
Krajevna skupnost Begunje 
Svet krajevne skupnosti 
 
Datum: 30.09.2019 
 
 

Z a p i s n i k 
6.redne seje sveta KS, ki je bila 30.09.2019 ob 18.30 uri 

v pisarni krajevne skupnosti 
 

Prisotni: Janez Gašperin, Jože Hajnrihar, Marija Hrovat, Sandi Jurejevčič, Matevž Langus, Tjaša Legat, 
                 Mojca Markič, Jožica Režonja in Matjaž Trček 
Opr. odsotni: Liljana Leš in Vesna Papler 
 
Po ugotovljeni sklepčnosti je predsednica predlagala 
 

Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 5. redne seje sveta KS Begunje 
2. Poslovanje KS Begunje do 30.06.2019 in poročilo o stanju na terenu 
3. Predstavitev osnutka odloka o prvih spremembah OPPN za novo pokopališče v 

Begunjah in stališče sveta KS Begunje 
4. Program razvoja in vzdrževanja cest za obdobje 2020-2023 
5. Razno (pobude, predlogi, tekoča problematika…) 

 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
Ad.1.: Na zapisnik 5.redne seje ni bilo pripomb. 
 
Sklep. št.1. Sprejme in potrdi se zapisnik 5.redne seje sveta KS. 
 
Ad.2.: Pregled finančne realizacije je v prilogi zapisnika.  
Komentar je bil na nizko realizacijo odhodkov za investicije in vzdrževanje spomenikov in 
spominskih obeležij. 
Investicija na cesti Begunje 104 – 118 se je pričela šele v drugem polletju, višina sredstev je 
rezultat neporabljenih sredstev iz preteklih let, ki so se varčevala za izvedbo te investicije. 
Šele z majem se je pričelo vzdrževanje okolice 11 spomenikov in spominskih obeležij na 
območju KS. Vzdrževanje zagotavljamo z delom po pogodbi in so obračuni v kasnejšem 
obdobju. 
 
V nadaljevanju je predsednica poročala o delih, ki so bila izvedena od zadnje seje sveta. Popis 
je v prilogi zapisnika. 
Prav tako naloge, ki še niso izvedene in dodatne pobude, predlogi,.. 
Janez Gašperin je opozoril na živo mejo pri hiši Zgoša 6 (pri Klavžarju); Matevž Langus pa na 
neurejene bankine ob cesti Zadnja vas – Mlaka. 
 



Ad.3.: Predsednica je prisotne obvestila, da v času od 20.09. – 21.10. 2019 poteka Javna 
razgrnitev prvih sprememb in dopolnitev OPPN za novo pokopališče v Begunjah. Gradivo je 
na vpogled v prostorih KS in Občine Radovljica. 
Javna obravnava navedenega OPPN-ja bo v sredo, 2.10.2019 ob 15. uri v prostorih Občine 
Radovljica. 
 
Ad.4.: Občina je pripravila program razvoja in vzdrževanje cest za obdobje 2020 – 2023. 
Prioritete so bile pripravljene na podlagi naših predlogov  oddanih na OR ob koncu leta 2018: 
 

1. Ureditev priključka na regionalno cesto Mlaka 
2. Sanacija ceste Lesce – Hlebce - Begunje do križišča 
3. Sanacija ceste Elan - pokopališče staro 
4. Šolske poti  in prometna ureditev OŠ Begunje 
5. Parkirišče pri OŠ Begunje 
6. Ureditev parkirišč za avtodome v Krpinu s potrebno infrastrukturo, plačljivo 

 
Nujno bi bilo dodati še: 

1. Dvorska vas, sanacija ceste Zapuže – Otok – Podvin - težki tovornjaki,  izpostavljeno na zadnji 
7.seji OS 25.septembra 2019 

2. Vasi pod gorami: plazoviti tereni, problemi odvodnjavanje 
3. Umirjanje prometa na območju celotne KS! 

 
Ad.5.: 
a) v novembru poteče najemna pogodba za poslovni prostor (pisarno) Ivana Cingerla. 
 
Sklep št.2.: Najemna pogodba za poslovni prostor Ivana Cingerla  se z aneksom podaljša do 
31.12.2021. 
 
b) Skupina Trim Krpin je poslala prošnjo za finančno pomoč pri nadaljnjem urejanju trim steze. 
 
Sklep št.3.: Skupini Trim Krpin se glede na razpoložljiva sredstva za  2019 ne odobri finančna pomoč 
za nadaljnje urejanje Trim steze.  
 
c) OŠ F.S. Finžgarja nam je poslala nekaj predlogov glede urejanja šolskih poti na območju POŠ 
Begunje;  
- potrebno  znižati nasuti material pod šolo 
- spremljati dogajanje okoli urejanja prometa pri šoli 
- na tablo za parkiranje za potrebe šole navesti omejitev prepovedi parkiranja od 7. – 16 . ure 
 
d) na OR je potrebno poslati vlogo za ureditev prehoda za pešce na Trati; za enkrat so nameščeni 
znaki »otroci na cesti«. 
 
e) V prostorih TD Begunje je v preteklosti enkrat tedensko delovala glasbena šola. Tudi v tem letu bi 
jo želel izvajati Mitja Mastnak. 
 
Sklep št.4.: Svet KS se strinja, da se v pisarni TD Begunje izvaja program glasbene šole. 
Pisno se uredijo odnosi med lastnikom in uporabnikom prostora t.j. KS in TD. 



 
f) Na brv v Zapužah je potrebno namestiti tablo s prepovedjo prehoda za konje. 
 
g) Jožica Režonja opozori na parkiranje tovornjakov v Dvorski vasi in posledično poškodbe na cesti. 
Matevž Langus pripomni, da je potrebno ob obnovah ceste urediti celoten ustroj ceste, zamenjati 
tampon in ne zgolj zgornjo oz. asfaltirano plast. 
 
h) Jožico Režonja zanima kakšno je mnenje  krajevna skupnost glede gojenja umetne trave na 
območju KS, škropljenja,..  
 
i) Glede urejanja enosmernega prometa skozi Zgošo je bila dana informacija, da se pripravlja projekt 
rešitve prometa. 
 
j) Matjaž Trček sprašuje ali je v okviru krajevne skupnosti možno posamezniku izreči kakšno pohvalo, 
zahvalo za opravljeno delo npr. Milki Močnik za zvonjenje ob hudi uri. 
Te prakse do sedaj ni bilo. 
 
k) Jožica Režonja opozori še na predstavitev predlogov OPPN Begunje, g. Urbanca, ki je sklicana na 
predlog predsednika DU, g. Vrečka, sklicatelj pa je KS.  Predsednica KS je pojasnila, da se je odločila za 
takšen korak, da se seznani vse povabljene (GD, OŠ Begunje, Avsenik, člani sveta KS, PBB, lokalno 
skupnost…) o Urbančevi pobudi. Pove, da njegovo delo ni bilo naročeno s strani KS niti s strani OR.  
Meni, da mu je kljub vsemu, treba dati priložnost in vsak bo imel tudi možnost izraziti svoje mnenje. 
O omenjeni zadevi bo odločal Odbor za prostor, sklepe pa bo sprejel svet KS. 
 
l) Matevž Langus je podal pojasnilo glede nevarnih psov v Slatni. Pristojne službe so bile opozorjene 
vendar se izogibajo ter zadevo prelagajo drug na drugega. Nobeden si ne upa ukrepati in prihaja do 
groženj.  
 
m) Odbor za pripravo Urhovega semnja je na sestanku  pozitivno ocenil izvedbo letošnjega semnja 
sploh glede na zelo vroče vreme. 
Strošek krajevne skupnosti (majice, panoji, pihalni orkester, piškoti in boni za malico)  za izvedbo je 
bil 
1.939,56 €. Po prejetih donacijah Župnije Begunje v višini 205,00 € in TD Begunje v višini 500,00 € je 
končni strošek 1.234,56 €. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 
 
 
Zapisala:                                                                                                                  Predsednica sveta KS: 
Jožica Hrovat                                                                                                          Marija Hrovat 
 
 


