
Svet KS Begunje na Gorenjskem

Kandidatom/kandidatkam za župana Občine Radovljica, za občinske svetnike

Begunje na Gorenjskem, 8.11.2018

Zadeva: BEGUNJE NA GORENJSKEM, PROSTORSKO-RAZVOJNI PROBLEMI

Spoštovani,

ob  prebiranju  Vaših  predvolilnih  programov  je  zaznati veliko  pozornost  krajevnim
skupnostim, nič konkretnega za krajane Begunj. Zato kandidate za župana/jo in kandidate/ke
za občinski  svet z  območja KS Begunje, Svet KS Begunje -  po sklepu sveta  (6.11.2018) -
obvešča  o  ključnih  problemih.  KS-i  nimajo  pristojnosti nad  prostorom  in  preskromen
proračun. Občina že dolgo ne vlaga v razvoj Begunj.  Begunje na Gorenjskem pa so Alpska
vas št. 1 z globalno zgodbo. 

OPPN Begunje Center. 

V krovnem občinskem  prostorskem  odloku (OPR)  je  do  sredine  2017  bila  vsebovana  za
Begunje najvažnejša t.i. vzhodna obvoznica (grad Kamen - Drnča) ter povezava centra Begunj
do  Poddobrave  in  šole.  S  tem  je  bila  šola  (POŠ)  povezana  s  centrom  vasi  do  krožišča
Radovljica/Lesce/Poljče/Begunje center. A te povezave v OPN ni več, s tem pa ne 'obvoznice'
in solidne prometne povezave dela vasi Begunje, Poddobrave, Zgoše s centrom Begunj.  Zato
so  od  trenutka  brisanja  te  povezave  dalje  pod  vprašajem  meje  OPPN  Center  Begunj  (v
postopku sprejemanja pred OS) in s tudi smiselnost revitalizacije vaškega jedra, do katerega
ne bo imela dostopa celotna vas.

Prav tako omenjene spremembe OPN negirajo območje severno od POŠ Begunje namenjeno
javnim pozidavam.

Zato smo v KS Begunje od občine zahtevali, da v OPN vrne cestno povezavo Poddobrava-
Begunje, vendar na našo zahtevo nismo dobili niti odgovora.

Menimo, da tako obnašanje občine ne izkazuje iskrenega namena razvoja Begunj, temveč
celo postavlja omejitve in prepreke razvoju v prihodnje. Kakorkoli pogledamo, ne moremo
razumeti umika rezerviranega področja za bodočo cestno povezavo Begunje-Poddobrava kot
razvojni korak.



Stanje v OPN v letu 2016 (povezava Begunje - Poddobrava je prisotna):

Stanje v OPN v letu 2018 (povezava Begunje - Poddobrava NI prisotna)

Zadnji predlog OPPN Begunje center, kjer se tudi vidi smiselnost povezave s Poddobravo:



Pregled dogajanja:

Za izdelavo dokumenta OPPN Begunje Center do l. 2016 občina ni kazala interesa navzlic
obilici  razpoložljivih EU-sredstev 'za razvoj podeželja'.  Zato je Svet KS Begunje 17.01.2015
enotno potrdil predlagana izhodišča razvoja območja Begunje Center in zahteval OPPN.

Šele 03.06.2016 je bil objavljen Sklep župana o začetku postopka.

Občina po tem sklepu prvič naroči Prometni model Begunje. KS-u ga predstavi 07.09.2016.
Ta prometni model 'ukinja' odcep pri šoli in s tem obvoznico, 'hrbtenico' OPPN-ja.

OR v letu 2017 - v času izdelave Osnutka OPPN - izvede spremembo OPR in odcep zbriše.

16.03.2017  KS  Begunje  formira  Odbor  za  prostor  (OP).  Ta  budno  spremlja  planiranje  in
ugotavlja, da je skrb občine za Begunje vse prej kot iskrena, razvojna.

Zaradi sprememb v OPR-ja OR Dopolnjeni osnutek OPPN 22.03.2018 da v javno obravnavo.  



Promet pri POŠ Begunje. Vse gornje v veliko zagato postavlja tudi našo šolo. Odcep od nje
do  Poljč  je  obetal  celovito  reševanje  problematike,  njegova  ukinitev  pa  vse  prostorske
dokumente negira. 

Ureditev  prometa  pri  POŠ  Begunj  je  želja  šole  in  kraja  že  več  kot  dva  mandata.  Po
nekajletnem reševanju za KS nerešljivih problemov,  je  KS (9/2017) urgiral  na OR,  da reši
nevarne šolske poti. Tudi matična OŠ FSF Lesce je prejemala pritožbe staršev. 

Na pobudo OP, 18.10.2017, je svet KS-a sprejel sklep o potrebnem celovitem načrtovanju
šolskega prostora  v  Begunjah.  Ugotovljeno je  bilo,  da občina k  problematiki  ne  pristopa
celostno in šole ne razvija. Šola ima letos že dva oddelka dvojna, ki bosta ostala vso prvo 5-
letko. Že v letošnjem letu je ogromna prostorska stiska, ki jo je v prihodnjem letu potrebno
rešiti. Poleg tega pa je  potrebno pričakovati trend povečanega števila otrok v šoli  tudi  v
prihodnjih letih, zaradi priseljevanja družin v Begunje in več stanovanjskih novogradenj.

Občina na zahtevo po celoviti in dolgoročni rešitvi odgovarja z malenkostno popravljenimi
predlogi in še naprej vztraja z načrtovanjem na premajhnem zemljišču. 

KS zgolj pričakuje načrtovanje celote in zato tudi daje pobudo za OPPN Begunje POŠ, kjer bi
se predvidel in omogočil razvoj šole v bodoče. Naj naštejemo le nekaj trenutnih potreb:

- večje število učilnic  (reševanje trenutne prostorske stiske)

- prostor za učilnico v naravi, šolski vrt, ...

- obnovitev igrišča

Želimo,  da nam občina prisluhne in  da se s  pametnim in  celovitim planiranjem zagotovi
najbolj optimalna poraba prostora in davkoplačevalskega denarja in prepreči situacijo, ko bi
hitra rešitev zgolj enega problema blokirala ves nadaljnji razvoj (npr. postavitev parkirišča na
mesto, kjer bi bilo možno postaviti prizidek za dodatne učilnice, kar bi pomenilo, da bi bilo
potrebno sveže zgrajeno parkirišče porušiti, ter ga ponovno postaviti drugje).

Državna  cesta  R638  skozi  Begunje. Zaradi  opustitve  vzhodne  obvoznice  je  potrebno
obstoječo cesto skozi Begunje posodobiti in prilagoditi današnjim standardom minimalno v
smislu širine in pločnika za zagotavljanje varne poti šolarjem in ostalim pešcem.

Zato smo občini podali pobudo, da zaradi opustitve vzhodne obvoznice, ki bi rešila promet in
varne šolske poti skozi Begunje, prične z aktivnostmi širitve ceste R638 (Žirovnica - Tržič) ter
izgradnje pločnika, saj je to po našem mnenju edina dolgoročno sprejemljiva alternativna
rešitev vendar na našo pobudo prav tako nismo dobili niti odgovora občine.



Poleg zgoraj izpostavljenih treh glavnih prostorskih problemov imamo v KS Begunje še celo
vrsto drugih problemov, v prvi vrsti slaba cestna in ostala infrastruktura, varnost šolskih poti,
vendar smo prepričani, da so ti problemi enaki v vseh krajevnih skupnostih v občini, zato jih
ne izpostavljamo posebej. Potrebo po prednostnem reševanju te problematike je potrdila
tudi anketa izvedena med našimi občankami in občani.

V kolikor  bi  se  kot  kandidat/kandidatka  želeli  pozanimati o podrobnostih oz.  še  o  ostali
problematiki se za organizacijo srečanja obrnite na predsednika Odbora za prostor g. Blaža
Finžgarja (telefon: 041 623 142 e-pošta: blaz.finzgar@siol.net),

S spoštovanjem,

Svet KS Begunje na Gorenjskem

mailto:blaz.finzgar@siol.net

