
Krajevna skupnost Begunje 

Svet krajevne skupnosti 

 

Datum: 27.01.2023 

 

 

Z A P I S N I K 

2. redne seje sveta KS Begunje, ki je bila 27.01.2023 ob 19.00 uri 

v pisarni krajevne skupnosti 

 

Prisotni: Janez Gašperin, Marija Hrovat, Sandi Jurejevčič, Rok Justin, Klemen Lukman, Mojca  

                Markič, Andreja Mrak, Vesna Papler, Jože Resman in Maja Turk 

Opravičeno odsoten: Srečko Klukovič 

 

 V uvodu je predsednica obrazložila, da je zaradi obravnave osnutka proračuna občine za leti 

2023 -2024  v naslednjem tednu, ocenila da se svet mora sestati. 

Po ugotovljeni sklepčnosti je predlagala 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Potrditev zapisnika korespondenčne seje sveta KS Begunje 
2. Osnutek odlokov o proračunih Občine Radovljica za leto 2023-2024 za KS Begunje  
3. Statut KS Begunje (odbori) 
4. Razno  
 
 
Dnevni red je bil sprejet brez dopolnitev oz. pripomb. 
 
Ad.1.:  Člani sveta so bili seznanjeni z zapisnikom korespondenčne seje. Stališče je bilo poslano 
občini Radovljica. 
 
Sklep.št.1.: Zapisnik korespondenčne seje je bil potrjen z udeležbo na dopisni seji (9 glasov). 
 

Ad.2.: Osnutek proračuna so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. Predsednica je 

poročala, da je večina projektov v naši KS prestavljeno v kasnejše obdobje, proti koncu 

mandata. Poudarek je bil predvsem na najbolj pereče in aktualne projekte, navedene v 

nadaljevanju. 

Pripombe na osnutek proračuna za 2023-2024-KS Begunje: 

1. ŠOLSKO IGRIŠČE-OŠ Begunje: obljuba s strani g. župana za obnovo v letu 2023, sredstva se 

namenjajo šele v letu 2025, kar je popolnoma nesprejemljivo glede na trenutno stanje 

igrišča; 



2. VEČNAMENSKI OBJEKT PGD IN KS BEGUNJE: 2023-2024 planirana izdelava projektne 

dokumentacije za pridobitev GD in PZI. V letu 2025 predvidena šele 1.faza prestavitve 

telefonske centrale, ki naj bi jo financiral Telekom.  

3.  PROMET V NASELJU ZGOŠA -ni obljubljene razširitve uvoza pri baru No Limits, prav tako 

se pri osnutku proračuna izvedba zamika v leto 2026.  

4. POKOPALIŠČE KRPIN: zamik v leto 2025 in 2026 

 

Urejanje dveh ključnih točk v prometu: 

 

1. UREDITEV PARKIRIŠČA IN PROMETA V KRPINU: postavitev zapornice pri vodarni 

Mravlinc 

2. PROMET V DOLINI DRAGE z ureditvijo parkirišč in postavitev zapornice 

 

Ob tem se postavlja vprašanje, kam so bila prerazporejena sredstva, ki so bila prvotno 

namenjena navedenim projektom. 

V osnutek proračuna so zajeti še naslednji  projekti v naši KS: 

1. Sanacija brežine pri Plečnikovem paviljonu v letu 2023 

2. Cesta Lesce – Begunje  v letu 2027 

3. Priključek cesta na Mlako v letu 2025, ko je zato namenjenih 107.000 € 

V proračunu pa ni predvidena izgradnja kanalizacije na območju naše KS (Zapuže, Dvorska 

vas;..). 

Sklep. št.2.: Svet KS Begunje predstavljenega osnutka proračuna občine Radovljica za leti 

2023 in 2024 ne podpira v točkah, ki se tičejo KS Begunje. 

V prilogi original zapisnika sta tudi tabeli s finančnimi podatki proračuna KS za leti 2023 in 

2024. 

V letu 2023 je predvidenih 48.300 € za investicije. Znesek vključuje tudi presežek oz. 

prihranjena sredstva letošnjega leta. Sredstva so namenjena ureditvi (preplastitvi) ceste v 

Dvorski vasi in ulice do hiše Poljče 24/a. Glede na to, da to cesto uporablja tudi Agrarna 

skupnost Poljče za odvoz lesa, je pred tem z njo potreben dogovor. 

 

Ad.3.: V skladu z 20. členom Statuta KS , svet krajevne skupnosti lahko imenuje stalne oz. 

začasne odbore. Glede na to, da večina odborov v preteklem mandatu ni bilo aktivnih, 

predlagamo imenovanje le dveh odborov; ostalih odborov ne bo oz. bodo imenovani po 

potrebi. 

 

 

 



1. Pokopališki odbor : 

Marjan Legat 

Dr. Matjaž Ambrožič 

Blaž Finžgar 

Drago Zupan 

 

2. Odbor za prostor  se dopolni na naslednji seji: 

Božena Kokalj 

Bogdan Dacar 

 

Odgovor na vprašanje Roka Justina o vlogi odbora za prostor je, da so odbori pomoč pri delu 

sveta KS. O svojem delu, predlogih,.. poročajo svetu. Svet KS je organ, ki zadeve posreduje 

naprej. 

 

Ad.4.:  

a)  Janez Gašperin poroča o seji Odbora KS, ki se ga je udeležil namesto predsednice. Na 

sestanku ni bilo govora o proračunu za kar je sklican sestanek v ponedeljek. 

Na sestanku sta bila  izvoljena predsednik in namestnik (Grega Remec in Marija Hrovat) ter 

obravnavan  sklep o dežurni pogrebni službi. Izbran izvajalec je pogrebna služba Navček iz 

Visokega, ki pokojnega pripelje na določeno mesto. Od tam pogrebne storitve opravi izbrana 

pogrebna služba. 

 

b) Na vprašanja glede proračunskih sredstev predsednica odgovori, da ni zagotovila, da 

planirana sredstva za investicije  iz proračuna tudi dobimo, razen sredstev krajevne skupnosti. 

Ponudbe za investicije praviloma zbira občina, lahko po dogovoru tudi krajevna skupnost. 

Evropska sredstva na podlagi projektov lahko črpa le občina. 

Rok Justin pripomni, da bo veliko sredstev namenjenih izgradnji Regijskega reševalnega centra 

in se lahko realizacija drugih projektov še dodatno zamakne v kasnejša leta. 

 

V participativnem proračunu je za KS Begunje, Mošnje in Otok planiranih 40.000 €, glasovanje 

o predlaganih projektih bo potekalo februarja. 

 

c) Begunjski fantje in dekleta so zaprosili za pomoč pri organizaciji prireditve »Vleka ploha v  

Begunjah.« 

 

Sklep št. 3.: Svet KS odobri sredstva v višini 300,00 € za pomoč pri organizaciji prireditve 

»Vleka ploha v Begunjah«. 

 

d) Prejeli smo tudi vlogo za pomoč pri organizaciji »Božička«. Po razpravi, da je pri organizaciji 

prireditve potrebno pripraviti finančno konstrukcijo, da ni finančnega poročila je bil sprejet 

 

Sklep št.4.: Organizator prireditve »Prihod Božička« naj pošlje finančno poročilo in 

razdelitev stroškov, nakar bo svet vlogo ponovno obravnaval. 



e) Janez Gašperin opozori na dve moteči zadevi in sicer:  zakaj veriga ob nogometnem igrišču 

in odlagališče odpadkov ob transformatorju na robu igrišča. 

Uporabnika igrišča, TVD Partizan opozorimo na odlagališče odpadkov, s pripombo da ostanki 

košnje ne sodijo na to mesto. 

 

f) Andreja Mrak prisotne seznani, da je sredi vasi Slatna transformator in če bi svet Elektru 

poslal predlog za prestavitev kljub že prejetemu odgovoru, da glede sevanja zadeva ni sporna. 

 - Nadalje jo zanima kdaj bodo vasi Podgore vključene v program aglomeracije?  Nimamo 

informacije. 

Andreja Mrak pripravi dopis in ga pošljemo občini Radovljica. 

- Opozori na premajhno število svetilk javne razsvetljave ob državni cesti – razsvetljava se ureja 

sočasno z drugo  infrastrukturo. 

 

g) Rok Justin poroča, da mu je Matevž Langus že dal dostop za vse strani, da bo pripravil testno 

okolje in predlog kako naj bi zadeva zgledala. Predlaga, da se enkrat tedensko nekaj objavi , 

da zadeva zaživi, dodatno tudi facebook. 

 

h) Andreja Mrak predlaga, da bi razmišljali o možnosti enotne novoletne osvetlitve kraja kot 

npr. Kranjska Gora.  

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20,45 uri. 

 

Zapisala:                                                                                                      Predsednica sveta: 

Jožica Hrovat                                                                                                              Marija Hrovat 

 

 

 

 

 

 

 

 


