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KRAJEVNA SKUPNOST BESNICA 

Dvor 2, Zg. Besnica 

4201 Zg. Besnica 

 

Datum: 8. 4. 2015 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

srečanja Sveta KS Besnica z društvi in predstavniki MOK, ki je bilo v ponedeljek, 23. 3. 2015 ob 

19.00 uri, v dvorani Gasilskega doma v Besnici, Na Hribu 7.  

 

Prisotni: Primoţ Bavdek, Luka Pisovec, Špela Strnad, Andrej Fajfar, Petra Berce, Rok Udir, Janez 

Aţbe, Judita Tkalec (predstavnica MOK), Petra Polak (predstavnica MOK), Barbara Mesec Štular 

(predstavnica PŠ Besnica), Robert Knific (predstavnik MK Raubritter), Janez Zeni (predstavnik KUD 

Joţe Papler), Lojze Zupanc (predstavnik ČD Besnica), Marija Šolar (predstavnica KUD Sejalec), 

Mirko Bernik (predstavnik organizacijskega odbora pohoda na Špičasti hrib), Bojan Hafner 

(predstavnik LD Jošt), Anton Potočnik (predstavnik Vodovodne zadruge Zg. Besnica), Andrej Jemec 

(ţupnik), Miro Kemperle (predstavnik društva Rokovnači), Mark Nosan (predstavnik PGD Besnica), 

Miha Sušnik (predstavnik TD Besnica), Lado Nikšič (predstavnik Zveze Borcev NOB, Krajevni odbor 

Besnica - Podblica). 

Odsotni: predstavnik/ca ŠD Besnica, predstavnik/ca Krajevnega odbora Rdečega kriţa Besnica. 
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DNEVNI RED: 

 Nagovor predsednika Sveta KS Besnica, 

 Predstavitev društev in njihovega delovanja, 

 Razno (pobude, vprašanja...). 

 

 

AD1. Nagovor predsednika Sveta KS Besnica 

Predsednik Primoţ Bavdek je najprej pozdravil vse prisotne  in poudaril pomen srečanja, katerega cilj 

je povezovanje z vsemi društvi  in podpora njihovega delovanja. Ob tem je predstavil dosedanje 

delovanje nove KS. 

Poudarki:  

- Vzpostavljena je bila nova spletna stran (http://www.besnica.net/), kjer ima vsako društvo 

lahko svojo predstavitev, poleg tega pa tudi moţnost objave različnih obvestil, vabil na 

dogodke ipd. 

- Vsem je na voljo tudi nabiralnik za predloge, ki se nahaja na sedeţu KS Besnica, Dvor 2. 

- V zakjučni fazi so pogovori z Gorenjsko banko za postavitev bankomata. 

- Čistilna akcija se bo letos izvedla v sodelovanju s šolo v sredo, 22. 4. 2015 od 16. do 19. ure. 

K sodelovanju so vabljeni vsi krajani in društva. Sledila bo pogostitev za otroke in ostale 

sodelujoče. Vsi ste lepo vabljeni. 

- KS se ukvarja tudi s problemom saniranja poti v Slap Šum po lanskem ţledolomu. Letos je 

predvidena odstranitev dreves, obnova ograje pa je odvisna od denarja. 

- V zadnjih mesecih se je malo uredila dvorana v Gasilskem domu (pleskanje, kuhinja...). 

- KS bo trikrat letno izdala glasilo: dvakrat v tiskani obliki A4 (kot je bilo izdano ţe decembra 

2014) in enkrat v obliki Besniške voščenke, kjer se lahko društve, kot običajno, predstavite. 

- KS je poslala ţe nekaj prošenj in pozivov za vzpostavitev pločnikov, opozorilnih znakov, 

prehodov za pešce. Zaenkrat odgovora še ni bilo. 

 

AD2.  Predstavitev društev in njihovega delovanja  

Predsednik je besedo najprej podal predstavnicama MOK, nato pa vsem predstavnikom društev. 

JUDITA TKALEC (MOK) je najprej opravičila ţupana, g. Boštjana Trilarja, nato pa predstavila 

svoje delo. 

http://www.besnica.net/
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PETRA POLAK (MOK) je bila, kot predstavnika Urada za druţbene dejavnosti MOK, prisotnim na 

voljo za vprašanja glede sofinanciranja, morebitnih vprašanj ipd.  

JANEZ ZENI (KUD Jože Papler) se je najprej zahvalil za povabilo in obuditev te navade. Strinjal se 

je s problemom prometne varnosti in pri tem predvsem izpostavil odsek pri Gasilskem domu (prehod 

za pešce). Povedal je, da bo KUD Joţe Papler čez 3 leta praznovalo 110 let delovanja, njihov poudarek 

je na petju, dramski dejavnosti in folklori. Teţava, ki se pojavlja ţe dolga leta so prostorski problemi 

(vaje, obleke). Sodelovanje društva s KS je zgledno. Na koncu je spregovoril še o problemu delovanja 

različnih društev, ter poudaril da mora kultura povezovati.  

ANDREJ JEMEC (župnik) je prvič prisoten na takšnem dogodku, to se mu zdi dobro in 

povezovalno. Vse je povabil, naj delajo skupaj. Večji dogodki, kjer vabi k sodelovanju v letu 2015 so: 

počitnice za otroke na slovenski obali, oratorij in misijon, ki bo oktobra. V okviru slednjega bo 

potekalo veliko različnih prireditev, zato so vsa društva do poletja vabljena podati ideje za sodelovanje 

na teh dogodkih.  

BARBARA MESEC ŠTULAR (PŠ Besnica)  je dopolnila predsednika KS, da bo v času čistilne 

akcije potekala tudi zbiralna akcija starega papirja za šolo. Lansko leto je šola dobila glasbila v 

vrednosti 1000€, zato tudi letos vsi lepo vabljeni k sodelovanju. Šola s KS sodeluje na različnih 

prireditvah. Kot poseben problem je poudarila, da je v Besnici zelo veliko otrok, ni pa igral, ki bi bila 

dostopna vsem. Pozvala je k pridobitvi lokacije in predlagala okolico šole, kjer prostor je.  

PRIMOŢ BAVDEK: KS je v plan investicij za leto 2015 dala tudi otroški igrišče.  

Ga. Mesec Štular je nadaljevala s problemom prireditev v telovadnici, kjer se ne sme hoditi s čevlji, 

zato si je vsakič treba v Ţabnici izposoditi posebno podlago. Podala je predlog, da se društva zdruţijo 

in skupaj kupijo to podlago, nato pa bi bilo treba razmisliti še o nakupu stolov. S tem bi prireditveni 

prostor normalno, svečano izgledal.  

LOJZE ZUPANC (ČD Besnica) je povedal, da imajo trenutno 20 članov, povprečna starost katerih je 

precej visoka. Z veseljem sodelujejo na prireditvah (medeni zajtrk v šolah v Besnici, Podblici in 

Straţišču), kjer delijo tudi razno gradivo. Dejavnost se je začela pred 70 leti. Poudaril je problem vse 

večje ogroţenosti čebel. Letos sta 2 člana dobila priznanji Antona Janše 2. stopnje, kar je zelo visoko 

prizannje. Dotaknil se je tudi prometa v Besnici – problem pločnikov na Pešnici, pri Gasilskem domu 

in v Čepuljah ter veliko število kolesarjev. Na koncu je dodal, da je bilo v zadnjih letih mestu Kranj 

dano ogromno denarja, sedaj pa naj se to obrne in naj tudi podeţelje dobi več.  

LADO NIKŠIČ (Zveza borcev NOB) je predstavil društvo in poudaril, da v njem ni politike. 

Pokrivajo teritorij od Rakovice do Jamnika. Njihova glavna skrb je skrb za obeleţja (osrednje na 

Jmaniku se je obnovilo) in organiziranje ter udeleţevanje spominskih svečanosti. Sredstva pridobivajo 

iz članarine. Kot plan je navedel Pohod na Špičasti hrib, katerega prvotni namen je bil spomin na bitko 

tam leta 1945. Letos je 70. obletnica te bitke.  

ANTON POTOČNIK (Vodovodna zadruga Zg. Besnica) je povedal, da so na sekundarnem vodu 

zamenjane cevi, sedaj se menja primarni vod (še 400 m po gozdu). Zahvalil se je za vabilo. 

ROBERT KNIFIC (MK Raubritter) je povedal, da sodelujejo z drugimi, kolikor je mogoče. Vsako 

leto organizirajo mednarodno srečanje motoristov, letos bo 12. po vrsti. Vedno več je tujcev, lani kar 

42 klubov iz tujine. Imajo 13 članov, od tega so 3 Besničani, ostali so iz okoliških vasi. Trenutno imajo 
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prostore v Novi vasi, delajo pa ţe svoje lastne. Z ţupnikom se bosta pogovorila o morebitnem 

blagoslovu motorjev. Sicer sodelujejo pri varnosti v cestnem prometu, predvsem z opozarjanjem na 

nevarne odseke po drţavi. Besnica je za motorista, ki ceste ne pozna, precej nevarna. Vse je povabil na 

letošnje srečanje, ki bo 22. in 23. 3. 2015. 

BOJAN HAFNER (LD Jošt) je pohvalil aktivnost njihovih članov ob različnih priloţnostih. S KS 

veliko stikov nimajo, več jih imajo z lastniki zemljišč.  

MIRO KEMPERLE (Rokovnači) je najprej poudaril, da 1. 4. 2015 društvo praznuje polnoletnost. 

Njihov glavni cilj je Kostanov piknik, ostajata pa tudi novoletni pohod na Rovnik in vodenje vpisne 

knjige preko celega leta le-tam. Priprave na piknik potekajo 2 meseca, sodeluje veliko ljudi. Postavil je 

vprašanje predstavnicama občine glede kanalizacije za Besnico.  

JUDITA TKALEC (MOK) je odgovorila, da mora MOK najprej dokočnati projekt GORKI, Komunala 

Kranj pa naj bi pirpravila študijo za ostala območja. Za Besnico naj bi bili predvideni dve čistilni 

napravi. Kdaj, pa ne more nič reči. 

MARIJA ŠOLAR (KUD Sejalec) je predstavila delovanje društva (glasbeno področje, ročna dela, v 

zvezi s katerimi so imeli ţe več razstav – Velenje, Besnica, Bohinj, drugo leto v Gorenjskem muzeju v 

Kranju).  

MIHA SUŠNIK (TD Besnica) je najprej povedal, da ga ţalosti, da ni ţupana, saj naj bi občina delala 

za ljudi. Opozoril je na teţave pri letošnji organizaciji harmonikarjev, saj se je bil zaradi 

nepredvidljivih okoliščin za 24 ur zamujen razpis za sredstva. Z občine ni prišlo nobeno opozorilo 

glede skorajšnjega poteka roka. Pokazala se je togost dela občine. Poleg tega je sramotno, da v 

Besnico v zadnjih 15 letih ni bilo vloţeno nič. Dvorana v Gasilskem domu je neprimerna. Prav tako ni 

prav, da ţupan ni imel časa.  

JANEZ ZENI (KUD Joţe Papler) je opozoril, da ţupani vedno dobijo izgovor, da jih ni na teren. Kar 

ni prav. Morali bi priti tudi ven iz Kranja. Uţaljeni smo, kjer smo zapostavljeni.  

MARK NOSAN (PGD Besnica) je predstavnik enega večjih društev, saj ima PGD Besnica skoraj 200 

članov. Društvo mora biti na voljo 365 dni na leto in 24 ur na dan. Kar se financ tiče, dobi društvo od 

občine malo. Treba je upoštevati tri vozila in gorivo. Na tem mestu gre velika zahvala krajanom, 

predvsem glede koledarjev – ti prispevki so neprecenljivi. Gasilci se ves čas izobraţujejo, organizirajo 

vaje in se udeleţujejo tekmovanj. Jeseni je bila izvedena tudi vaja evakuacije šole. V PGD Besnica 

radi pomagajo, kolikor le lahko. Letos društvo praznuje 90 let: organizira se veselica, slavnostna seja v 

septembru, izdaja knjige o zgodovini društva. Predvsem pri slavnostni seji je društva pozval k 

sodelovanju.  

JANEZ ZENI (KUD Joţe Papler) je z veseljem ponudil sodelovanje društva na slavnostni seji.  

PETRA POLAK (MOK) je glede zamujenega razpisa dodala, da vse poteka preko elektonske 

aplikacije in da se drugače ne sme sprejemati. 

JUDITA TKALEC (MOK) je prisotnim povedala, da bo glede odsotnosti ţupana, pločnikov ipd. 

posredovala naprej.   
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AD3. Razno (pobude, vprašanja...) 

Vsa vprašanja so se razjasnila ţe med predstavitvami, zato je predsednik vse prisotne lepo povabil, naj 

ostanejo na majhni pogostitvi. 

 

 

 

Srečanje je bilo zaključeno ob 20.40 uri.  

 

 

Zapisnik pripravila: 

Petra Berce 

 

 

Predsednik sveta KS Besnica,  

                                                                                                                 Primoţ Bavdek, l.r.                      

 


