
   
 

 

 
 

 
 

Voščilo 
 

Spoštovane krajanke, krajani! 
 

Letošnje leto smo se krajani v društvih in v krajevni skupnosti Begunje še bolj 
povezali in stopili skupaj. 
 

S skupnimi močmi in dobro voljo smo okrasili center in glavno ulico z lučkami na 
drevesih, okrašeni so portali oken in vrat na hišah in ustanovah. Glavna ulica je 
praznično odeta, v pričakovanju božiča in novega leta. 
 

Prihajajoči prazniki naj vas osrečujejo, da bi bili zdravi in zadovoljni in da bi s 
polno energije zakorakali v novo leto, 
 

vam želim v imenu sveta krajevne skupnosti Begunje in v svojem imenu 
                                            

 

            Marija Kavčič Zupan, predsednica Sveta KS 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

          

 
 

Delovanje Krajevne skupnosti Begunje je bilo v tekočem letu zelo oteženo. V začetku 
aprila je občina prejela od države novo zakonodajo glede izvajanja javnih naročil za  
izvedbo investicij. Ker so bila razlaganja procedure javnih naročil različna, predvsem 
posledic na sredstvih za financiranje, se  je vse ustavilo. Vse krajevne skupnosti nismo 
mogle izpeljati nobene investicije do oktobra. 
 

V naši krajevni skupnosti smo delno uspeli realizirati rekonstrukcijo ulic v naselju 
Poddobrava – II. faza, kjer smo razpis izvedli že v letu 2016 skupaj za obe fazi. 
 

Predvideno smo imeli namestitev razsvetljave na šolski poti iz Poljč do gasilskega 
doma, a ker ni bil izpeljan javni razpis, je načrt ostal nerealiziran. Iz enakega razloga 
ni bila uresničena osvetlitev parkirišč pri stanovanjskih blokih na Poddobravi.  
 

Upam, da bomo obe investiciji izpeljali spomladi v letu 2017. 
 

Z večletnim varčevanjem sredstev od najemnin grobov smo uspeli sanirati kapo na 
vzhodnem in jugovzhodnem obzidju pokopališča. Saniralo se je tudi del slabega 
obzidja in dodatno so se izdelale delitacije na obstoječi kapi obzidja. 
 

Krajevna skupnost je sodelovala pri organizaciji družabnih in kulturnih prireditev. 
 

V mesecu februarju smo organizirali pustovanje s programom, ki so ga pripravili  
vrtec in osnovna šola Begunje, za veseli zaključek je nastopil tudi čarodej. 

Podružnična šola Be-
gunje je 4. maja 
praznovala 40. oble-
tnico delovanja na tej 
lokaciji in tudi pri tej 
slovesnosti je krajev-
na skupnost sodelo-
vala pri organizaciji.  
 

V mesecu maju 2016 
je dozorela ideja, ki 
so jo krajani že dolgo 
časa premlevali, da bi 
obudili Urhov  se-
menj. Skupaj smo 

stopili: g. župnik Matjaž Ambrožič, turizem, Pub Jurček, gasilci in krajevna skupnost 
ter se dogovorili za organizacijo. Kljub slabemu vremenu je prireditev uspela. 
Dogovorili smo se, da bo 2. Urhov semenj 2. julija 2017.  
 

Svet krajevne  skupnosti  je  razpravljal  in svoja stališča in pripombe za pripravo pros- 
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torskega načrta za Begunje center (OPPN ) posredoval na Občino Radovljica. 
Prostorski načrt je podlaga za projektiranje infrastrukture za potrebe kraja (od 
trgovine, večnamenskega prostora, urejanje prometa za reševanje varnosti v 
cestnem prometu centru Begunj …). 
 

Glavne aktivnosti na tem področju bodo potekale v naslednjem letu, ki se neizmerno 
bliža. Marija Kavčič-Zupan 
 

 

 
 
 
 

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

Preteklo leto smo nadaljevali z uresničevanjem začrtanih ciljev. 
Tudi v tem letu smo velik poudarek dali tekmovanjem ter delu z 
mladimi. 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 11. 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 6. 
mesto.  
 

Naj omenimo, da so 
se članice B glede na 

pretekle uvrstitve na pokalnih tekmova-njih ponovno uvrstile na izbirno tekmova-nje 
za gasilsko olimpijado, ki bo prihodnje leto v sosednjem Beljaku. Članice A, članice B, 
starejši gasilci in mladinci so se preko občinskega in regijskega tekmovanja v Škofji 
Loki v lanskem letu uvrstili na državno tekmovanje, kjer so dosegli odlične rezultate. 
V mesecu avgustu je na letališču v Lescah potekal Firefighter Combat Challenge, kjer 
so naši člani dosegli izjemne rezultate, v štafeti, ki je štela za državno prvenstvo, pa je 
ekipa PGD Begunje  v  postavi  Lovro  in  Lucija  Grubar, Andraž in Domen Grubar, Andraž 
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in Domen Pavlič ter Patrik Sukič osvojila 1. mesto ter tako že drugič zapored postala 
državni prvak. Ekipam in njihovim mentorjem lahko samo še čestitamo in zaželimo 
uspešno naslednje tekmovalno leto. Vse rezultate si boste lahko ogledali na zadnji 
strani novega koledarja. 
 

Na operativnem področju smo imeli 6 intervencij na našem požarnem okolišu, 
sodelovali smo pri iskanju pogrešane osebe in na dveh intervencijah v Radovljici. 
Opravili pa smo 25 prevozov vode na Sveti Peter v sušnem obdobju ter seveda 
opravljali požarno varovanje na vseh prireditvah, ki so bile organizirane v našem 
kraju. 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. V 
mesecu oktobru smo sodelovali tudi na vaji »Potres 2016«, ki je potekala po vseh 
gorenjskih občinah. Na takšnih  vajah si pridobimo izkušnje, ki veliko pripomorejo pri 
reševanju situacij v resničnih intervencijah.  
 

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. 
 

Konec leta vedno obeležimo z izdajo koledarja, ki ga razdelimo po gospodinjstvih na 
našem požarnem teritoriju. Tako smo tudi letos založili preko 600 izvodov koledarja, 
katerega tematika so posnetki našega požarnega okoliša iz zraka, ki nam jih je 
odstopil Jani Kolman, za kar se mu ponovno zahvaljujemo.  
 

V naslednjih dneh se bodo pri vas oglasili pobiralci članarine in prostovoljnih 
prispevkov. Za vse prispevke se vam že vnaprej zahvaljujemo.  
 

Pomagate nam lahko tudi tako, da namenite 0,5 odstotka dohodnine našemu 
društvu. Več si lahko preberete tudi na www.dobrodelen.si, že izpolnjen obrazec in 
ostale povezave pa si lahko natisnete na naši spletni strani www.pgd-begunje.si. 
Naša davčna številka je 88945901. Hvala, ker bose 0,5 odstotka dohodnine, ki bi jih 
sicer dobila država, namenili gasilcem. 
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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 osebnega zdravja, zadovoljstva ter varno in uspešno leto, 
ki je pred nami.  Vaši gasilci 
 

OBNOVLJENA KAPELICA SV.  FLORIJANA 
 

Gasilsko društvo Begunje se posebej 
zahvaljuje vsem krajanom, ki ste nam 
namenili žetone v trgovini Mercator 
Begunje in nam s to donacijo pomagali 
obnoviti že zelo dotrajano kapelico s 
svetim Florijanom ob pokopališču.  
 

Za pomoč pri obnovi se še posebej 
zahvaljujemo: 
 

Slikopleskarstvu Andrej Grubar iz 
Breznice, Kleparstvu Beno Brejc z 
Brezij, Milanu Frelihu z Brezij, Ste-
klarstvu Branko Dvoršak iz Lesc, Janezu 
Ovseniku za obnovo vitrine, Niku 
Zupanu in Matjažu Trčku za ostala 
mizarska dela, Rudiju Dolžanu z Brega 
za obnovo kipca sv. Florijana, Anki 
Medja in Angelci Pavlič za izvezene 
prte, Janku Resmanu za izdelavo križa, 
Denisu Ambrožiču in Nejcu Kralju za 
ureditev okolice, Travnim tepihom 
Krivic za donirane travne tepihe, Petru 
Kolmanu za govor ob otvoritvi, 
Krajevni skupnosti in Turističnemu 

društvu Begunje ter seveda župniku Matjažu Ambrožiču za vso podporo. 
 

Posebna zahvala gre Sonji in Juretu Legatu za dosedanjo pomoč tako pri vzdrževanju 
kot pri obnovi kapelice.  
Sveti Florijan – varuj nas ognja in drugih nesreč.                          Vaši gasilci 
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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 2017! 
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Turistično društvo Begunje 



 
 

Sprevod novembrskih kresničk (TD Begunje) 

 
 
 
 
 

V Poljčah se dogaja! Vsako soboto od 18h naprej na lokaciji Vile Čira Čara odpiramo 
vrata Mladinskemu klubu Garaža. Za vse mlade od 14. leta bo Garaža simbol in 
prostor kreativnosti in druženja, most med lokalnim in globalnim okoljem ter izvir 
sproščanja, osebne rasti in odpiranja svetu »tam zunaj«.  
 

Vse našteto vključuje mlade prostovoljce iz različnih evropskih držav: Nizozemske, 
Francije, Italije, Irske, Makedonije, Nemčije, Gruzije in še mnogo mnogo več. Vsi tisti, 
ki bi se radi družili z vašo generacijo, vsi tisti, ki imate željo pustiti svoj pečat pri 
izpeljavi zanimivih dogodkov in delavnic, ter vsi tisti, ki vam je dolgčas ob sobotnih 
večerih, ste vabljeni, da se pridružite oblikovanju nečesa, kar Begunje še niso imele – 
»Garaže« za mlade!    

#izdelavapohištvaizpalet #jam-sessions #novemožnosti #henganje #placzakreativo 
#goodenergy #zakajne? 
  

Več informacij: David Došenović, 040 507 499, info@zavod-manipura.org 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Želimo vam miren 
božič, v novem letu pa 
obilo zdravja, uspeha in 
osebne sreče. 
 

Družina Avsenik s 
kolektivom Galerije, 
Muzeja in Glasbene 
šole Avsenik 

          
 
 

 

     

 
 
krajankam in krajanom, ki v letošnjem letu praznujejo visok jubilej: 
 

80 let:  
 

Franc Pohar iz Begunj   
Jožefa Pungerčar iz Begunj 
 

Čestitke jubilantom objavljamo v majski številki Krajevnih novic. V zadnji številki sta 
se nam zgodili neljubi napaki, ko smo nenamerno izpustili jubilanta, k jubilantki pa 
napačno pripisali kraj bivališča. Obema se za napako iskreno opravičujemo.   
 

 
 

 

 

 

 

 
 

BOWLING TURNIR 
je potekal v Bowling centru v Lescah med 15. junijem in 25. septembrom 2016. 
Večerni dvoboji naključno izžrebanih dvojic so prinesli izredno zanimive dvoboje. Po  
7 krogih sta zmago slavila Franko Matej iz Kranja in Erni Šolar iz Zapuž s povprečno 
187,8 podrtih kegljev, drugo mesto je pripadlo dvojici Bojan Škulj in Franc Blažič 
(182,2), tretja pa sta bila Vito Grumerec in Nik Jurgele s povprečjem 180,5 podrtih 
kegljev. Najboljši posameznik je bil Matej Franko s povprečno 211,8 podrtih kegljev.  
Nastopilo je 16 parov (32 tekmovalcev in tekmovalk). 
 
 

MEMORIALNI TURNIR SLAVKA GORZETIJA IN TINETA OPALKA 
Tudi v letošnjem letu smo se z organizacijo turnirja v malem nogometu spomnili na 
naša nekdanja soigralca. 14. avgusta smo se zbrali na odlično pripravljeni zelenici v 
centru Begunj in se cel dan družili ob prijetnem sončnem vremenu. Spomini so 
prevladali nad tekmovalnim delom, pa vendarle. Zmagala je ekipa NK Begne, najboljši 
igralec je bil Bojan Nedeljkovič, najboljši vratar pa Mark Pravdič. 
 

»VESELO POD KOSTANJI« 
je tradicionalna prireditev, ki združuje različne vsebine dogajanja v Begunjah. 
Letošnje leto nam je vreme kar nekajkrat ponagajalo, tako da smo nekatere 
prireditve prestavili, nekatere uspešno izvedli, nekatere pa celo morali odpovedati. 
Pa vendarle, pozitivna energija je seveda prevladala, tako da smo uspešno izvedli 
»Odprto prvenstvo v prstometu« (zmagala je dvojica Darko Šolar in Ljubo Ignjatovič) 
– nastopilo je 23 ekip iz cele Gorenjske, tekmovanje v spretnosti »zadeni ajmar« z 49 
udeleženci in razstavo Likovnega društva Linhart. Program je popestril DUO 2 s pevko 
Suzano. 
 

NOGOMETNA ŠOLA 
je  razveseljevala  naše  in  vaše malčke v avgustu, septembru in oktobru. 23  nadebu- 
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Mladinski klub »Garaža« 

Društvo za aktivno preživljanje prostega časa Ejga 

Čestitke  



dnežev (fantov in punc) je sprejemalo znanje starejših igralcev iz Begunj. Šolo, ki je 
bila seveda brezplačna, je vodil Franjo Pogačnik. Šolo bomo nadaljevali v 
spomladanskem delu. 

 

DRUŽABNA SREČANJA POD AVSENIKOVO MARELO 
se vrstijo že sedemnajsto leto in to vsako prvo in tretjo nedeljo v mesecu od 18. do 
22. ure. Družimo se ob prijetni plesni glasbi, klepetu. SREČANJA so tudi priložnost za 
predstavitev aktivnih sekcij Društev upokojencev celotne Gorenjske. Zadnjič letos 
smo se srečali 18. decembra. V goste smo povabili Komorni moški zbor iz Šenčurja. 
Zapeli so nekaj božičnih pesmi in pričarali vesel, prazničen december. Pri Avseniku je 
vedno prijetno in prav vsakogar, ki želi preživeti prijeten nedeljski večer v dobri 
družbi, smo vedno veseli. 
 

NAPOVEDNIK 
 

- Tradicionalni božični večer bo v Jurček pubu v Begunjah. Igral in prepeval nam bo 
Mitja Šinkovec. 
- 1. 1. vam bodo v Jurček pubu od 12. ure dalje brezplačno postregli s pravo govejo 
juho, popoldne pa še z okisano govedino. 
- Če bo zapadlo dovolj snega, bomo spet gradili snežene skulpture. 
- V januarju bomo organizirali (še v okviru prireditev »Veselo pod kostanji«) Turnir 
v igri 4 v vrsto. 
- Februarja pa pričnemo z ligaškim tekmovanjem v priljubljeni igri človek ne jezi se. 
 
     

 
 
 

Kako čas teče in beži, 

le kam se mu mudi? 

Božič prišel bo med nas, 

s toploto zapolnil bo nam čas.  

Se staro leto bo poslovilo,  

prostor novemu naredilo, 

naj bo srečno, veselo, zdravo, 

z mero, ravno pravo. 

(GMJR) 
 

Zahvala vsem, ki ste sodelovali z mano, se družili in zapustili nepozabne trenutke. 
Vsaka zgodba se začne, se razvija in se enkrat konča. Prične se nova in želim ji veliko 
energije in spodbude za nadaljnje delo.    Marija 
 

Koordinatorka:                                        Predsednik DU Begunje: 

                       Marija Finžgar                                                  Marjan Legat                                                     
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AED – zunanji avtomatski defibrilator smo namestili na mesto, ki je dosegljivo ob 
vsakem času in omogoča, da ga lahko uporabi vsak, ki ga potrebuje za reševanje ob 
zastoju srca. Nameščen je v posebni omarici, ki je v zimskem času ogrevana in tako 
omogoča nemoteno delovanje defibrilatorja v vsakem času.     
 

DONATORJI – DEFIBRILATOR Begunje 
 

Tradicija Avsenik, d. o. o.  
 

Turistično društvo Begunje, Krajevna skupnost Begunje, Župnija Begunje, prostovoljni 
prispevki posameznikov, Promas, d. o. o., Mark Toplak, s. p. 
 

Galerija Avsenik-Hohner, Cifra – Franci Pogačnik, s. p., Erik Luznar – Čebelarstvo Luznar, 
KLU-S, d. o. o., Gostilna Pr' Tavčar, Flaška, d. d., Hrovat Rudi, s. p., Franci Petek, Albatross 
Fly, d. o. o., Tomaž Resman, s. p., MD, d. o. o., Krivic travni tepihi, d. o. o., Tiskarna 
Žbogar, d. o. o., Tempo, d. o. o. – Kozmetični salon Ladka, PT Resman, d. o. o., Albastar, 
d. o. o., Mlakar Luka, s. p., Brama, d. o. o., Mojca Bulovec, Finžgar Blaž, s. p., Peter Požar, 
s. p., Avtohiša Golob, d. o. o., Valerija Barber, s. p., in Elektroinštalacije Janez Švab Lesce.    
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Starejši za starejše 

DEFIBRILATOR V BEGUNJAH 



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

OBLIKOVANJE in UREJANJE: PETER KOLMAN 

 

Pokopani iz naše KS drugje: 
1. Kristina Malnar,  

Begunje, roj. 1927 
 
Pokopani v Begunjah: 
1. Darko Heberle, Kranj, roj. 1952 
2. Franc Troha, Avstralija, roj. 1941 
 
 

 
Urhov semenj 2016 
 

 
 

     

 
 

1. Antonija Mikec, Zgoša, roj. 1934 
2. Iztok Vezovišek, Poljče, roj. 1965 
3. Magdalena Košir, Zgoša, roj. 1941 
4. Alojz Gorenc, Zgoša, roj. 1933 
5. Marjan Mohorč, Zgoša, roj. 1938 
6. Janez Janc, Zadnja vas, roj. 1931 
7. Alojzija Pravdič, Begunje, roj. 1934 
8. Slavka Legat, Begunje, roj. 1940 
9. Matilda Kovačič, Dvorska vas, roj. 1937 

10. Marija Leskovec, Begunje, roj. 1920 
11. Ivanka Papler, Poljče, roj. 1925 
12. Vida Hrovat, Begunje, roj. 1929 
13. Angela Domislič, Poljče, roj. 1932 
14. Ivana Krivic, Zgoša, roj. 1927 
15. Pavel Mencinger, Zgoša, roj. 1934 
16. Gabrijel Perko, Begunje, roj. 1923 
17. Ljudmila Jagodic, Zgoša, roj. 1934 
18. Janez Krajnc, Zadnja vas, roj. 1929 
19. Sašo Petrovčič, Begunje, 1985 
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 - 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 € 
 

Položnice za plačilo grobnine za leto 2017  se pripravljajo na občinski upravi in jih 
boste najemniki prejeli na dom. 
 

V primeru smrti oz. za uporabo poslovilne vežice vas prosimo, da obvestite 
krajevno skupnost na GSM 031 389 152, da zagotovimo pripravo poslovilne 
vežice in uredimo potrebno pokopališko evidenco. 
 

 

     

 
 

 

Krajane obveščamo, da storitev KS (plačevanje grobnine, poslovilnih vežic …) ni 
mogoče plačati gotovinsko v pisarni krajevne skupnosti, ampak le preko 
položnice. 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). 
 
 
 

 
 
 

 

Cenik storitev KS Begunje za leto 2017 
 

Uradne ure KS Begunje  
Umrli v letu 2016 


