Zapisnik skupnega delovnega sestanka odbora za prostor in
komisije za komunalne zadeve in infrastrukturo na temo 'Prometna
ureditev OŠ Begunje'
Dne: torek, 19.marec 2019, prostori KS Begunje
Prisotni: Peter Kolman, Bogdan Dacar, Jože Hajnrihar, Matjaž Trček, Blaž
Finžgar, Matevž Langus, Bojan Gašperin, Marija Hrovat, Božena Kokalj
Sestanek je bil sklican, da uskladimo stališča in sprejmemo sklepe glede prometne ureditve OŠ
Begunje v okviru KS Begunje.
Jože Hajnrihar in Peter Kolman sta si situacijo ogledala na terenu. 1.faza prometne ureditve je bila
namenjena zagotovitvi dodatnih parkirnih mest in je bila tudi izvedena. Na ogledu je bilo
ugotovljeno, da so parkirna mesta prazna, učitelji še zmeraj parkirajo pri šoli, pod okni, na poti, ki je
varna za dostop otrok v šolo.
Finžgar Blaž predlaga naj ureditev upošteva situacijo kako se bo šola razvijala v prihodnosti, kaj le-ta
res potrebuje, rešitev naj bo enostavnejša od predlagane in manjšimi stroški.
Jože Hajnrihar je predložil svoj predlog oz. popravljen načrt prometne ureditve s parkirišči,
premaknjenim eko otokom in kolesarnico.
Peter Kolman: trend glede števila otrok v prihodnosti ni problematičen, OR bi lahko odkupila
zemljišča na J delu šole in bi se zadeva celostno reševala za potrebe učilnice v naravi, varnejšega
dostopa z igrišča v šolo…
Bogdan Dacar: prav tako podpira celostno ureditev
Marija Hrovat: predlaga rešitev ureditve glede zelenega dela, komu bi to služilo, ceste z vseh strani.
Lahko se ta del sanira z ureditvijo manjše brežine in zelenim pasom dreves vzgojenih na krošnjo,
spodnji del pa bil namenjen parkiranju. Zagotovljena parkirišča in pa zeleni pas z drevesi (senca, manj
hrupa, manj onesnažen zrak…)
Božena in Bogdan se strinjata, da naklon ne bi bil sporen in bi se to dalo izvesti. Dela se lahko po
fazah, zato definirati cone.
Božena Kokalj pojasni parcele, ki jih je občina zamenjala (Elan, pod Ovsenikom, zeleni pas med
ograjo Elana in cesto na Zgoši)
Bojan Gašperin razloži, da je del parcel levo od šole rezerviran za družbene dejavnosti in se sprašuje
glede zamenjave zemljišč pod Markičem, ki so v lasti Sklada kmetijskih zemljišč (Gašperin najem). Ali
je potem zelena površina pri šoli sploh smiselna v takem obsegu.
Matevž Langus je razložil situacijo s sestanka sveta staršev šole. Bistven je varen prihod otrok v šolo.
Blaž Finžgar: učiteljice naj parkirajo na novo zgrajenih parkiriščih in naj se pošlje dopis s strani KS
vodstvu šole.

Seznanili smo se tudi s prijavo glede mosta Krpin-Sveti Peter, ki je bil leta 2003 saniran brez
pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Lastnica zemljišča je OR. Zadeva je stara več kot 15 let in
Marija razloži, da bo KS Begunje poslala samo odgovor na Inšpektorat RS ZA OKOLJE IN PROSTOR, da
o tej zadevi ni bila seznanjena niti obveščena o nadzoru in da so za vsa pojasnila pristojni na OR oz.
takratni župan g. Stušek in predsednik KS Begunje, g. Drago Finžgar.

Sprejeti sklepi:
SKLEP 1: Občini se predlaga, da ureditev OŠ Begunje izvede vsebinsko celostno ter na celotnem
območju šole in ne samo prometne problematike prihoda in parkiranja staršev zgolj v delu območja,
ker je to območje premajhno za kvalitetno in celovito rešitev vse problematike pri POŠ.
SKLEP 2: Zato naj se območje obravnave razširi na celotno območje šole ter dodatno še na
področje južno od šole (parcelne Št. 415/2, 415/4, 94/4, 94/3, delno 1826/4, delno 98/4
ter 416/18)
Sklep 3: Občina naj v ta namen pridobi zemljišče južno od šole. Predlagamo nakup
zemljišča (ali dela zemljišča) 416/18 ali menjavo z zemljiščem 106/15 in 107/3, ki je v
lasti Sklada kmetijskih zemljišč. Zato mora Občina za vsa tri zemljišča uveljavljati
predkupno pravico.
Sklep 4: KS naj od občine pridobi:




pojasnilo čemu je namenjeno območje DI (družbena infrastruktura-izobraževanje)
severno od šole/ceste oz. kakšen je bil namen/cilj rezervacije tega območja za
namen DI
ali se lahko to območje (severno od šole/ceste) prestavi za potrebe šole južno od
šole, območje severno od šole pa se posledično sprosti

Sklep 5: Ureditev šolskega območja naj se ne rešuje z OPPN ampak z direktnim
sodelovanjem predstavnikov KS Begunje, projektanta, OR in šole pri izdelavi nove verzije
projekta. KS in šola morata pred sestankom zagotoviti izhodišča za projektanta (vso
predvideno vsebino, ki jo je potrebno umestiti v celotno povečano območje obravnave).
Sklep 6: Najprej je potrebno zagotoviti varnost otrok, zato podpiramo izvedbo v fazah
tako, da je najprej zagotovljena varnost otrok, ki je pogojena z ureditvijo prometa in
parkirišči, potem pa ostale vsebinske točke.
Sklep 7: V ta namen predlagamo začasno in cenovno čim bolj omejeno izvedbo parkirišč
na SZ delu območja (na zelenici ob križišču), lahko tudi v makadamski izvedbi z namenom
čim hitrejše zagotovitve varnosti otrok.
Sklep 8: Dodatno naj v ta namen KS pošlje šoli poziv, da zaposleni ne parkirajo pod okni
šole ampak na novo zgrajenem parkirišču.

Sestanek je bil zaključen ob 22.00 uri.

Zapisala: Marija Hrovat, Matevž Langus

