3
297. HAFNER SLAVKO, Sr. Bitnje 59
298. HERCEG ZORA, Sr. Bitnje 70
299. ILENIÈ VILKO, Sr. Bitnje 98
300. JELIÈ KRISTINA, Sr. Bitnje n.h.

obèini, pokrajini, državi ali tujini tako 
poznanost, kot menimo, da nam pripada? V 
nadnaslovu sem zapisal, da želim pomagati k 
razvijanju prepoznavnosti Bitenj. Težko je 
opredeliti, kaj je pri tem bolj ali manj 
pomembno? Je to ponovno porajajoèa se 
krajevna organizacija rdeèega križa, v katero se 
na sreèo spet vraèajo krvodajalci. So to vse 
bolje obiskane kulturne in njim podobne 
prireditve v domu, v organizaciji odbora za 
kulturo? So to gasi lska,  èebelarska,  
upokojenska, kmeèka slavja? Vsako od njih je 
izpostavljeno javnostim. 

Gasilski dom Bitnje je najbolj opažena zgradba naše 
krajevne skupnosti. Tisoèe popotnikov, ki se dnevno 
peljejo mimo njega, žal pozdravlja z neurejenima 
državnima zastavama ob praznikih. Kljub vsem najboljšim 
namenom, gasilci s tem prispevajo le kamenèek k 
negativnemu mnenju o naših treh vaseh in o svoji 
organizaciji. Upam, da nas bo 25. junija, na dan 
državnosti, pozdravljale z doma celovito vzorno urejene 
zastave!  

(foto: Stanislav Jesenovec)

Na obletnici  društva se pojavljajo cerkveni 
dostojanstveniki, politiki, upravni delavci, 
predstavniki obèine, gospodarskih organizacij, 
obrtniki in podjetniki, gostje iz tujine, novinarji,  
fotografi, TV snemalci. Vsak od njih bo v svoji 
javnosti pripovedoval o izgledu, nastopu, 
organizaciji prireditve, zakuski, prizorišèu, 
razloènosti pripovedovanja ali branja, 
(ne)okretnemu in prehitrem podeljevanju 
priznanj, anonimnih godbenikih in morda celo 
o tem, kako v tem kraju ne spoštujejo tudi 
Zakona o grbu, zastavi, himni in slovenski 
narodni zastavi (Ur. l. 67/94 R SVN), odloka o 

obèinski zastavi in pravilnika o uporabi 
praporov. To celo kljub temu, da je v krajevni 
skupnosti celo nekaj državno pomembnih 
krajanov in nekaj èlanov sveta mestne obèine. 
Govorili bodo o nas. Pravijo, da se dober glas 
sliši daleè, slabši pa še znatno dlje. Le zakaj ob 
omembni Bitenj, vedno naletim na nenavaden 
nasmeh ali soèno opazko? Bitnje so vendar 
svetovno znan kraj. Je njihov nasmeh odraz 
nevošèljivosti, ker imamo nekaj izjemnih 
naravnih in kulturnih danosti, ali pa kakšnih 
drugaènih spoznanj? Po prireditvi nas torej 
ocenijo kot ugledno, manj ugledno ali pa celo 
neugledno društvo, organizacijo, krajevno 
skupnost. Neposredno tega ne bodo povedali, 
ker si ne želijo nakopati zamere, a èez mesec, 
dva ali veè bo le prispel po ovinkih glas o vtisu, 
ki je bil napravljen nanje. Èe bodo glasovi 
prijetni, manj prijetni ali celo neprijetni, jih je 
potrebno resno, preudarno ter odgovorno 
prouèiti in poskrbeti, da bodo naslednjiè videli, 
da smo bili veseli njihovih sporoèil in, da smo 
se popravili. Poznanost ali prepoznavnost sta 
vrednoti, ki široko odpirata prav vsa vrata.  Od 
1. maja so na stežaj odprta tudi v 24 držav 
Evropske zveze/EU. Prepoznavnost ni le v 
posesti vodilnih in vodstvenih ali nadrejenih v 
društvu in organizaciji ali krajevni skupnosti, 
ampak jo s svojim ravnanjem gradimo prav vsi. 
Starost, zadolžitev in poklic niso odloèujoèi, 
ampak mora pretehtati spoznanje, ki sem ga 
zapisal v prvem odstavku, da nista vedno 
odloèilni kolièina (in cena ) opravljenega dela, 
ampak k poznanosti in prepoznavnosti prispeva 
veliko stvari. 

Stanislav Jesenovec

Glede na velik odziv na prireditve, katere smo 
pripravili v preteklem in letošnjem letu, smo se 
v kulturnem odboru KS Bitnje odloèili, da bomo 
za zakljuèek sezone v našo vas pripeljali še 
nekaj veselja. Tako smo povabili KUD Besnica 
in njihovo dramsko skupino s komedijo Toneta 
Partljièa Politika bolezen moja. Vstopnice smo 

DRAMSKA IGRA ´´POLITIKA, BOLEZEN 
MOJA´´
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301. JERAJ STANE, Sr. Bitnje 66A
302. JERŠE MARKO, Sr. Bitnje 33
303. JEŠE FRANCI, Sr. Bitnje 10
304. JURJEVEC MARJAN, Sr. Bitnje 28
305. KALAN STANE, Sr. Bitnje 15
306. KERN RUDOLF, Sr. Bitnje 83A
307. KERN VINKO , Sr. Bitnje 30
308. KERN VINKO , Sr. Bitnje 83B
309. KLOJÈNIK TJAŠA, Sr. Bitnje 43
310. KOK CIRIL, Sr. Bitnje 2
311. KOKALJ ANTON, Sr. Bitnje 19
312. KOREN JOŽE, Sr. Bitnje 95
313. KRALJ SLAVKO, Sr. Bitnje 31
314. KREGAR MITJA-MARJAN, Sr. Bitnje 87
315. KRIŽAJ MARICA, Sr. Bitnje 18
316. LOGAR DRAGO, Sr. Bitnje 70
317. LUICK IRENA, Sr. Bitnje 11
318. MIJATOVIÈ ELVIRA, Sr. Bitnje 48
319. MOŠNIK MARIJA, Sr. Bitnje 62
320. NADIŽAR RADO, DUŠA, Sr. Bitnje 81A
321. OMAN BOŽO, Sr. Bitnje 55
322. OMAN MIROSLAV, Sr. Bitnje 80
323. OMAN RAJKO, Sr. Bitnje 6
324. OVNIÈEK SONJA, Sr. Bitnje 1A
325. PERNE MILENA,  MILAN, Sr. Bitnje 40A
326. PETERNELJ JOŽE, Sr. Bitnje 71
327. PLESTENJAK RUDI, Sr. Bitnje 60
328. POGAÈNIK DUŠAN, Sr. Bitnje 92
329. POGAÈNIK JANEZ, Sr. Bitnje 54
330. POGAÈNIK SLAVKA, Sr. Bitnje 92
331. POKORN ALOJZ, Sr. Bitnje 50
332. PORENTA FRANC, Sr. Bitnje 89
333. PORENTA MARJAN, Sr. Bitnje 78
334. RIBIÈ SILVA, Sr. Bitnje 119
335. ROPOŠO STANE, Sr. Bitnje 44
336. ROZMAN RAJKO, Sr. Bitnje 12
337. SODNIK FRANCKA, Sr. Bitnje 13
338. SORÈAN ANTON, Sr. Bitnje 85
339. SORÈAN FRANC, Sr. Bitnje 27
340. SORÈAN JANEZ, Sr. Bitnje 26
341. STANOVNIK JOŽE, Sr. Bitnje 47
342. STARE VILJEM MARJAN, Sr. Bitnje 36
343. STRAKOŠ MARKO, Sr. Bitnje 93
344. TERKAJ TONE, Sr. Bitnje 114
345. TRDINA DRAGO, Sr. Bitnje 115
346. TRILER JOŽE, Sr. Bitnje 23
347. VILFAN FRANC, Sr. Bitnje 109
348. VILFAN PAVEL, Sr. Bitnje 73
349. ZAVRL FRANCKA, Sr. Bitnje 9
350. ZAVRL IVO, Sr. Bitnje 8
351. ZAVRL MARKO, Sr. Bitnje 7
352. ZIHERL ANDREJ, Sr. Bitnje 4
353. ZIHERL ANTON, Sr. Bitnje 24
354. ZIHERL JANEZ, Sr. Bitnje 64
355. ZIHERL JANEZ, Sr. Bitnje 90
356. ZIHERL RAJKO, Sr. Bitnje 4A
357. ZIHERL VALENTIN, Sr. Bitnje 97
358. ŽONTAR IVAN, Sr. Bitnje 22
359. BOŠNJAKOVIÈ VINKO, Sp. Bitnje 34
360. BURNIK JANEZ, Sp. Bitnje 32
361. COR MARJA, Sp. Bitnje 41
362. GODEC FRANC, Sp. Bitnje 37
363. GORENC ZVONE, Sp. Bitnje 16
364. HARTMAN PAVEL, Sp. Bitnje 50
365. HRIBERNIK IVAN, Sp. Bitnje 39
366. JANKOVIÈ SAŠA, Sp. Bitnje 6
367. KALAN FRANC, Sp. Bitnje 1
368. KERN IVANKA, Sp. Bitnje 3
369. KREGAR CILKA, Sp. Bitnje 87
370. LAMPE VIDA, Sp. Bitnje 44
371. PEÈNIK IVAN, Sp. Bitnje 27
372. PINTAR STANE, Sp. Bitnje 35
373. RAJGELJ DUŠAN, Sp. Bitnje 17
374. SMOLKO ŠTEFAN, Sp. Bitnje 36
375. STRUGAR MARTA, Sp. Bitnje 47
376. ŠILAR FRANCKA, Sp. Bitnje 26
377. TREVEN JANEZ, Sp. Bitnje 33
378. TROBEC FRANC, Sp. Bitnje 29
379. UDIR STANE, Sp. Bitnje 45
380. VETERNIK IVAN, Sp. Bitnje 46

381. VILFAN FRANC, Sp. Bitnje 4
382. VUKOVIÈ JOVAN, Sp. Bitnje 49
383. ZIHERL ANTON, Sp. Bitnje 31
384. ŽERJAV JOŽICA, Sp. Bitnje 11
385. BAJŽELJ JANEZ, STRAŽIŠÈE ZA BITNJE
386. DRAKSLER FRANC, ZASAVJE 55
387. FUGINA MIRKO, TRŽIŠÈE
388. FUJS FRANÈIŠKA, ŠK. LOKA
389. JENKO MARJAN, GORENJA VAS
390. KOSTEVC ADOLF, KRANJ
391. PINTAR TOMAŽ
392. PLESTENJAK RUDI, ŠUTNA 69
393. ŠUBIC MIRAN, ŠENÈUR
---------------------------------------
**ERŽEN LADO,  danes stalno prebivališèe: Sp. Duplje 17,  
4203 Duplje

SEZNAM NAROÈNIKOV TELEFONSKIH 
PRIKLJUÈKOV OD LETA 1991 DALJE

ZŠt. Ime in priimek, naslov
---------------------------------------
394. MEŽNARŠIÈ JURIJ, Zg. Bitnje 210
395. KAVÈIÈ RENATA, DOLINAR ROBERT, Sr. Bitnje 105
396. PERNUŠ MILENA, Sr. Bitnje 10A
397. KRIŽNAR RAJKO, Zg. Bitnje 158
398. STARE JANEZ, Sr. Bitnje 21
399. ŠILC JOŽE, Zg. Bitnje 259A

Po naši krajevni skupnosti so postavljene nove 
oglasne deske, ki so namenjene izkljuèno 
oglasovanju Krajevne skupnosti Bitnje in 
njenim dejavnostim (kultura, šport, ...). Tudi na 
teh deskah boste v bodoèe prejemali razna 
obvestila.

PRAVLJIÈNE URICE IN USTVARJALNE 
DELAVNICE ZA OTROKE

Tudi na pravljièni urici v marcu smo skušali 
priklicati pomlad, zato smo poslušali pravljico 
M. Arhar: Zaljubljeni zvonèek. Zvonèek in 
trobentica v pravljici skušata zbuditi svoje 
bratce in sestrice, in zato da bo tudi k njima 
prišla pomlad, pojeta pesmico in jih budita. 
Otroci so se nauèili pesmico iz knjige in jima 
pomagali priklicati pomlad. Po pravljici so 
otroci iz papirja oblikovali ljubke trobentice in 
jih prilepili na kartone.
Ob dnevu otroške knjige sem otrokom 
predstavila knjigo T. Jamnik: V knjižnici, v kateri 
Gregor in Petra obiskujeta knjižnico. Morda 
veste, zakaj je prav 2. april mednarodni dan 
knjig za otroke? Naj vam prišepnem – na ta dan 
se je leta 1805 na Danskem rodil »kralj pravljic« 
Hans Christian Andersen. Po prebrani knjigi 
smo z otroki odšli v knjižnico, kjer nam je 
prijazna knjižnièarka Mojca Mavec povedala 
par besed o delovanju potujoèe knjižnice Bitnje.
Na ustvarjalnih delavnicah smo z otroki 

OGLASNE DESKE

situacija v Sloveniji na tem podroèju dokaj 
jasna. Ne glede na to, da dragi avtomobili 
izgledajo lepo, se vprašajte ali so resnièno 
vredni dodatnega denarja. 

POROKA Z NAPAÈNO OSEBO

 
Morda tega na tem mestu niste prièakovali, 
vendar je res. Romantika je prekrasna, vendar 
samo majhen del uspešnega zakona. Življenjski 
partner je hkrati tudi èlovek, ki si z vami deli 
prihodke, stroške, dolgove in lastnino. Ne 
pozabite – poglavitni razlog za prepire in 
poslediène loèitve je ravno denar.

NEUSTREZNO ZAVAROVANJE

Èe so življenjski partner (in otroci) odvisni od 
vaših prihodkov, potem potrebujete življenjsko 
zavarovanje. Èe ste vi odvisni od prihodkov 
partnerja, potem on(a) potrebuje življenjsko 
zavarovanje .  Nezgodno zavarovanje  
potrebujete v primeru izpada dohodka zaradi 
poškodb oziroma invalidnosti. Prav tako vaš 
partner (èe je odvisen od vaših prihodkov ali ne) 
in prav tako otroci. Anomalije, ki so se na tem 
podroèju pojavljale v Sloveniji zadnjih 13 let so 
pripeljale do tega, da je veèino Slovencev 
podzavarovanih ali neustrezno zavarovanih s 
tem da niti ne vedo, da si za isti denar lahko 
privošèijo veliko veè. 

INVESTIRANJE V FINANÈNE PRODUKTE, KI JIH NE 
RAZUMETE

  
Èe se nekaj sliši predobro, potem to ponavadi 
tudi je. Vse kar potrebujete je sistematièno in 
razumsko investiranje, zato odkorakajte stran, 
èe vas kdo sili v investicije, ki jih ne razumete. 
Èe so se anomalije v zadnjem dobrem 
desetletju pojavljale (in se žal še) na podroèju 
trženja zavarovalnih produktov, vas opozarjam, 
da so se na investicijskem podroèju šele dobro 
zaèele. Previdno torej!

PREDOLGO ODLAŠANJE Z INVES-TIRANJEM

Èetudi vas morda zasipajo z vseh koncev s 
ponudbami, ki vas odbijajo, resnièno ne èakajte 
predolgo, vendar si izberite neodvisnega 
finanènega svetovalca. Èas je lahko vaš 
zaveznik èe boste dovolj zgodaj zaèeli, ali pa 
sovražnik, èe boste odlašali predolgo.

Ne bom vam vošèil sreèe v skupni Evropi, saj je 
ne boste potrebovali, èe se boste držali zgornjih 
napotkov, ki so veljali tako vèeraj, tako danes, 
vsekakor pa bodo veljali tudi jutri. Raje kot to, 
naj vam zaželim predvsem zdravja in zdravega 
upravljanja z osebnimi financami. 

      KAKO LAHKO ZAPRAVITE POKOJNINO
                             Igor Krašovec

Zakaj s klasiènimi življenjskimi zavarovanji ne 
bomo doèakali prave (dodatne) pokojnine?

Predspostavimo, da je 30 leten moški sklenil 
klasièno življenjsko zavarovanje za dobo 30 let. 
Zasluži 1.000 EUR na mesec, odloèil pa se je, da 
bo 100 EUR od dohodka namenil za rento s 
prièetkom izplaèevanja ob dopolnjenem 60. 
letu starosti. Na zavarovalnici so mu naredili 
informativni izraèun, ki pravi, da naj bi po koncu 
zavarovalne dobe dobil izplaèanih 88.000 EUR 
kapitala ali dodatno meseèno rento v višini 550 
EUR. Ponudba se mu je zdela sprejemljiva. 
Zaveda se resnosti pokojninskega problema 
zato od države ne prièakuje pokojnino višjo od 
40 % njegove zadnje plaèe pred upokojitvijo. 
Verjame, da bo s 550 EUR doživljenjske 
meseène rente v celoti pokril izpad dohodka 
oziroma drastièno znižanje standarda zaradi 
odhoda v pokoj.

Pa poglejmo, èe bo res ... Danes dobi vsak 
mesec 1.000 EUR, v prihodnosti pa se bo 
njegova plaèa po vsej verjetnosti usklajevala 
vsaj s statistièno inflacijo; ob predvidenem 
vsakoletnem povišanju plaèe za 3% bo njegova 
plaèa èez trideset let znašala 2.400 EUR. 
Kolikšna bo njegova pokojnina? Èe bo okoli 40 
% od plaèe potem to znese 960 EUR. Izpad 
dohodka je 1.440 EUR. Potreboval bo torej 
1.440 EUR dodatne pokojnine, zavarovalnica pa 
mu bo zaèela izplaèevati rento v višini le 550 
EUR!?

Ali bo na ta naèin pokril izpad dohodka? Seveda 
ne. Kje je problem? Problem je v (pre)majhni 
donosnosti naložbe, v nerazumevanju razlike 
med nominalno in realno vrednostjo kapitala, v 
p o d c e n j e v a n j u  p o m e n a  f i n a n è n e g a  
naèrtovanja in še bi lahko naštevali. 
N e p o u è e n o s t ,  n e i n f o r m i r a n o s t  t e r  
nepoznavanje znaèilnosti razliènih finanènih 
produktov bodo v Sloveniji èez nekaj desetletij 
povzroèili pravo nacionalno katastrofo. 
Razoèaranih bo veè tisoèev ljudi, ki v dobri veri, 
da varèujejo za dodatno pokojnino, pravzaprav 
meèejo del denarja skozi okno, ne da bi se tega 
zavedali. Žal bo za mnoge takrat, ko se bodo 
tega zavedli, že prepozno.

                      

KOLIKO JAVNOSTI NAS SPREMLJA?
Je dovolj samo delo? So dovolj le sestanki in 
dogovori, prireditve, sreèanja? Si je mogoèe le 
s stotinami ur izpolnjevanja poslanstva 
katerekoli organizacije pridobiti v okolici, 

 PISMA KRAJANOV
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ženskega krožka.

Mateja Arhar

USTVARJALNI KROŽEK ZA DEKLETA IN ŽENE

Tudi v marcu in aprilu smo se èlanice 
ustvarjalnega krožka sreèevale vsak èetrtkov 
veèer. Imele smo 7 sreèanj, od tega tri v marcu 
in štiri v aprilu. Na prvem sreèanju v marcu smo 
pletle kape. Zunaj je bilo še precej hladno, 
zapadel je tudi sneg in naši najmlajši so se z 
raznobarvnimi toplimi kapami brezskrbno 
potikali po zasneženih vaseh. Na naslednjem 
sreèanju nas je obiskala astrologinja Darja 
Gorjanc. Navdušila nas je in kar nekaj èlanic 
preprièala, da je res vse zapisano v zvezdah.
Cvetja na travnikih in poljih še ni bilo veliko, 
zato pa smo me na tretjem sreèanju v marcu 
izdelovale ljubke cvetice iz raznobarvnega krep 
papirja. Domišljiji smo dale svojo pot in 
ustvarile pristne cvetice, ki sedaj krasijo 
prenekateri dom. 
Zadnji èetrtek v marcu je bila prireditev ob 
prihodu pomladi, zato krožka nismo imele. 
Vendar pa smo bile kljub temu pridne! 
Pripravile smo domaèe slašèice, s katerimi so 
organizatorji krožka pogostili obiskovalce 
prireditve in dokazale smo, da smo super 
kuharice.
V predvelikonoènem èasu smo se posvetile 
pripravi na ta lepi praznik. Gospa Lana Županèiè 
nas je nauèila kvaèkati velikonoène pišèanèke. 
Obkvaèkale smo tudi pirhe, nekaj smo jih tudi 
pobarvale. Ustvarile smo celo serijo 
raznovrstnih pirhov, ki smo jih namenile za 
naše najbližje. Zadnji dve sreèanji v aprilu smo 
vezle. Spoprijele smo se z razliènimi 
tehnikami.Pri tem pa nam je pomagala ga. 
Rodka Jelovèan. Lotile smo se razliènih tehnik 
vezenja, od križèkov, rešiljeja, gobelinskega in 
drugih vbodov. Sreèevale se bomo še vsak 
èetrtek v maju, sezono pa bomo zakljuèile z 
izletom. Veè o tem pa naslednji številki 
Informatorja.

Z lepimi in ustvarjalnimi pozdravi,

Mateja Arhar

ustvarjali priponke iz usnja. Raznobarvno usnje 
smo narezali na košèke in ustvarili unikatne 
priponke. Priponke so bile kot nalašè za mamice 
ob njihovem prazniku. Med usnjem smo našli 
tudi ovèjo dlako, ki smo jo uporabili za lase, ko 
smo izdelovali prikupne pajacke.
Ko smo okraševali in barvali pirhe, je na 
delavnico prišlo veliko otrok. Verjetno je k temu 
malo pomagalo vreme, bil je namreè zelo 
deževen dan, zagotovo pa jih je pritegnila tema 
našega ustvarjanja. Otroci so okraševali jajèka 
iz stiroporja in plastike. Pirhe smo pobarvali z 
raznimi barvami. Zelo lepi pa so bili tisti, ki smo 
jih polepili z raznimi semeni. Ne boste verjeli – 
èeprav smo voditelji imeli pripravljeni veliko 
jajèk, jih je zmanjkalo. Vseeno je vsak otrok 
odnesel domov precej pobarvanih in okrašenih 
pirhov. Sezono pravljiènih uric in ustvarjalnih 
delavnic za otroke smo s koncem aprila 
zakljuèili. Že sedaj pa vabimo otroke, da se nam 
pridružijo spet jeseni, ko se bomo sreèevali 
vsakih štirinajst dni!

Pravljièni in ustvarjalni pozdrav!

Mateja Arhar 

PRIREDITEV OB PRIHODU POMLADI

Pomlad je že korajžno stopila v naš kraj, k temu 
pa smo dodali svoj delèek tudi mi, organizatorji 
prireditve, ki je bila 25. marca 2004 v gasilskem 
domu. Na prireditev smo osebno povabili 
krajane, starejše nad 80 let, drugi pa so bili 
povabljeni preko našega glasila Informator, 
Gorenjskega glasa, radia Kranj in oglasnih 
plakatov. 
Odzvalo se je okoli 100 ljudi, navdušenih nad 
tem, da se tudi v domaèem kraju nekaj dogaja. 
Na prireditvi so sodelovali mladi recitatorji, 
glasbenice, zbor upokojencev Bitnje-Žabnica. 
Najbolj prisrèni so bili otroci iz vrtca Biba, ki so 
pod vodstvom ge. Marjane Jekovec predstavili 
gorenjske ljudske plese in obièaje. Program je 
popestrila še folklorna skupina Sava, ki se je 
predstavila z gorenjskimi in štajerskimi plesi.
Ob koncu prireditve smo povabljene pogostili z 
domaèim pecivom, ki so ga v ta namen spekle 
èlanice bralno-ustvarjalnega krožka. Vsak 
obiskovalec je prejel tudi simbolièno darilce – 
poslikano vazico s papirnatimi cveticami, ki so 
jih pripravili otroci na ustvarjalnih delavnicah.
Kako prijetno je bilo doživetje in potrditev, da 
smo na pravi poti, smo lahko razbrali iz oèi 
prenakaterih obiskovalcev, ki svoja èustva niso 
skrivali.
Ob tej priložnosti bi se v imenu Odbora za 
kulturne prireditve rada zahvalila vsem 
sodelujoèim in nastopajoèim, otrokom, ki so 
pomagali pri izdelavi darilc in èlanicam 

finanène institucije) naèeloma nikoli ne 
opozorijo na ta zlata pravila, preden z njimi 
sklenete pogodbe. Izjeme seveda obstajajo, 
vendar jih je zanemarljivo malo. Upam si trditi, 
da vas še nobena od omenjenih institucij ni 
zavrnila, èe ste ji prinesli denar ali drugaèe 
povedano – v trenutku je za vas našla ustrezno 
rešitev. Upravljanje z osebnimi financami je 
zares preprosto in neboleèe, èe si boste 
postavili nekaj bistvenih vprašanj: 
-Kaj bi pravzaprav rad(a)?
-Kam odteka moj denar?
-Kje vse lahko privarèujem? Šele nato vas bo 
globje razumevanje finanènih proizvodov in 
storitev (predvsem tistih za plemenitenje) 
vodilo do pravih finanènih uspehov.

 KLJUÈ DO USPEHA

Kljuè za boljšo finanèno prihodnost je najti v vas 
samih. Èe ste zaposleni v  v stabilnem, 
dinamiènem podjetju, vam je to lahko v pomoè. 
Èe cene ne bodo preveè rasle in se inflacijska 
stopnja ne bo prehitro zviševala, vam tudi to 
lahko pomaga. Èe bo ekonomska stabilnost 
države solidna, še en dodaten plus. Vendar je to 
zanemarljivo v primerjavi s tem, kar se skriva v 
vas samih.

Znano je, da visoki prihodki niso garancija za 
finanèno varnost. Èedalje veè ljudi z zelo 
visokimi prihodki ima zelo malo ali niè 
privarèevanega zaradi napak, ki jih delajo 
vseskozi. Spet na drugi strani sreèamo ljudi s 
povpreènimi osebnimi dohodki in zelo veliko 
privarèevanimi sredstvi.  Napake, ki jih ljudje 
delamo plaèujemo zelo drago, ne glede na naše 
finanèno ozadje. In žal se nas veliko tega nauèi z 
resnièno nepotrebno veliko napora. Èe ste se 
jim sposobni izogniti, sem preprièan, da si 
lahko zagotovite finanèno varnost.
Nekaj napak(ic), ki si jih v prihajajoèih letih ne 
bomo privošèili:
  

ODLAŠANJE Z IZDELAVO FINANÈNEGA NAÈRTA 

Veèina ljudi si nikoli ne izdela finanènega 
naèrta. Osebnim financam prepustijo svojo pot. 
Potrebno bo voditi meseèni osebni proraèun, 
malce preraèunavati in vajeti vzeti v svoje roke. 
Finanèna varnost in sreèa se zelo redko zgodita 
'po nesreèi’

NAKUP BOLJŠEGA AVTOMOBILA
 

Èe menite, da si boste svojo podobo izboljšali z 
boljšim avtomobilom, potem potrebujete kak 
seminar o samozavesti ali pa psihiatra. 
Resnièno ne bi rad koga užalil, vendar je 

pomagalo natanèno oceniti, kam denar odteka.
-Pripravljeni ste na osebni potrošniški naèrt, ki 
upošteva vse vaše vrednote in cilje. Kaj vam je 
najbolj pomembno – morda èas s prijatelji, ali 
življenje brez dolgov?
-Na podlagi vaših vrednot si postavite finanène 
cilje, kot so poèitnice, šolanje, avto, 
nepremiènina.
-Ko ste si postavili finanène cilje, napišite 
natanène korake za dosego vsakega cilja 
posebej. Potrošniški naèrt vam bo v pomoè, da 
boste ocenili tudi vse nepotrebne stroške, ki bi 
vas ovirali pri doseganju finanènih ciljev. 

NAJPREJ PLAÈAJTE SEBI

Nekaj je skoraj gotovo – finanènih ciljev ne 
boste dosegli, èe se ne boste nauèili plaèevati 
najprej sebi. 
-Privarèujte del od vsakega prihodka, preden ga 
karkoli zapravite. Èe boste samo èakali, vam bo 
na koncu meseca ostalo zelo malo ali niè.
-Preverite vaš potrošniški naèrt in izberite tri 
majhne stvari kjer bi lahko privarèevali denar. 
Ko boste opazovali, kako vaši prihranki rastejo, 
navdušenje in volja po še korenitejšem 
varèevanju ne bosta izostala.

POSOJILA UPORABLJAJTE PAMETNO

Nakupovati s pomoèjo posojil je niè drugega 
kot zapravljati jutrišnji denar že danes. 
Preveliko zadolževanje in zapravljanje, vas 
bosta ponavadi privedla do težav. Posojilo ni 
dodaten denar – še vedno je potrebno zanj 
plaèati. Kasneje boste to storili, dražje vas bo 
stalo. Èe posojilo prenašate iz meseca v mesec 
(primer: obnavljajoèi se – revolving kredit na 
kartici), vas lahko televizor, ki ga boste kupili na 
ta naèin stane tudi trikrat veè. ALI STE VEDELI: 
Èe imate kreditno kartico z 2000 EUR kredita in 
19.8% letne obrestne mere kredita, boste v 
primeru, da prav vsak mesec odplaèujete 40 
EUR porabili skoraj 9 let, da bi kredit odplaèali v 
celoti (vir: Best Credit Solutions)

Meseèni obroki posojil (èe jih imate seveda) naj 
bodo torej èim višji, da jih odplaèate kolikor se 
le da hitro.  Na posojila se ne zanašajte kot na 
nadomestilo vaših osebnih prihodkov ali zato, 
da bi kupili nekaj, èesar si ne morete privošèiti. 
Kar pa je najbolj pomembno – preberite vse 
pogoje za pridobitev posojila zelo natanèno, 
preden se odloèite zanje.

IZPOSOJEVALCI DENARJA

Kaj vam torej pomaga vso varèevanje 
/investiranje, èe vas 'izposojevalci vašega 
denarja' (banke, borzno-posredniške hiše, 
družbe za upravljanje, zavarovalnice in druge 
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ZGODOVINA BITENJ

KOLONIZACIJA SORŠKEGA POLJA

Bitnje so bile od 10. do 19. stoletja last 
freisinškega škofa. Ta je dal že zelo zgodaj, 
verjetno koncem 10. stoletja kultivirati obsežno 
Sorško polje. Ker ni imel na razpolago dovolj 
domaèinov Slovencev, je na naša tla naselil 
kmete z zelo odroènih krajev, predvsem z 
Bavarske.

Da je šlo za naèrtno kolonizacijo, dokazuje tudi 
znaèilna parcelacija v tako imenovanih 
sklenjenih progah. To so povpreèno 35 m široke 
in dva do tri kilometre dolge zemljiške proge. 
Na zaèetku proge pri cesti so stanovanjske hiše 
in gospodarska poslopja. Njive pa so 
razporejene v dolgi vrsti daleè proti vzhodu. 
Vsaka kmetija ali grunt (huba) je imela po eno 
tako progo. Tekom stoletij se je nekaj teh prog 
razpolovilo po dolžini. Nastala sta dva pol 
grunta, kot npr. Bajželj – Zlekar v Spodnjih 
Bitnjah. Povpreèna kmetija je imela 7 do 9 ha 
zemlje.

Taka zemljiška ureditev se je ohranila celih 700 
let, vse do današnjih dni. Edino izjemo 
predstavlja veèji kompleks zemlje ob železniški 
progi, katerega je takratna država leta 1964 
odvzela kmetom in tam ustanovila Kmetijsko 
živilski kombinat.

Kolonizacija Sorškega polja je bila konèana do 
leta 1291. Bila je tako temeljito opravljena, da 
tod ni bilo veè prostora za nove kmetije. Na 
celotnem Sorškem polju je bilo takrat 318 hub, 
od teh jih je bilo v Bitnjah 48 in v Žabnici 44.

Do 16. stoletja so bili na bitenjskem ozemlju 
naseljeni le gruntarji. V tistem èasu pa so se 
zaèeli naseljevati še kajžarji. Na gozdnatih in 
moèvirnih zemljišèih zahodno od kmeèkega 
naselja so imeli svoj kajže. V zaèetku 16. stoletja 
jih je bilo le 15, ob razpadu Loškega gospostva v 
zaèetku 19. stoletja pa jih je bilo že 84. Ker jih 
skopa zemlja ni mogla preživljati, so se prièeli 
ukvarjati s sitarstvom. 

Kajžarji in sitarska obrt so bili nekaj stoletij 
znaèilnost naših krajev, sredi 20. stoletja pa so 
nepovratno odšli v zgodovino. Tukajšnje 
kmetije so se po veèini obdržale in so 
gospodarsko uspešne bolj kot kdaj koli poprej.

Viri: Blaznik, Škofja Loka in Loško gospostvo, 
1973
Blatnik, Bitnje, 1928

Lojze Zavrl

FINANÈNI NASVETI

KAKO DENAR Z LETI IZGUBLJA VREDNOST
Avtor: Igor Krašovec

Zakaj naš standard pada, tudi èe nominalno 
zaslužimo vedno veè? Eden od najpo-
membnejših vzrokov je inflacija ali padec kupne 
moèi. Pravijo, da je inflacija za gospodarstvo 
nujno potrebna, med drugim zato, ker spodbuja 
naložbe. Èe denar ne bi bil vsak dan manj 
vreden bi bilo èisto vseeno ali ga imamo doma 
v nogavici ali na banki, v vzajemnem skladu ali v 
zavarovalnici, v državnih obveznicah ali v 
nepremiènini. Tudi med preprostimi ljudmi je 
razširjeno spoznanje, da denar »mora krožiti«. 
Potrebno ga je torej nekam naložiti in upati, da 
bo takrat, ko ga bomo potrebovali vreden veè 
kot danes.

O inflaciji govorimo takrat, ko imamo veè 
denarja a je ta vreden manj. Še bolj slikovito si 
lahko inflacijo predstavljate takole: danes lahko 
za tisoè osemsto tolarjev kupite deset žetonov 
za avtobus, èez dvajset let pa boste za isti denar 
dobili le tri žetone.

Država uporablja tako imenovano statistièno 
inflacijo kot podlago za razne ekonomske 
analize in študije; med drugim se na podlagi 
tega podatka uravnavajo plaèe, pokojnine, 
otroški dodatki, razna nadomestila in podobno. 
Zakaj pa naš standard kljub usklajevanju plaè, 
pokojnin in drugih prihodkov pada? Zato, ker se 
tiste življenjske dobrine, ki jih najbolj 
potrebujemo dražijo bolj kot to prikazuje 
statistièna inflacija. Med takšne dobrine se 
uvršèa na primer hrana in pijaèa, poleg 
prehrambenih izdelkov pa še izdelki za osebno 
nego, komunalne storitve, gorivo in še bi lahko 
naštevali. Potrebno je torej razlikovati med 
statistièno in realno inflacijo, ki je veliko višja!

Pri dolgoroènih finanènih ciljih kot je denimo 
varèevanje za dodatno pokojnino je treba 
razlikovati med nominalno in realno vrednostjo 
privarèevanega kapitala. 

Ker gre za varèevanje, ki bo trajalo deset, 
dvajset, trideset ali veè let je vsak odstotek zelo 
pomemben.

Varèevanju za dodatno pokojnino in vplivu 
inflacije bomo veè pozornosti namenili v 
prihodnji številki. V spodnji tabeli si lahko 
ogledate faktorje rasti cen za obdobje 40 let.

Tabela: Kako z leti izgublja vrednost glavnica 
10.000 EUR zaradi 4 % inflacije Eura in 1 % 
padca kupne moèi (skupaj 5 % padec vrednosti)

k zavarovalni vsoti prišteti predvideni dobièek, 
nato pa skupni kapital deliti z ustreznim 
faktorjem rasti cen, glede na to, za koliko èasa 
ste se odloèili, da bo z vašim denarjem 
upravljala zavarovalnica. Ste pozabili, kakšno 
zavarovanje ste sklenili? Ne veste toèno kakšen 
dobièek bo pripisan zavarovalni vsoti? Se 
sprašujete, kaj sploh pomeni zavarovalna 
vsota?

Èe je tako potem ne odlašajte – poišèite si 
zaupan ja  v rednega  premožen jskega  
svetovalca, ki vam bo pomagal do spoznanja, 
kaj poleg inflacije še vpliva na donosnost vaše 
pogodbe z zavarovalnico in kakšna življenjska 
in nezgodna zavarovanja sploh potrebujete.

(Prihodnjiè: Klasièna življenjska zavarovanja in 
inflacija)

VÈERAJ, DANES IN JUTRI
Igor Mujdrica

strokovni sodelavec za finanène naložbe
e-naslov: igor.mujdrica@i-svetovanje.com

Gsm: 040 246746

Vsak dan smo postavljeni pred odloèitve okoli 
denarja. Kako ga zaslužiti in zapraviti, kako ga 
privarèevati in kako oplemenititi. Èe malce 
premislimo, je veèino konceptov upravljanja z 
denarjem starih nekaj sto let, zato tople vode na 
tem podroèju nima smisla odkrivati. Medtem 
ko se na tržišèu pojavlja èedalje veè knjig, 
seminarjev in nešteto nasvetov (dobrih in 
slabih) okoli  plemenitenja osebnega 
premoženja, pa pozabljamo na bistvene 
osnovne elemente za dosego finanènih 
uspehov. Zamislite si finanèno institucijo, kjer 
bi vam že na vratih z velikimi èrkami pisalo, da 
so njihovi komitenti le tisti, ki se držijo nekaj 
zlatih pravil:

ŽIVITE V MEJAH SVOJIH FINANÈNIH ZMOŽNOSTI

Zakaj ljudje zapravljamo denar, ki ga nimamo, 
da kupujemo stvari, ki jih ne potrebujemo, da bi 
oèarali ljudi, ki jih ne maramo?

Bodite iskreni do sebe, kaj si dejansko lahko 
privošèite:

-Pregledujte, koliko denarja vam vsak mesec 
priteka. Naštejte vse vire prihodkov in ne 
pozabite všteti tudi dodatke kot so nagrade, 
dodatno delo ali pa obresti iz naslova 
varèevalnih raèunov. 
-Sedaj odbijte vse fiksne stroške, kot so posojila 
in najemnine. o Kako zapravite preostanek 
denarja? Poizkušajte si voditi zapiske vsakega 
zapravljenega tolarja skozi mesec. To vam bo 

1 10.000 10.500 1,0500 9.524
2 10.000 11.025 1,1025 9.070
3 10.000 11.576 1,1576 8.639
4 10.000 12.155 1,2155 8.227
5 10.000 12.763 1,2763 7.835
6 10.000 13.401 1,3401 7.462
7 10.000 14.071 1,4071 7.107
8 10.000 14.775 1,4775 6.768
9 10.000 15.513 1,5513 6.446
10 10.000 16.289 1,6289 6.139
11 10.000 17.103 1,7103 5.847
12 10.000 17.959 1,7959 5.568
13 10.000 18.856 1,8856 5.303
14 10.000 19.799 1,9799 5.051
15 10.000 20.789 2,0789 4.810
16 10.000 21.829 2,1829 4.581
17 10.000 22.920 2,2920 4.363
18 10.000 24.066 2,4066 4.155
19 10.000 25.270 2,5270 3.957
20 10.000 26.533 2,6533 3.769
21 10.000 27.860 2,7860 3.589
22 10.000 29.253 2,9253 3.418
23 10.000 30.715 3,0715 3.256
24 10.000 32.251 3,2251 3.101
25 10.000 33.864 3,3864 2.953
26 10.000 35.557 3,5557 2.812
27 10.000 37.335 3,7335 2.678
28 10.000 39.201 3,9201 2.551
29 10.000 41.161 4,1161 2.429
30 10.000 43.219 4,3219 2.314
31 10.000 45.380 4,5380 2.204
32 10.000 47.649 4,7649 2.099
33 10.000 50.032 5,0032 1.999
34 10.000 52.533 5,2533 1.904
35 10.000 55.160 5,5160 1.813
36 10.000 57.918 5,7918 1.727
37 10.000 60.814 6,0814 1.644
38 10.000 63.855 6,3855 1.566
39 10.000 67.048 6,7048 1.491
40 10.000 70.400 7,0400 1.420

Življenjske dobrine, ki danes stanejo 10.000 
EUR bodo èez 25 let stale 33.864 EUR.

Faktor rasti cen za 25 let izraèunamo po formuli: 
33.864 / 10.000 = 3,3864
Realna vrednost = nominalna vrednost / faktor 
rasti cen

Podatki v tabeli kažejo, kako z leti izgublja 
vrednost glavnica 10.000 EUR zaradi 4 % 
inflacije Eura in dodatnega 1 % padca kupne 
moèi (realna inflacija!).

Vabim vas, da vzamete v roke vaše zavarovalne 
pogodbe, tiste, ki ste jih sklenili z namenom 
varèevanja za dodatno pokojnino. Izraèunajte 
si, koliko bo vaš kapital po koncu pogodbe 
realno vreden. Potrebujete pomoè? Èe gre za 
klasièno življenjsko zavarovanje morate najprej 
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