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Še eno težko leto uspešno za nami
Spoštovane krajanke, spoštovani krajani!
Vsak čas bomo zakorakali v leto 2022. Tudi
letošnje leto je bilo drugačno, z veliko novih
izzivov za vsakega izmed nas in tudi za našo
krajevno skupnost. Za vas smo pripravili
krajši povzetek dogajanja v letošnjem letu.

Dogodki
Po odsotnosti javnih družabnih dogodkov v
lanskem letu se jih je letos nekaj ponovno
izvedlo. Konec marca smo izpeljali tradicionalno čistilno akcijo, pri kateri so sodelovali
tudi člani domačih društev in organizacij.
Hvala vsem sodelujočim.

Leta in korake
puščamo za seboj, le
spomini ne tonejo v pozabo.
A že na obzorju žarijo zvezdice
nove dobe.
Naj prinesejo nam zdravja,
sreče, ljubezni in svetlobe.

Srečno in zdravo
leto 2022
vam želimo!
Svet KS Besnica:
Primož, Luka, Andrej, Rok,
Petra, Špela in Urška

Po dvoletnem premoru je bil 2. 5. 2021
kljub slabšemu vremenu organiziran 36.
Pohod na Špičasti hrib in 1. Pohod v spomin
na Mirka Bernika, ki je bil glavni organizator
tega priljubljenega pohoda. V sodelovanju
s Turističnim društvom Besnica je bilo 5. 6.
2021 izvedeno tekmovanje harmonikarjev
na daljavo. V juniju smo sodelovali še pri
prireditvi Besniški talenti ter 24. 6. 2021 pri
prireditvi ob dnevu državnosti in Kresnem
večeru v organizaciji KD Jožeta Paplerja
Besnica. Po poletnem predahu je sledil tradicionalni semanji dan v Zgornji Besnici. V
oktobru smo sodelovali pri komemoraciji
na pokopališču. Skupaj s KS Podblica in Župnijo Besnica smo sodelovali pri obdaritvi
otrok ob obisku Miklavža, ki je letos potekal z vožnjo mimo Miklavža. Ta je nagovoril
pridne otroke in jim delil darila. V zadnjem
mesecu v letu bomo člani Sveta KS Besnica
obiskali starostnike in jih skromno obdarili.
Dne 26. 12. 2021 bo ponovno izveden tudi
ogled razsvetljenega slapa Šuma.
Veseli nas, da se je kljub zahtevam, ki jih
terja zdravstvena situacija, izpeljalo nekaj
pomembnih dogodkov, za kar gre velika zahvala vsem, ki so temu namenili svoj dragoceni čas. Upamo, da bo družabno življenje v
letu 2022 še bogatejše.

Infrastruktura
V letošnjem letu je bilo verjetno največ
dela opravljenega na področju infrastrukture: urejeno odvodnjavanje v Podrovniku,
prebarvane avtobusne postaje, nameščeni
manjkajoči koši za smeti v avtobusnih po-

Z veseljem vas 26. 12. 2021 od 16. do 19.
ure vabimo na ogled razsvetljenega
slapa Šuma.
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Zavod za šport Kranj je v sodelovanju s
KS Besnica in MOK poskrbel za ureditev
sankališča na začetku Zgornje Besnice in
tekaške proge pri cerkvi v Zgornji Besnici. Lepo vabljeni k uporabi.

Obnovljena cesta proti slapu Šum
stajah, nova klopca na avtobusni postaji
pri šoli, nova svetilka javne razsvetljave pri
šoli, odbojne ograje v Rakovici in na Pešnici,
obnove cest, namestitev stojala za kolesa
na pokopališču, kjer so bile obrezane tudi
ciprese, obnova dela vodovoda na Pešnici, zasaditev drevoreda besniških voščenk
in postavitev informacijske table pri šoli v

Besnici, ureditev parkirišča za obiskovalce
Sv. Jošta v Rakovici. Mestna občina Kranj
(MOK) pripravlja projekt za ureditev nove
obvozne ceste pri cerkvi v Zgornji Besnici.
Upamo na izvedbo v čim krajšem času. V
prihodnje bo na otroškem igrišču zamenjan
pesek z novo varovalno podlago, v Novi vasi
bosta postavljeni dve novi svetilki javne
razsvetljave, dokončno bo urejena avtobusna postaja z delom pločnika in prehodom
za pešce Na Vidmu.
Predvsem predsednik Sveta KS Besnica se je
v letošnjem letu ogromno ukvarjal s proble-
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KONTAKTI KS BESNICA
Kontakt: 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:
– tekoča vzdrževalna dela na objektih v javni
rabi: igrišča, parki, zelenice, avtobusna
postajališča, spominska obeležja;
– tekoče vzdrževanje objektov gospodarske infrastrukture: ceste, javna razsvetljava.
Za sporočanje vseh pripomb glede vzdrževanja
cest, vzdrževanja javne razsvetljave, 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 gospodarstvo in gospodarske javne službe, Jožica
Lužnik, tel.: 04 23 73 354, e-pošta: jozica.
luznik@kranj.si , tel. tajništvo: 042373140,
Saša Pančur, tel.: 04 23 73 113, 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 gospodarstvo
in gospodarske javne službe, Nataša Žibert
tel.: 04 23 73 196, e-pošta: natasa.zibert@
kranj.si, tel. tajništvo: 04 23 73 140.
Komunala Kranj, delovna enota javne
površine: Marjan Tušar, tel.: 04 28 11 375,
mobilni tel.: 030 610 450, e-pošta: marjan.
tusar@komunala-kranj.si.

Pogled iz letala na Spodnjo Besnico proti Kranju / Foto: Aleš Štular

Foto: Luka Pisovec

na objektu podjetja Vevrca v Zgornji Besnici, drugi na objektu Zobozdravstva Slavec
in tretji na naslovu Senožeti 18. Hvala donatorjema in PGD Besnica, ki je poskrbelo
za ogrevalne omarice, v katerih morajo biti
AED-ji hranjeni.

36. Pohod na Špičasti hrib, 2. 5. 2021
matiko cest v času obnove gorenjske železniške proge ter njenimi posledicami. Opravljenih je bilo nešteto ogledov, sestankov in
telefonskih klicev ter poslanih dopisov, od
dogovorov glede pranja cest do dogovarjanja za obnovo poškodovanih cest in pripadajočih objektov po sami obnovi. Izvajalec
v Zgornji Besnici je takoj po končanju del v
celoti saniral cesto v slap Šum. Pred kratkim
je bil sklenjen dogovor še za obnovo 4575
m² frezanja in asfaltiranja glavne ceste ter
920 m² frezanja in asfaltiranja stranske ceste na Pešnici. Dela morajo biti zaključena
do 1. 5. 2022.
Na pobudo krajanov smo pristopili k iskanju
lokacije za grbinasti poligon (pumptrack)
ter fitnes na prostem. Opravljen je bil tudi
ogled glede možnosti ponovne ureditve
smučišča v Zgornji Besnici s strani Zavoda
za šport Kranj.
V letošnjem letu so bili v Besnici nameščeni
trije novi avtomatski zunanji defibrilatorji
(AED). Dva je doniralo podjetje Vevrca, enega pa Zobozdravstvo Slavec. Prvi se nahaja

MOK je pripravila Dokument identifikacije
investicijskega projekta Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava –
Rakovica – Zabukovje – Spodnja Besnica
– Zgornja Besnica. Prav tako so bila na novembrski seji Mestnega sveta MOK v proračunu za leti 2022 in 2023 zagotovljena sredstva v višini 5,67 milijona evrov, celotna
investicija pa je sicer ocenjena na dobrih
16 milijonov evrov. V letu 2022 je predvidena priprava investicijske dokumentacije
in začetek izdelave projektne dokumentacije. V letu 2023 se predvideva izdelava
projektne dokumentacije, odkupi zemljišč
in pridobitev služnosti ter priprava razpisne
dokumentacije. Izvedba je predvideva v letih 2024-2026. S tem projektom bo, poleg
vsega ostalega, Zabukovje končno dobilo
urejen vodovod.
Na kratko smo vas seznanili z opravljenim
delom v letošnjem letu. Večina je bila opravljenega s strani prizadevnega predsednika
Sveta KS Besnica Primoža Bavdka. Upamo,
da bo tudi leto 2022 bogato z deli in dogodki, ki bodo izboljševali in bogatili življenje v
naši krajevni skupnosti.
Za Svet KS Besnica
Petra Lotrič
Voščenka je priloga Gorenjskega glasa o krajevni skupnosti
Besnica. Prilogo pripravlja uredništvo Gorenjskega glasa.
Odgovorna urednica: Marija Volčjak, urednik: Simon Šubic, te
lefon: 04/201-42-00, e-pošta: info@g-glas.si, tehnični urednik:
Grega Flajnik. Izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Nazorjeva ulica 1,
Kranj; priprava za tisk: Gorenjski glas; tisk: CC consulting center,
d.o.o.; distribucija: Pošta Slovenije. Voščenka, številka 1, je prilo
ga 100. številke Gorenjskega glasa, ki je izšla 17. decembra
2021. Naklada je 650 izvodov. Prejmejo jo vsa gospodinjstva v
krajevni skupnosti Besnica.

