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KRAJEVNA SKUPNOST BESNICA 

Dvor 2, Zg. Besnica 

4201 Zg. Besnica 

 

Številka: 4/2015 

Datum: 21. 9. 2015 

 

ZAPISNIK 

 

7. seje Sveta KS Besnica, ki je bila v ponedeljek, 21. 9. 2015 ob 19.30, v prostorih nekdanje pošte v 

Zadružnem domu v Zg. Besnici, Dvor 2. 

 

Prisotni: Primož Bavdek, Luka Pisovec, Špela Strnad, Andrej Fajfar, Petra Berce in Janez Ažbe.  

Upravičeno odsotni: Rok Udir. 

 

DNEVNI RED: 

1.       Potrditev zapisnika 6. seje, 

2.       priprava finančnega načrta KS Besnica za leto 2016, 

3.       sejnine članov Sveta KS Besnica, 

4.       priprava na popis za leto 2015 in imenovanje popisne komisije, 

5.       imenovanje dveh članov Sveta KS Besnica v štab civilne zaščite, 

6.       obdarovanje starostnikov, miklavževanje ter izdaja zloženke, 
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7.       odprava posledic po žledolomu v slapu Šum, 

8.       pregled veljavnih pogodb 2015/2016, 

9.       predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta KS. 

 

Sklep 1: Dnevni red je soglasno sprejet. 

Sklep 2: Predsedujoči ugotovi, da je prisotnih 5 članov Sveta KS Besnica. 

 

AD1. Potrditev zapisnika 6. seje 

- Na zapisnik 6. seje Sveta KS Besnica ni bilo pripomb. 

- Predsednik Primož Bavdek je člane obvestil, da je na pobudo KS Besnica in po skupnem 

sestanku (6. seja KS Besnica) Vodovodna zadruga Zgornja Besnica s Komunalo Kranj sklenila 

dogovor glede načina obračunavanja praznjenja greznic. Plačevalo se bo po porabi vode, 

podatke bo zadruga sporočala enkrat letno.   

 

AD2. Priprava finančnega načrta KS Besnica za leto 2016 

- Predsednik Primož Bavdek in podpredsednik Luka Pisovec sta pripravila predlog finančnega 

načrta, ga posredovala in predstavila članom. Predsednik je članom povedal, da bomo imeli na 

razpolago manj sredstev, saj vzdrževanje cest in pluženje prevzema Komunala Kranj. Ostala 

sredstva večinoma ostajajo v nespremenjenem obsegu.  

- V začetku septembra je KS Besnica na podlagi sklepa župana MOK postala upravljavec učne 

poti »Rovnik – Slap Šum«. V ta namen je MOK namenila sredstva za vzdrževanje učeni poti, 

ki bodo letos namenjena odpravi posledic žledoloma.  

- Večji izdatki se načrtujejo za popravilo betonskega zidu pri pokopališču in nakup »freze« za 

pluženje pokopališča, ker se je le-to lani izkazalo za dobro. 

- Prihodki od najemnin za grobove so se povečali zaradi podražitve najemnin grobov, kar je bila 

posledica višjih stroškov vzdrževanja in stroškov pokopališča (odvoz smeti, elektrika). 

Sredstva, pridobljena na ta način, so namenjena izključno vzdrževanju pokopališča. 

- Zaradi selitve prostorov KS
1
 se načrtuje nakup pohištva: velika miza in stoli.  

- Petra Berce je predsednika vprašala, na kakšen način se bo določalo, katere ceste se popravijo, 

ko bo za to začela skrbeti Komunala Kranj- bo to še vedno povedala KS ali kdo drug, in ali bo 

obseg sredstev, namenjen Besnici ostal nespremenjen. Primož Bavdek je odgovoril, da se tega 

                                                           
1
 Glej str. 4. 
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še ne ve, kar je problem. Dodal je, da je moral na občini porisati vse ceste, za katere je do 

sedaj skrbela KS. Prav tako se ne ve, ali bo sredstev, namenjenih za popravilo cest v naši KS, 

kot do sedaj. Zelo verjetno je tudi, da se bo, tudi če bodo sredstva enaka, naredilo manj, kot se 

je v letu 2015. Dodal je, da se bo pluženje izvajalo kot do sedaj, le plačilo se bo izvedlo preko 

Komunale Kranj. Janez Ažbe je opozoril, da bi lahko prihajalo do zamud pri popravilu, saj 

smo sedaj lahko v zelo kratkem času uredili nujna popravila. 

 

AD3. Sejnine članov Sveta KS Besnica 

- Primož Bavdek je člane spomnil, da so se lani odpovedali sejninam in jih pozval k premisleku. 

Sklep 3: Člani Sveta KS Besnica se odpovejo sejninam za leto 2016. 

 

AD4. Priprava na popis za leto 2015 in imenovanje popisne komisije 

- Primož Bavdek je za predsednika komisije kot lansko leto predlagal Janeza Ažbeta, za članici 

pa Špelo Strnad in Petro Berce. 

Sklep 4: Člani so soglasno sprejeli sklep o imenovanju popisne komisije za leto 2015 v 

sestavi, ki jo je predlagal Primož Bavdek. 

 

AD 5. Imenovanje dveh članov Sveta KS Besnica v štab civilne zaščite 

- Primož Bavdek je člane obvestil, da je treba za primere obveščanja v primeru naravnih in 

drugih nesreč imenovati dva poverjenika, za kar so na MOK priporočili predsednika in 

podpredsednika KS.  

Sklep 5: Člani KS Besnica soglasno sprejemajo sklep o imenovanju Primoža Bavdka in Luka 

Pisovca za poverjenika Civilne zaščite v KS Besnica za primere naravnih in drugih nesreč. 

 

AD 6. Obdarovanje starostnikov, miklavževanje ter izdaja zloženke 

 

- Primož Bavdek je člane pozval k predlogom za skromna darila, ki se bodo podarila 

starostnikom. Člani so se strinjali, da ostane enako, kot lansko leto, saj so bila primerna in 

uporabna. Miha Sušnika bomo prosili za seznam starostnikov. PŠ Besnica bomo prosili za 

izdelavo voščilnic.  

- KS bo pri miklavževanju sodelovala v enakem obsegu kot lansko leto.  
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- Tudi letos decembra bo KS izdala časopis oziroma zloženko, v kateri bo povzeto leto 2015 in 

predstavljeni načrti za leto 2016. Izvedba bo sledila novi obliki župnijskega glasila Vezi. Za 

pripravo osnutka je zadolžena Petra Berce.  

 

AD7. Odprava posledic po žledolomu v slapu Šum 

- Po obisku župana v avgustu so se stvari začele hitro odvijati. Župan se je opozorilom takoj 

odzval in si ogledal stanje. Nato je KS povezal s kranjskimi poklicnimi gasilci, ki so jim na 

predlog KS pomagali tudi gasilci PGD Besnica. S skupnimi močmi so počistili podrto drevje, 

trenutno poteka popravilo ograje in ureditev poti, kjer jo je odneslo.  

 

AD8. Pregled veljavnih pogodb 2015/2016 

- Pluženje sedaj prevzema Komunala Kranj, izvajalci bodo ostali isti.  

- Po lanskem poskusnem pluženju poti na pokopališču, ki se je izkazalo za uspešno, se bo le-to 

izvajalo tudi letos, za kar se bo kupila nova »freza«. Izvajalec ostaja isti. 

- Izvajanje pogrebne dejavnosti bo do konca mandata KS izvajalo podjetje Navček. 

- Z novim letom se bo KS preselila v prostore nekdanje pošte. Najemodajalec bo prostor uredil, 

prestaviti bo potrebno pohištvo, urediti arhiv… V zvezi s tem se načrtuje nakup nove mize in 

stolov. Prostor bo na voljo vsem društvom in organizacijam v KS Besnica za sestanke in 

srečanja.  

 

AD8. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta KS 

- Pri najemninah za grobove imamo precej dolžnikov, ta denar pa se potrebuje za urejanje 

pokopališča. Imamo tudi dolg podjetja, ki ga ni več. 

Sklep 6: Svet KS Besnica sprejema sklep o odpisu dolga kupcu INFRAMAG d.o.o. 

- Na pokopališču so bile zamenjane pipe, v mrliških vežicah je bila kupljena 

steklokeramična plošča za kuhanje. Poleg tega je bila v začetku septembra na 

zgornjem delu pokopališča ob stopnišču postavljena nova svetilka javne razsvetljave. 

- Po vaseh bo v prihodnjem obdobju začel hoditi inšpektor in pregledovati vegetacijo, ki 

nepravilno posega v svet javnih cest. KS so prosili za pomoč pri lokacijah, ki jih je 

potrebno pregledati. 

- Pred kratkim je predsednik na MOK poslal dva dopisa, enega v zvezi s postavitvijo 

dveh ogledal (oba v Sp. Besnici) in drugega za postavitev krožišča pri trgovini AHA.  
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- Prejeta je bila prošnja za finančno pomoč pri misijonu. KS je letos sodelovala že pri 

oratoriju in še bo pri miklavževanju, kar je že toliko, kot dobijo ostali. Lahko pa se da 

na voljo dvorana v gasilskem domu. 

- KS bo pomagala tudi pri tradicionalnem Kostanovem pikniku in znotraj tega tudi pri 

tekmovanju v ličkanju koruze. 

- Ekipa KS Besnica se je 19. 9. 2015 udeležila Županovega teka na Brdu pri Kranju z 31 

tekači. Tudi drugo leto je zaželena dobra udeležba. 

- Letos nas je že trikrat obiskal župan MOK Boštjan Trilar: na skupnem sestanku Sveta 

KS in vodilnih z MOK, pri ogledu sanacije Slapa Šuma in na slavnostni seji PGD 

Besnica. 

- Primož Bavdek in Andrej Fajfar sta se udeležila otvoritve novih klubskih prostorov 

MK Raubritter. 

- Pred kratkim smo v sodelovanju s TD Besnica uspešno praznovali krajevni praznik. 

- Za potrebe tajniških opravil se bo kupil nov tiskalnik.  

- Na Trati in v Zg. Besnici se v letu 2016 načrtuje vzpostavitev javne razsvetljave. 

- 21. 10. od 10. do 13. ure bo pred nekdanjo pošto potekala zbiralna akcija nevarnih 

odpadkov.  

- MOK je poslala obvestilo o vložitvi predlogov za spremembo namembnosti in sicer od 

1. 10. do 31. 10., o čemer je treba obvestiti krajane. 

- Za telovadnico v PŠ Besnica se je kupil pod, ki bo šoli in ostalim društvom omogočal 

koriščenje telovadnice za prireditve in druge nešportne dejavnosti. 

- Špela Strnad se je udeležila sestanka Zveze borcev NOB, Krajevnega odbora Besnica 

– Podblica in članom poročala, da bo 16.  10. 2015 pohod na vse spomenike NOB, ob 

19h pa zbor na Razpokah. Prav tako bo 29. 10. 2015 potekala tradicionalna 

komemoracija na pokopališču, ki jo organizirajo v sodelovanju s šolo. 

- TD bo naročilo novo tablo besniške doline, ki bo zamenjala dotrajano pred nekdanjo 

pošto.  

 

Seja je bila zaključena ob 21.15.  

 

Zapisnik pripravila: 

Petra Berce 
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Predsednik sveta KS Besnica,  

                                                                                                                 Primož Bavdek, l.r.                      

 

Vabljeni: 

- Člani Sveta KS, 

- G. Boštjan Trilar, župan MOK, 

- Ga. Judita Tkalec, kabinet župana. 


