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Zadeva: Zapis srečanja župana s predstavniki krajevne skupnosti Besnica dne 
13.8.2015 
 
 
Na delovnem srečanju so bili prisotni predstavniki krajevne skupnosti: Primož Bavdek – 
predsednik KS, Luka Pisovec, Petra Berce, Andrej Fajfar, Rok Udir – člani sveta KS, 
predstavniki Mestne občine Kranj: Boštjan Trilar - župan, Senja Vraber - direktorica, Janez 
Rakar – vodja Kabineta župana, Tanja Hrovat – vodja Projektne pisarne, Marko Hočevar –  
namestnik vodje Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Sonja Mašić – 
predsednica Komisije za krajevne skupnosti, Judita Tkalec – koordinator za KS. 
 
Direktorica je na začetku srečanja predstavila rebalans proračuna za leto 2015 in rezultate dela 
fokusnih skupin. Pri rebalansu proračuna je povedala, da je največji problem znižanje 
povprečnine na prebivalca, ki jih občine prejmejo od države. Povprečnina se je znižala za več 
kot 100 € na prebivalca, kar za Mestno občino Kranj pomeni skoraj 7 mil. eurov manj sredstev. 
In ta manjkajoča sredstva predstavljajo veliko težavo za investicije, ki so potrebne v Mestni 
občini Kranj. Velik del proračuna je namenjenega za dokončanje projekta Gorki, kjer mora 
Mestna občina Kranj (v nadaljevanju MOK) izpolniti svoje obveze (plačilo DDV in 15% 
participacija s strani MOK za odpadne vode). Obnova cest, javne razsvetljave in vodovoda, ki 
poteka sočasno z projektom Gorki, MOK financira v celoti. 
 
Glede fokusnih skupin je pojasnila, da je MOK z različnimi interesnimi skupinami (zainteresirana 
javnost, politika, krajevne skupnosti,…) prišla do smernic kam in kako se želi MOK razvijati v 
prihodnosti in kako bo oblikovana Strategija razvoja MOK.  
 
Delovno srečanje se je nadaljevalo s predstavitvijo najbolj perečih problemov, s katerimi se 
srečujejo prebivalci Krajevne skupnosti Besnica: 

 ZABUKOVJE: v naselju Zabukovje je sedaj naseljenih okoli 40 stanovanjskih hiš, ki pa 
so še vedno brez javnega vodovoda. Pred leti je bila narejena vrtina, vendar v njej ni 
bilo zadostne količine vode, ki bi bila potrebna za ureditev vodovoda. 

 OTROŠKO IGRIŠČE: v krajevni skupnosti ni niti enega otroškega igrišča, ki bi ga lahko 
uporabljali prebivalci Besnice s svojimi otroki. Ob osnovni šoli sicer igrišče je, a spada k 
šoli, je ograjeno in primerno za manjše otroke. Krajevna skupnost si zelo želi otroško 
igrišče za otroke od 5. razreda dalje, zemljišče pa je na voljo takoj ob osnovni šoli in je 
tudi v občinski lasti.   

 VARNA POT V ŠOLO, UREDITEV PLOČNIKOV, PREHODOV IN RAZSVETLJAVE: 
predstavniki KS povedo, da skozi celo Besnico ni pločnikov, tudi ob avtobusnih 
postajališčih ne, kjer vstopajo in izstopajo otroci, ki se vozijo v šolo. Potrebno bi bilo 
urediti svetlobna telesa, ki bolj opozarjajo na bližino šole (ali svetleče talne označbe ali 
svetlobne prometne znake), urediti primerne prehode in ponekod obvezno tudi pločnike. 
KS je pridobila tudi mnenje SPV-ja, ki se s predlaganim strinja oziroma je podobne 
rešitve tudi predlagal. Do ureditve prehodov in pločnikov se, tudi zaradi velikega števila 
kolesarjev na območju Besnice in naprej do Jamnika, Komunalo Kranj pozove za 



zgledno in dosledno urejenost bankin. S strani MOK in KS se predlaga pristop k 
pridobivanju evropskih sredstev. 

 UREDITEV STATUSA DOMA KS IN GASILSKEGA DOMA: lastništvo stavbe ni urejeno 
oziroma gasilci uporabljajo del stavbe, ki je vknjižen na KS, del stavbe, ki pa dejansko 
je v lasti gasilcev predstavlja dvorano za 150 oseb, ki jo koristi KS in društva v Besnici. 
Stavba je dotrajana in nujno potrebna obnove oziroma sanacije. 

 OSNOVNA ŠOLA: potrebno je dokončati energetsko sanacijo šole, saj je fasada 
potrebna obnove.  

 SLAP ŠUM, potrebna je sanacija oziroma odstranitev dreves od žledu leta 2014. 
Lastnik gozda, kjer je učna po,t za odstranitev dreves ni poskrbel. Dogovorili smo se za 
možnost odstranitve dreves s strani gasilcev in popravilo ograje iz sredstev za 
vzdrževanje »leader projekt«. Dogovor z gasilci že poteka. 

  
 

 


