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Drage krajanke, spoštovanji krajani!

Tik pred dopusti smo vam v vaše nabiralnike 
dostavili novo številko krajevnega glasila 
Informator, 49. po vrsti, ki vas bo pospremila v 
sončno poletje.

Za nami je ustvarjalna in delovna sezona. 
Ustvarjalke so z razstavao zaključile skupno 
ustvarjanje in odšle na počitnice. Prav tako tudi 
bralke.

Otroci so poletje pozdravili na otroškem igrišču 
v Spodnjih Bitnjah. Hudo so se zabavali na 
Čarovniškem Direndaju.

Delovni so bili tudi v Svetu KS Bitnje; nekaj besed 
so za vas napisali člani Sveta.

Uživajte brezskrbno poletje! Preživite ga v krogu 
svojih domačih in prijateljev. Imejte se lepo in se 
spet beremo v novi številki našega krajevnega 
glasila, ki bo že jubilejna 50. po vrsti!

Mateja Arhar, 
urednica

uredništvo: Mateja Arhar, Mirjana Jurjevec,  
Tatjana Muraja Oblak, Tomaž Ogris
prelom: Janja Baznik
oblikovanje: Danaja Oblak s.p.
tisk: Tiskarna Peg
fotografija na naslovnici: Tomaž Ogris
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SVET KS

OBVEŠČA OBVES
TILA

KRAJA
NOM

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

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

POMEMBNO OBVESTILO!

Krajane prosimo, da se pri nastalih problemih, ki se tičejo tekočega 
vzdževanja, 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

Člani Sveta KS Bitnje
- Tomaž Ogris, predsednik 
- Boris Oblak, podpredsednik 
- Marjana Jekovec, član 
- Matej Dolenc, član 
- Mateja Arhar, član 
- Primož Ogris, član 
- Robert Langerholc, član

Obvestilo krajanom, kontakti
Vse aktualne novice o dogajanju v naši 
krajevni skupnosti si lahko preberete 
na spletnih straneh www.bitnje.si ter 
oglasnih deskah KS Bitnje, ki so name-
ščene 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 naslovov KS Bitnje:

- ks.bitnje@abakus.si,

-  KS Bitnje, Zg. Bitnje 33, 4209 Žabnica,

-  nabiralnik KS Bitnje na gasilskem 
domu Bitnje (zraven PTT nabiralnika). 

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 telefon-
ske 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 oblja-
vljeni na spletni strani KS Bitnje (http://
www.bitnje.si/).

Spremljate nas lahko tudi preko 
Facebook strani Informator KS 
Bitnje (https://www.facebook.com/
informatorksbitnje).

Tekoče vzdrževanje na področju KS Bitnje

Medobčinski inšpektorat (npr. divja 
odlagališča, živa meja ki posega v 
cesto, zapuščena vozila na javnih 
površinah)
tel.: (04)237-32-10
e-mail: medobcinski.inspektorat@kranj.si

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

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

S 1. 1. 2008 se naslednja tekoča vzdrževanja predajo v upravljanje na 
ustrezno službo 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, od 1. 1. 2008 naprej uporabljajte naslednjo 
telefonsko številko oziroma elektronski naslov:

• tel.: 080 1885
• email: mok@kranj.si
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Dne 13. 4. 2018 smo iz KS Bitnje na Mestno občino Kranj poslali 
spodnji dopis. Odgovora še nismo prejeli.

ZADEVA: Zahteva za zmanjšanje tovornega prometa na cesti 
Kranj – Škofja Loka

Spoštovani!

V zadnjem času smo od krajanov Bitenj prejeli kar nekaj pritožb 
glede prometa na glavni cesti Kranj - Škofja Loka. Ugotovili 
smo, da se je kljub omejitvi tovornega prometa (tranzit), ta 
bistveno povečal.

Zadeva je povezana s povečanjem obsega dela v industrijskih 
obratih in posledično z večjimi potrebami po transportu. Ker 
je transport skozi vasi Bitnje, Žabnica, Forme, Sveti Duh ... proti 
industrijski coni Škofja Loka ter Selški in Poljanski dolini še 
vedno dovoljen in ob zgoraj navedenih dejstvih, smatramo, da 
se stanje kljub omejitvam ne bo izboljšalo.

Vse skupaj vodi k morebitni katastrofi (primer križišče v Škofji 
Loki – nesreča avtobusa), še zlasti, če upoštevamo dejstvo, da 
promet poteka mimo vrtca in osnovne šole Žabnica, kjer cesto 
večkrat dnevno prečkajo otroci, ki nimajo nikakršne zaščite 
pred vozili (semafor, podhod ...).

Prizadeti krajani (verjetno isto razmišljajo tudi v ostalih KS) 
zato pozivamo k ustanovitvi civilne iniciative ter državni 
nepokorščini.

Mestno občino Kranj in ostale občine, ki uporabljajo predmetno 
cesto za potrebe njihovega gospodarstva, zato pozivamo, da čim 
prej pričnejo s pripravo gradnje nove povezovalne ceste Škofja 
Loka – Meja – avtocesta, ki jo je potrebno vključiti v naslednji 
prostorski načrt ter pričeti z aktivnostmi za pridobitev potrebne 
dokumentacije. Z namero gradnje nove povezovalne ceste je 
občina Škofja Loka že seznanila ministra za promet Gašperšiča 
(vir: Loški utrip, februar 2018).

KS Bitnje bo dopis posredovala tudi ostalim Krajevnim sku-
pnostim na tem področju (Žabnica, Sveti Duh ...) ter občinam, 
ki so neposredno oziroma posredno vključene v problematiko. 
Tu je zlasti poudarek na občini Škofja Loka ter občine obeh 
dolin. Krajevne skupnosti bomo pozvali k aktivnemu nastopu 
pri reševanju problematike.

Mestno občino Kranj pa pozivamo, da se aktivno vključi v aktiv-
nosti, ki so potrebne za izgradnjo povezovalne ceste. Povezati 
se je potrebno z občino Škofja Loka ter uskladiti aktivnosti 
pri pridobivanju potrebne dokumentacije in pri pridobivanju 
zemljišč, ki so v Mestni občini Kranj.

V prilogi pošiljamo tudi dopis z dne 6. 1. 2011, s katerim smo 
že opozarjali na omenjeno problematiko.

Dodali bi še, da se omenjena cesta uporablja tudi za kmetijske 
namene, saj kmetije nimajo druge obvozne ceste, ki bi peljala 
na njihova kmetijska zemljišča. S tem, da morajo pri opravljanju 

svoje dejavnosti konkurirati z ostalimi vozili v prometu, nimajo 
enakih pogojev za delo kot npr. kmetje, ki imajo svoja zemljišča 
neposredno v bližini kmetije. Pri prečkanju ceste morajo v večih 
primerih izsiliti prednost vozilom, ki peljejo po glavni cesti, saj 
v nasprotnem primeru čakajo dalj časa, da lahko prečkajo cesto. 
Pri tem lahko pride do naletov, še zlasti v prometnih konicah.

Življenje nas občanov Bitenj in Žabnice ter vasi od Žabnice 
do Škofje Loke je postalo nevzdržno zaradi:

1. Vsa kmetijska obdelovalna zemljišča kmetovalcev od Zg. Bitenj 
do Žabnice ležijo na vzhodni strani naselij, zato je vsa kmetijska 
dejavnost vezana na večkratno dnevno prečkanje ceste, kar 
pa je zaradi nadpovprečno gostega prometa skrajno oteženo.

2. Kmetje so lastniki kmetijskih zemljišč, ki jih obdelujejo, ne 
samo na pasovih zemljišč preko ceste, ampak tudi na odda-
ljenejših pasovih, zato so prisiljeni dostopati na ta zemljišča 
z uporabo ceste Kranj - Škofja Loka, kar jim je zaradi gostega 
prometa skrajno oteženo, poleg tega je promet s traktorji po cesti 
prepovedan, kar pomeni, da so pri vsaki vožnji v prometnem 
prekršku.

3. Zaradi edinstvene urbanistične urejenosti naselij Bitenj in 
Žabnice (naselja so tretirana kot kulturna krajina, vpisana v 
register kulturne dediščine, EŠD 683), je sedanja magistralna 
cesta edina povezovalna cesta, tako med posameznimi kmetijami 
znotraj naselij kot tudi med naselji ob cesti.

4. Tako gost promet povzroča prekomeren hrup prebivalcem 
ob cesti, ki zato nimajo več normalnih življenjskih pogojev za 
bivanje.

5. Cesta Kranj - Škofja Loka bi morala ostati lokalna cesta in 
se zato sprašujemo, kdo jo je dovoli spremeniti v magistralno 
cesto brez vednosti prizadetih občanov.

6. Že večkrat sta Sveta KS Bitnje in Žabnica podala pripombe 
in rešitve na predlog prostorskega plana Mestne občine Kranj. 
Predlagali smo izgradnjo nove ceste izven omenjenih naselij, 
vendar odgovora pristojnih do danes nismo prejeli.

Mestni občini Kranj predlagamo, da od pristojnega mini-
strstva zahteva, da:

1. Kratkoročno - takoj prepove na cesti Kranj – Škofja Loka 
tranzitni promet s tovornimi vozili nad 3,5 t in jih preusmeri na 
cesto Kranj - Jeprca, dovoli pa le vožnjo v lokalnem prometu 
ter na tej cesti dovoli promet s traktorji.

2. Srednjeročno - zgradi novo magistralno cesto izven naselij 
Bitnje in Žabnica, sedanjo cesto pa prekategorizira v lokalno 
cesto, kot je bila.

Lep pozdrav!

Pripravil: Robert Langerholc, član Sveta KS Bitnje

Omejitev prometa na cesti 
Kranj-Škofja Loka
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V svet KS smo prejeli kar nekaj nezadovoljnih odzivov naših občanov, ki se pritožujejo 
nad načinom parkiranja v naši vasi. Tudi sami opažamo, da si je marsikdo prilastil 
del javne ceste in avto parkira deloma na svojem zemljišču in deloma na delu javne 
ceste. V marsikaterem primeru je to lahko moteče, včasih pa celo nevarno, saj se je 
nemalokrat potrebno popolnoma ustaviti, da se lahko z nekom srečamo, pa čeprav 
je cesta v normalnih pogojih dovolj široka za srečanje dveh avtomobilov.

65. člen zakona o pravilih cestnega prometa, 12. točka četrtega odstavka, pravi, da 
na vozišču v naselju, kjer poteka dvosmerni promet in ločilne črte niso vrisane, ni 
dovoljeno ustavljati ali parkirati. To pravilo velja tudi v naši vasi, zato na cesti ni do-
voljeno puščati vozil. Zato vam, v izogib težavam in možnih kazni zaradi morebitnih 
prijav, svetujemo, da si parkirišče uredite na primerni lokaciji, ki pa ne bo vaška cesta.

KS Bitnje

Parkiranje ob cestah

Ekološki otoki so namenjeni odlaganju in zbiranju raznih od-
padkov, ki sodijo v za to namenjene zabojnike. V vasi so ekološki 
otoki običajno sestavljeni iz treh zabojnikov, in sicer enega za 
papir, drugega za plastično embalažo in pločevinke, ter tretjega 
za steklo. Na ekološkem otoku ob Gasilskemu domu Bitnje se 
nahaja tudi dodaten zabojnik za elektronske odpadke. Odpadkom 
primerno so oblikovane odprtine v zabojnikih. A na žalost pre-
večkrat opažamo, da se ob teh zabojnikih pojavi kup smeti, ki 
zaradi oblike in tipa ne morejo v primeren zabojnik. Takšne smeti 
sodijo v zbirni center Zarica, kjer jih brezplačno sprejmejo, in ne 
v zabojnike ali poleg njih.

Zato vse naprošamo, da naj odpadke, ki ne sodijo v zabojnike 
na ekoloških otokih, odpeljejo v zbirni center, kjer jih boste 
lahko oddali brezplačno in s tem poskrbeli za čistejše okolje in 
učinkovitejše ravnanje z odpadki.

KS Bitnje
Foto: Niko Šušteršič

Ekološki otoki niso smetišča

Bodi previden,
bodi VIDEN

Pešci so med najbolj ogroženimi udeleženci v prometu, saj jih vozniki v mraku, temi 
in ob slabši vidljivosti le stežka opazijo. Pešci naj vedno hodijo po pločniku, kjer 
pa to ni mogoče, naj hodijo ob levem robu ceste. Pri tem lahko pešci pravočasno 
opazijo vozilo, ki prihaja nasproti, pa tudi voznik lažje opazi pešca. Če opazite, da 
vas je voznik slučajno spregledal, imate tako še vedno dovolj časa, da se umaknete. 
S svojim ravnanjem pešci tako lahko pomembno prispevajo k večji varnosti ne 
le sebe, temveč tudi drugih. Prav tako naj vozniki v naseljih in izven naselja, kjer 
lahko pričakujejo pešce, v pogojih slabše vidljivosti zmanjšajo hitrost in vozijo še 
posebej previdno.

S kresničko ali odsevniki voznik ponoči ali ob slabši vidljivosti veliko prej opazi 
pešca (na razdalji 136 metrov), kot tiste, ki nosijo temna ali svetla oblačila (26 oziroma 
38 metrov). Kresnička je eden izmed odsevnih predmetov, ki ga pešci MORAJO 
uporabljati med hojo po robu cestišča v pogojih slabše vidljivosti. Kresnička je 
lahko različnih oblik, pomembno je, da ima v notranjosti obliko satja, in zato odbija 
svetlobo pod različnimi koti, s čimer zagotavlja dobro odsevnost. Kresničko nosimo 
tako, da prosto binglja ob desnem boku ali kolenu, saj je tako najbolj optimalno, da 
bo odbita svetloba opozorila voznika, da je tam pešec. Kresnička je seveda nujna 
za otroke, za odrasle pa zelo priporočljiva, prav tako pa se dobijo tudi kresničke in 
odbojni trakovi za naše domače ljubljenčke.

Tudi drobna stvar, kot je kresnička, nam lahko reši življenje!
Primož Ogris, član Sveta KS Bitnje

OZAVESTIMO
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Bralke BK Sorško polje 
spoznavamo praznike

Razstava ustvarjalk
in klekljaric

DOGAJA

Letos smo bralke stopile iz okvirjev. Vzele smo si premor od romanov, potopisov, 
biografij ... in se lotile pobliže spoznati praznike.

Ponavadi vemo, da je praznik, ko smo doma in nam ni treba v službo, redkokdaj pa 
pomislimo, kaj je sploh privedlo do tega, da posamezni praznik praznujemo. Tega 
smo se lotile bralke. Skozi celo leto spoznavamo praznike: kje ima posamezni praznik 
izvor, ali ga praznujejo po svetu in kako, kako ga praznujemo mi in kako po različnih 
krajih po Sloveniji ...

Zadnji praznik pred poletnim kresovnanjem - praznik dela 1. maj - smo praznovale po 
starem. Dolgoletna tradicija narekuje, da se je treba za 1. maja povzpeti na sv. Jošt. 
Me se sicer na pot nismo podale prav na ta dan, vendar pa je bil 9. maj prav tako 
simboličen za naš podvig. Nekaj se nas je ojunačilo in se podalo na pot peš prav iz 
Zg. Bitenj, skozi gozd in prav do vrha. Nekajkrat smo se ustavile, si malce oddahnile 
in nabrale zelišča, ki so se prav ponujala. Nekaj deklet, ki so se pripeljala z avti, nas je 
že čakalo v prijetnem domu na Joštu. Privoščile smo si odlično gobovo juho in ričet 
ter se posladkale s štruklji. Seveda smo se pomenile vse o pomenu praznika dela ter 
se že v temi odpeljaje v dolino.

Pred nami so počitnice in lepi sončni vroči dnevi. Našle bomo tudi čas za branje. 
Jeseni pa bomo spet brale skupaj.

Mateja Arhar, mentorica BMK

Jeseni 2017, ko smo se ustvarjalke po dopustih spet zbrale v 
kleti Gasilskega doma Bitnje, smo se domenile, da bomo ob 
koncu sezone pripravile prav posebno razstavo.

Od začetka naših druženj v letu 2003 smo mlade mamice 
postale mamice z odraslimi otroki. Naši otroci pa si že pletejo 
svoja gnezda in ustvarjajo svoje družine in tako se rojevajo tudi 

babice. A ne navadne babice, pač pa babice z velikim veseljem 
do pletenja in kvačkanja.

Skozi sezono smo izdelale pletenine za naše vnuke: številne 
jopice, kapice, copatke, odejice, vreče za v voziček, igrače ... ter 
ustvarile različne predmete za kopalnico: vezene brisače, držala 
za toaletni papir, preprogo, gobice za umivanje, obešalnik za 
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glavnike in krtače, krpice za odstranjeva-
nje ličil ... Kopalnica za ženske pomeni ne 
le prostor, kjer se umijemo in uredimo, 
pač pa naše svetišče. Zato smo se lotile 
tudi izdelkov, ki nam bodo polepšali naš 
priljubljeni prostor.

Ustvarjalke pa vedno sledimo tudi mo-
dnim trendom. Lotile smo se tudi kvač-
kanja šalov in rut iz prelivajočih se prej. 
Prav izvrstni izdelki so nastali.

Na razstavi, ki je bila, kot sedaj že več let 
zapored, tri dneve odprta v Gostilni Sonce, 
smo osnovale dva prostora v hiši, in sicer 
otroško sobo in kopalnico. Pripravile smo 
razne rekvizite: otroške vozičke, stajico, 
košek, zibko, stolčke, poiskale punčke in 
dojenčke, pripeljale še kozmetično mizico, 
lavor, kahlico, vrč, stojala za brisače ...

Nastala je nenavadna razstava unikatnih 
izdelkov. Vsak zase je govoril, da je na-
rejen iz čistega veselja in iz srčne želje 
posamezne ustvarjalke.

Na razstavi so sodelovale tudi klekljarice. 
Na dolgi, z rdečim prtom pogrnjeni mizi 
so razstavile filigranske čipke, ki so nasta-
jale ob sredah na klekljarskem krožku. Na 
ogled so postavile tudi uokvirjene čipke 
prekrasnih motivov.

Razstavo smo otvorile s kratkim progra-
mom. Nekaj besed sva povedali mentorici 
Mateja Arhar in Tatjana Muraja Oblak, z 
glasbeno točko sta nas razveselila pevka 
Nadja Arhar in kitarist Rok Šenk.

Ustvarjalke smo tudi dobrodelne. Letos 
smo stopile v akcijo Hobotnice za nedono-
šenčke. Skvačkale smo jih kar 26 in jih ob 
otvoritvi razstave predale predstavnicama 
BGP Kranj z željo, da teh hobotnic ne bi 
hitro razdelili.

Hvala ge. Saši Hladnik iz Gostilne Sonce, 
ker nam je spet odstopila velik razstavni 
prostor. Hvala tudi vsem obiskovalcem; 
vaše vzpodbudne besede nam veliko 
pomenijo in nam dajo novo energijo za 
nadaljne delo.

Mateja Arhar, mentorica ŠK
Foto: Mateja Arhar, Tomaž Ogris
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Pomlad. Poletje. Jesen. Zima. Narava se rada poigrava z barvami vseh letnih časov. 
Za Bitenjčane pa je barva pomladi tista, ki narekuje, da staknemo glave in naredimo 
nekaj za krajevni praznik, nekaj za skupnost, nekaj za dogajanje na vasi.

Morda ste bili tam. Pravzaprav ste nas z vašim obiskom nagradili. Verjemite! Ponosno 
se počutimo, ko ste pred nami VI, ki dodate tisoč novih odtenkov barv. Hvala, če ste 
bili tam.

In katere barve pomladi smo stkali tokrat? Svetle, mavrične ... Saj res, prireditev je 
šaljivo povezoval mlad voditeljski par Maša in Rok v mavričnih majicah. Tako pisane 

Bralke Bralnega krožka Sorško polje smo v začetku letošnjega 
leta na klepet v naše društvo povabile prof. Dušico Kunaver, 
pisateljico in poznavalko slovenskega narodnega izročila, šeg, 
običajev in s tem povezanih kulinaričnih navad.

Ga. Dušica Kunaver nas je presenetila s svojo preprosto in 
odkrito besedo ter s svojim toplim in slikovitim govorom, s 
katerim nas je ponesla v naša mlada leta. Njene umirjene besede 
so nas pobožale kot materina roka, njeno znanje o etnologiji 
nam je vrnilo slike iz otroštva.

Pogovarjali smo se o šegah, navadah, o prehrani na naših tleh. Da 
smo začutili pravo energijo, pove tudi to, da smo vmes večkrat 
zapeli in s tem poudarili, kako bogato kulturno dediščino imamo.

Ga. Kunaver nas je opozorila, da prisluhnimo starejšim ljudem, 
ki so prava zakladnica znanja. Naj nam ne bo nerodno stvari 

zapisati in shraniti in prenašati na mladi rod. Kot zanimivost 
naj zapišem, kako nam je predstavila, kako ona beleži spomine. 
Kolikokrat se zgodi, da sreča zanimivo osebo, s katero steče 
pogovor o naših krajih, ljudeh, šegah ... Takrat si vzame pisalo in 
prvi list papirja, ki je pri roki, in piše, piše, piše ... Tako nastajajo 
zapiski za njene knjige in članke.

Tako čustveni in energijsko polni trenutki vedno minejo prehitro, 
a ostanejo za vedno v spominu.

Ge. Dušici Kunaver smo zaželeli še veliko uspešnih in zdravih 
let in jo pospremili z željo, da se spet kmalu srečamo.

Tatjana Muraja Oblak
Foto: Tatjana Muraja Oblak

Srečanje z Dušico Kunaver

Prihod pomladi 
2018 v barvah
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majice sta imela, da moram izdati recept, 
kako je majica nastala. Takole je bilo. Pri 
hiši smo, tako kot vsako leto, izdelovali pir-
he in barve so ostale v posodicah. Vsako 
leto jih nespametno odvržemo, a tokrat 
NE. Vse barve so dobile gobico. Na staro 
belo majico smo barve nanesli eno poleg 
druge in začele so se pomladno prelivati. 
Vaaav, še sami smo bili navdušeni, kako 
nastaja mavrica. In ideja je padla: Prihod 
pomladi v barvah bomo ustvarili.

Najlepše barve so soustvarili otroci iz vrtca 
BIBA. To so bitja, ki prinesejo v vas toliko 
veselja, toliko energije in toliko mavričnih 
odtenkov, da se barve dneva spreminjajo 
iz trenutka v trenutek. Hvala, pobarvali 
ste prireditev po svoje. Všeč nam je bilo.

Kulturni odtenek barv sta dodali recitaciji Andreje s po Rozino 
prepesnjeno Lepo Vido in Mateje z izvirno poezijo o pogovorih 
in komunikaciji. Pogovor, pogovor, pogovor - tako pomembna 
barva življenja! Ozavestimo to barvo.

Dramska skupina Mavrica je letos zaigrala avtorsko eko obarva-
no predstavo Spomladansko čiščenje. Človek, človek je tisti, ki 
spreminja barvo narave z odpadki. Poiščimo ga in ga naučimo 
ločevati. Naj narava sama poskrbi za prave barve. Hvala.

Baletna šola Stevens je dodala umetniško barvo. Koliko elegance, 
koliko gibkih odtenkov. Hvala za to barvo.

Vokalna skupina šestih mladih pevcev, ki so se poimenovali 
Šmir papir, je izvedla glasbeni barvni spev. Človek bi jih kar 
poslušal, tako zelo ubrano so se pobarvali in prireditev zaključili 
z barvo energije. Hvala.

Hvala vsem in vsakemu posebej za svoj delček v barvni pomladi. 
Vabimo vas na isto mesto tudi ob letu osorej. Oblikujte svoj 
odtenek barve in ga delite naprej. Hvala.

Mojca Kepic
Foto: Tomaž Ogris



| 10 | informator 49 | rožnik 2018

Od aprila do aprila

Delovanje DU Bitnje - Stražišče

DU Bitnje Stražišče deluje že enajsto leto in šteje preko 700 
članov. Člani večinoma prihajajo iz Stražišča in Zgornjih Bitenj, 
dve tretjini od njih je žensk ter tretjina moških. Povprečna 
starost članov je 74 let.
V programu imamo turistične izlete, letovanja in kopalne izlete, 
družabna srečanja, planinske pohode, kratke pohode, obisk 

kulturnih prireditev, klekljanje in kvačkanje, kolesarske izlete, 
žensko telovadbo, ivitalis vadbo, balinanje, bowling, predavanja 
z zdravstveno tematiko, kontrolo holesterola in sladkorja.
Letos smo obiskali že Ljubljansko barje, Vrhniko, Tehniški muzej 
Slovenije, imeli dobro obiskano 3-dnevno letovanje v Izoli, 
pustovali smo v Šmartinskem domu, imeli smo občni zbor v 

Vsak dan je zame praznik. Včasih pro-
slavljam z mami, včasih s prijateljicami, 
včasih sama. Znam si podariti kakšno 
darilce. Včasih si privoščim kavico v ka-
varni ali tortico v slaščičarni ali rožico v 
cvetličarni ... Tako pravi avtorica knjige 
Od aprila do aprila ga. Tatjana Štular, 

ki nas je obiskala v Gasilskemn domu 
in nam poveda o svoji kalvariji, ki jo tudi 
opisuje v knjigi.

Bila je v nekem drugem svetu - v peklu. 
Diagnoza rak na dojki jo je ohromila s 
strahom, še bolj pa jo je obremenila bole-
zen, kateri dolge mesece sploh ni vedela 
imena. Preden so ji postavili diagnozo 
sindrom otrdelosti je Tatjana preživela 
dolgo mučno trpljene po različnih bolni-
šnicah, tudi na psihiatriji. Kadar je zmogla, 
si je zapisovala potek bolezni; ne zato, da 
bi izdala knjigo, pač pa zato, da je vedela 
povedati zdravnikom, ki so jo zdravili.

Iz pekla se je po letu dni vrnila. Zbrala 
je zapiske in s pomočjo ravnateljice ge. 
Ivke Sodnik na OŠ Orehek, kjer je ga. 
Tatjana zaposlena kot učiteljica razre-
dnega pouka, napisala in izdala knjigo 
Od aprila do aprila. V začetku je knjiga 
precej pesimistična, vendar jo zaključi 
zelo optimistično. Danes je zanjo vsak 
dan praznik.

Tatjana je pobudnica projekta Veveriček 
posebne sorte, ki že 25 let poteka na OŠ 

Orehek. Njen Janez je bil poseben, dru-
gačen otrok. Otroci so jo spraševali, zakaj 
Janez ne hodi, zakaj obiskuje drugo šolo 
in ne te na Orehku. Skozi vprašanja učen-
cev je zaznala problem (ne)vključevanja 
drugačnih otrok v redne šole. Povezala 
se je s pisateljico Svetlano Makarovič 
in dogovorili sta se, da napiše pravljico 
Veveriček posebne sorte, ki vključuje dru-
gačne, posebne otroke. Ilustrator Marjan 
Manček je pravljico dopolnil s prikupnimi 
ilustracijami. Otroci so ljubkega veverička 
Čopka takoj sprejeli. Veveriček je postal 
rdeča nit projekta, ki so ga izvajali skupaj z 
Zvezo Sonček – Zvezo društev za cerebral-
no paralizo Slovenije. Že naslednje leto 
se je priključilo 250 šol, vsaka s svojimi 
drugačnimi otroki. Uresničila se jim je 
želja, da bi se zakonodaja na tem področju 
spremenila in leta 2000 so dosegli, da so 
osnovne šole začele vključevati drugačne 
otroke. Veveriček je bil takrat star sedem 
let, ravno prav, da je šel v šolo - in projekt 
so preimenovali v Veveriček gre v šolo.

Mateja Arhar
Foto: Mateja Arhar
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Baletna šola Stevens Baletna šola Stevens deluje že 18. leto in vzgaja baletne plesalce 
in baletne plesalke v Tacnu in v Spodnjih Bitnjah. V začetku 
junija imamo vpise za nove učence.

Z dolgoletnimi izkušnjami bivše primabalerine Nena Vrhovec 
Stevens in solista ljubljanskega baletnega ansambla v Ljubljani 
Andrewa Stevensa otroci šole nastopajo v matinejskih, celovečer-
nih baletih predstavah, na koncertih, proslavah, prireditvah itd.

Prirejamo tudi predstave za osnovnočolce, kjer lahko marsikdo 
preko plesanja naših učencev spozna lepote klasičnega baleta.

Kvalitetno poučevanje vodi v to, da so letošnje leto kar tri dekleta 
(lansko leto dve balerini) sprejeta na Konzervatorij za glasbo in 
balet v Ljubljani. Na to smo zelo ponosni in nam je to v veliko 
čast, tako nam, učiteljem, kot naši baletni šoli.

Konec maja je kar 14 balerin in baletnikov odšlo na Evropsko 
plesno prvenstvo A.S.D.U. v Spital (Avstrija). TOI,TOI,TOI smo 
zaželeli vsem tekmovalcem, kar v baletnem žargonu pomeni 
»srečno«.

Baletna šola Stevens
Foto: Lidija Lapajnar

Bitnjah, ogledali smo si snemanje oddaje Slovenski pozdrav v 
Begunjah. Planinci so se povzpeli na Šentviško planoto in Črvov 
vrh, splezali na Kum ter se udeležili slovesnosti ob krajevnem 
prazniku Bitenj na Planici. Imeli smo že več kolesarskih izletov 
ter vaje ženske telovadbe in bowlinga v Planetu TUŠ.
Članice sekcije ročnih del Ivanjščice so pripravile 9. razstavo 
ročnih del, ki je bila odprta od 25. do 27. maja v OŠ Stražišče in 
so jo poimenovale CVETJE V ČIPKI. Izdelale so tudi 13 čipk 
za izdelavo oltarnih prtov v Marijinem Celju na Primorskem.

Od septembra do maja potekajo delavnice umovadbe v 
Šmartinskem domu. Mentorici medgeneracijskega centra Kranj 
Irena Dolenc in Monika Zazvonil dvakrat mesečno pripravljata 
zanimive in včasih tudi zahtevnejše vaje za boljšo krepitev 
spomina.

V bližnji prihodnosti pripravljamo izleta na Dolenjsko in Višarje, 
pohod na Bohor, sedlo Klippitztorl ter krajši pohod v Krnico, 
udeležbo na pikniku PZDU Gorenjske v Moravčah ter organiza-
cijo društvenega piknika v Spodnjih Bitnjah, kolesarske izlete, 
balinanje, obisk jubilantov 80 let ter članov nad 85 let starosti.

Velika zahvala gre MO Kranj za sredstva, ki smo jih prejeli na 
osnovi prijave na razpisu za sofinanciranje upokojenskih društev, 
saj z njimi lažje izvajamo naše aktivnosti.

Imamo res bogat in zanimiv program, vabimo nove člane, da se 
nam pridružijo in morda tudi pomagajo pri izvedbi aktivnosti. 
Pridite in se prepričajte.

Majda Jančar
Foto: Arhiv Društva DU Bitnje-Stražišče

Drugo dejanje Labodjega jezera 
(Baletna šola Stevens)
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 Čarovniški Direndaj

Letošnji Direndaj, že 11. po vrsti, je bil pravi Čarovniški Direndaj 
in je maksimalno uspel. Čeprav še na predvečer dogodka z 
vremenom ni najbolje kazalo, smo vseeno upali, da se bo do 
jutra zvedrilo. In naša želja se je uresničila!

Zjutraj nas je pričakalo sončno jutro, tistih nekaj padavin pa 
sploh ni razmočilo igrišče. Zjutraj smo se zbrali ob osmih in 
takoj začeli s pripravami. Do začetka prireditve ob desetih smo 
uspeli pripraviti popolno prizorišče za pravo otroško veselico.

Tako velikega obiska razigranih otrok ni pričakoval nihče od 
sodelujočih akterjev. Dobrot za otroke nam je namreč zmanjkalo 
že ob pol enih, a smo nadobudneže uspeli zadržati z zanimivim 
programom, ki je bil letos resnično poln in razgiban; dogodki 
so se odvijali na pol ure in vsak je bil svojevrstna zanimivost.

Najprej nas je s svojimi vragolijami in dih jemajočim nastopom 
»ogrela« Akrobatska skupina Cvetke, sledil je nastop Čarodeja 
Džona, nadaljevali smo s »Čarolovom«, prireditev pa proti koncu 
popestrili še s čarobnim nastopom mladih čarovniških baletk 
Baletne šole Stevens in prihodom ponija, ob katerem otroška 
srca veselo zaigrajo.
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Otroci so se letos lahko preizkusili v izdelovanju čarovniških 
klobukov, jih po čarovniško okrasili in si jih poveznili na glavo. 
Na sosednji delavnici so okrasili še metlo in odfrčali na naslednjo 
postajo. Tam so si izbrali »pošast«, jo spretno zadeli z žogico na 
njeno označeno mesto in si prislužili prvo nagrado. Ob sprehodu 
do naslednje postaje so si zmešali čarovniški zvarek in si ob 
varjenju močno zaželeli lepo željo z upanjem po uresničitvi. Za 
njo so se v čarovniških trikih lahko podučili pri čarovniku, ki 
je mlade čarovnike naučil čaranja.

Naslednja nagradna postaja, ki je čakala otroke, so bili magični 
obroči. Tam so morali otroci s »čarovnimi močmi« obroč natakni-
ti na izbrani klobuk in - abrakadabra, dobili novo nagrado za trud. 
Pred odhodom na zadnjo nagradno postajo, Čarolov, kjer so lahko 
ujeli lepe nagrade, so se otroci ustavili v čarovniškem salonu, 
kjer so se jim na obrazih pojavile pajkove mreže ter na glavah 
čarovniške frizure. Tako so postali pravi čarovniki in čarovnice. 
Komur do delavnic ni bilo ali pa ga je vmes zlakotilo, se je lahko 
odpravil na čarobni togoban ali pa se okrepčal s Čarolinkami, 
starši pa so se lahko dodatno podkrepili s čarobno kavo.

Organizatorji in sodelujoči smo bili letos resnično deležni samih 
pohval, tako da se Barbara, Primož, Lejla, dve Mojci, Maša, Maj, 
Milan, Franci, Katja, Boštjan, tri Nataše, Zala, Andrej, Matic, 
Vesna, Nejc, Branko, Jožica, Helena, dve Patriciji, Mateja, Miha, 
Goran, Jasna in Tomaž veselimo naslednjega Direndaja, da 
ponovno pričaramo nasmeh na otroške obraze ter jim pope-
strimo sobotno dopoldne. Hvala vsem sodelujočim za pomoč 
pri izvedbi Direndaja.

Zahvala gre tudi vsem sponzorjem, ki so z velikodušnimi pri-
spevki pripomogli k bogatejši izvedbi čarovniškega dne.

Tomaž Ogris
Foto: Branko Ogris
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Iz vsega srca se zahvaljujemo vsem spodaj naštetim
in vsem ostalim sodelujočim, brez katerih Direndaja ne bi bilo!
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Vsako leto je druga sobota v juniju v Bitnjah že tradicionalno 
namenjena pohodu krajanov in pridruženih članov na Blegoš. 
Letošnji je bil že štirinajsti po vrsti, udeležilo pa se ga je 21 poho-
dnikov. Glavnina je premagala celotno turo, kar znaša nekaj manj 
kot 40 kilometrov na relaciji Bitnje – Blegoš. Nekaj udeležencev 
je štartalo na Planici, zadnji dve pohodnici pa sta se pridružili 
na pol poti, pri Sv. Lenartu. Med pohodniki so posamezniki, 
ki se dogodka udeležijo vsako leto, tako tudi starosta, 80-letni 
Jože Jenko, vsako leto pa je tudi nekaj »prvopristopnikov«.

Z nogometnega igrišča so krenili ob štirih zjutraj, svoj cilj pa 
dosegli po malo več kot sedmih urah. Svojo pot so »zašpilili« 
na domačem nogometnem igrišču, kjer so zmago proslavili z 
družabnim srečanjem, ki so se mu pridružili še drugi krajani. 
KS Bitnje in več sponzorjev so poskrbeli za okrepčilo, vsak 
pohodnik pa je dobil tudi majico.

Tradicija pohodov se je začela že pred desetletji, ko so Bitenjčani 
romali od doma na Ratitovec, pozneje so cilj zamenjali z 
Blegošem. Organizator pohoda Darko Zavrl pričakuje, da se 
bo tradicija nadaljevala.

Danica Zavrl Žlebir
Foto: Grega Ziherl

Štirinajstič osvojili Blegoš

Pogled z Blegoša na kočo

Oda ob izletu 2018, 2. junij
Zvečer v avtobusu

Vsako leto se KS in KUD Bitnje na izlet odpeljeta,
pride naznanilo: »Na Primorsko se zapeljeta!«
So prijave se vestno zbirale
in se za mini, mini bus nabrale.
Da točno številko smo dobili,
smo se še iz vrtca Kepica k posadki priključili.

Na Črnem Kalu je Primorka Andreja vstopila,
nas s simpatijo na svojo stran dobila.
Se je smejala, stroko obvladovala,
nas rada po počutju vprašala.

Najprej smo v Luko Koper zavili,
»VAAAUU« velikosti se čudili.
No, iz busa nas niso spustili,
ker bi se kot ovce razkropili.

So dve prosti uri naznanili,
smo cela čreda se v morju nasolili.
Ta mladi so na glavo skakali,
drugi kamenčke nabirali,
tretji si ob pogledih oči spočili,
ostali pa na primorski pir zavili.
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Če oljke dobro rodijo,
jih v oljarni v olje spremenijo.
V Krkavčah smo ob kamnu plodnosti obnemeli,
ob tem pa slučajno na poln bus moških naleteli.
V cerkvi Sv. Mihaela nas je šopek rož pričakal,
kot opravičilo, ker je mežnar okrog skakal.

V Pomjanu smo se s Šavrinko vsi fotografirali,
se ob njej v zgodovino zazirali.
Določeni so na kavč v cerkvi sedli,
v mislih miže že večerjo jedli.
Zvezdana nas je v svojo hišo povabila,
gorenjsko posadko s tropinovcem »zastrupila«.

Kaj je nudil jedilnik, glih ne vemo,
a »potatino« je teknil z veliko vnemo.
Smo s teranom še nazdravili
in vedri se domov odpravili.

Vsem sopotnikom smo se zahvalili,
pa da bi še kdaj skupaj rajžali.
Še šoferju stokrat HVALA,
ker aplikacija Drajv je sto procentov od sebe dala.

Spesnila Mojca Kepic
Foto: Tomaž Ogris in Andrej Mežnaršič
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Najstarejša krajanka Bitenj 
dopolnila 100 let

Emica Šilar je 1. 4. dopolnila visok jubilej, častitljivih 100 let. Gospa Emica je oskrbovan-
ka Doma starejših občanov Preddvor in je skupaj z oskrbovanci doma slavila okroglo 
obletnico. Seveda je bilo slavnostno omizje namenjeno prav Emici in njeni družini.

Ob tem prazniku smo jo obiskali tudi prostovoljci KORK Bitnje in predstavniki DU 
Bitnje- Stražišče, ki so prav tako želeli čestitati naši krajanki. Z našim obiskom smo 
želeli podariti košček sreče.

In kaj je sreča? Sreča je okras življenja, da ga zmoremo uzreti v vsej njegovi lepoti. 
Ostaja v nas, je naš pogum, da s svetlim upanjem stopamo na nadaljnjo pot.

Direktorica doma Andreja Valant je slavljenki namenila nekaj spodbudnih misli, 
strokovni delavci pa prisotne pogostili in se pridružili v pogovoru. Delovna terapevtka 
Irma Čebašek nam je povedala, da se praznovanja rojstnih dni oskrbovanci vsak 
mesec veselijo, saj so takrat na mizi vedno priboljški.

Lepe trenutke smo doživljali ob igranju glasbenikov folklorne skupine Sava Kranj in 
ob prihodu torte skupaj zapeli in nazdravili. Sin Ivo Šilar je z družino ob diapozitivih 
predstavil življenje svoje mame. Slavljenka se je z lepim govorom, ob katerem moram 
priznati, da sem ga spremljala s solzami v očeh, zahvalila svoji družini, prijateljem in 
strokovnim delavcem doma za vse lepo preživete trenutke. Kljub letom je njen govor 
tekoč in njene misli čiste. Takih trenutkov ji še nadalje želimo.

Življenje niso leta, ampak trenutki, za katere živimo in zaradi katerih je lepše. Take 
trenutke so nam podarili direktorica doma in zaposleni, ki so poskrbeli za lepo 
doživetje oskrbovancev.

Marjana Jekovec
Foto: Ivo Šilar
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Sem ponosna občanka Mestne občine 
Kranj, ki ima po mnenju mnogih najlepše 
mestno jedro, bogato naravno in kulturno 
dediščino, dobro prometno lego, razvito 
infrastrukturo, na kratko vse pogoje, da 
se razvija v razvito turistično območje. 
Nezanemarljiv je tudi velik interes lokal-
nega prebivalstva po razvoju te dejavno-
sti in zato logična strateška usmeritev 
Kranja je v turizem. Ena od dolgoročnih 
strateških usmeritev naj bi bila tudi so-
bivanje med urbanim mestnim jedrom 
in ruralno okolico. Občani izven mesta 
s(m)o navedenemu naklonjeni, a se je 
potrebno zavedati, da je bolj prijetno bi-
vati in lažje kaj zaslužiti, če je kraj urejen. 
Dober primer sta Podčetrtek in avstrijsko 
podeželje. Območje od Zgornjih Bitenj do 

Aprila letos je minilo tri leta, odkar na 
Baragovem trgu - v sodelovanju s KS 
Stražišče, Društvom Sorško polje in KUD 
Bitnje - predstavljajo in ponujajo svoje 
izdelke in pridelke naši proizvajalci, pre-
delovalci in rokodelci.

Na stojnicah je na voljo ekološka in kon-
vencionalna ponudba. Na tržnici poteka 
tudi razdeljevalnica skupinskega naku-
povanja, ponudbo lahko najdete na kranj.
nakupujmoskupaj.si

Tri leta »Stražiške tržnice«

Vsak drugi petek v mesecu ponudniki 
na trgu, pozimi pa v kulturnem domu, 
ponudijo svežo zelenjavo in sadje, suho 
sadje in oreške, krušne in žitne izdelke, 
čebelarske izdelke, žitno kavo, testenine, 
mlečne izdelke, mesnine, pivo, sokove in 
marmelade, zelišča, naravno kozmetiko, 
sadike in semena, pletene izdelke ...

Zadnje mesece so se nam pridružila dekle-
ta s CUNJARNICO - malo izmenjevalnico 
oblačil, kamor prinesemo čista in zlikana 

oblačila, obutev in modni nakit za odrasle 
in ga zamenjamo.

Tržnica poteka od 17. do 19. ure. Med trgo-
vanjem in po njem poskrbimo za pester 
kulturni in izobraževalni program.

Majska tržnica je bila posvečena ČEBELI. 
Na njej so se poleg tradicionalne ponudbe 
prestavili čebelarji s svojimi izdelki in 
otroci likovnega krožka OŠ Stražišče, ki 
so pripravili delavnico. Prisluhnili smo 
dvema predavanjema na temo zdrave 
prehrane in čebelarstva.

Zadnja tržnica je bila 8. junija in je bila 
obarvana rdeče – Z JAGODAMI IN 
ČEŠNJAMI. Na tržnici smo si obnovili 
zaloge hrane, se posladkali z jagodami 
in češnjami, v delavnici likovnega krožka 
OŠ pa izdelali obesek za ključe.

Vljudno povabljeni vsak drugi petek v 
mesecu na Baragov trg oz. kulturni dom 
v Stražišču.

Tatjana Muraja Oblak
Foto: Tatjana Muraja Oblak

Ideja o ureditvi 
obcestnih tabel 
punudbe kmetij

Žabnice je spomeniško zaščiteno, a hkrati 
neurejeno in prepuščeno stihiji, domišljiji 
in izvirnosti prebivalcev. To seveda ni 
prav. Če upoštevamo tudi zgoraj navedene 
usmeritve občine, bi morali izkoristiti zgo-
dovino tega območja, ga zgledno urediti 
in narediti zgodbo iz vsega. Zagotovo bi 
bila po takšni poti povezava s sosednjo 
Škofjo Loko veliko boljša tako za občane 
kot turiste, pa tudi domačini bi se bolje 
počutili v svojem kraju. Nezanemarljiv pa 
je tudi vidik varnosti v cestnem prometu.

Do svojega doma lahko pridem po dveh 
poteh. Prva pot je malo daljša, a varnejša, 
saj vodi preko dobre razsvetljene ceste, 
mimo urejenih pločnikov in prehodov za 
pešce. Druga pot je krajša, a temačna in 
nevarna, saj so pločniki in razsvetljava le 
na nekaterih odsekih, prehodi za pešce bi 
bili lahko bolje vidni, kolesarji vozijo po 
neosvetljenem robu cestišča … Ni težko 
uganiti, da sem doma na relaciji Kranj-
Škofja Loka, kajne? Prva pot vodi mimo 

Grenca, druga pa mimo Bitenj. Tudi vi pri-
kimavate? In najbrž tudi ostalih 11.000 voz-
nikov, ki se dnevno vozijo mimo. Zavedam 
se, da bi bilo potrebno za celovito ureditev 
veliko sredstev, a dejstvo je, da govorimo 
o neizkoriščenem potencialu, ki bi ga s 
pomočjo evropskih razpisov lahko reali-
zirali, saj Evropa podpira ravno tovrstne 
projekte. Tudi ruralna oz. mešana območja 
so lahko očem prijetna za domačine in 
zanimiva za turiste, a le, če so urejena. 
Velik učinek bi imelo že vsaj poenoteno 
označevanje ponudbe kmetijskih pridel-
kov ob poti. Če pa bi uredili še vse ostalo, 
bi postala relacija Kranj-Škofja Loka varna 
in domačinom ter turistom prijazna desti-
nacija - v zadovoljstvo nas vseh.

Marija Z. Martinjak
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Urnik dejavnosti KUD

Krožki KUD Bitnje so na počitnicah. ;-)

Urnik dejavnosti Društva upokojencev Bitnje-Stražišče
Predvideni termini aktivnosti društva v obdobju junij - september 2018

Planinski izleti
Bohor 5. 6. 2018
Sedlo Klippizztorl 3. 7. 2018 
Lepena – Krnsko jezero 7. 8. 2018 
Stara Fužina - Voje 4. 9. 2018
Kratki pohodi: Krnica 19. 6. 2018

Družabna srečanja
Društveni piknik v Spodnjih Bitnjah 17. 6. 2018

Kopalni izleti v Izolo
5. 7. 2018
19. 7. 2018
27. 7. 2018
9. 8. 2018

Turistični izleti
Svete Višarje 21. 6. 2018

Z ladjico ob slovenski obali 16. 8. 2018 ali 
Hrvaško Zagorje 23. 8. 2018

Kultura
Lepo je biti muzikant – poletno gledališče 
Studenec 29. 7. 2018

Balinanje
NK Bitnje

ob torkih: 5.6., 12. 6., 19. 6., 26. 6., 3. 7., 10. 7., 17. 7., 
24. 7., 31. 7., 7. 8., 14. 8., 21. 8., 28. 8., 4. 9., 11. 9., 
18. 9., 25. 9. ob 
petkih: 8. 6., 15. 6., 22. 6., 29. 6., 
6. 7., 13. 7., 20. 7., 27. 7., 3. 8., 10. 8., 17. 8., 24. 8., 3
1. 8., 7. 9., 14. 9., 21. 9.

Kolesarstvo
Duplje 1. 6. 2018
Slavkov dom 15. 7. 2018 
Golnik 29. 7. 2018
Hrastnica 13. 7.2018 
Vodice 27. 7. 2018 
Begunje 10. 8. 2018
Skaručna 24. 8. 2018 
Medvode 7. 9. 2018
V neznano 21. 9. 2018
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Delavska cesta 1A, Stražišče pri Kranju
(pri rondoju)          

     Trgovina KOCAR ali www.darila-kocar.si

Delavni čas
Ponedeljek – petek
od 9.00 do 12.00 in od 15.00 do 19.00   

Sobota
od 8.00 do 13.00                

Vabljeni, da nas obiščete!

Trgovina z darili, izdelki 
iz domače obrti, ročnih 
del, naravne kozmetike, 
energije in zdravja

Sp. Bitnje 7a
Odprto vse dni v tednu
Sp. Bitnje 7a
Odprto vse dni v tednu
Sp. Bitnje 7a
Odprto vse dni v tednu

transparent 1:10 merilo

oglas 1/8 A4

oglas A5

ugoden najem kombija

ugoden najem kombija

ugoden najem kombija

www.tiskkosir.si
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        RDINGER Weissbräu je tradicionalna pivovarna v zasebni lasti, locirana v samem 
osrcju Bavarske. Vec kot 125 let je ERDINGER Weissbier sinonim za pristni in brezkompro-
misni užitek. Edinstven in izjemen okus našega posebnega piva ceni vse vec poznavalcev po 

vsem svetu. Preden se odpravi na pot do vec kot devetdeset razlicnih narodov, se vsaka 
steklenica še vedno napolni v naši pivovarni v mestu Erding v skladu z najstrožjimi 

standardi kakovosti. Uživajte v vseh vrstah piva Erdinger: Weißbier, Dunkel, 
Pikantus, Urweisse in Alkoholfrei ter poišcite 

sebi najljubšega! 

E N ajbolj priljubljeno pšenicno pivo na svetu!
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POTREBUJEMO:
200 g piščanca
100 g naribanega sira
LA FIESTA mešanica začimb Taco 
LA FIESTA salsa dip-blaga omaka
LA FIESTA cheese dip-sirova omaka
LA FIESTA pšenične ali koruzne tortilije

Piščanca narežemo na trakce in ga začinimo s LA FIESTA 
mešanico začimb Taco , popečemo in razporedimo po 
LA FIESTA pšenični ali koruzni tortilji, ki jo nato nadevamo s 
sirom, prepolovimo in jo popečemo z obeh strani. Narežemo 
na trikotnike, za prilogo pa serviramo LA FIESTA salsa dip - 
blago omako in LA FIESTA cheese dip – sirovo omako.
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VESELICA OB
90. OBLETNICI 

DRUŠTVA

ANSAMBEL SAŠA AVSENIKA
23. 6. 2018 ob 20.00

Gasilska parada ob 18.00

Prevzem novega moštvenega vozila

Vstop prost

Srečolov · Šotor


