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KRAJEVNA SKUPNOST BESNICA 

Na hribu 7, Sp. Besnica 

4201 Zg. Besnica 

 

Številka: 2/2017 

Datum: 11. 4. 2017 

ZAPISNIK 

13. seje Sveta KS Besnica, ki je bila v sredo, 5. 4. 2017 ob 18.30 uri, v prostorih KS Besnica na 

naslovu Na hribu 7, Zg. Besnica. 

 

Prisotni: Primož Bavdek, Luka Pisovec, Petra Berce, Janez Ažbe, Rok Udir, Špela Strnad. 

 

DNEVNI RED: 

1.       Potrditev zapisnika 12. seje, 

2.       otroško igrišče, 

3.       predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta KS.  

 

Sklep 1: Dnevni red je soglasno sprejet. 

Sklep 2: Predsedujoči ugotovi, da je, poleg njega, prisotnih še 5 članov Sveta KS Besnica. 
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K točki 1. Potrditev zapisnika 12. seje 

- Na zapisnik 12. seje Sveta KS Besnica ni bilo pripomb. 

 

K točki 2. Otroško igrišče 

- Člani Sveta so se seznanili s projektom za otroško igrišče ob PŠ Besnica in pripravili ideje 

igral, ki bi jih na igrišče lahko namestili. Realizacija bo odvisna od razpoložljivega prostora in 

sredstev, ki so za to namenjena v proračunu MOK.. 

 

K točki 3. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta KS 

 

- Na naslovu Pod gozdom 7 je bil opravljen ogled s strani predstavnika MOK, ki je lastniku 

pojasnil, da je odvodnavanje na zasebnih zemljiščih v domeni lastnikov le-teh. 

- Vložena je bila vloga za odkup zemljišč, na katerih sta avtobusni postajališči pri gasilskem 

domu v Spodnji Besnici, kar bo omogočilo postavitev nadstreška pri gasilskem domu, gradnjo 

pločnika in označitev prehoda za pešce. 

- 1. 3. 2017 je predsednik KS prejel klic za popravilo škarpe ob cesti na Brsc. Komunala Kranj 

je očistila vozišče.  

- Predsednik KS se je udeležil občnih zborov Vodovodne zadruge Zgornja Besnica in Zveze 

borcev NOB, Krajevni odbor Besnica – Podblica in pohvalil dobro sodelovanje. 

- Pripravil se je popis cest za popravilo in bil poslan na Komunalo Kranj. 

- Z MOK smo bili obveščeni, da bodo še na 3 lokacijah postavljeni wifi oddajniki za brezplačno 

brezžično internetno omrežje Kranj Open (2 uri na dan zastonj). Postavili se bodo pri šoli, 

gasilskem domu in pekarni. 

- V teku je izdelava ploščadi za slap Šum. 

- Potrebno si je ogledati učno pot Rovnik – slap Šum, saj so potrebna določena popravila. 

- 13. 5. 2017 je Županov tek, ki se ga bo ekipa KS Besnica ponovno udeležila. Vabljeni krajani 

v čim večjem številu.  

- Prejeli smo pobudo za podelitev priznanja Janezu Fabjanu za 20-letno vodenje MePZ Sveti 

Tilen. KS se je odločila, da se krajevno priznanje Janezu Fabjanu podeli in krajevnem 

prazniku KS Besnica, ki bo 3. 9. 2017. 

- Uspešno je bila organizirana čistilna akcija, za kar gre zahvala PŠ Besnica, TD Besnica in 

PGD Besnica. 
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- 30. 3. 2017 je bila sanirana močno poškodovana cesta v Rakovici. KS Besnica se zahvaljuje 

MOK in Komunali Kranj za hitro in kvalitetno izvedbo. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.  

 

Zapisala: 

Petra Berce 

 

Predsednik Sveta KS Besnica,  

                                                                                                                 Primož Bavdek  

 

Poslano: 

- Člani Sveta KS, 

- G. Boštjan Trilar, župan MOK, 

- Ga. Judita Tkalec, kabinet župana,  

 

Objavljeno: 

- www.besnica.net. 

http://www.besnica.net/

