
 

 

 
 
 

Zahvala in voščilo 
 

Spoštovane krajanke, krajani! 
 
 
 

Prazniki, ki so pred nami, so pravi čas, da 
delimo lepe misli in želje vsem ljudem. Zato 
bi se najprej želela zahvaliti vsem krajanom 
in krajankam KS Begunje za izkazano 
zaupanje oz. podporo na preteklih volitvah.  
 

Hvala tudi vsem članom in članicam Sveta 
KS Begunje, ki so mi zaupali mesto 
predsednice KS Begunje. Zavedam se, da je 
pred vsemi odgovorna in zahtevna naloga za 
naslednja štiri leta. Kljub temu se veselim 
dela s prijetno in pozitivno naravnano ekipo, 
ki je pripravljena na sodelovanje, pogovor in 
delo v korist vseh ljudi v naši krajevni 
skupnosti. Upam, da bomo s svojimi 
izkušnjami in znanjem pripomogli k razvoju 
in še večji prepoznavnosti kraja. Želim pa si, 
da bi v tem sodobnem času prepoznali 
prave vrednote v življenju, ostali trdneje 
povezani med seboj in s tem postali 
močnejši.  

 

Vsem krajanom in krajankam KS Begunje želim blagoslovljene božične praznike. 
Leto 2019 naj bo predvsem zdravo, mirno, srečno in uspešno.   
 

                                                          Marija Hrovat, inž. agr., predsednica Sveta KS
                                          

 

             
 

 

 
 
 

          

 
 

1. Marija Hrovat, Begunje – predsednica   
2. Matevž Langus, Mlaka – podpredsednik  
3. Tjaša Legat, Begunje 
4. Mojca Markič, Begunje 
5. Sandi Jurejevčič, Begunje 
6. Janez Gašperin, Zgoša 
7.  Jožica Režonja, Zgoša 
8.  Lilijana Leš, Zapuže 
9.  Matjaž Trček, Zapuže 
10.  Vesna Papler, Dvorska vas 
11.  Jože Hajnrihar, Poljče 

 
          

 
 
 

Svet KS Begunje je imel v svojem štiriletnem delovanju 20. rednih sej, 3. izredne seje 
in 3. dopisne seje.  
 

Svet je deloval na naslednjih  področjih: 
 

I. Okolje in prostor 
V začetku leta 2015 je svet ponovno začel z obravnavo idejnih zasnov s predlogi in 
vsebinami za začetek postopka za pripravo prostorskega načrta za urejanje centra 
Begunj. Tako smo člani sveta v novembru 2015 sprejeli dva sklepa, ki sta se nanašala 
na začetek postopka za pripravo prostorskih dokumentov, in sicer: 
- osnutek idejne zasnove za OPPN Begunje center in 
- osnutek idejne zasnove za OPPN Turistično-športni center Krpin. Oba smo 
posredovali županu.  
 

V letu 2017 je Svet KS Begunje potrdil predlog za ustanovitev Odbora za prostor za 
pomoč svetu na področju priprave predlogov za OPPN Begunje center in drugih 
odprtih vprašanj, ki se tičejo urejanje prostora v KS Begunje. Javna razgrnitev 
Osnutka OPPN Begunje center je bila zaključena 18. 4. 2018. Vse pripombe krajanov 
in Sveta so bile poslane na Občino. Odgovora na pripombe še nismo prejeli. 
 

Odbor za prostor in Svet KS sta večkrat razpravljala tudi o stanju Ranzingerjeve vile in 
večnamenskih prostorov z gasilskim domom. Za Ranzingerjevo vilo je bila izdelana 
ocena stroškov prizidka dvorane, za večnamenske prostore v gasilskem domu pa je 
bila pripravljena ocena stroškov rekonstrukcije zgornjega nadstropja z ostrešjem in 
dvigalom. Oboje smo posredovali Občini Radovljica. 

. 
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Novoizvoljeni Svet Krajevne skupnosti Begunje 
 

Delo Sveta krajevne skupnosti 2015–2018 



II. Infrastruktura 
V letu 2015 se je pričela sanacija ulic v naselju Poddobrava in se je zaključila v letu 
2016. Krajani so pri sanaciji sodelovali s finančno soudeležbo. 
 

V letu 2016 smo imeli kar nekaj težav z zalednimi vodami. Nad Poljčami pod Sv. 
Petrom je bil opravljen velik prečni prekop, ki ga je opravilo podjetje GG Bled, stroške 
je krila Občina. Istega leta smo sanirali tudi zaledne vode na Kraljevem polju pod 
Presko. 
 

V naselju Poljče smo v letu 2017 delno uspeli izpeljati javno osvetlitev šolske poti od 
Centra pa do gasilskega doma. Manjkajoči 4 kandelabri in svetila bodo nameščeni v 
letu 2019. 
 

Načrtovana investicija rekonstrukcije makadamske ceste od hiš št. 104 do 118 se do 
letošnjega leta ni pričela realizirati. Zato smo imeli s krajani gornje ulice 18. 7. 2018 
sestanek na lokaciji, kjer je bil prisoten tudi župan. Dogovorjeno je bilo, da je 
potrebno najprej urediti vse potrebno z lastniki zemljišč, kjer bodo potekala dela, 
predvsem služnost in odškodnine. Projektant je pričel s projektiranjem – potrebno za 
vso vgrajeno infrastrukturo (pitna voda, telekomunikacije, meteorne vode, 
kanalizacija). 
 

V letu 2017 smo skupaj s Turističnim društvom Begunje, najemnikom Sankaške koče,  
Občino Radovljica, lastniki vikendov in najemnico koče – Močnik zbrali sredstva in 
izpeljali sanacijo ceste Na Pleče in vlake do Sv. Petra. 
 

Urejena je bila osvetlitev parkirišča pri stanovanjskih blokih v naselju Poddobrava in 
nameščene solarne svetilke pri Heberlu. 
 

Mlinski potok – Rake je bil v zadnjem delu toka na Zgoši v tako slabem stanju, da je 
bil celo poletje zaprt. V jeseni nam je uspela delna sanacija, tako da je potok spet 
odprt. 
 

Tudi manjši vodotoki, kot je Blatnica, zahtevajo redno vzdrževanje in čiščenje, sicer 
zalivajo kletne in bivalne prostore. 
 

III. Družbena, kulturna in športna dejavnost 
KS Begunje in Elan Inventa sta skupaj sodelovala pri investiciji za opremo otroškega 
igrišča v Slatni. 
 

Svet KS se je v letu 2016 odločil, da s privarčevanimi sredstvi od najemnin grobov 
pristopi k sanaciji jugovzhodnega obzidja in pokopališke kape na pokopališču v 
Begunjah. Investicija je bila zaključena v maju 2017. Na pokopališki kapi pa je 
spomladi  na več mestih odstopila barva. Reklamacija je v teku. 
 

Dobro sodelovanje Krajevne skupnosti s PGD Begunje, Turističnim društvom Begunje, 
Društvom upokojencev Begunje, Župnijo Begunje, Športnim društvom Ejga Begunje, 
prostovoljkami in prostovoljci v kraju nam omogoča, da smo sposobni organizirati 
dogodke, kot so  Urhov semenj, pustovanje za otroke, pogostitev starejših nad 80 let,  
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organizacija prireditev ob krajevnem prazniku, prednovoletno okraševanje, 
sodelovanje pri ostalih prireditvah. 
 

V letu 2017 nam je uspelo ustanoviti Kulturno društvo dr. Jakoba Prešerna. Dramska 
skupina pa je pripravila že prvo predstavo Boruta Marterja z naslovom Begunjska 
vstaja. 
 

Ob zaključku mandata se vsem članom Sveta iskreno zahvaljujem za sodelovanje. 
Prav tako se zahvaljujem vsem zgoraj naštetim akterjem, da smo lahko skupaj 
sodelovali in tudi kaj naredili. Novoizvoljenim članom sveta Krajevne skupnosti  želim 
veliko volje in energije za delo z željo, da nadaljujete aktivnosti, ki so že del našega 
kraja.   Marija Kavčič- Zupan, predsednica Sveta KS v prejšnjem mandatu 
 
 
 
 
 

Za vzpostavitev spletnih strani smo se odločili, ker želimo delo sveta KS Begunje 
predstaviti in približati čim širšemu krogu občank in občanov in hkrati omogočiti 
sodoben način obojestranske komunikacije med predstavniki kraja in krajem, saj se 
zavedamo, da tempo sodobnega življenja ne omogoča več tradicionalnega načina 
izmenjave informacij (v gostilni ...). Zainteresirani lokalni javnosti bomo na ta način 
omogočili lažje, transparentno in sistematično spremljanje dela sveta KS Begunje.  
 

Prizadevamo si za razvoj kraja, ker pa so sredstva zelo omejena, želimo to storiti na 
način, da bi se kraj razvijal tako, do bo to najbolj primerno za čim širši krog ljudi. Zato 
vas vabimo, da ne samo spremljate dogajanje na projektih, temveč tudi prispevate 
svoja mnenja, pobude in predloge. To lahko storite tudi anonimno. Za ta namen smo 
na spletni strani ks.begunje.si uvedli dve rubriki, in sicer: 
 

- Za krajane → Pobude - vnos splošnih pobud in predlogov, ki niso vezani na 
posamezno lokacijo v prostoru/kraju 
- Za krajane → Pobude v prostoru  - vnos pobud/problemov preko zemljevida 
 

Prav slednja rubrika omogoča enostaven vnos posamezne pobude preko računalnika, 
še lažje pa preko mobilnega telefona na mestu samem. Ob prijavi pobude je možno 
zajeti slike, ki se samodejno pripnejo k prijavi. Prav tako se trenutna lokacija, kjer 
stojite ob prijavi pobude, lahko samodejno doda k prijavi, kar še dodatno poenostavi 
proces, saj ni potrebno na zemljevidu iskati lokacije pobude. 
 

Spletna stran vse na tak način podane pobude prikazuje na zemljevidu, kar omogoča 
vsem, ne samo prijavitelju, pregled stanja in dogajanja s posamezno pobudo. Znotraj 
vsake pobude bomo objavljali trenutno stanje ter sklepe sveta KS povezane z njo. 
Sistem omogoča tudi komentiranje in na ta način javno razpravo o posameznih 
pobudah. 
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Spletne strani KS Begunje 



Ta sistem smo si izposodili od angleške prostovoljske organizacije mySociety, ki 
pomaga ljudem postati aktivni državljani z uporabo sodobnih tehnologij, preko 
katerih se zagotavlja transparentnost delovanja javnih služb, vključevanja javnosti v 
procese izboljševanja lokalnega okolja ter zagotavljanja neposredne demokracije na 
lokalni ravni. Po njihovih podatkih se je v Združenem kraljestvu po vpeljavi tega 
sistema zaradi javnosti vseh pobud in problemov začelo hitreje realizirati pobude, ki 
so bile bolj pereče in v interesu večine prebivalcev. 
 

V kratkem bomo zagotovili še prevod v slovenski jezik, do takrat pa upamo, da 
angleški jezik ne bo ovira za uporabo. 
 

 
 
 

 
 
 
Svet KS Begunje seje odločil, da pridobi mnenje čim širšega kroga krajanov, katere 
vsebine so v središču Begunj smiselne in katere ne. Rezultate bomo uporabili pri 
našem prihodnjem delu usmerjanja razvoja Begunj. Vsem sodelujočim se 
zahvaljujemo za izkazan interes. Smo izredno veseli, da ste se odzvali v takem številu, 
še posebej pa smo veseli vaših predlogov in pobud. Število vseh prejetih anket je bilo 
114, od tega 35 papirnih, 39 oddanih preko interneta ter 40 neveljavnih (očitno 
enega samega avtorja). Lastnih predlogov/pobud je bilo 82. 
 

Največ pozitivnih glasov so prejele vsebine, ki se že sedaj nahajajo v središču, 
zanimive novosti na vrhu seznama pa so bankomat, pošta odprta cel dan, kulturna 
dvorana, razne vsebine za druženje in povezovanje občanov preko športa, 
izobraževanja ... ter še posebej  izraženo  pri  mlajši  generaciji  (ankete oddane preko  
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spletne strani) interes za drugačen tip trgovine, ki je bolj usmerjen v lokalno 
pridelano hrano, kvaliteto in ne toliko samo v velikost trgovine. 
 

Bolj podrobna analiza rezultatov in objava vseh pobud je na voljo na spletni strani 
http://ks.begunje.si/anketa. 
 

Spodnji graf prikazuje zgoščene rezultate glasovanja za posamezno vsebino. V grafu 
so združeni glasovi ZA in PROTI na način, da se glasovi PROTI odštejejo od glasov ZA. 
V primeru postavke "večja trgovina" to pomeni, da je bilo 34 glasov ZA, 32 pa proti, 
končni rezultat prikazan na grafu pa je 2. Podrobni rezultati so na volji na spletni strani. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

NOVI KOŠI ZA ODPADKE 
V novembru je bilo na pobudo krajanov in sveta KS postavljenih 8 košev za mešane 
odpadke in pasje iztrebke na lokacijah, ki smo jih ocenili za potrebne. Z namenom, da 
skupno poskrbimo za bolj čisto in lepšo okolico, prosimo, da koše uporabljate, saj je 
zagotovljeno tedensko praznjenje le-teh. 
 

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 nobenih vrst odpadkov, saj le-ti sodijo  
v za to primerne zabojnike. Hkrati pa povzročajo zajezitve, kar onemogoča normalen 
pretok in povzroča velike stroške čiščenja in vzdrževanja. 
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OBVESTILA  
Anketa »Česa si želite?« 



 
 
 
 

PETEK, 21. december 2018 – Božično-novoletni koncert 
Mešani pevski zbor A. T. Linhart Radovljica vabi v petek, 21. 12. 2018, ob 17.30 uri v 
dvorano Psihiatrične bolnišnice Begunje na praznični koncert.  
 

SREDA, 26. december 2018 – Koncert Koledve 
TD Begunje vabi na tradicionalni koledniški koncert v dvorano Psihiatrične bolnišnice 
v sredo, 26. 12. 2018 ob 17. uri.  
 

ČETRTEK, 27. december 2018 – Projekcija fotografij »Ploh 2018« 
Fotografije z letošnjega dogodka vleke ploha v Begunjah se bodo zavrtele v četrtek, 
27. 12. 2018 ob 19.05 v prostorih gostišča Draga.  
 

SOBOTA, 29. december 2018 – pohod z baklami in koncert na Sv. Petru 
Ob pol petih popoldne se bomo zbrali pred Turistično informacijskim centrom 
Begunje ter skupaj prižgali bakle s katerimi si bomo ob pomoči Luninega sija 
osvetljevali pot skozi gozdno temo. Ob 16.45 krenemo po Petrovi poti navkreber in 
mimogrede rečemo tudi kakšno besedo o nekdanjih romanjih na Goro ter svetosti 
tega kraja.  
 

Mežnarijo pri Gorjaku dosežemo še pravi čas, da se lahko pripravimo na koncert 
Mešanega pevskega zbora A. T. Linhart Radovljica s pričetkom ob 18. uri. Doživetje 
čudovitih božičnih pesmi v zavetju pol tisočletja starih obokov gotske cerkvice Sv. 
Petra nam bo gotovo ostalo v lepem spominu.  
 

Prijave in informacije za pohod z baklami – TIC Radovljica (info@radolca.si., tel:  
04/531 51 12). 
 

 

 
 
 
 

Leto se nezadržno približuje svojemu koncu in 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. Glede na 
dosežene uspehe smo lahko več kot zadovoljni. Pionirji, mladinci in 

pripravniki so dosegali najvišja mesta tako na občinskem kot ostalih tekmovanjih v 
vseh gasilsko-športnih disciplinah, članice pa so postale regijske prvakinje v 
dvoranskem prvenstvu spajanja sesalnega voda. Prav tako ne smemo pozabiti na 
naše člane, ki nastopajo na tekmovanju Firefighter combat challenge.  
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Lucija Grubar, Domen Pavlič in 
Patrik Štefelin so tako po 
Evropi kot tudi na svetovnem 
prvenstvu v Sacramentu v 
Ameriki posegali po najvišjih 
mestih.  

 

Posameznikom, 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 ter 
osemkrat pomagali izven našega požarnega okoliša. 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 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 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 kraja 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 boste 0,5 odstotka dohodnine, ki bi jih sicer dobila država, 
namenili gasilcem. 
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PGD Begunje 

Vabila na prireditve 



Ponovno bi se radi zahvalili 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 
zdravja, osebnega zadovoljstva ter varno in uspešno leto, ki je pred nami. 

Vaši gasilci 

 

 
     

 
 
 

 

V Društvu upokojencev Begunje se vedno kaj dogaja. 
 

V septembru smo sodelovali pri uprizoritvi Begunjska vstaja, ki so jo odigrali člani 
Kulturnega društva Begunje pred našo vilo, program pa so  popestrile še naše članice 

iz plesne skupine 
Cantri  Č'bele. 
 

Pripravili smo drva za 
zimske dni. Člani dru-
štva smo pomagali 
pri dolbenju buč, ki 
so bile namenjene za 
sprevod kresničk 9. 
novembra 2018.  
 

Predsednik Marjan 
Legat pa je sprožil 
akcijo za obnovo 
ograje okrog vrta 
naše vile. Zahvalju-
jemo se vsem, ki so 

prostovoljno darovali les, Turističnemu društvu Begunje pa za denarno pomoč, ki 
smo jo porabili za nakup barve in zaščite lesa. Marjan Legat pa je s pomočjo 
nekaterih pridnih članov društva izpeljal izvedbo ograje, ki že krasi našo okolico 
društva.  
 

V prostorih društva smo člani skupaj z ostalimi krajani pletli vence za okrasitev 
Begunj. Člani društva so zelo aktivni tudi pri športu. Zadnje najuspešnejše 
tekmovanje je bilo v decembru, občinsko tekmovanje v kegljanju, kjer smo zasedli 1. 
mesto v skupini in 1. ter 2. mesto pri posameznikih. Pripravljamo pa se na 
tekmovanje v bovlingu, ki bo 13. 12. 2018 in bo v organizaciji našega društva. 
  

Za konec pa želimo vsem članom in članicam Društva upokojencev Begunje ter vsem 
krajanom vesele božične praznike ter srečno in zdravo novo leto 2019. 

 

Melita Iskra, tajnica 
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Kako hitro, hitro čas beži, 

le kam se mu mudi? 

Se staro leto bo poslovilo, 

prostor novemu naredilo. 

Čim več zadovoljstva leto naj prinaša,  

to želja predvsem je naša. (GMJR) 
 

SREČNO 2019! 
 

 

Koordinatorka:                                        Predsednik DU Begunje: 
                       Breda Iskra                                                          Marjan Legat                                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRVOMAJSKI POHOD NA ROBLEK 
Tradicionalnega pohoda na Roblek se je letos udeležilo 43 pohodnikov. Na pot smo 
se, seveda ne brez okrepčila, napotili v jutranjih urah izpred lokala A je to pub Jurček. 
V dolini Drage smo parkirali vozila in se strumno ter veselo napotili proti Poljški 
planini, kjer nas je razveselila oskrbnica Mojca z malo malico, da pot proti Robleku ni 
bila prezahtevna. Vedno prijazna gostitelja sta na Robleku vsem pohodnikom 
ponudila odlično okrepčilo, kot vedno pa smo »krstili« tiste, ki so se na »hrib« 
povzpeli prvič. 

 

MEMORIALNI NOGOMETNI TURNIR SLAVKA GORZETIJA IN TINETA OPALKA 
Seveda tudi letos nismo pozabili na naša nogometna prijatelja. Celodnevno druženje se 
je vrtelo ob igranju nogometa, kjer rezultati niso najbolj pomembni, kjer lahko 
obujamo spomine na okroglo usnje, ki nas ne uboga več najbolj, na boleče noge, na 
zaspane nedeljske dopoldneve …  
 

TRADICIONALNI URHOV SEMENJ (soorganizatorji) – tretja izvedba, krasno vreme, 
odlična zabava. Če vam kaj ni bilo po volji, pa nam kar povejte, da naslednje leto tudi 
to popravimo in izboljšamo. 
 

ŠKRATOV ŽIV ŽAV (oktober) »To boste pa še ponovili!« Takšen je bil odziv staršev 
na celodnevni program, ki je potekal na zelenici v centru Begunj. Predstavili so se 
nam  člani  ekipe  PGD  Begunje,  ki  nastopajo  na tekmovanju FIREFIGHTER COMBAT  
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Društvo za aktivno preživljanje prostega časa Ejga 

Iz društva upokojencev 

Starejši za starejše 



CHALLENGE, člani taekwondo kluba iz Begunj s prikazom borilnih veščin in mladci 
nogometne šole. Vsi obiskovalci so imeli na voljo možnost jahanja konj (kmetija in 
bar Bršca), ustvarjanja na raznih delavnicah (Zavod Manipura), se zabavati na 
napihljivem gradu, se udeleževati zabavnih nagradnih iger ter se posladkati z 
odličnimi choco burgerji.   
 

 
 

 
NOGOMETNA ŠOLA 
(avgust, september in 
oktober) Tudi v jeseni smo 
nadaljevali z nogometno 
šolo v Begunjah. Poleg 
domačih nadobudnežev so 
se šole udeleževali tudi 
mladci iz Radovljice  in 
Lesc. Odigrali smo prija-
teljsko tekmo v Radovljici 
in premagali sovrstnike iz 
leške nogometne šole.  

 

POKALNO TEKMOVANJE V PRSTOMETU (november) Na turnirju (sodelovalo je 
23 dvojic) sta slavila člana ekipe ŠD Dvorska vas Tilen Piškur in Milan Šlibar, ki sta v 
finalu premagala dvojico Sax iz Kranja. Vzporedno je potekalo še tekmovanje 
posameznikov v disciplini »zadeni  ajmarje« za meter pečenih reber, kjer pa so se 
izkazali domači igralci MD – Cifra Begunje, ki so osvojili prva tri mesta. 
 

KAJ PRIPRAVLJAMO?  
 

- 24. december 2018: BOŽIČNI VEČER v Pubu Jurček od 21. ure dalje 
- 1. januar 2019: goveja juha in »okisanc« po 12. uri v Pubu Jurček 

 

OBISK BOŽIČKA IN OBDAROVANJE OTROK 
 

Društvo EJGA bo v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Begunje, Turističnim društvom 
Begunje, Kulturnim društvom dr. Jakoba Prešerna Begunje, Prostovoljnim gasilskim 
društvom Begunje in krajevno organizacijo Rdečega križa Begunje pripravilo 
 

OBDAROVANJE OTROK iz krajevne skupnosti Begunje v nedeljo, 23. 12. 2018 ob 
15.00 v Begunjah. Otroke bo obdaroval Božiček (obdaril bo otroke, ki so jih starši v 
naprej prijavili). Vsi otroci se bodo lahko slikali z Božičkom, gledališče MAKARENKO 
pa bo predstavilo lutkovno igrico Janko in Metka.  
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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!  
 

Z novim upravnim odborom, ki je pričel z delom v aprilu letos, ocenjujemo letošnje 
leto kot uspešno. Z novim zagonom in močmi se trudimo, da smo prisotni v kraju 
tako z različnimi prireditvami kot tudi z lepšanjem kraja, da bi se gostje in krajani v 
Begunjah počutili čim bolj prijetno in dobrodošli.  
 

Pripravili smo kar nekaj naših tradicionalnih prireditev (O kresi se dan obesi na gradu 
Kamen, Begunjska avantura, Sprevod novembrskih kresničk, Prižig lučk, Koledva) ali 
bili soorganizatorji (Urhov semenj, obdarovanje Božička). Veseli nas, da so prireditve 
dobro sprejete in vsako leto opažamo več obiska. Nekaj prireditev in dejavnosti 
društev v kraju (prireditev ob krajevnem prazniku, Narodnozabavni vikend z Veselimi  
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Turistično društvo Begunje 



Begunjčani, obnova ograje pri društvu upokojencev) pa smo tudi finančno podprli. V 
začetku junija smo se podali na izlet proti Reki, ki je povezana z begunjsko zgodovino.  
 

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, župnija …). 
 

Skrbimo tudi za urejenost centra Begunj z zasaditvijo in skrbjo za okrasno cvetje ter 
urejanjem okolice TIC-a. Nadaljujemo dobro sodelovanje z javnim zavodom Turizem 
in kultura Radovljica. V poletnih mesecih je tako pisarna TIC-a v Begunjah dnevno 
odprta, obiskovalcem pa na voljo informacije, vodenje po kraju in podpora domačim 
turističnim delavcem. V novembru smo očistili Lambergovo pot, ki jo je na kar nekaj 
mestih oviralo podrto drevje in veje. Pod gradom Kamnom smo postavili nov pitnik in 
pozdravno tablo ob prihodu v Begunje. 
 

Trudimo se, da v naših objektih (Sankaška koča, bife Jurček, Krpin in gostišče Draga) 
skupaj z najemniki zagotavljamo zgledno ponudbo in skrbimo za objekte kot dober 
gospodar. V prihodnje nas čaka kar nekaj izzivov na tem področju, za katere sem 
prepričan, da jih bomo zmogli uresničiti.  
 

Udeležili smo se tudi 48. 
Srečanja gorenjskih turi-
stičnih delavcev, na 
katerem sta za dolgo-
letno delo prejela pri-
znanji Štefan Novak in 
nekdanji predsednik Blaž 
Finžgar. V prihodnjem 
letu bo organizator tega 
srečanja naše društvo in 
bo v Begunjah, česar se 
že veselimo.  
 

Pred prazniki smo okra-
sili center Begunj in tako 

dopolnili okrasitev krajevne skupnosti ter krajank in krajanov, ki so spletli preko 80 
metrov smrekovega okrasja, ki krasi portale in okna v kraju. Smreko, ki smo jo okrasili 
z lučkami, pa je letos odstopila Agrarna skupnost Poljče.  
 
 

Vabim vas, da se udeležite našega tradicionalnega božično-novoletnega koncerta 
Koledve in gostov. V imenu Turističnega društva Begunje vam želim lepe praznike v 
toplini doma, brez skrbi in vse dobro v prihajajočem letu. Srečno 2019! 
 

    Peter Kolman, predsednik TD 
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V letu 2018 smo uspeli izvesti nujna dela na cerkvi 
sv. Petra, da zaščitimo pomembno kulturno 
dediščino v kraju pred zobom časa. Dela so 
obsegala prekritje streh in zvonika, urejeni so novi 
strelovodi, žlebovi, odvodnjavanje meteorne 
vode, drenaža, popravilo obzidja, okna in obvezna 
arheološka izkopavanja. Za tvorno sodelovanje pri 
ureditvi odvodnjavanja, ki bo omogočilo polnjenje 
protipožarne cisterne, se zahvaljujemo Agrarni 
skupnosti Poljče. Vrednost del z DDV-jem je 
znašala 58.650 evrov. Prošnji za darove se je 
odzvalo 110 darovalcev oziroma družin ter 
domačih podjetnikov. Na ta način smo zbrali 
10.616 evrov. Skoraj 8.000 evrov pa je bilo v ta 
namen zbranega ob pogrebih, ko darujete 

namesto cvetja in sveč na grobove pokojnih. Še vedno vabimo vse posameznike in 
tudi podjetnike, ki bi želeli darovati in tako pomagati k ohranjanju kulturno-
zgodovinskih spomenikov, ki so jih postavili naši predniki.    
 

Svoj dar lahko prinesete v župnišče ali pa ga nakažete na župnijski poslovni račun: 
Župnija Begunje na Gorenjskem, Begunje 56a, 4275 Begunje. IBAN: SI56 0433 1000 
2793 230. Hvala vsem darovalcem.                            Župnija Begunje 
 
 

 
Urhov semenj, 1. julij 2018 
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Obnova cerkve sv. Petra 



 

Pokopani iz naše KS drugje: 
1. Dejan Hudovernik, roj. 1975, Zgoša 
2. Ljubomir Ozmec, roj. 1920, Begunje 
 
 

 

Pokopani v Begunjah: 
1. Špela Finžgar, roj. 1975, Nova vas 
2. Danijela Radojkovič, roj. 1935, Radovljica 
3. Štefanija Bukovnik, roj. 1943, Lesce 
4. Mija Živanov, roj. 1961, Radovljica 
5. Jože Šnut, roj. 1926, Nova vas 
6. Franc Pintar, roj. 1941, Radovljica 

 
 

IZDALA KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE NA GORENJSKEM (ks.begunje@siol.net) 
ODGOVARJA MARIJA HROVAT, TISK: SALVE, LJUBLJANA  

UREJANJE IN OBLIKOVANJE: PETER KOLMAN 

 
 

     

 
 

1. Janez Krmelj, roj. 1925, Zgoša 
2. Rudolf Šlibar, roj. 1938, Dvorska vas 
3. Marija Jakše, roj. 1929, Begunje 
4. Filip Čufer, roj. 1938, Zgoša 
5. Rozalija Beznik, roj. 1922, Begunje 
6. Julijana Iskra, roj. 1932, Poljče 
7. Peter Razboršek, roj. 1978, Poljče 
8. Janez Papler, roj. 1945, Poljče 
9. Marija Šušteršič, roj. 1936, Begunje 

10. Cecilija Dolar, roj. 1921, Begunje 
11. Franc Gogala, roj. 1923, Dvorska vas 
12. Janko Berlogar, roj. 1955, Poljče 
13. Boris Emil Janežič, roj. 1946, Poljče 
14. Janez Širovnik, roj. 1941, Poljče 
15. Jože Kunčič. roj. 1949, Begunje 
16. Vinko Štraus, roj. 1935, Zapuže 
17. Franc Žalec, roj. 1929, Slatna 
18. Ljudmila Mulej, roj. 1932, Zgoša 
19. Anton Bedenik, roj. 1947, Zapuže 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Spletne strani Krajevne skupnosti Begunje:  

http://ksbegunje.si 
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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 žarnega zidu:          264,00 € 
 - prvi zakup grobnega mesta:  213,50 € 
 - uporaba poslovilne vežice:   111,84 € 
 

Položnice za plačilo grobnine za leto 2019 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 in spremembo najemnika groba. 
Pokličite nas tudi, če opazite, da ne gori luč javne razsvetljave, so poškodbe na 
cestah … 
 

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  
031 614 718 (Marija Hrovat). 
 
 
 

 

 
   

Umrli v letu 2018 Cenik storitev KS Begunje za leto 2019 
 

Uradne ure KS Begunje  


