
Spoštovane krajanke, spoštovani krajani!

Leto 2020 je tik pred koncem. Bilo je dru-
gačno, za večino zahtevnejše, kot smo bili 
vajeni. Tudi za Krajevno skupnost Besnica 
je bilo leto zelo drugačno od preostalih. Kot 
zanimivost začenjamo s podatkom, da je 
krajevna skupnost Besnica dne 1. januarja 
2020 štela 1892 prebivalcev.

Dogodki

Ob odsotnosti vseh večjih dogodkov je bilo 
javno družabno življenje v naši dolini zelo 
okrnjeno. V začetku februarja je Kulturno 
društvo Jožeta Paplerja organiziralo uspe-
šen in dobro obiskan Vikend kulture. Po 
tem so se letošnji dogodki bolj ali manj kon-
čali. V našem načrtu je bilo poleg pomoči 
društvom ob organizaciji njihovih dogod-
kov kar nekaj aktivnosti. V začetku marca 
je bila predvidena organizacija tečaja prve 
pomoči za krajane, na koncu meseca pa 

tradicionalna čistilna akcija v sodelovanju s 
Podružnično šolo Besnica in domačimi dru-
štvi. Prvi dogodek je bil zaradi javnega zdra-
vstvenega stanja odpovedan in bo izveden, 
ko bo to mogoče. Čistilna akcija pa je bila 
izvedena konec maja. Zaradi manjšega do-
voljenega števila udeležencev (sodelovali 
smo člani Sveta KS Besnica, PGD Besnica, 
TD Besnica, KD Jožeta Paplerja in Čebelar-
sko društvo Besnica, razumljivo pa tokrat 

Marsikaj novega, številni dogodki odpadli

GLASILO  KRAJEVNE   
SKUPNOSTI  BESNICA

december 2020

Krajanka gospa Ivana Kuralt je MOK poda-
rila smreko, ki v prazničnem času krasi trg 
pred Prešernovim gledališčem v Kranju. 
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Tudi v novem letu naj  
bo vaš korak odmeven,  
vaša beseda pogumna, vaše 
življenje iskreno, ustvarjalno 
in polno lepih trenutkov. 

Srečno in zdravo  
leto 2021  
vam želimo ! 



ni sodelovala PŠ Besnica) je bila očiščena 
predvsem okolica glavne ceste in podru-
žnične šole Besnica. Odpadel je tudi pohod 
na Špičasti hrib.

V pomladnem času smo starejšim kraja-
nom v sodelovanju s PGD Besnica dvakrat 
delili zaščitne maske, ki smo jih prejeli od 
Mestne občine Kranj (MOK). Pri prvem de-
ljenju mask je dodatno veliko število mask 

prispevala tudi domača smučarska tekačica 
Vesna Fabjan, za kar smo ji zelo hvaležni. KS 
Besnica je prejela zahvalo Mestne občine 
Kranj za nesebično in neumorno pomoč v 
času prvega vala epidemije.

V decembru žal odpadejo miklavževanje, 
praznovanje dneva samostojnosti in eno-
tnosti ter ogled razsvetljenega slapa Šum. 
Starostnikov smo se in se še bomo spomnili 

KONTAKTNI PODATKI KS BESNICA

KS Besnica:
Tel.: 041 507 839, e-pošta: ksbesnica@
gmail.com
Uradne ure so po predhodni najavi.
Pomembna obvestila so objavljena na 
www.besnica.net.
Tekoče vzdrževanje na področju KS 
Besnica:
Tekoče vzdrževanje na področju krajevnih 
skupnosti je bilo v preteklosti predano v 
upravljanje ustreznim službam Mestne 
občine Kranj:
– tekoče vzdrževanje objektov v javni 
rabi: igrišča, parki, zelenice, avtobusna 
postajališča, spominska obeležja,
– tekoče vzdrževanje objektov gospodar-
ske infrastrukture: ceste, javna razsvetl-
java.
Za sporočanje vseh pripomb glede 
vzdrževanja cest, vzdrževanja javne razs-
vetljave, pluženja, vzdrževanja avtobusnih 
postajališč in vsega, kar je našteto zgoraj, 
uporabljajte telefonsko številko 080 1885 
oziroma elektronski naslov mok@kranj.si.
Vzdrževanje občinskih cest in avtobusnih 
postaj:
Mestna občina Kranj, Urad za gospo-darst-
vo in gospodarske javne službe, Jožica 
Lužnik, tel.: 04 237 33 54,  
e-pošta: jozica.luznik@kranj.si,  

tel. tajništvo: 04 237 31 40, Saša Pančur, tel.: 
04 237 31 13, e-pošta: sasa.pancur@kranj.si

Pluženje:
Komunala Kranj, delovna enota 
Vzdrževanje cest: Andrej Markun, e-pošta: 
andrej-markun@komunala-kranj.si

Javna razsvetljava, otroška igrišča v lasti 
Mestne občine Kranj, obrezovanje dreves 
na javnih površinah:

Mestna občina Kranj, Urad za gospodarst-
vo in gospodarske javne službe, Nataša 
Žibert, tel.: 04 237 31 96,  
e-pošta: natasa.zibert@kranj.si,  
tel. tajništvo: 04 237 31 40.

Komunala Kranj, delovna enota Javne 
površine: Marjan Tušar, tel.: 04 281 13 75, 
mobilni tel.: 030 610 450,  
e-pošta: marjan.tusar@komunala-kranj.si.

Medobčinski inšpektorat Kranj (npr. divja 
odlagališča, živa meja, ki posega v cesto, 
zapuščena vozila na javnih površinah): 
tel.: 04 237 31 97, e-pošta: medobcinski.
inspektorat@kranj.si.

Krajane prosimo, da se pri nastalih pro-
blemih, ki se tičejo tekočega vzdrževanja, 
obračate neposredno na zgoraj nave-
dene telefonske številke in e-naslove 
na Mestni občini Kranj. V primeru, da 
s strani občine ne bo odziva, obvestite 
krajevno skupnost, da preveri in pospeši 
reševanje problema.

Asfaltirana cesta Na Dobravah Foto: Urška Tepuš



s skromnim obdarovanjem ob upoštevanju 
vseh priporočenih ukrepov.

Glede drugih dogodkov naj spomnimo, da je 
Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj 
organiziral predstavitev rezultatov hidroge-
ološke analize vode in geotermalnega izvira 
v Zgornji Besnici (Besniške toplice) ter pred-
stavitev ribogojnice in ribje kulinarike.

Infrastruktura

Na Trati so bile postavljene tri svetilke jav-
ne razsvetljave. Na Dobravah je bila na novo 
asfaltirana cesta, pokrpanih je bilo več kot 
dvesto kvadratnih metrov cestišč, bankin 
in gozdnih poti. Problematični klanec v Po-
drovniku je Komunala Kranj preplastila s 
protizdrsno prevleko, ki ob sneženju in niz-
kih temperaturah zagotavlja večjo varnost 
vozilom, pešcem in prebivalcem ob cesti. V 
prihodnjem letu bo izdelan projekt za pre-
stavitev ceste v Zgornji Besnici pri cerkvi. Iz-
vedba naj bi sledila v letu 2022. Prav tako bo 
v prihodnjem letu izdelan projekt za pločnik, 
ki bo povezoval Spodnjo in Zgornjo Besnico. 
Podali smo predlog za preplastitev najslab-
ših delov glavne ceste.

Krajevna skupnost Besnica je v sodelovanju 
z MOK v mesecu januarju zaključila urejanje 
avtobusne postaje v zaselku Dvor. Uredili so 
del pločnika, hišico ter prehod za pešce. Se-
danja ureditev omogoča neprimerno večjo 
varnost vseh, ki uporabljajo avtobusni pre-
voz. Vključili smo se v reševanje problema 
prenatrpanih avtobusov za prevoz otrok v 
šolo.

Čez leto je bilo postavljenih nekaj novih 
cestnih ogledal ter druge prometne signali-
zacije. Na Pešnici je bila največja dovoljena 
hitrost zvišana s štirideset na petdeset kilo-
metrov na uro, saj se je prometna varnost 
zaradi nedavno zgrajenega pločnika obču-
tno povečala. Po vasi se približno dvakrat 
na leto prestavlja tudi kazalnik hitrosti, ki v 
veliki meri umirja promet.

V proračunu MOK za leti 2020 in 2021 so 
bila sprva zagotovljena sredstva za uredi-
tev avtobusne postaje Na Vidmu, a žal niso 
zadoščala za izvedbo projekta, zato je MOK 
ob rebalansu proračuna ureditev predvidel v 
prihodnjih dveh letih.

V mesecu aprilu sta MOK in Komunala Kranj 
sanirala zemeljski plaz ob glavni cesti na za-
četku Zgornje Besnice iz smeri Kranja.Asfaltirana cesta Na Dobravah Foto: Urška Tepuš

“Zaradi nadgradnje gorenjske železniške 
proge na odseku od Kranja do Lesc, 
katere investitorka je Direkcija Repu-
blike Slovenije za infrastrukturo, bomo 
v prihodnjih mesecih soočeni z večjim 
številom tovornih vozil na cestah po 
naši krajevni skupnosti. Gre za projekt 
državnega in regionalnega pomena. 
Prepričani smo, da bo ta čas minil brez 
večjih nevšečnosti. Veseli smo večjih 
investicij v naših krajih tudi s strani 
države. V KS Besnica krajane prosimo za 
strpnost in se jim hkrati zahvaljujemo za 
razumevanje.”



Za leto 2021 je bila na pobudo krajanov Pe-
šnice s podjetjem Elektro Gorenjska dogo-
vorjena prestavitev električne napeljave z 
drogov v zemljo.

Žal je bil v letošnjem letu na Pešnici po dol-
gotrajnem opozarjanju odstranjen ekološki 
otok, na kar je bilo opozorjeno že v lanski 
izdaji tega glasila. Drugače situacije ni bilo 
mogoče urediti, vsak odvoz odpadkov, ki so 
se dnevno nabirali na tej lokaciji, pa je tre-
ba plačati. Vse zaradi le nekaterih, ki se ne 
morejo odpeljati do zbirnega centra v Zarici. 
Tam lahko vsako gospodinjstvo brezplačno 
odda največ en kubični meter odpadkov me-
sečno, štiri avtomobilske plašče na sezono 
brez platišč ter enkrat mesečno do tri kubič-
ne metre kosovnih odpadkov.

Dodatno je bil označen dostop do slapa Šum 
v Novi vasi, ki je bil letos glede na situacijo 
bolj obiskan kot sicer. Pri gasilskem domu je 
bila v sodelovanju z MOK vzpostavljena nova 
brezplačna brezžična dostopna (wi-fi) točka 
(Kranj open).

Zavedamo težke situacije glede vodovoda v 
Zabukovju in si v okviru svojih zmožnosti zelo 
prizadevamo, da bi bilo stanje čim prej ure-
jeno. Prav tako se zavedamo slabega stanja 
dotrajanega ter nezadostnega vodovodnega 
omrežja v naselju Trata, na kar so nas krajani 

že večkrat opozorili. Zadevo ureja Sektor za 
projekte MOK. Zadnja informacija, ki smo jo 
prejeli od MOK, je, da naj bi se vodovod v 
Zabukovju in Spodnji Besnici (Pešnica, Trata) 
začel graditi oziroma obnavljati v okviru is-
tega projekta z začetkom v letu 2022. Dela 
bodo potekala fazno.

Na območju pokopališča so bile general-
no očiščene mrliške vežice, obnovile so se 
stopnice na zgornjem delu pokopališča, na 
novo se je tlakoval preostanek zgornjega 
dela pokopališča.

Načrti

V sodelovanju s KD Jožeta Paplerja, TD Be-
snica in Zavodom za turizem Kranj poteka-
jo dogovori o turističnih projektih Besnica 
2021.

V letu 2021 je predvideno pleskanje hišic na 
avtobusnih postajah v Dvoru in pri gasilskem 
domu na zeleno barvo, da bodo po celi kra-
jevni skupnosti enotne. V sodelovanju s TD 
Besnica bo postavljena nova informativna 
tabla. V mrliških vežicah se načrtuje prenova 
sanitarij, ki so bile samo deloma uporabne in 
so še v prvotnem stanju. Ob pokopališču bo 
postavljeno stojalo za kolesa.

Želimo si, da bi se zdravstvene razmere čim 
prej uredile, da bi ponovno lahko oživili bo-
gato kulturno in družabno življenje v naši do-
lini. Ostanimo zdravi.

 Za Svet KS Besnica  Petra Lotrič

Voš čen ka je pri lo ga Go renj ske ga gla sa o Kra jev ni skup no sti 
Bes ni ca. Pri lo go pri prav lja ured ni štvo Go renj ske ga gla sa. Od
go vor na ured ni ca: Ma ri ja Volč jak, ured ni ca: Vilma Stanovnik, 
te le fon: 04/2014200, epošta: info@gglas.si, teh nič ni ured nik: 
Gre ga Flaj nik. Iz da ja telj: Go renj ski glas, d. o. o., Nazorjeva ulica 1, 
Kranj; pri pra va za tisk: Go renj ski glas; tisk: CC consulting center, 
d.o.o.; di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je. Voš čen ka, šte vil ka 1, je pri lo
ga 101. šte vil ke Go renj ske ga gla sa, ki je iz šla 18. decembra 
2020. Na kla da je 650 iz vo dov. Prej me jo jo vsa go spo dinj stva v 
Kra jev ni skup no sti Bes ni ca. 

Obnovljene stopnice na pokopališču 
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