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ANKETA
Pri ocenjevanju je 1 najnižja in 5 najvišja možna ocena.
1. S kakšno oceno bi ocenili vsebino Informatorja?
2. S kakšno oceno bi ocenili obliko Informatorja?

6. Kako pogosto bi želeli, da Informator izhaja?
a) 4x letno
b) 6x letno
c) èim veèkrat
d) me ne zanima
7. Ali bi pomagali pri izdelavi Informatorja?
a) da, z èlanki
b) da, z lekturiranjem
c) da, pri oblikovanju
d) ne

3. Èesa ne želite v Informatorju?

4. Kaj bi si še želeli v Informatorju?

Staro leto živi od spominov,
novo leto od pričakovanj.

Podatki o anketirancu (ime in priimek, naslov...)
5. Ali se vam zdi prav, da Informator izhaja tudi v bodoèe?
a) da
b) ne
c) me ne zanima

Ankete pošljite na enega od naslovov KS Bitnje (dostavite jih v nabiralnik KS Bitnje, pošljite jih po pošti ali po elektronski pošti)
Vesel Božiè in sreèno Novo leto vam želi

Kava bar Tinkara

Svet KS Bitnje želi
vsem krajankam in krajanom,
z zdravjem, veseljem in srečo,
radodarno leto 2004.

tel.: 070 80 30 30
Srednje Bitnje 80

Vesel božiè in sreèno Novo leto vam želi

Mesarija Oman

Zgornje Bitnje 265, 4000 KRANJ

â

plus

Vesel Božiè in
sreèno Novo leto

UVOD
Spoštovani krajani KS Bitnje!
Minilo je leto dni, odkar ste nam na volitvah zaupali vodenje naše
krajevne skupnosti.
Naj na zaèetku omenim, da KS Bitnje dobiva dve vrsti sredstev s
strani MO Kranj.

Vesele bozicne praznike in Srecno Novo leto vam zeli tiskarna Peg

del sredstev, ki smo jih razporedili na:
-popravilo asfalta od Šušteršièa do mostu pri telefonski centrali v
Zg. Bitnjah,
popravilo ceste od transformatorja do Pokorna v Sr. Bitnjah,
-asfaltiranje ceste od Slavka Langerholza do Ide Križaj v Zg.
Bitnjah
-postavitev uliène razsvetljave: od Bitenca do Strahinca v Zg.
Bitnjah, od Hribarja do Oblaka v Zg. Bitnjah, od Poparja do
samopostrežne v Zg. Bitnjah, od Slavka Langerholza do Vrbana
v Zg. Bitnjah.

·Sredstva, ki so namenjena osnovni dejavnosti KS:
-plaèilu: elektrike, telefona, ogrevanja, pisarniškega materiala,
èišèenja, vzdrževanja infrastrukture.
-plaèilu najemnine po pogodbi in ustreznih obratovalnih stroškov,
-nakupu osnovnih sredstev za potrebe delovanja KS
(raèunalniška oprema),
-izvajanju programa v organizaciji krajevne skupnosti na podroèju
informiranja, športa in kulture.

Vsa navedena dela bodo izvajalci realizirali še v tem letu. Dela
so se zavlekla v pozno jesen zaradi poznega sprejetja proraèuna
MO Kranj. Dejansko so se dela zaèela izvajati šele po dopustih.
To je kratek opis del, pri katerih se je angažiral celotni svet KS.
Natanènejše poroèilo o delu KS v letu 2003 sledi v enem od
naslednjih Informatorjev.

·Sredstva, ki jih KS dobi za investicije v krajevni skupnosti
(nove ceste, asfaltiranje, veèji posegi v obnovo hudo
poškodovanih cest, gradnje domov KS, soizgradnja
igrišè,…). Za ta sredstva mora KS kandidirati na razpis MO
Kranj. V letu 2003 smo se prijavili na razpis za preplastitev in
asfaltiranje cest, postavitev uliène razsvetljave in nakup
raèunalniške opreme za delo KS. Uspelo nam je pridobiti le

·Pluženje.
KS ima v ta namen na voljo nizek obseg sredstev, ki je še komaj
na meji sprejemljivega. Alternative za izbor med izvajalci
nimamo. Nekateri zadeve razumete takšne kot so, drugi
izpostavljate svoje lastne interese. Prosim, da med pluženjem
ne nadlegujete oraèa, da vam prednostno oèisti dvorišèe, med
tem ko nekateri ne morejo priti niti v službo ali po drugih

Sedaj pa še nekaj o vaših odzvih…..
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pomembnih opravkih. Obvozno cesto od Puškarne (Bauimex) orje
Komunalno podjetje Kranj, zato kritik na ta dela KS Bitnje ne more
prevzeti. Mnogi zahtevate ležeèe policaje, ki èas pluženja še
podaljšajo in povzroèajo poškodbe na plugu. Soljenje cest je drago,
zato se bo izvajalo, ko bodo vremenske razmere dopušèale
maksimalni izkoristek soljenja.
·Vzdrževanje javne razsvetljave.
Takoj ko opazite, da katera od uliènih svetilk ne sveti, nas obvestite
na enega izmed naslovov KS Bitnje (nabiralnik na stopnišèu GD
Bitnje, e-mail: ks.bitnje@abakus.si, KS Bitnje, Zg. Bitnje 33, 4209
Žabnica) in pri tem navedite datum okvare. V letošnjem letu je bilo
poškodovanih kar pet uliènih svetilk. Od tega so bile kar štiri
namerno poškodovane, zamenjati je potrebno še eno. Ostale štiri
so zamenjane. Kot krajani ste dolžni prepreèiti oz. prijaviti vse
poškodbe na svetilih predstavnikom KS oz. pridobiti podatke o
povzroèitelju.
·Vse veè je krajanov, ki v zadnji anketi zahteva, da se zniža višina
živih mej in nepreglednih ograj na križišèih in nepreglednih ovinkih.
·Meteorne vode, kanalizacija, odvoz smeti so problemi na katere ste
nas krajani opozarjali.
Zanimivo pri vsem tem pa je, da je bila udeležba v dneh od 14. do 15.
novembra (takrat je bila razgrnjena strategija odvajanja odpadnih
voda, odvajanja meteornih voda, obnove vodovoda in ravnanja s
komunalnimi odpadki) zelo slaba, da ne reèem sramotna (3
udeleženci).
Od tega dva, ki še sploh nimata zgrajeni hiš, ampak imata le kupljeni
parceli in želita izvedeti, kdaj bosta zazidljivi.
Sramotno je, da se od veè kot 600 gospodinjstev udeleži
predstavitve samo eden, ki mu je mar, kdaj bomo pili vodo iz
neoporeènih cevi, kam bodo speljane odpadne vode iz
gospodinjstva, kaj se bo dogajalo z odpadki in kam se bo izlivala
metorna voda iz streh dvorišè, kdaj bo nehal trepetati, da mu bo
potok Žabnica zalil stanovanje ali klet.
KS je morala na MO Kranj oddati pripombe na razgrnjeno strategijo.
Verjemite mi, da bi na pripombe, ki jih je oddala KS Bitnje gledali
drugaèe, èe bi bile te podkrepljene vsaj s pripombami vsakega
gospodinjstva.
Že tako je vsa zadeva odmaknjena v daljno leto 2015, kako bodo
podane pripombe ob takšnemu odzivu krajanov sprejete, pa si
lahko samo mislimo.
Naj bo dovolj besed, poglejmo še malo v bližnjo in daljno
prihodnost…
Pred nami so prazniki, zato si prizadevajmo, da bi le te èim lepše
preživeli. KS Bitnje bo v ta namen pripravila nekaj malenkosti in
obdarila najmlajše, upokojence in èlane ZB NOV v naši krajevni
skupnosti.
KS Bitnje ob bližnjih praznikih želi krajanom in njihovim družinam
vesele Božiène in Novoletne praznike, zdravja, sreèe in izpolnitev
osebnih in skupnih želja v prihajajoèem letu 2004.
Alojz Hafnar
Predsednik Sveta KS Bitnje
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ODZIV KRAJANOV KS BITNJE NA DELO
V NAŠI KRAJEVNI SKUPNOSTI
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1.Rok za izvedbo je nesprejemljivo predolg
Mestna obèina Kranj je v svojem srednjeroènem planu sprejela,
da bo kanalizacija v krajevni skupnosti Bitnje urejena v letih 2004
do 2006, za kar so bila planirana že doloèena sredstva. Krajevna
skupnost Bitnje je tudi v svojem planu naèrtovala sredstva za
ureditev kanalizacije. Predlagani osnutek pa odstopa od
prvotnega plana vsaj za deset let.

November v Zgornjih Bitnjah, slika: Stanislav Jesenovec

2.Odstopa od potrjenega plana komunalne ureditve, ki je bil
narejen in sprejet že leta 1988
Sprejet, narejen in potrjen plan je nesmiselno menjati z novim,
za katerega so potrebna dodatna sredstva. Potrebno je obnoviti
in popraviti obstojeèi naèrt, kar je v vseh pogledih bistveno
ceneje, kot pa narediti novega.
3.Je predrag
Sredstva, ki so predlagana v tem osnutku vsaj za petkrat
presegajo sredstva, ki so bila planirana v prvotnih naèrtih.

Vprašajmo se: “Kaj to pomeni?” Ali krajani res nimamo nobenih
problemov? Ali smo postali apatièni, ker se problemi poèasi ali
pa sploh ne rešujejo? Ali smo krajani premalo obvešèeni?
Pošljite odgovore na to vprašanje na enega od naslovov KS
Bitnje. In spomnite se starega pregovora: “V slogi je moè”.

4.Ureja kanalizacijsko omrežje s postavitvijo oèišèevalne
naprave v Žabnici
Predlog je nesmiselen, saj bi bilo potrebno kanalizacijo priklopiti
na obstojeèo kanalizacijo Škofje Loke. Predlog je mogoèe celo
neizvedljiv, saj potok Žabnica poleti presahne in v suho strugo ni
dovoljeno odvajati preèišèenih fekalnih voda.

TEKOÈA OBVESTILA KRAJANOM
Javna razgrnitev plana izgradnje kanalizacijskega omrežja
in oskrbe s pitno vodo v KS Bitnje

5.V krajevni skupnosti Bitnje je potrebno najprej urediti
najbolj pereèo problematiko, to je ureditev struge potoka
Žabnica. Struga je v veèjem delu že urejena, manjka samo
zgornji del. Zgornji del pa je problematièen zato, ker ob
veèjem deževju voda prestopi strugo in teèe skozi
stanovanjske hiše (ne ob hišah, po dvorišèih ampak
dejansko skozi hiše).

V petek 14.11.2003 in soboto 15.11.2003 je v prostorih KS Bitnje
potekala javna razgrnitev plana izgradnje kanalizacijskega
omrežja in oskrbe s pitno vodo v KS Bitnje. Na razgrnitvi so se
sprejemale pripombe na podani predlog.
Kanalizacija in pitna voda sta v naši KS že stalni problem. Ne
mine dan, da se nebi kdo vprašal, kdaj bodo stvari urejene,
kakšno je trenutno stanje pri reševanju teh problemov, ...Podani
predlog je po našem mnenju popolnoma nesprejemljiv, saj
predvideva izgraditev omrežja najhitreje leta 2015. Zato smo
prièakovali velik odziv in se temu ustrezno tudi pripravili.

PRIPOMBE SVETA KS BITNJE
Krajani krajevne skupnosti Bitnje se ne strinjamo s predlaganim
osnutkom strategije vodovodne oskrbe in ravnanja s
komunalnimi odpadki v Mestni obèini Kranj. Predlagani osnutek
ima naslednje pomanjkljivosti:

V svetu KS delujemo ljudje, izvoljeni s strani krajanov.
Pripravljeni smo se sooèiti s predlogi in pobudami sovašèanov.
Vendar pa pri svojem delu najbolj potrebujemo podporo
krajanov. Èe je odziv krajanov velik, se lahko trudimo in urejamo
probleme, ki prizadenejo najveè prebivalcev naše KS.
Preseneèa nas slab odziv na naše pobude.
Našo krajevno skupnost sestavlja približno 600 gospodinjstev
oziroma nekaj veè kot 2100 prebivalcev. Èe bi si želeli slišati
mnenje veèine, bi moralo na naše pobude ali ankete odgovoriti
vsaj 300 gospodinjstev. Vendar je najveè odgovorov na anketo
prišlo za ulièni sistem, takrat smo prejeli 102 izpolnjena anketna
listièa. Na zadnjo anketo (najbolj pereèi problemi v naši KS) smo
dobili 23 odgovorov. Kot da v Bitnjah ni problemov oziroma ima
probleme samo 23 krajanov. Še bolj absurden primer je bila
javna razgrnitev razvojnih strategij kanalizacijskega omrežja in
oskrbe s pitno vodo. Udeležili so se je trije krajani. In od teh sta
dva spraševala, kdaj bo urejena kanalizacija, saj do takrat ne
moreta dobiti dovoljenja za spremembo namembnosti
zemljišèa!?
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Ali smo res že pozabili vse tole? sliki: Tone Jenko

Zato krajani krajevne skupnosti Bitnje zahtevamo izgradnjo
kanalizacije v roku opredeljenem v razvojnem planu MOK s
prikljuèitvijo na oèišèevalno napravo v Škofji Loki.

Krajane smo s plakati povabili na dvodnevno predstavitev, na
kateri sta bila prisotna dva èlana sveta KS. Vendar sta na naše
veliko razoèaranje v petek prišla dva krajana, ki bi želela
spremeniti namembnost zemljišèa v zazidljivo. Namembnosti pa
ne moreta spremeniti, dokler ne bo urejena kanalizacija. V
soboto se je obisk še prepolovil.

Naslednja številka izide predvidoma januarja 2004

S tako udeležbo ne moremo in ne smemo biti zadovoljni. Èe ne
bomo imeli zadostne podpore krajanov, ne bomo mogli
uveljavljati svojih predlogov in vplivati na tako pomembne stvari,
kot je izgradnja kanalizacijskega omrežja in oskrbe s pitno vodo.

Lep pozdrav in sreèno leto 2004
vam želi INFORMATOR team

nadaljevanje na str. 7
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ZGODOVINA BITNJA
Arheološka nahajališèa na obmoèju v Bitnjah
1.Na Križnarjevem polju vzhodno od vrtca Biba v Zgornjih
Bitnjah so tri prazgodovinske gomile. Dve sta že dokaj
izravnani z zemljo, ena pa je še skoraj v celoti ohranjena. Po
ustnem izroèilu je domaèi sin, ki je študiral v Ljubljani, koncem
19. stoletja izkopaval na gomilah. Med drugimi predmeti je
baje izkopal tudi bronasto sekiro.
2.Dobro ohranjena prazgodovinska gomila se nahaja tudi v
ravninskem delu gozda zahodno od Srednjih Bitenj. Naši
predniki so ji pravili Atilov grob. Stari ljudje so pripovedovali, da
so pred kakimi sto leti prišli iz Kranja neki gospodje. Na vrhu
gomile so izkopali jarek in našli zlato skrinjo. Res pa je le to, da
je tam še danes viden delno zasut jarek. Izkopavanja je
verjetno vodil znani kranjski arheolog Walter Schmid doma na
Gašteju.
3.V nekdanji gramoznici Golobovi jami, južno od gasilskega
doma Bitnje, so spomladi 1962 delavci naleteli na štiri
staroslovanske skeletne grobove. Arheologi so v dveh
grobovih našli poleg okostij še keramiène posode in železen
nož. Starost grobov ni bila toèno doloèena. Domnevno izvirajo
iz zaèetka 10. stoletja našega štetja. Najdbo hrani Gorenjski
muzej v Kranju. Golobove jame danes ni veè. Pred desetletji
so jo zasuli z odpadnim gradivom.

družbeno ozraèje v naši državi ali pa sta to le tihi protest oziroma
tiho soglašanje z mojimi trditvami? Ker pa sem vztrajen, sem
spet našel sveži omembi Bitenj.
Prva je v delu Draga Paplerja 40 let elektra gorenjska. Na strani
159, je v zapisu o Miletu Vozlu (23. 12. 1908-7. 8. 2002)
zapisana trditev, da je imela 1928. leta zasebna Elektrarna
Majdiè v Kranju presežke elektriène energije. Zato je tega leta
zgradila 35-kilovatni daljnovod od Kranja do Medvod in z
elektriko zaèela postopno oskrbovati industrijo in 34 krajev v
okolici Kranja in Medvod. Luè je zasvetila tudi v Bitnjah.
Omenjeni organizator predvojne elektrifikacije se je v pogovoru
ob njegovi 90. obletnici spomnil, da je kot tehnièni uradnik
pridobival potrošnike za elektrièno energijo po vaseh na
obronkih Jošta in ponujal elektriko od hiše do hiše in napredne
gospodarje preprièeval o prednostih v kmetijstvu, ki jih nudi
elektrièna energija. Torej naj bi bilo letos 75 let, odkar so se
nekateri v Bitnjah odloèili za elektriko. Po informacijah g. Lojzeta
Zavrla, so jo potem dobivali iz Škofje Loke.
Z Bitenjèani in Bitenjèankami sem se sreèal tudi med nastopom
Folklorne skupine Sava v Italiji. Vodja skupine Zvonko Gantar mi
posredoval informacijo, da v tej zelo marljivi skupini nastopajo
Andrej Eling šest let, Franci Draksler osem, Tomaž Kržišnik
enajst, Saša in Tanja Kozjek po štiri ter Gregor Eržen leto in pol.
Za Mojco Rozman sem prejel dva podatka in sicer, da je pri
skupini že trinajst let, v Bitnje pa se je priženila pred tremi leti.
Zvonko je še zapisal, da imajo v FS Sava še vedno prostor za
kakšnega Bitenjèana. Prisrèno pa pozdravlja vse, ki so nekdaj
sodelovali v skupini.
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Odbor za

kulturne

prireditve

PRAVLJIÈNE URICE ZA NAŠE NAJMLAJŠE
Dragi malèki!
S pravljiènimi junaki vas vabimo na pravljiène urice. Skupaj z
njimi vas bomo popeljali v èudoviti skrivnostni svet branja. Na
pravljiènih uricah boste spoznali nove zgodbice in pravljice,
ob njih se boste pozabavali in poigrali. Narisali boste knjižne
junake, pobarvali pobarvanke.
Sreèevali se bomo vsak drugi èetrtek ob 17.30. Ob dnevu
knjige bomo izdelali svojo knjigo, vsak izmed vas bo narisal ali
napisal eno stran.
Prva urica bo še v tem koledarskem letu. Prebrali bomo
zgodbice o želvaku Franèku in njegovih prijateljih. Vidimo se v
Gasilskem domu Bitnje, in sicer 11. decembra 2003 ob 17:30
uri v prostorih KS Bitnje.

In še tale trditev vodje FS Sava: »Èisto za vse zapisane lahko
reèem, da so izredno pridni in vzorni èlani naše skupine. Radi
resno delajo, vedno so na razpolago za nastope, pa tudi delo v
garderobi, ob urejanju noš, jim ni nikoli odveè. Na vse smo
ponosni in radi jih imamo.«

Vse omenjene najdbe, razen Golobove jame, so s posebnim
predpisom iz 1992. leta zašèitene. Zato je vsak poseg na
omenjena podroèja prepovedan.

V prièakovanju zime...

Viri:

Knific, Loški razgledi 22, 1975
Sagadin, Loški razgledi 30, 1983
Uradni list republike Slovenije 1992
Sagadin, Kranjski zbornik 1995

BREZ DLAKE NA JEZIKU
Èlanki krajanov
V tej rubriki avtorji izražajo svoja mnenja in preprièanja, ki vedno
ne odsevajo stališè uredništva.
Elektrifikacija in plesalci Neposrednega odziva na moje pisanje v
oktobrski številki Informatorja ni bilo. Je to znaèilno za otopelo

P. S.: Bi obiskali skupaj eno od decembrskih prireditev v Obèini
Ig?
Stanislav Jesenovec

Vzemite si èas in se nam pridružite! Spoznajmo se!
Prisrèno vabljene!

NOVOLETNA OBDAROVANJA
-Za najmlajše
Odbor za kulturne prireditve KS Bitnje bo organiziral
novoletno obdarovanje s programov za otroke stare do 7 let.
Otroci bodo o prireditvi pravoèasno obvešèeni. V naslednji
številki Informatorja bo objavljeno poroèilo o obdaritvi skupaj
z imeni sponzorjev.
·Upokojence
Èlani Sveta KS Bitnje smo se odloèili, da ponovno obudimo
že ustaljeno, vendar žal prekinjeno navado, da ob koncu
tekoèega leta obišèemo in s skromni darilom obdarimo vse
krajanke in krajane stare nad 80 let. Obdarili bomo 63
krajanov in krajank z darilom v vrednosti po 1000 SIT. Darilo
je skromno, a deliti z drugimi pomeni veè kot dati darilo.

Prisrèno vabljeni!

BRALNO USTVARJALNI KROŽEK
Drage vašèanke!

4.Pri cerkvi sv. Miklavža v Spodnjih Bitnjah so arheologi 1983.
leta odkrili ostanke rimske podeželske vile (villa rustica). Pri
izkopavanjih, si so jih opravili 1944. leta, so prviè na
Gorenjskem odkrili ostanke rimske centralne kurjave
(hipokavst). Ta se nahaja na površini kakih 40 m2. Tudi cerkev
sv. Miklavža stoji na rimskih gradbenih ostankih. Površina, kjer
se nahajajo ostanki rimskih zgradb, meri skoraj en hektar.
Strokovnjaki uvršèajo najdbo v 4. stoletje našega štetja.

Prvo informativno uvodno sreèanje našega Bralno
ustvarjalnega krožka bo v èetrtek 11. decembra 2003 ob 19:00
uri v gasilskem domu v prostorih KS Bitnje.

V KS Bitnje ustanavljamo BRALNO USTVARJALNI KROŽEK
ZA ŽENE IN DEKLETA, katerega pobudnik je Odbor za
kulturne prireditve KS Bitnje.
Naš namen je spodbuditi vas, drage žene in dekleta, da se
udeležite naših sreèanj. Naš krožek bo temeljil na prisrènih
sreèanjih in sprostitvi. Sprožiti bralni virus na vasi je ena od
dejavnosti krožka. Poleg branja, ki ga prenekatera današnja
mati, žena, dekle postavlja na stranski tir, bomo na našem
krožku veliko ustvarjale. Roèna dela so že precej pozabljena
stvar. Pa vendar veliko vašèank dosti ustvarja, zato bomo na
naših sreèanjih ustvarjale skupaj. Izvezle bomo unikatne
prtièke, napletle tople nogavice, šale in puloverje. Nauèile so
bomo klekljati in kvaèkati. Izdelale bomo ikebane in
dekoracije za razne priložnosti, slikale bomo na svilo, steklo,
oblikovale iz raznih materialov. Napravile bomo izdelke ob
raznih priložnostih. Poveselile se bomo na skupnih izletih.
Spoznavale bomo domaèi kraj, ljudi in pozabljene obièaje.
Skušale bomo pritegniti vse vašèane, da bomo obudili kakšen
star obièaj. Z raznimi akcijami se bomo trudile, da bomo
polepšali naš domaèi kraj.
Na naših sreèanjih se bodo odvijala tudi razna predavanja z
zanimivimi temami. Izdelke, ki bodo nastajali na naših
sreèanjih, bomo razstavile na razstavi v Gasilskem domu,
morda tudi v gostinskih lokalih v našem kraju. Z veseljem
bomo prisluhnile tudi vašim željam, sprejele in upoštevale
bomo tudi vaše predloge.

Marija Peènik, èlanica Sveta KS Bitnje
·borce NOV
Èlani Sveta KS Bitnje smo se odzvali na prošnjo ZB NOV. Pri
obdaritvi èlanov bomo prispevali po 1000 SIT za vsakega
èlana. ZB NOV v Bitnjah šteje 31 èlanov.

Rezultati ankete REZULTATI ANKETE
Na anketo iz Informatorja št. 3 smo prejeli 23 odgovorov, ki smo
jih grupirali v 9 (devet) kategorij:

1. Prometna urejenost
2. Športni park
3. Kulturno delo
4. Lokali
5. Ulice
6. Meteorne vode
7. Domaèe živali
8. Javna razsvetljava
9. Razno
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Z. Št.

Pripombe krajanov

Kategorija

Z. Št.

Pripombe krajanov

Kategorija

1

Otroško igrišèe
Kulturno delo
Ploèniki ob Škofjeloški cesti
Športni park Bitnje
Regulacija Žabnice
Spušèeni psi
Otroško igrišèe (skejtarji)
Neurejenost hišnih številk
Odprti lokali po 20 oz 22 uri
Ograje ob cestah (nepreglednost)
Regulacija Žabnice
Pomoè KS, da bi delovni èas novega lokala bil tak, kot je primeren za okolje
Javna razsvetljava, že skoraj 5 let je vse pripravljeno za osvetlitev in nikoli dokonèano
Divjanje mladine z raznimi vozili po vaški poti, nikoli nobene kontrole
Ploèniki ob Škofjeloški cesti in kolesarska steza
Manjka ogledalo pri Podlipniku
Izredno oster in nevaren robnik pri cerkvi v Zg.Bitnjah pred mežnarijo in na istem delu
nevarna škarfa na nasprotni strani
Živa meja pri Ivanki Kern
Živa meja pri Ivanki Kern
Živa meja pri Ivanki Kern
Ni kulturnega dela znotraj KS (povezovanje vašèanov, razne prireditve, športna tekmovanja,
pohodi, ...)
Ureditev športnega parka za otroke
Odvod meteornih vod
Že nekaj èasa premišljujem, kako bi bilo prijetno v našem domaèem kraju obiskovati kakšno
kulturno dejavnost, da nam nebi bilo potrebno hoditi drugam. Po pogovorih sodeè bi bila taka
dejavnost v okviru krožka lepo obiskana. V tem krožku sem pripravljena aktivno sodelovati,
Preprièana sem, da bi se obrestovalo, ljudje bi se zbližali, porajale bi se nove ideje,ki bi jih
lahko z le malo volje uresnièili.
Otroško igrišèe za najmlajše in ne tako mlade otroke
Mislim, da je že skrajni èas, da se glede na število prebivalcev in število zaposlenih v naši KS,
ki odvajajo doloèena sredstva, uredi športni park.
Športno igrišèe (košarka, nogomet, pink ponk, ...)
Skejt park (rolkanje, rolanje)
Številke na hišah
Lokali toèijo mladoletnim pijaèo
Kolesarsko – rolerska proga
Hišne številke
Otroško igrišèe
Košarka
Najveèji problem KS Bitnje je ureditev športnega parka v Sp. Bitnjah
Otroško igrišèe
Športni park Bitnje
Športni park Bitnje
Otroško igrišèe
Verjetno je že skrajni èas, da se uredi športni park
Urejena in èista okolica
Pse na vrvico
Otroško igrišèe
Kultura v KS
Mislim, da je, vsaj v Zg. Bitnjah, veliko (potepuških) psov in maèk, ki jih lastniki
zanemarjajo. Naše okolje je precej obremenjeno s pasjimi iztrebki, ker lastniki psov(tudi èe so
psi privezani na vrvico) teh iztrebkov ne odstranjujejo.
Glede prometne varnosti tako v naselju kot tudi pri prehodu glavne ceste Kranj-Loka, upam
da boste z obèino našli hitro rešitev

Športni park
Kulturno delo
Prometna urejenost
Športni park
Meteorne vode
Domaèe živali
Športni park
Ulièni sistem
Lokali
Prometna urejenost
Meteorne vode
Lokali
Javna razsvetljava
Prometna urejenost
Prometna urejenost
Prometna urejenost
Prometna urejenost
Prometna urejenost
Prometna urejenost
Prometna urejenost
Prometna urejenost
Kulturno delo

21

Ulièni sistem
Premalo družabnega življenja
Otroško igrišèe
Žive meje: Ciprese druga hiša od Strahinca
Žive meje, ki ogrožajo varnost cestnega prometa: Rahonc Valentin Zg.Bitnje
Žive meje tudi na drugih predelih
Žive meje: Križišèe proti igrišèu (visoke rože in grmovnice)
Žive meje: Ciprese nasproti Ziherl Jane in gabrova meja zgoraj cipres
Asfalt:Lani so prekopavali ceste za PTT kabel. Poškodbe na cestah so sanirali, ostal pa je
neasfaltiran prekop ceste pri »Blažirju«. Prekop so sosedje zato sami zasuli in zabetonirali.
Oster rob prekopa je zelo nevaren za zlom okonèin kot tudi vožnjo s kolesom, kar je bilo tudi že
javljeno na KS. Ob prvem asfaltiranju v Bitnju nas ne pozabite in nam namenite 1-2 samokolnici
asfalta
Lokal Fiesta:KS naj še enkrat preveri obratovalni èas lokala Fieste ter kdo je deležen kakšne
pijaèe. Predvsem v poletnem èasu je nevzdržno poslušati v strnjenem naselju od 02.00 pa tja
do 04.00 ure vpitje, krièanje, petje in pretepanje 14 do 17-letnikov in letnic, da o avtomobilih in
sfriziranih motorjih, ki se 10 in veèkrat na noè peljejo mimo sploh ne govorimo. Tudi poostrena
noèna kontrola policije na raznih vpadnicah k Fiesti bi bila veè kot dobrodošla
Javna razsvetljava:Pred približno petimi leti je bila v naši ulici ( od »Vrbanove Mare« do Proj
Janka oz. do »Packa«) med prvimi v KS Bitnje prestavljena elektrika v zemljo. Takrat je bil tudi
položen vod za javno razsvetljavo. Pripeljane so bile tudi uliène svetilke. Od štirih so bile dve po
pregovarjanju postavljene na prejšnje mesto, dve pa odpeljani in tudi do danes še niso
montirane.Vsakiè je isti odgovor, da ni denarja za luèi, kljub temu da se vsako leto na drugem
koncu KS postavi nekaj novih svetilk oz.da se stalno menja podrte luèi zaradi avtomobilskih
trkov. Ker ste se pohvalili z dobavo kar 12 novimi cestnimi svetilkami res ne vidim razloga, da ne
bi konèno uspeli postaviti v pripravljene podstavke (cevi) dveh svetilk – ena pri Fabjan Martinu
druga pri Proj Janku. S tem bi nenazadnje tudi omogoèili »varno« jutranjo vrnitev opotekajoèe
se mladine iz lokala Fiesta
Pluženje:Samo pravoèasno pluženje bo prepreèilo nevšeènosti iz preteklih let, ko se je sneg
zvozil, zbil in zaledenel in ga nato ni bilo mogoèe odstraniti s cest
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