
 

 
 

 
 

Voščilo 
 

Spoštovane krajanke, krajani! 
 
 
 

Prihaja zimski čas, čas miru in čas luči. Naj se v tem času naša srca napolnijo s 
toplino, ljubeznijo, radostjo in pričakovanji. 
 

Želim, da bi prihajajoče leto prineslo vsakomur izmed nas zdravje in veselje ter 
košček sreče, ki naj se pomnoži med vse ljudi. Vzemimo si čas zase in za svoje 
bližnje. Podajmo roko tudi neznancu, voščimo mu miru in sreče. Začutili bomo, da 
je tudi njemu lepo. 
 

Voščim vam srečne in zadovoljne bližajoče se božične in novoletne praznike.
                                            

 

            Marija Kavčič Zupan, predsednica Sveta KS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 
 

Tudi v letu 2017 so se težave z urejanjem dokumentov za razpise investicij kar 
nadaljevale. 
 

Tako je naša krajevna skupnost prišla do odobrene investicije za javno razsvetljavo  
od gasilskega doma do RC Poljče šele v mesecu novembru. Z gradbenimi deli se je 
pričelo šele konec preteklega meseca. Zaradi težav s slabim vremenom so bila dela 
prekinjena, upam pa, da bodo luči zasvetile za prihajajoče praznike. 
 

Prvotno načrtovane investicije rekonstrukcije makadamske ceste od hišne št. 104 do 
št. 118 nismo mogli izvesti, ker so 
predračunska sredstva vrednostno 
presegala višino naših odobrenih 
sredstev za investicije. Ker je pa 
vzporedno potrebno urediti še 
priključek pitne vode in odvodnja-
vanje meteornih voda, se je 
predračun investicije še povečal. 
Odsek te makadamske ceste je v 
planu že pribl. 10 let, zato končno 

upam, da bomo skupaj z občino to vendarle realizirali v letu 2018. 
 

V tekočem letu je Krajevna skupnost Begunje v sodelovanju s Turističnim društvom 
Begunje, Občino Radovljica, najemnikom koče na Sv. Petru, Milko Močnik in lastniki 
vikendov zbrala sredstva za sanacijo ceste na Pleče in vlake do Sv. Petra. Sanacijo je 
izvedel GG Bled. 
 

Svet Krajevne skupnosti Begunje je v začetku marca potrdil predlog ustanovitve 
odbora za prostor, ki naj bi pomagal s predlogi in nasveti na področjih, kot je OPPN 
Center Begunje, reševanje odprtih vprašanj okrog ureditve pred Podružnično šolo 
Begunje, varnost v cestnem prometu pri vključevanju otrok iz stranske ulice na 
državno cesto … 
 

V oktobru je občina predstavila osnutek predloga Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za center Begunje. Člani odbora za prostor so pripravili 
pripombe in predloge, za katere menimo, da so za kraj ključnega pomena, in jih 
poslali predlagatelju. 
 

Z dobrim sodelovanjem Župnije Begunje, Turističnega društva Begunje, Puba Jurček, 
PGD Begunje in krajevne skupnosti nam je poleti uspelo speljati 2. Urhov semenj. 
 

Ob koncu novembra je v Radovljici Turizem Radovljica pripravil delavnico pod 
vodstvom Sabine Šegula za pletenje girland – vencev za praznično okraševanje. 
Begunje smo bile številčno zastopane. Sodelovala je tudi moška ekipa, ki je pomagala                  
. 
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Begunje na Gorenjskem, 20. december 2017, št. 45 

Delo Sveta KS Begunje v letu 2017 
 



da smo skupaj okrasili portale vrat in oken glavne ulice v Begunjah. 9. decembra je 
turistično društvo organiziralo prižiganje lučk in Begunje so res praznično odete. 
 

Na občino smo poslali kar nekaj pobud in predlogov s področja varnosti v cestnem 
prometu, reševanja menjave zemljišč, problematike infrastrukture – cesta na Mlako, 
cesta v jedru Dvorske vasi, predlog kategorizacije cest, na katere še pričakujemo 
odgovore s strani odgovornih Občine Radovljica. 
 

        Marija Kavčič Zupan 
 

 

 
 
 
 

Leto se nezadržno približuje svojemu koncu in 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. 
 

V tem letu smo nadaljevali z uresničevanjem začrtanih ciljev. Velik 
poudarek smo 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 pionirjev pa se je uvrstila na državno 
prvenstvo, ki bo potekalo v letu 2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervencija 
v Elanu,  
26. 10. 2017 

 

V septembru je v Radovljici potekalo tekmovanje 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 Pavlič ter 
Patrik Sukič osvojila  1. mesto ter tako že tretjič zapored postala državni prvak.  
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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 4 intervencije na našem požarnem okolišu ter 
sodelovali na treh intervencijah izven našega požarnega okoliša. Opravili smo preko 
20 prevozov pitne vode 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. Na takšnih  
vajah si pridobimo izkušnje, ki veliko pripomorejo pri reševanju situacij v resničnih 
intervencijah. Gasilci smo bili tako kot že vsa leta na obisku v vrtcu Begunje in 
osnovni šoli, kjer smo izvedli vajo evakuacije, da bi lahko v primeru požara otroci in 
zaposleni 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 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 lahko samo pregledan in neoporečen gasilnik v 
kritičnem trenutku pomaga pri gašenju začetnih požarov. 
 

Omeniti moramo tudi, da se naši člani izobražujejo na področju prvih posredovalcev. 
Prvi posredovalci so tako rekoč »podaljšana roka« nujne medicinske pomoči, seveda 
s hitrejšo odzivnostjo, saj je čas ključen pri tovrstnih intervencijah. Trudimo se, da bi 
to znanje in veščine pridobil širši krog ljudi, saj se s tem zvišuje možnost preživetja v 
dani situaciji. Zato bomo v prihodnjem letu poskušali predstaviti osnovne postopke 
krajankam in krajanom, o čemer boste pravočasno obveščeni. V letošnjem letu so 
naši člani – prvi posredovalci opravili dve intervenciji. 
 

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 fotografije našega kraja, ki so nam jih odstopili različni avtorji, 
za kar se jim 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 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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PGD Begunje 



Ponovno se iskreno zahvaljujemo vsem članicam in članom, krajanom, podjetjem ter 
organizacijam, ki so 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 

 

O kresi se dan obesi, grad Kamen, 23. junij 2017 
 

 
 

Kosci in grabljice na Robleku, 5. avgust 2017 
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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!  
 

Smo se pa tudi v letošnjem trudili, da smo bili prisotni med krajani tako z različnimi 
prireditvami kot tudi z lepšanjem kraja, da bi se gostje in krajani v Begunjah počutili 
čim bolj prijetno in dobrodošli.  
 

Izpeljali smo kar nekaj prireditev ali bili soorganizatorji – materinski dan, Begunjska          
. 

6 
 

Turistično društvo Begunje 



avantura, O kresi se dan obesi na gradu Kamen, Sprevod novembrskih kresničk, Prižig 
lučk v decembru, sodelovali smo pri Urhovem semnju in prireditvi Košnja pri 
Roblekovem domu na Begunjščici. Nekaj prireditev v kraju pa smo tudi finančno 
podprli. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem posameznikom in organizacijam, s 
katerimi dobro sodelujemo in so nam tudi pomagali pri naših prizadevanjih in 
organizaciji različnih dogodkov v kraju (krajevna skupnost, gasilci, društvo 
upokojencev, društvo Ejga …).  
 

Skrbimo tudi za urejenost centra Begunj z zasaditvijo in skrbjo za okrasno cvetje ter 
urejanjem okolice TIC-a. Kot društvo smo prejeli priznanje za urejenost krajev na 
Gorenjskem v okviru projekta Turistične zveze Slovenije »Moja dežela – lepa in 
gostoljubna« pod sloganom Dober zgled, drobne posebnosti, ki bogatijo kraj. V juniju 
smo obnovili vaško korito pri Strevcu in zraven postavili informativno tablo.   
 

Letošnje poletje smo pričeli s tesnejšim sodelovanjem z javnim zavodom Turizem in 
kultura Radovljica. V poletnih mesecih je tako mesto pisarne TIC-a Begunje zasedel 
Sašo Gašperin, kar je pomenilo, da je bilo obiskovalcem na voljo več časa za 
informacije, vodenje po kraju, podpora domačim turističnim delavcem in razvijanju 
novih programov.   

 

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 2018! 
 

 

                    
 
 
 

Vse vaščane vljudno vabimo, da se nam pridružite na glasbenih večerih: 
 

Ansambel "Igor in Zlati zvoki" praznuje 25. obletnico, čestitajte mu tudi vi v petek, 
22. 12. 2017. Gosti večera so Fantje s Praprotna. 
 

Predsilvestrsko vzdušje vam bo pričaral Ansambel Zupan v petek, 29. 12. 2017.  
 

Vabljeni na ples k "Jožovcu" s pričetkom ob 19. uri. Veselimo se vašega obiska! 

 
 
 

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

Družina Avsenik s 
kolektivom gostilne in 
muzeja Avsenik 
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PRVOMAJSKI POHOD NA ROBLEK 
Pohodniki se vsakega 1. maja zberemo v Pubu Jurček v Begunjah, popijemo kavico in 
se odpeljemo v dolino Drage. Parkiranje je urejeno, pot pa nas pelje proti Poljški 
planini, kjer se okrepčamo in pripravimo za nadaljevanje pohoda. Vsak pohodnik 
izbere svoj ritem hoje. Na Robleku nas pričaka lepo vreme, prijazna oskrbnika, dobra 
hrana in hladna pijača. Letos smo opravili tudi dva »krsta« za novinca. In še ena 
novost na pohodu. Pri vračanju v dolino smo se ustavili na Poljški planini, izvedli 
tekmovanje v prstometu za svinjsko glavo in meter pečenih rebrc. Oskrbnica je 
poskrbela še za muziko in 47 pohodnikov nas je preživelo res krasen dan v naravi. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Festival Čira čara,  
3. junij 2017 
 

FESTIVAL ČIRA ČARA 
je ponudil otrokom pravo eksplozijo ustvarjalnosti (kreativne delavnice, klovn 
Veselko, ritmična gimnastika, frizbi, pevski zbori, karate, harmonikarji, kitaristi, 
softball, cirkuška delavnica, plesne skupine, folklora, mega mehurčki, plesna 
delavnica, Tačke Pomagačke, lokostrelstvo, znanstveni poskusi za otroke, mozaiki, 
rokodelske delavnice …).  Pobudnik in glavni organizator – Zavod Manipura – VILA ČIRA 
ČARA, je ob naši pomoči, pomoči Mladinskega centra KamRa in PGD Begunje številnim 
otrokom pripravil res prijazno popoldne. 
 

MEMORIALNI NOGOMETNI TURNIR SLAVKO GORZETI IN TINE OPALK 
Naših nogometnih prijateljev že dolgo ni več med nami, sta pa z nami v naših srcih. 
Vsako leto se spomnimo njunega nogometnega znanja z druženjem ob igranju 
nogometa in vedno ju obiščemo na njunem zadnjem počivališču. Rezultati niso 
pomembni. Pa vendarle je potrebno omeniti najboljšega strelca turnirja Jana Gorzetija, 
najboljšega golmana Gašperja Pretnarja in najboljšega igralca Timija Notersberga. 
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Avsenik 

Društvo za aktivno preživljanje prostega časa Ejga 



 

Pokopani v Begunjah: 
1. Brigita Avsenik,  

        Ljubljana, roj. 1932 
2. Mirko Vrevc, Smokuč, roj. 1959 
 
 

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 z Jesenic), na katerem je 
nastopilo 21 ekip s cele Gorenjske, tekmovanje v spretnosti »zadeni ajmar« s 55 
udeleženci in razstavo Likovnega društva Linhart. Izvedli smo tudi dva nedeljska 
popoldneva s koncertoma skupine Duo 2 s pevko in solistom Matejem Oštirjem, ki ga 
je spremljal klaviaturist Luka Ažman. 
 

DRUGI TURNIR V BOWLINGU 
smo pripravili v Bowling centru v Lescah v decembru. Sodelovalo je 26 igralcev, ki 
smo jih z naključnim žrebom združili v dvojice. Zmagala sta Bojan Škulj iz Kranja in 
Franci Žemva iz Lesc z odličnim povprečnim rezultatom – 199 podrtih kegljev. 
 

KAJ PRIPRAVLJAMO? 
 

- 24. december 2017: BOŽIČNI VEČER – popestril ga bo glasbenik Hajni Blagne (brat 
znane dive Helene Blagne) v Pubu Jurček 

- 1. januar 2018: prava goveja juha in »okisanc« (govedina iz juhe, čebula, jajca, 
začimbe) po 12. uri v Pubu Jurček 
 

- turnir v igri štiri v vrsto 
- začetek lige v igri človek ne jezi se 
- če bo sneg, pa še tekmovanje v izdelavi snežnih figur 

 
     

 
 
 

 

Prišel je adventno-novoletni čas 

mir, spokojnost prinesel je med nas, 

zdravja, ljubezni, sreče si vsi zaželimo, 

drug drugemu jo podarimo; 

skupaj se radostimo, 

v novo leto zadovoljni vsi stopimo. 
 

SREČNO 2018! 

(GMJR) 
 

 

Koordinatorka:                                        Predsednik DU Begunje: 
                       Breda Iskra                                                          Marjan Legat                                                     
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Urhov semenj, 2. julij 2017 
 

 
 

     

 
 

1. Bernarda Šlibar, Begunje, roj. 1922 
2. Marjeta Arko, Begunje, roj. 1939 
3. Helena Resman, Zapuže, roj. 1929 
4. Helena Piškur, Dvorska vas, roj. 1944 
5. Franci Kralj, Begunje, roj. 1930 
6. Ivan Bukovnik, Begunje, roj. 1944 
7. Pavla Resman, Begunje, roj. 1928 
8. Anton Bizjak, Begunje, roj. 1943 
9. Sonja Čakš, Zapuže, roj. 1957 

10. Alojzija Dolenc, Begunje, roj. 1918 
11. Julijana Rozmanič, Dvorska vas, roj. 1936 
12. Anton Krajnik, Zgoša, roj. 1941 
13. Marjan Lombar, Begunje, roj. 1946 

 

Pokopani iz naše KS drugje: 
1. Branko Rues, Poljče, roj. 1931 
2. Marija Prešeren, Begunje, roj. 1941 
3. Vida Žagar, Zapuže, roj. 1950 
4. Nada Blas, Zapuže, roj. 1933 
5. Adolf Vojsk, Begunje, roj. 1932 
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Umrli v letu 2017 

Starejši za starejše 



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

OBLIKOVANJE in UREJANJE: PETER KOLMAN 

 
 
 

OHRANIMO ČISTO OKOLJE – MLINSKI POTOK 
Krajanke in krajane, ki živijo ob Mlinskem potoku – Rake, pa tudi ostale krajane, 
ponovno opozarjamo, da se v potok ne odlaga nobene vrste odpadkov, saj le-ti sodijo  
v za to primerne zabojnike. 
 

V letu 2018 bo za Mlinski potok – Rake v Begunjah skrbel Franci Janc (041 335 514), 
na Zgoši pa Štefan Novak (051 419 942). 
 

POBUDA  
Ker so mesečni stroški odvoza sveč in mešanih odpadkov s pokopališča zelo visoki (od 
350 do 400 €, krijejo se z naslova pobranih grobnin), dajemo  pobudo, da bi zmanjšali 
število prižganih sveč. Število sveč lahko zmanjšamo z nakupom elektronskih sveč, ki 
svetijo tudi do 3 mesece, sveče na tekoči vosek ali se kako drugače spomnimo 
bližnjih pokojnih.    
 

Obenem tudi opozarjamo, da so zabojniki pred pokopališčem namenjeni izključno za 
odpadne sveče in odpadke z grobov. Ostali gospodinjski odpadki ne sodijo v te 
zabojnike.  
 

OTROŠKO IGRIŠČE 
KS Begunje zagotavlja, da je otroško igrišče ob lepem vremenu odprto tudi po 1. 
novembru. Ko se vremenske razmere spremenijo, se igrišče zapre. Enako ravnajo tudi 
vse ostale krajevne skupnosti. 
 
 
 
 

TOREK, 26. december 2017 – Kino na Robleku 
Roblekov dom in »Begunc smo junc« vabita na predavanje o zgodovini planinskih 
postojank na Begunjščici in ogled filmov ter fotografij (Kosci na Robleku 2017 …). V 
kino ste vabljeni v torek, 26. 12. 2017, zvečer v Roblekov dom na Begunjščici.     
 

PETEK, 29. december 2017 
- 17.00 vodeni pohod z baklami iz Begunj do Sv. Petra, predhodne prijave v TIC 

Radovljica (04/531 51 12) 
- 18.00 Božično-novoletni koncert Mešanega pevskega zbora A. T. Linhart 

Radovljica, cerkev na Sv. Petru nad Begunjami 
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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 2018 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 groba ... 
 

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 2018 
 

Uradne ure KS Begunje  

OBVESTILA  

Vabila na prireditve 


