KAKŠNA BI BILA OBČINA LESCE - BEGUNJE?
1. UVOD
Razvojna problematika Krajevne skupnosti Lesce je bila objavljena v Krajevnih novicah (marec 2021), v Krajevni
skupnosti Begunje pa je bila objavljena na spletni strani.
V maju je bila izvedena anketa med prebivalci Krajevnih skupnosti Lesce in Begunje, s katero se je ugotavljalo,
ali krajani poznajo razvojno problematiko, kakšne imajo predstave o tem, kako bi lahko učinkoviteje razreševali
probleme, in ali menijo, da bi morda laže vplivali na razvoj okolja kjer živijo, če bi se organizirali v občini, ki bi
pokrivala območje sedanjih Krajevnih skupnosti Lesce in Begunje.
Rezultati omenjene ankete v Krajevni skupnosti Lesce so pokazali:
 število prebivalcev KS Lesce
(na dan 1.1. 2020)
 število polnoletnih prebivalcev
 anketiranih je bilo
 v zvezi z razvojno problematiko jih je menilo,
da so potrebne spremembe
 da obstaja možnost sprememb v sedanji občini
Radovljica jih je menilo
 Da so krajani pripravljeni podpreti pripravo in aktivnosti,
za s spremembo dela in ustanovitev Občine Lesce - Begunje
jih je menilo
Rezultati enake ankete v Krajevni skupnosti Begunje so pokazali:
 da so krajani pripravljeni podpreti pripravo in aktivnosti,
za s spremembo dela in ustanovitev Občine Lesce - Begunje
jih je menilo

3496
2899
597
75,54 %
26,80 %

89,61%

77,20%

Do razvojnih problemov v Krajevni skupnosti Lesce se je opredelil župan občine Radovljica, Krajevna skupnost
Lesce pa je do njegovih navedb pripravila svoja stališča, ki so objavljena na spletni strani Krajevne skupnosti
Lesce.
V nadaljevanju so prikazani podatki o tem, kakšna bi bila OBČINA LESCE - BEGUNJE, če bi bila ustanovljena,
seveda skladno z veljavno zakonodajo in po predpisanih postopkih.

Pravna podlaga je v Ustavi Republike Slovenije(9. člen, 44. člen) in
Zakonu o lokalni samoupravi (12. člen).



Pobudnik za sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij je lahko vsak poslanec
Državnega zbora Republike Slovenije.



Prebivalci območja, ki predstavlja bodočo novo občino, se o svojem
interesu izrečejo na posvetovalnem referendumu, če ga Državni zbor
razpiše na podlagi pobude.



O ustanovitvi nove občine odloči Državni zbor Republike Slovenije, ki
v nadaljevanju razpiše volitve v novi občini.

Navedeno pomeni, da imajo državljani Republike Slovenije pravico odločati o ustanovitvi nove občine.
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2. PRAVNA PODLAGA

3. IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA USTANOVITEV OBČINE
IZPOLNJEVANJE
POGOJA
Krajevna skupnost Lesce in Krajevna skupnost Begunje imata skupaj
5780 prebivalcev, predpisano najmanjše število je 5000 prebivalcev.

DA

Popolna osnovna šola je v Lescah, v Begunjah pa je podružnična
osnovna šola.

DA

Primarno zdravstvo je zagotovljeno v Zdravstvenem domu Radovljica,
poleg tega na področju zdravstva deluje Psihiatrična bolnišnica Begunje
in šest privatnih specialističnih ambulant s koncesijo.

DA

Komunalna oskrba s pitno vodo, odvajanjem in čiščenjem odpadnih
voda in oskrba z električno energijo je zagotovljena v Komunali
Radovljica d. o. o, Elektro Gorenjska d. d., Kranj, svoje storitve na
področju kabelske TV in interneta zagotavljata KTV_Telemach in
Telekom Slovenija.

DA

Poštne storitve zagotavlja Pošta Slovenije preko enote v Lescah in
Begunjah.
Knjižnična dejavnost (splošna) je zagotovljena v Knjižnici Antona
Tomaža Linharta v sestavi katere sta knjižnici v Lescah in Begunjah.
Osnovna in podružnična šola imata svoji šolski knjižnici.

DA
DA

Prostori za opravljanje dejavnosti lokalne samouprave so zagotovljeni v
prostorih sedanjih krajevnih skupnosti.

DA

Lekarniško dejavnost zagotavlja Gorenjska lekarna Kranj, ki ima
lekarno tudi v Lescah.

DA

Osnovna živila in življenjske potrebščine so zagotovljena v velikem
številu tovrstnih trgovin: Mercator d. d., Hofer Lesce, Lidl Lesce, Eurospin
Lesce, Tuš Lesce, Pekarna Magušar, Pekarna Europa, Mesarija Mlinarič
itd.
DA
Oskrbo s tehničnim blagom zagotavljajo Merkur d. d., DOM Žabnica d.
o. o., Mavrica d. o. o., Pohištvo Žaklej, Kaplja, Trgos itd.
DA
Bančne storitve zagotavljajo Gorenjska banka d .d. Kranj, Nova KBM
Maribor d.d., Poštna banka Slovenije, Deželna banka d. d. Ljubljana

DA

Ali preostanek občine Radovljica izpolnjuje pogoje, ki jih določa
zakon, če se iz nje izloči območje Lesc in Begunj?

DA
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Izpolnjeni so vsi pogoji za delovanje OBČINE LESCE - BEGUNJE.
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4. OBMOČJE OBČINE LESCE - BEGUNJE IN ŠTEVILO
PREBIVALCEV TER VOLILCEV, POVRŠINA
LESCE
Sedanji območji Krajevne skupnosti Lesce in Krajevne skupnosti Begunje
število prebivalcev (vir podatki za volitve 2018)
delež prebivalcev
število volivcev
delež volivcev
površina v km2

BEGUNJE

SKUPAJ

3496
2284
5780
60 %
40 %
100 %
2899
2023
4922
59 %
41 %
100 %
8,83 km2
31,54 km2 40,37 km2

5. OBČINSKA UPRAVA IN UPRAVNA ENOTA

Po vzoru primerljivih občin bi bila občinska uprava organizirana kot enovit organ.

8 do 11
uradnikov

Storitve upravne enote so zagotovljene v sedanji Upravni enoti Radovljica in zato
ne bodo potrebna dodatna sredstva iz državnega proračuna.
DA
6. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI - PRORAČUN OBČINE LESCE - BEGUNJE
V analizi so prikazani primerljivi podatki za leto 2019 - Občine Radovljica, PODATKI ZA OBČINO LESCE –
BEGUNJE (OLB) in povprečje sedmih primerljivih občin (Cerklje, Gorenja vas, Ig, Moravče, Pivka, Naklo, Polzela,
Prebold).
OBČINA
LESCE BEGUNJE
OBČINA
SORAZMERNI
RADOVLJICA DEL

OBČINA
LESCE BEGUNJE S PRIMERLJIVE
KOREKCIJO OBČINE (7)

18.161
12.034

5.515
3.655

5.902
3.312

6.430
3.701

6.127

1.860

2.590

2.729

Analiza kaže, da bi OLB imela proračun približno 6 milijonov EUR in bi razpolagala po pokritju zakonsko
določenih izdatkov še z 2,5 milijoni EUR sredstev za program investicij in transferjev.
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Stran

prihodki v proračun (2019) - za OLB je
izračunan znesek kot sorazmerni del
proračuna sedanje Občine Radovljica z
upoštevanjem nekaterih značilnosti nove
občine OLB
odhodki proračuna za tekoče poslovanje
odhodki proračuna vključno s presežkom
prihodkov nad odhodki za investicijske
odhodke in transferji
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v 000 EUR

7. O KAKŠNIH VREDNOSTI SEDAJ ODLOČATA KRAJEVNI SKUPNOSTI LESCE IN BEGUNJE
Podatki iz javno objavljenih poročil za leto 2020

Skupaj prihodki

120.647,00 €

37.238,00 €

49.379,00 €

21.824,00 €

Od tega :
Prihodki od premoženja
Prejete donacije
Prihodki iz občinskega proračuna

4.120,00 €
67.146,00 €

0
15.413 ,00€

Sedanji položaj krajevnih skupnosti bi se v pogojih nove občine močno spremenil. Primerjava sedanjega
finančnega položaja krajevnih skupnosti ni primerljiva s projekcijo bodočega proračuna OLB, ker Občina
Radovljica iz proračuna namenja del investicijskih sredstev tudi v Krajevno skupnost Lesce in Krajevno
skupnost Begunje. Koliko je teh sredstev, Občina Radovljica ne objavlja. Nesporno pa analiza kaže, da bi
se obseg sredstev s katerimi bi razpolagali občani v novi občini ZELO POVEČAL, kar bi omogočalo dokaj
hitro razreševanje razvojne problematike in izboljšanje infrastrukture ter pogojev življenja občanov.
ZAKAJ BI SE TEMU ODREKLI?

8. ZAGOTAVLJANJE ENAKOPRAVNOSTI IN URAVNOTEŽENEGA RAZVOJA

Delež prebivalcev :
Delež volivcev :

Lesce 61 %
Lesce 60 %

Begunje 39 %
Begunje 40 %

Število svetnikov v občinskem svetu:
Število volilnih enot :
2

10
1 Lesce

6
1 Begunje

Poraba proračuna:
v razmerju s številom prebivalcev
in prispevkom v proračun cca.

60 %

40 %

Razpoložljivo za investicije in transferje

1,5 mio EUR

1 mio EUR

Lesce, 21. 6. 2021
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Pripravila koordinacija
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Enakopravnost se zagotovi s samostojnima volilnima enotama, česar krajevni skupnosti v
Občini Radovljici nimata.
Razvojna uravnoteženost območij občine se doseže z vlaganji glede na prispevke v proračun in
v razmerju s številom prebivalcev iz krajevnih skupnosti.
Tako zasnovani enakopravnost in razvojna uravnoteženost se zagotovi s Statutom nove občine
Lesce - Begunje.

