
   
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Voščilo 
 

Spoštovane krajanke, krajani! 
 

Letošnja jesen se je podaljšala v mesec november in nam namenila veliko toplih 
dni. Čeprav se nam je sneg pokazal samo za vzorec in je hitro skopnel, se bliža 
koledarska zima.  
 

Tudi siničke so priletele na okensko polico in opozorile, da je krmilnica zanje še 
prazna. Kako so vesele in hvaležne, ko so dobile hrano; kar poplesujejo z veje na 
vejo in tudi one čakajo, da bo zapadel sneg. 
 

Naj bodo prihajajoči prazniki tudi čas da se ozremo vase, da storimo kakšno 
dobro delo. Prihajajoči božič naj vas osreči skupaj z vašimi najbližjimi, da bi bili 
zdravi in zadovoljni v prihajajočem letu 2016 vam iz srca želim v imenu sveta 
krajevne skupnosti Begunje in v svojem imenu.                                             

 

Marija Kavčič Zupan, predsednica Sveta KS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

          

 
 

V svetu krajevne skupnosti Begunje smo v tem letu imeli štiri redne in eno izredno 
sejo sveta. 
 

V začetku leta 2015 smo ponovno obravnavali idejne zasnove s predlogi in vsebinami 
za začetek postopka za pripravo prostorskega načrta za urejanje centra Begunj. Že 
več mandatov se je razpravljalo o potrebah, ki jih krajani čutimo v Begunjah, vendar 
nikoli ni prišlo do poenotenja stališč. Največjo potrebo vsi krajani čutimo po novi 
trgovini, zato je potrebno tudi urediti prostorske dokumente. 
 

Pobuda za pripravo osnutka idejne zasnove za OPPN Center Begunje in pobuda za 
pripravo osnutka idejne zasnove za OPPN Turistično-športni center Krpin sta bili 
predstavljeni županu Cirilu Globočniku. 
  

Člani sveta smo na novembrski seji po razpravi o gornjih osnutkih sprejeli dva sklepa, 
ki se nanašata na začetek postopkov pridobivanja prostorskih dokumentov, in smo 
jih poslali županu, da se vključijo v plan proračuna za leto 2016. 
 

V letošnjem letu smo imeli v planu asfaltiranje ulice od hišnih št. 104 do 118. Ker se 
pa na omenjenem področju ni vse uredilo v zvezi z obnovo vodovoda in elektrike, 
smo načrt prestavili na naslednje leto. 
 

Pripravili smo predlog sanacije oz. preplastitev ulic na Poddobravi, kjer je bil samo 
grobi asfalt. Ker se je na seji skupaj s krajani Poddobrave ugotovilo, da je pod 
asfaltom prisotna žlindra, je bilo potrebno ponovno pridobiti najugodnejšo ponudbo. 
V dogovoru s krajani smo z njihovo soudeležbo in investicijskimi sredstvi izvedli 
rekonstrukcijo dveh ulic. Dve ulici pa bosta sanirani predvidoma letu 2016. 
 

V začetku jeseni je bila tudi otvoritev otroškega igrišča ob gasilskem domu v Slatni. 
Pri investiciji je poleg krajevne skupnosti sodeloval tudi Elan Inventa.  
 

Letošnje deževje je povzročilo kar nekaj težav na zalednih vodah. V Poljčah pod Sv. 
Petrom smo pristopili k reševanju zalednih vod s pomočjo GG Bled  (prečni prekop ); 
stroške je krila občina. 
 

Na polju pod Presko je ravno tako problem zalednih vod. Ogled je bil opravljen v 
letošnjem letu. Sanacija bo izvedena v letu 2016. 
 

V KS Begunje imamo kar nekaj poti, ki nimajo statusa – niso kategorizirane. Problem 

je vzdrževanje, ker zanje ni načrtovanih sredstev. Pripravili smo celoten popis s 
slikovnim materialom in ga posredovali na občino z namenom, da se pristopi k 
urejanju kategorizacije. 
 

KS Begunje je poleg navedenih aktivnostih delala tudi na naslednjih področjih: 
• organiziranje pustovanja za otroke, 
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• organizacija proslave ob 70-letnici osvoboditve Begunj, 
• pogostitev starejših nad 80-let, 
• sodelovanje skupaj s TD Begunje in Prostovoljnim gasilskim društvom Begunje na 

skupnih prireditvah. 
 

Vse aktivnosti sveta KS Begunje lahko najdete v zapisnikih na spletni strani občine 
Radovljica pod 'krajevne skupnosti'.  Marija Kavčič-Zupan 

 

 
 
 
 

Leto se nezadržno približuje svojemu koncu, zato vsi pregledujemo 
opravljeno delo. Gasilci se lahko ponovno pohvalimo z uspehi in 
aktivnostmi, ki utrjujejo ugled in povečujejo prepoznavnost 
begunjskih gasilcev širom Slovenije in po svetu. 
 

V tem letu smo nadaljevali z uresničevanjem začrtanih ciljev. Velik 
poudarek smo dali tekmovanjem ter delu z mladimi in glede na 
dosežene uspehe smo lahko več kot zadovoljni. Pionirji, mladinci in 

pripravniki so posegali po najvišjih mestih tako na občinskem kot ostalih tekmovanjih 
v vseh gasilsko-športnih disciplinah. Ekipa mladincev se je na državnem prvenstvu v 
orientaciji uvrstila na 16. mesto, članice pa so tako kot že nekaj let nastopale tudi na 
pokalnem tekmovanju Gasilske zveze Slovenije, kjer so članice B osvojile skupno 3. 

mesto, ekipa članic A pa 
9. mesto. Članice A, 
članice B in starejši 
gasilci so se preko 
občinskega in regijskega 
tekmovanja v Škofji Loki 
uvrstili na državno 
tekmovanje, ki bo v pri-
hodnjem letu. V avgustu 
je na letališču v Lescah 
potekal Firefighter Com-
bat Challenge, kjer so 
naši člani dosegli izje-
mne rezultate. V štafeti, 

ki je štela za državno prvenstvo, je ekipa PGD Begunje v postavi Lovro in Lucija 
Grubar, Andraž in Domen Pavlič ter Patrik Sukič osvojila 1. mesto ter tako postala 
državni prvak. Ekipam in njihovim mentorjem lahko samo čestitamo in zaželimo 
uspešno naslednje tekmovalno leto. Vse rezultate si boste lahko ogledali na zadnji 
strani novega koledarja. 
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Na operativnem področju lahko rečemo, da je bilo letošnje leto eno bolj mirnih. 
Opravili smo preko 20 prevozov vode na Sveti Peter v sušnem obdobju ter opravljali 
požarno varovanje na vseh prireditvah, ki so bile organizirane na našem požarnem 
območju. Ogromno časa je bilo vloženega v izobraževanje operative, kar je seveda 
osnova za strokovno delo na intervencijah. Izvedli smo vse društvene vaje po planu 
zveze in nekaj meddruštvenih vaj ter sodelovali na vseh vajah in praznovanjih 
gasilskih društev v občini. Gasilci smo bili tako kot že vsa leta na obisku v vrtcu 
Begunje in osnovni šoli, kjer smo izvedli vajo evakuacije, da bi  v primeru požara 
lahko hitreje in čim bolj varno zapustili objekt. Istočasno smo jim predstavili naše 
delo ter jih tako na poučen in zabaven način poučili o gasilstvu v domačem kraju. 
Evakuacija je bila glavna tema meseca oktobra – meseca požarne varnosti, zato smo 
v sodelovanju s Psihiatrično bolnišnico izvedli tudi meddruštveno vajo na samem 
bolnišničnem objektu. Seznanili smo se s posebnostmi dela v takšnem objektu v 
primeru požara ter z roko v roki analizirali vajo ter odkrili določene pomanjkljivosti, 
predvsem pri dostopu do objekta, kar pa se bo v prihodnosti odpravilo. 
 

V mesecu varstva pred požarom smo organizirali pregled gasilnikov. Več kot 100 
krajanov je prineslo svoje gasilnike na pregled, nekateri pa so kupili tudi nove, če so 
bili stari že iztrošeni. Tudi v bodoče bomo omogočili krajanom čim lažji dostop do te 
storitve, saj se zavedamo, da samo pregledan in neoporečen gasilnik lahko v 
kritičnem trenutku pomaga pri gašenju začetnih požarov. 
 

Leto 2015 je bilo zelo pestro tudi na področju dogodkov. V mesecu juniju smo izvedli 
dan odprtih vrat, kjer smo širšemu občinstvu pripravili ogled gasilskih vozil, vojaki 
NATO centra odličnosti za gorsko reševanje Poljče so nam prikazali svojo opremo, za 
konec pa so se otroci lahko preizkusili v skokih na Mini Planici. Otrokom smo s 
pomočjo sponzorjev delili brezplačni hot dog in pijačo ter jih skozi igro popeljali v 
svet prostovoljnih gasilcev. Udeležba je bila več kot zadovoljiva, saj se je prireditve 
udeležilo preko 100 otrok s svojimi starši.  
 

Letos je v Begunjah potekal Festival Avsenik, kjer smo sodelovali kot redarji in izvajali 
požarno varstvo prireditve. Sodelujočim članom in članicam se društvo in družina 
Avsenik zahvaljuje za odlično opravljeno delo in pomoč pri izvedbi. 
 

V mesecu novembru smo organizirali tudi sprejem za udeležence tekmovanja 
Firefighter Combat Challenge v Montgomeryu (ZDA) ob prihodu domov. Domen 
Pavlič (PGD Begunje), Matic Zupan (PGD Moste pri Komendi), Sebastjan Vovko (PGD 
Stara Cerkev), Anže Habjan (PGD Podnart), Gregor Stanonik (PGD Gorenja vas), 
Matevž Perne (PGD Vnanje Gorice) in David Črešnovar (PGD Gorenja vas) so postavili 
nov svetovni rekord v štafeti, ki zaradi kazenskih točk ni bil regularen, so tako osvojili 
2. mesto. Z izjemnimi dosežki na tekmovanju so ponesli imena svojih društev ter 
države na drug konec sveta, za dosežene rezultate jim iskreno čestitamo.  
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PGD Begunje 



Konec leta vedno obeležimo z izdajo koledarja, ki ga razdelimo po gospodinjstvih na 
našem požarnem teritoriju. Založili smo preko 600 izvodov koledarja, katerega 
tematika so slike vsem dobro poznanega izjemnega fotografa Francija Kolmana. Za 
sestavo koledarja se zahvaljujemo Bojanu in Janiju Kolmanu ter Sašu Gašperinu.  
 

V naslednjih dneh se bodo pri vas oglasili pobiralci članarine in prostovoljnih 
prispevkov. Za vse prispevke se vam že vnaprej zahvaljujemo, obenem pa vas 
obveščamo, da smo na občnem zboru sprejeli sklep o povišanju članarine za leto 
2016 na 10 € na člana. 
 

Ponovno bi se radi zahvalili vsem članicam in članom, krajanom, podjetjem ter 
organizacijam, ki ste kakorkoli pripomogli k delu in razvoju društva v preteklem letu, 
obenem pa si želimo tudi nadaljnjega sodelovanja. 
 

Ob novem letu vam želimo zdravja, osebnega zadovoljstva ter varno in uspešno leto, 
ki je pred nami.  Vaši gasilci  
 

 
 

 
 
 

ZAMENJAJMO KNJIGO 
 

Otroško igrišče pri Pubu Jurček v Begunjah postaja 
priljubljeno shajališče, od pomladi pa je bogatejše še za 
knjigobežnico. To je lesena hiška, ki jo je postavilo 
Društvo bibliotekarjev Gorenjske. Njen namen je, da 
vanjo odložimo knjigo, ki smo jo prebrali in jo želimo 
deliti z drugimi. Veliko knjig, ki smo jih kupili, namreč 
obleži na domačih knjižnih policah, s knjigobežnico pa 
vas želimo spodbuditi, da jih delite. Zaželeno je, da 
knjigobežnica ne postane odlagališče starih knjig. 
Igrišče privabi veliko družin z majhnimi otroki, ki igro 
lahko prekinejo z  odmorom za pravljico, zato bomo 
veseli tudi otroških slikanic. 
 

Do sedaj se je v knjigobežnici zamenjalo že kar nekaj 
knjig, in sicer od kriminalnih, ljubezenskih in resničnih romanov do zgodb slovenskih 
avtorjev, npr. 5. jezdec, Tik tak, Jaz ljubim New York, Nimfomanka, Jugoslavija, moja 
dežela, Materina ruta, Tinej in Imenovali so jo Dvoje src. Nekaj knjig je bilo tudi v 
nemškem in angleškem jeziku.  
 

Pisatelji z nami delijo zgodbe, mi z vami delimo knjige. Hvala vsem, ki ste do sedaj že 
segli v knjigobežnico. Vse ostale pa vabimo, da se nam pridružite, saj so dolgi zimski 
večeri kot nalašč za branje.  Silva Kos 
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Vstop je prost. Prostovoljne prispevke bomo namenili za otroke iz socialno šibkejših 
družin naše KS. Po koncertu bomo na župnijskem dvorišču nazdravili  

prihajajočemu letu. Lepo vabljeni!  
 

Bliža se najlepši letni čas, poln topline, dobrih misli, lepih želja,  
veselih pričakovanj … V Turističnem društvu Begunje vam želimo lepe praznike v 

toplini doma, brez skrbi in vse dobro v prihajajočem letu. Srečno 2016! 
 

6 

Turistično društvo Begunje 

Iz Knjižnice Begunje 



VABILO 
Turistično društvo Begunje in Knjižnica A. T. Linharta Radovljica vabita na 
predavanje Janeza Žerovca v torek, 29. 12., ob 18.00 v gostišču Draga. Naslov 
predavanja: Božič dr. Jakoba Prešerna na fronti.  
 

Ob 17.40 bo z avtobusne postaje v Begunjah peljal kombi za vse, ki boste 
potrebovali prevoz. Lepo vabljeni! 
 
                    

 
 
 
“VILA ČIRA ČARA” bo kmalu bogatejša za novo igralnico. 
 

Vila Čira čara je svoja vrata odprla v letošnjem marcu z željo, da otrokom in mladim 
ponudimo prijeten prostor za igro, druženje in ustvarjalno preživljanje prostega časa. 
Začeli smo skromno, z enim prostorom za igro in ustvarjanje, a ker je bilo otrok 
vedno več, smo kmalu pripravili dodaten prostor. Kljub temu nam ob petkih, ko je 
obisk največji, postaja že pretesno, zato na vso moč hitimo z urejanjem prijetnega 

podstrešnega prostora, kjer bo 
že med novoletnimi počitnicami 
otrokom na voljo 65 m2 velik 
prostor za igro. 
 

Pri urejanju prostora nam poma-
gajo mladi prostovoljci iz različ-
nih držav, ki jih gostimo v okviru 
projektov Evropske prostovoljne 
službe programa Erasmus+. Po-
leg pridnih rok, ki jih potrebu-
jemo za opravila v hiši in na vrtu, 
se prostovoljci vključujejo v 

aktivnosti z otroki ter pripravljajo program za vrtec v Begunjah in VDC v Radovljici.  
 

Otroci in mladi se lahko vključijo v naslednje dejavnosti: 
- srede ob 16.30 uri: risanje, slikanje in igranje z akademsko slikarko Meto Šolar, 
- četrtki ob 16.30 uri:  gledališke urice, 
- petki ob 16.30. uri: ustvarjanje iz lesa, ročna dela in igranje, 
- sobote ob 10. uri: igranje in ustvarjanje. 
 

Med novoletnimi počitnicami bo Vila Čira Čara odprta od ponedeljka, 28. 12., do 
vključno četrtka, 31. 12., od 10. do 13. ure. Igrali se bomo v novi igralnici ob prijetni 
toploti iz kamina. 
 

Vse dejavnosti v Vili Čira čara so brezplačne. Za več informacij in za prijave smo vam 
na voljo na telefonski številki 051 412 567 (Barbara Otoničar) ali na elektronskem 

naslovu info@zavod-manipura.org . Toplo vabljeni v Vilo Čira čara!                            
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Še eno leto smo obkrožili, 

dobro vzeli, slabo pozabili. 

Pred nami nov začetek se odpira, 

gremo naprej, nazaj se ne ozira. 

Želimo vam veliko sreče, zdravja, predvsem pa dobre volje, 

ta vse težave premaga nam najbolje. (GMJR) 
  

Predsednik DU Begunje:                                        Koordinatorka: 

                              Marjan Legat                                                    Marija Finžgar 
 

 

 

 

 

 
 

POHOD NA ROBLEK  
Tradicionalnega prvomajskega pohoda na Robek se je kljub muhastemu vremenu 
udeležilo 25 pohodnikov. Jutranjo kavico smo si privoščili v Pubu Jurček, krenili v 
dolino Drage, nekaj prigriznili na Poljški planini in dosegli zastavljen cilj Roblekov 
dom, kjer so nam pripravili krasen obrok na žlico. Letošnje leto smo oskrbniku 
Roblekovega doma pomagali prenesti kuhinjske elemente s Poljške planine do 
Robleka. 
 

FESTIVAL »IGRAJ SE Z MANO« 
V soboto, 20. 6. 2015, se je od 10. do 13. ure na športnem igrišču v Begunjah odvijal 
festival »Igraj se z mano«. Festival s svojimi aktivnostmi spodbuja vključevanje otrok, 
mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami v širšo družbo. Na odru so se odvijali 
plesni, glasbeni, pevski, športni in dramski nastopi otrok, hkrati pa ste se lahko 
udeležili različnih zanimivih delavnic. Izdelovali smo mozaike, ptičke iz papirja, etuije 
za robčke, klobučke, slikali na balone, se igrali pirate, spoznali igre iz Madžarske, delo 
veterinarja, pomerili smo se  v gibalnih spretnostih in še marsikaj zanimivega se je 
našlo. 
 

Glavna organizatorja festivala sta Center Janeza Levca Ljubljana in Društvo za kulturo 
inkluzije, lokalni organizator festivala v Begunjah pa je Zavod Manipura iz Begunj na 
Gorenjskem. Na pomoč pa smo priskočili tudi člani Društva EJGA. 
 

MEMORIALNI TURNIR SLAVKA GORZETIJA IN TINETA OPALKA 
Tradicionalni memorialni nogometni turnir je v letošnjem letu (soorganizator je bil 
TVD partizan Begunje) na odlično pripravljeno nogometno zelenico v Begunje privabil 
8 ekip  malega nogometa  iz občin  Radovljica,  Žirovnica in Tržič. Ekipe smo razdelili v  
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Starejši za starejše 

Vila Čira čara, hiša za otroke in mlade v Poljčah 

Društvo za aktivno preživljanje prostega časa Ejga 



dve skupini in na osnovi doseženih rezultatov so se pričeli izločilni boji s križanjem 
skupin. Zmagala je ekipa TVD Partizan Begunje, ki je v finalu odpravila ekipo Veterani 
Begunje z rezultatom 5 : 2. Najboljši igralec je bil Moreno Remškar, najboljši golman 
pa Gorazd Sedej. 
 

OTROŠKI ŽIV – ŽAV 
Konec septembra nam je v sodelovanju z Vilo Čira čara (Zavod Manipura) uspelo 
pripraviti krasno in razigrano nedeljsko popoldne za otroke vseh starosti.  Navduševal 
nas je čarovnik Ferdy, otroci so se pomerili v raznih zabavnih igricah, ki jih je vodil 
nagajivi škrat z gradu Kamen, za poslastico pa smo si ogledali še lutkovno predstavo 
gledališča Makarenko »Kako je Renčo nehal renčati«. Rdeča nit dogajanja so bile 
delavnice, ki so jih pripravili člani Vile Čira Čara in pa seveda nepogrešljive palačinke. 
 

DRUGI TRADICIONALNI TURNIR V PRSTOMETU ZA POKAL JURČEK 
Na turnirju dvojic je v soboto, 10. oktobra, nastopilo 40 igralcev in igralk, med 
katerimi so se preizkusili tudi nekateri neregistrirani igralci. Na odlično pripravljenih 
(travnatih) terenih sta največ zbranosti in natančnosti pokazala Desimir Vukić in 
Jovan Jocić iz Kranja, ki sta osvojila veliki prehodni pokal in manjši pokal v trajno last 
ter vsak svojo medaljo.  
 

V atraktivni disciplini na "AJMAR" je slavil Stane Repovž. Žreb je med vsemi 
prijavljenimi odločil, da na tridnevno razvajanje za dve osebi v Stubiške toplice 
odhaja Marjana Prešern. Res lepo nagrado je prispeval soorganizator A je to pub 
Jurček, kateremu gre poleg društva Ejga in domačih igralcev iz Begunj vsa pohvala za 
odlično organizacijo in potek tekmovanja. 
 

ŽENSKI ROKOMETNI KLUB KRIM MERCATOR 
Ekipa Krim Mercator je nastopala v elitni evropski ligi prvakinj. Žal se jim ni uspelo 
uvrstiti na eno izmed prvih treh mest v svoji skupini, tako da se v naslednjem letu 
selijo v evropsko ligo pokalnih zmagovalk. Vse tri domače tekme (v dvorani v Stožicah 
v Ljubljani) smo si ogledali tudi navijači iz Begunj. Klub nam je omogočil ogled vseh 
treh domačih tekem v Stožicah v Ljubljani (16. 10. – Baia Mare iz Romunije, 30. 10. – 
Rostov Don iz Rusije in 20. 11. – Larvik iz Norveške). Avtobus, ki nam ga pošljejo iz 
Ljubljane, je vedno lepo popolnjen, vendar pa se vedno najde še kakšno prosto 
mesto za ljubitelje in ljubiteljice ženskega rokometa. Za prevoz in vstopnico plačamo 
simbolične 4 €.  
 

DRUŽABNA SREČANJA POD AVSENIKOVO MARELO 
V organizaciji društva EJGA Gorenjska potekajo že šestnajsto sezono družabna 
srečanja. Z Bleda smo se letos preselili v Begunje, kjer so nas pri Avsenikovih prijazno 
sprejeli in nam vsako prvo in tretjo nedeljo v mesecu od 18. do 22. ure odprli veliko 
plesno dvorano. Družijo nas ples ob dobri glasbi Mihe Kralja s pevko, pogovor, 
zabava  in na nobenem srečanju ne pozabimo predstaviti tudi aktivne kulturne skupi- 
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ne in posameznikov iz Radovljice in Gorenjske. Tradicija družabnih srečanj pod 
Avsenikovo marelo v Begunjah dokazuje, kako pomembna sta druženje in sprostitev, 
saj je prav ples eden od prijetnih načinov, da smo stalno vključeni v ritem življenja in 
dnevnega dogajanja. Življenje naj ne gre mimo nas, preživimo ga aktivno. 
Predpraznično srečanje bo že 20. decembra. V novem, mladem letu  se ponovno 
srečamo 10. januarja. Vabljeni v našo družbo, da bomo skupaj preživljali prijetne 
nedeljske večere. 
 

TRIATLON 
- IZBIRANJE OREHOV, KOSTANJA, KROMPIRJA 
- PRSTOMET V AJMAR 
- ČLOVEK NE JEZI SE 
 

To so igre modernega 
triatlona, ki smo ga pri-
pravili v in pred lokalom 
Jurček pub v Begunjah. 
Na sončno nedeljo, točno 
opoldne 29. 11., so člani 
ekip (dva tekmovalca, 
tekmovalki) opravili z 
izredno zanimivim, nape-
tim, nenavadnim in te-
žavnim tekmovanjem. 
Najzagonetnejša je bila 
prva igra. V koš smo 
natresli enako število 
orehov, kostanja in 
krompirja. Igralca sta si 
nataknila rokavico, zavezali smo jima oči. V eni minuti sta morala izbrati kar največ 
orehov in kostanja, ki so prinesli pozitivne točke in kar najmanj krompirjev zaradi 
negativnih točk. Sledil je prstomet v ajmarje, ki so bili postavljeni drug v drugega. 
Tretja igra pa je bila standarden človek ne jezi se. Glavno nagrado, štiri dni v 
Moravskih toplicah za 6 oseb, sta si priigrala člana ekipe »Kr nekej« Moreno Remškar 
in Jure Jemc. 
 

 »RUSKO KEGLJIŠČE« 
Lepa in sončna nedelja je na prizorišče tekme ob nogometnem igrišču v Begunjah 
privabila številne tekmovalce in tekmovalke v izvirni igri zbijanja kegljev na »ruskem 
kegljišču. Vsakdo je imel na voljo 3 krat po tri metre, s katerimi je bilo potrebno 
podreti kar največ izmed devetih postavljenih kegljev. Najbolj uspešen in natančen je 
bil Gašper Pretnar, ki si je prislužil en dan bivanja v A je to pubu Jurček – vse kar 
popije in poje je na račun hiše. 
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Pokopani iz naše KS drugje: 
1. Irena Arh, Begunje, roj. 1962 
 
Pokopani v Begunjah: 
1. Sonja Štefančič, Jesenice,  

roj. 1926 
 
 

IZDALA KS BEGUNJE NA GORENJSKEM, ODGOVARJA MARIJA KAVČIČ ZUPAN  
 ZBRALA: JOŽICA HROVAT, TISK: SALVE, LJUBLJANAE  

OBLIKOVANJE in UREJANJE: PETER KOLMAN 

NAPOVEDNIK 
 

- božični večer s primerno glasbo v A je to Jurček pubu 
- goveja juha in »okisanc« (govedina iz juhe, z jajčki in čebulo) 1. januarja po 12. uri  
- ogled rokometne tekme RK Krim Mercator – SC Municipal Craiova (Romunija), 

petek, 16. 1. 2016 
- turnir v igri »štiri v vrsto« z bogatimi nagradami v januarju 2016 
- pričetek lige v igri »človek ne jezi se« vsak torek med 18. in 22. uro v začetku 

februarja  Franjo Pogačnik 
 

 

 
 

 
 

     

 
 

1. Alojz Stroj, Dvorska vas, roj. 1932 
2. Stanko Iskra, Poljče, roj. 1931 
3. Zora Kralj, Begunje, roj. 1922 
4. Ana Kavčič, Zgoša, roj. 1932 
5. Doroteja Perko, Begunje, roj. 1928 
6. Marija Kavčič, Begunje, roj. 1922 
7. Majda Dimov, Begunje, roj. 1932 
8. Srečko Mlakar, Begunje, roj. 1956 
9. Slavko Avsenik, Begunje, roj. 1929 

10. Jožica Jutriša, Begunje, roj. 1967 
11. Nejc Rihtaršič, Begunje, roj. 2012 
12. Marta Kolman, Dvorska vas, roj. 1927 
13. Roza Zupan, Begunje, roj. 1936 
14. Pavla Vidic, Dvorska vas, roj. 1955 
15. Ana Pohar, Poljče, roj. 1922 
16. Marija Bajt, Zapuže, roj. 1946 
17. Ivan Štenkler, Zgoša roj. 1939 
18. Katarina Ferjan, Zapuže, roj. 1936 
19. Terezija Bergant, Begunje, roj. 1922 
 
 

 

 
 

     
 

 
 

 - grobnina za enojni grob:       21,35 €    
 - grobnina za dvojni grob:    42,70 €  
 - grobnina za trojni grob:     64,05 €      
 - grobnina za žarni grob oz. nišo:    21,35 €       
 - plošča žarne niše:          264,00 € 
 - prvi zakup zemeljskega groba/niše:  213,50 € 
 - uporaba poslovilne vežice:   111,84 € 
 

 

     

 
 

 

Krajane obveščamo, da storitev KS (plačevanje grobnine, poslovilnih vežic …) od 
1. januarja 2016 ne bo mogoče več plačati gotovinsko v pisarni krajevne 
skupnosti, ampak le preko položnic. Položnice krajevne skupnosti lahko brez 
provizije plačate na kateri koli pošti v Sloveniji. 
 

V pisarni krajevne skupnosti pa še vedno urejamo zadeve v zvezi z uporabo 
poslovilnih vežic, najemom novih grobnih mest, spremembo najemnika ... 
 

URADNE URE KRAJEVNE SKUPNOSTI: 
ponedeljek:     9.–12. ure 
četrtek:       14.–17. ure 
 

Preostali čas smo dosegljivi na telefonskih številkah: 031 389 152 (Jožica Hrovat) 
in  031 733 717 (Marija Kavčič-Zupan). 

 
 
 
 
Mešani pevski zbor A. T. Linharta iz Radovljice bo tudi prihodnje leto – 6. januarja 
2016, ob 18. uri pripravil koncert božičnih pesmi na Svetem Petru.  
 
 
 
 

 

Umrli v letu 2015 

Cenik storitev KS Begunje za leto 2016 
 

Obvestilo  

Tradicionalni koncert na Sv. Petru 


