
 

 

 
 

 

 
 

Voščilo 
 

Narava se je zelo hitro prebudila, prve cvetoče češnje nam naznanjajo resnično 
pomlad in bližajoče se prvomajske praznike. 
 

Letošnji prvomajski prazniki bodo za našo krajevno skupnost posebej svečani. 
Praznovali bomo 70. obletnico osvoboditve Begunj. V sedemdesetih letih so se 
Begunje z vsemi devetimi naselji primerno razvijale. Manjkajo pa nam boljša 
cestna povezava, večja trgovina, nadaljevanje gradnje kanalizacije … pa še kaj. 
Trudili se bomo, da nam tudi to uspe.  
 

Izkoristite proste dni za sprostitev in naberite si novih moči. Udeležite se 
praznovanja krajevnega praznika in odprtja razstave, ki bo posvečena dr. Jakobu 
Prešernu.           Marija Kavčič Zupan, predsednica sveta KS 
 

 

 

 
 

 

 

Nedelja, 3. maj ob 16.00 – graščinski park:  
 

- spominska svečanost ob krajevnem prazniku in 70-letnici 
osvoboditve Begunj 

- odprtje razstave fotografij na prostem z naslovom Begunje v dneh 
po koncu 2. svetovne vojne v objektivu dr. Jakoba Prešerna 

 

V programu, ki se bo zaključil z druženjem ob pogostitvi, bo poleg Pihalne godbe 
Lesce, pevskega nastopa in učencev osnovne šole sodeloval tudi dramski igralec 
Jernej Gašperin. Lepo vabljeni.   
 

V primeru slabega vremena bo prireditev v dvorani Psihiatrične bolnišnice 
Begunje.      
 

 
 
 

 

Razstava fotografij bo odprta ob krajevnem 
prazniku, ki ga v spomin na osvoboditev 
zaporov v Begunjah vsako leto praznujemo 4. 
maja. Letos obeležujemo 70. obletnico konca 
druge svetovne vojne in ker želimo obuditi 
spomin na dr. Jakoba Prešerna ter zavedanje 
o njegovi zapuščini v domačem kraju, bo 
sočasno s proslavo tudi odprtje priložnostne 
razstave.  
 

Na tokratni razstavi bodo njegove fotografije 
iz albumov, ki jih hrani Muzej novejše 
zgodovine Slovenije, vezane na leto 1945. 
Kratko biografijo bo pripravil Janez Žerovc iz 

Radovljice, ki je uredil dnevniške zapise dr. Jakoba Prešerna iz prve svetovne 
vojne in jih izdal v knjigi Vojak 1915–1918, s poudarkom na njegovih »zaslugah" 
za domači kraj.  
 

Fotografska albuma, ki ju hranijo v muzeju, obsegata 404 fotografije iz obdobja 
druge svetovne vojne. Dr. Prešernu je namreč v fotografski objektiv uspelo ujeti 
prve mesece italijanske okupacije Ljubljane in utrip v prestolnici, ki so jo v vsaki 
ulici zaznamovale  italijanske  vojaške  enote.  Njegov  položaj  v sodstvu in osebni 
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Razstava fotografij dr. Jakoba Prešerna 
 



pogum sta mu omogočila, da je posnel tudi presenetljive fotografije grobov 
talcev na ljubljanskem pokopališču Žale ter redke fotografije domobranskega 
pokopališča Orlov vrh na Ljubljanskem gradu. Zlasti v letu 1943 je 
fotodokumentiral številne nemške razglase o streljanju talcev in italijanske 
propagandne  letake.  Fotografska  albuma  se zaključujeta z letom 1945, ko lahko 
kronološko spremljamo posledice zavezniškega bombandiranja Ljubljane, vse do 
osvoboditve Ljubljane in vkorakanja partizanov v prestolnico. Po vrnitvi v domači 
kraj je leta 1945 s fotografskim aparatom fotografiral vse vidne posledice vojne: 
požgane planinske domove, pastirske stanove, grobišča ...   

 
Nova dognanja o fotografu Jakobu Prešernu 
 

(Vir: Fotografija, 2009, Dejan Vončina) 
 
 

Fotografije Jakoba Prešerna prikazujejo življenje v zavzetem mestu, 
okupatorjeve posege v mestno tkivo ter upor prebivalcev. Nedvomno gre za 
izjemen ciklus dokumentarnih fotografij, ki odražajo avtorjevo poglobljeno in 
celovito razumevanje dogajanja. Ljubljana je s Prešernovim kronološko 
natančnim beleženjem dogodkov dobila dragocen dokument časa, saj nam ti 
posnetki kot fotoesej predstavljajo življenje v okupirani Ljubljani in v njeni 
okolici. 
 

Jakob Prešern, doktor prava, potopisec, pisatelj, fotodokumentalist in rodoljub, 
se je rodil 9. julija 1888 v Begunjah na Gorenjskem. Njegovo natančno in vztrajno 
delovanje na področju fotografije je bilo pred drugo svetovno vojno in po njej 
povezano z lepotami gora, krajev in dogodkov, v medvojnem času pa je 
kronološko spremljal dogajanja v okupirani Ljubljani. Žal avtorjeva celotna 
fotografska dediščina zaradi nesrečnih okoliščin ni dostopna, tako sem pri pisanju 
lahko uporabljal le fotografije in barvne diapozitive, ki ji hrani Muzej novejše 
zgodovine Slovenije v Ljubljani; Prešernovo predvojno fotografsko dejavnost sem 
rekonstruiral s pomočjo objav v Planinskem vestniku. 
 

Jakob Prešern je bil svobodomislec, zato se je v študentskih letih na Dunaju 
včlanil v narodnoradikalno društvo Slovenija. V sodni službi je bil v Novem mestu, 
Kranju, Radovljici, Krškem, Velikovcu in v Škofji Loki, vmes pa je bil avstro-ogrski 
vojak na fronti (1915–18). Njegovi spomini iz vojnih let na območju Krna, gornje 
Soške doline in v Tirolskih gorah imajo poleg dokumentarne in zgodovinske 
vrednosti tudi humano protivojno sporočilnost. Po vojni se je v Velikovcu v 
plebiscitni dobi zavzemal za slovenstvo. Trden po značaju, samozavesten, ostrega 
jezika, strokovno pronicljiv je zgledno opravil vlogo slovenskega intelektualca.  
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Prešern naj bi imel zaradi svojega domoljubja v prvi svetovni vojni kot avstro-
ogrski vojak oznako p. v. (politisch verdächtig - politično sumljiv) in naj bi zato 
služil cesarju kot navaden pehotni vojak. Prešernov gimnazijski sošolec Vilko Mazi 
je v svojih spominih nanj upravičeno podvomil tem. Leta 1916 ga je namreč videl 
pri Arsieru, kjer je deloval kot nekakšen vojni fotoreporter. Če bi bil politično 
sumljiv, mu vsekakor ne bi dovolili fotografirati. Iz tega lahko sklepamo, da se je 
Prešeren dodobra seznanil s fotografsko tehniko in fotografijo že med prvo 
svetovno vojno.  
 

Prešern je bil samonikle, živahne in odzivne nature, zato je poleg svojega 
poklicnega delovanja vse življenje udejanjal svojo ljubezen do narave, do svojih 
Begunj, Begunjščice in slovenskih gora, saj je planinarjenje združeval z 
raziskovanjem, s pisanjem in s fotografiranjem. S fotografijo se je prvič srečal, ko 
je bil star 13 let. Leta 1901 se je udeležil otvoritve Tomčeve koče na Poljški planini 
pod Begunjščico, ki jo je postavilo Slovensko planinsko društvo. Njegov pogled je 
pritegnilo, kot piše, »čudno« postavljanje fotografskega aparata radovljiškega 
fotografa Vengarja, ki je posnel udeležence in kulturni program ob otvoritvi. 
Fotografijo je Prešern shranil in jo leta 1955 objavil v Planinskem vestniku. Med 
domačini in domačimi veljaki je tudi trinajstletni Prešern z od zobobola zabuhlim 
licem, s trdim ovratnikom in s kravato, kar po njegovem mnenju ni nič v 
primerjavi z damami v klobukih in z gospodom v žaketu. Že leta 1928 je začel 
redno objavljati v Planinskem vestniku - potopise, spomine, kritike, zgodovinsko 
gradivo in prispevke s področja toponomastike (Imenoslovje okrog Begunjščice in 
Stola). Kot dober poznavalec Karavank je dopolnil in popravil zbirko krajevnih 
imen Henrika Tume. V Begunjah se spominjajo, da se je pred drugo svetovno 
vojno vozil s kolesom in s fotoaparatom v roki ter na steklene plošče 8 x 10 in 6 x 
9 cm beležil številne vaške motive. Tudi barvna fotografija mu ni bila tuja, na 
primer leta 1940 je fotografiral na barvni film, ki ga je dobil iz ZDA, zlasti 
pomembni pa so njegovi barvni posnetki dogodkov v okupirani Ljubljani. 
 
 

 
 

 
V turističnem društvu se pridružujemo lepim željam in vam voščimo ob 
krajevnem prazniku. Še naprej se bomo trudili po svojih najboljših močeh, da tudi 
v bodoče skrbimo za lep izgled kraja in dobro počutje domačinov in seveda 
gostov, ki nas obiščejo.  
 
 

Informacijska pisarna, ki se je v preteklih letih izkazala kot zelo dobrodošla za vse 
goste, bo tudi letos v poletnih mesecih odprla svoja vrata.  
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Turistično društvo Begunje   



 O kresi se dan obesi 
 

Naš tradicionalni izlet bo 6. junija 2015 v Maltatal. Prijavite se lahko po 18. maju v 
pisarni KS. Prav tako vas že sedaj vabimo na vsakoletne prireditve, med katerimi 
je tudi O kresi se dan obesi – 23. junija na gradu Kamen. 
 

V tem času društvo sodeluje tudi v Mercatorjevi akciji Radi delamo dobro. V 
prodajalni Mercator v Begunjah lahko ob nakupu oddate svoj glas tudi za naše  
turistično društvo. Donacijo bomo uporabili za urejenost kraja, da bo še 
prijaznejši – tako za obiskovalca kot za posameznega krajana.   
 

Želimo si, da s skupnimi močmi pripomoremo k boljšemu počutju v kraju, tako 
domačih kot tudi tujih gostov.                                            TD Begunje 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Za nami je zelo uspešno leto 2014, tako na področju 
tekmovanj in izobraževanj. Tudi letos bomo poskušali 
nadaljevati to tradicijo, saj mladina že pridno trenira za 
spomladanska tekmovanja, dve ekipi članic pa se pripravljata 
na sklop pokalnih tekmovanj Gasilske zveze Slovenije. 
 

V spomladanskem času smo dali velik poudarek operativi, 
kar se je pokazalo kot zelo uspešno. Izvedli smo nekaj rednih 
mesečnih vaj, kjer je bila udeležba več kot zadovoljiva, 
vendar bi zelo radi pridobili nazaj v gasilske vrste že 
izobražen kader operativnih gasilcev. 
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Na  področju  operative  bomo  poleg  rednih  vaj,  kot  so preverjanje zvez, vzdrževanje 
 

strojev in opreme, dali tudi nekoliko večji pomen na društvenih in meddruštvenih 
vajah na stanovanjskih in gospodarskih objektih ter posredovanju pri požarih v naravi, 
saj kvalitetna izvedba takšnih vaj veliko pripomore pri gašenju in reševanju pri 
morebitnih intervencijah. 
 

Kot najbrž že veste, sodelujemo v akciji lokalne trgovine Mercator pod imenom Radi 
delamo dobro. Odziv je odličen, zato se vam za sodelovanje iskreno zahvaljujemo. 
Sredstva bomo porabili za obnovo orodišča v Dvorski vasi in gasilske kapelice, v kolikor 
pa bo še kaj ostalo, bomo namenili za naše mlade tekmovalne enote. 
 

 

V juniju bomo zopet organizirali dan odprtih vrat, tokrat malce drugače. Zelo bo 
zanimivo predvsem za otroke, zato vas vse vljudno vabimo, da nas obiščete. 
 

Veselimo se snidenja z vami. Z gasilskim pozdravom – NA POMOČ!            Vaši gasilci  
 
 

 
 

 
 
 

 

Župnijska cerkev sv. Urha je bila 
zgrajena leta 1740. Ostrešje je še 
izvirno, prav tako del kritine. 
Glasom ljudskega izročila naj bi bila 
cerkev prvotno pokrita z bobrov-
cem z gradu Kamen. Med dotraja-
nim bobrovcem, ki ga je na strehi 6 
različnih vrst, se najdejo tudi 
grajske opeke, ki so izdelane na 
starinski način, zlasti zatič, s 
katerim so učvrščene na letve. 
Stare so vsaj 350 let. Ob prenovi 
strehe jih ne bomo zavrgli, pač pa 

jih poklonili vsem tistim, ki ste ali še boste prispevali za obnovo strehe, nekaj pa 
jih bomo dali radovljiškemu muzeju.  
 

Prekritje strehe je nujno, da se prepreči zamakanje in škoda na lesenem ostrešju, 
zlasti pa moramo imeti pred očmi varovanje dragocenih fresk Matije Bradaške, ki 
sodijo med najpomembnejša slikarjeva dela in umetnostno dediščino 19. stoletja 
v Sloveniji.  
 

Obnovitvena dela skupaj z DDV-jem bodo stala predvidoma ok. 45.000 EUR. Ker 
je cerkev sv. Urha naša skupna hiša, dediščina prednikov in ponos begunjske žup- 
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PGD Begunje   

Obnova strehe župnijske cerkve sv. Urha   



nije, je prav, da poskrbimo za njeno dostojno vzdrževanje. Svoj dar lahko 
prinesete v župnišče ali pa nakažete na račun župnije: TRR: IBAN SI56 9067 2000 
0795 655. Bog povrni za vašo darežljivost!        
 

                                     župnik Matjaž in člani župnijskega gospodarskega sveta 
 

 
 

 
 

V prijetni hiši z velikim vrtom na naslovu Poljče 32 je 18. marca svoja vrata odprl 
otroški in mladinski center “Vila Čira Čara”. V Vili Čira Čara otrokom in mladim 
nudimo prijeten prostor za druženje, igro in ustvarjanje, stran od računalniških 
igric in družabnih omrežij. 
 

Vila Čira Čara deluje v okviru Manipure, zavoda za svetovanje in kreativno delo z 
mladimi in družinami. Dejavnosti za 
otroke vodi ekipa slovenskih prosto-
voljcev, še posebej zanimive pa so 
zaradi vključevanja mednarodnih pro-
stovoljcev, ki jih v Zavodu Manipura 
zadnjih 6 let gostimo v okviru Evropske 
prostovoljne službe programa Eras-

mus+. Otroci in mladostniki tako preko kontakta s prostovoljci iz različnih držav 
krepijo svoje znanje angleščine in spoznavajo druge dežele ter kulture. 
 

Aktivnosti v Vili Čira Čara so namenjene vsem otrokom in so brezplačne. Otroci se 
lahko vključijo na podlagi pisnega soglasja staršev ali skrbnikov. 
 

Za začetek smo pripravili naslednji program: 
 

- srede ob 17. uri: “LIKOVNA USTVARJALNICA” 
- četrtki ob 17. uri:  “GLEDALIŠKO-GLASBENO-PLESNE URICE” 
- petki ob 15. uri: “IGRE TAKŠNE IN DRUGAČNE” 
- sobote ob 10. uri: “ŠPORTNE IGRE” 
 

V naslednjem šolskem letu bomo v program vključili tudi delavnice ročnih 
spretnosti (šivanje, pletenje, modelarstvo ipd.) ter k sodelovanju povabili 
slovenske študente, ki bi bili pripravljeni nuditi brezplačno učno pomoč 
osnovnošolcem. 
 

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! 
 

                          Barbara Otoničar, univ. dipl. psih., in Henk Persyn, dipl. soc. del. 
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ČLOVEK NE JEZI SE 
 

Društvo za aktivno preživljanje prostega časa EJGA Gorenjske je že četrto leto 
zapored organiziralo ligo oziroma tekmovanje v zabavni, a sila resni igri človek ne 
jezi se. V letošnjem letu je sodelovalo 48 tekmovalcev, ki so v januarju, februarju 
in marcu v lokalu A je to pub Jurček v Begunjah odigrali 10 krogov turnirja. Vsak 
torek so se igralci med 18. in 22. uro »jezili« in pridno zbirali točke (prvo mesto je 
prineslo 6 točk, drugo 4, tretje 3 in zadnje 2 točki).  
 
 

 
 
 

Zmagovalka predtekmovanja je postala Špela Gomboc z Zgoše (53 točk), drugo 
mesto si je »prijezil« Vaso Lajić iz Begunj (47 točk), tretja je bila Ota Medja iz 
Begunj (46 točk), četrto mesto pa  je osvojila Nina Nadižar (44 točk) iz Zabreznice. 
Tekmovanje je bilo izredno izenačeno, saj je več kot polovica igralcev dosegla 38 
točk. Nekateri so bili nad rezultatom presenečeni, nekateri pa tudi malo »jezni«. 
Najmlajši tekmovalec Jani Valand je štel rosnih 9 let in osvojil 38 točk, najstarejši 
pa je bil Franci Selan s 67. leti (28 točk). 
 

V soboto, 11. 4., je potekal veliki finale igre, ki se je odvijal v živo. Vsak od 
četverice omenjenih igralcev je na zaključni turnir pripeljal štiri soigralce, ki so 
poosebljali figure. Organizator je vsem sodelujočim pripravil enotna oblačila in 
kapice v štirih različnih barvah. V finalu se je vrstni red nekoliko premešal. 
Zmagovalka je postala Nina Nadižar in osvojila glavno nagrado (3-dnevno bivanje 
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Otroški in mladinski center »Vila Čira Čara« Poljče   

Novičke  iz Društva EJGA 



s polpenzionom na obali jezera Balaton na Madžarkem in 5 kosil v gostišču 
Draga). Tudi ostali, druga Ota Medja, tretja Špela Gomboc in četrtouvrščeni Vaso 
Lajić, so prejeli lepe nagrade. 
 

NOGOMETNA LIGA TRI NA TRI 
 

V telovadnici TVD Partizan Žirovnica smo v sodelovanju z lastniki organizirali ligo 
v malem nogometu trije proti trem na male gole. Sodelovalo je 9 ekip, ki so se v 
predtekmovanju pomerile vsaka z vsakim. Liga je še v teku. V polfinale so se 
uvrstile ekipe Pizzerija Venezia, No name, IDC storitve in o.s.c. Polfinale in finale 
bo odigrano v nedeljo, 26. 4. 
 

MLADI NOGOMETAŠI so se potili vsak petek v telovadnici v osnovni šoli v 
Begunjah. Treningi pa se v mesecu maju selijo na nogometno zelenico v centru 
Begunj (vsako sredo ob 17. uri). 
 

NAPOVEDNIK 
 

 Roblek 2014 
 
 

- POHOD NA ROBLEK (1. maj – zbor bo ob 9. uri  pred lokalom A je to pub Jurček) 
- OTROŠKI ŽIV - ŽAV  v mesecu juniju z obiskom čarovnika in  raznimi otroškimi 
igrami) 
- MEMORIAL SLAVKA GORZETIJA IN TINETA OPALKA (turnir v malem nogometu 
– zadnji vikend v juniju) 
- VESELO POD KOSTANJI (razne igre za vse generacije v mesecu avgustu) 
- TRADICIONALNI TURNIR V PRSTOMETU ZA POKAL JURČEK (september) 

Franjo Pogačnik 
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GLASBENA ŠOLA AVSENIK vas vabi na JAVNI NASTOP UČENCEV 

v četrtek, 21. maja 2015, ob 18.30 v dvorano Muzeja Avsenik. 
Vstop je prost, lepo vabljeni! 

 
 

Poletni večer s Pihalno godbo Glasbene šole Avsenik 
 

Pihalna godba Glasbene šole Avsenik vabi na nastop 
ob zaključku šolskega leta na vrt pod kostanji 

»Pri Jožovcu« v četrtek, 11. 6. 2015, ob 19. uri. 
Vstop je prost, lepo vabljeni! 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Foto: Franci Kolman, 
ok. 1960 

 

Mnogi ste že opazili novo stran na Facebooku, ki dnevno prinaša nove prispevke 
in stare fotografije, povezane z življenjem nekoč in z zgodovino samega kraja 
Begunj in okolice. Avtorji vas vabijo, da sodelujete tudi vi. Pobrskajte po svojem 
podstrešju in v kolikor najdete karkoli zanimivega gradiva, ga bodo preskenirali in 
vam ga vrnili, v elektronski obliki pa bo na voljo vsem. Na ta način bomo ohranili 
preteklo zgodovino tudi našim zanamcem. Bodimo ponosni na domači kraj in 
njegovo zgodovino, ki skriva nešteto zanimivih in bogatih zgodb. 
 

Več na: www.facebook.com/beguncsmojunc. 
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Begunc' smo junc'  

Glasbena šola Avsenik   



 
 
 

Drobne misli za leto 2015! 
 

V pomladi stojimo, 
se poletja veselimo, 
jesen prinese nam dober občutek, 
v zimi spokojni počitek. 
 

Zavedajmo se, da zelo malo potrebujemo za prijetne trenutke! 
 

Pozdravljeni s strani projekta "Starejši za starejše"! 

       Predsednik DU Begunje:                                       Koordinatorka projekta: 
            Marjan Legat                                                           Marija  Finžgar 
 
     

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

80 let:  
 

Pepca (Jožefa) Mikič iz Begunj  Vinko Štraus iz Zapuž 
Franc Oštir iz Begunj  Vera Cingerle iz Zapuž 
Janez Resman iz Zapuž  Mimi (Marija) Pernuš z Zgoše 
Janez Golmajer z Zgoše  Jože Pungerčar iz Begunj  
Milka Jurjevčič iz Begunj  Franc Burnar iz Begunj  
Stane Jurjevčič iz Begunj  Marija Ana Golmajer z Zgoše  
Ivan gavranič iz Zapuž Marta Švab z Zgoše 
  

90 let:  
 

Jože Langus z Mlake   
Jože Gašperin iz Begunj  
Ivanka Papler iz Poljč 
Angela Kejžar iz Begunj 
Janez Krmelj z Zgoše  
 

Vsem jubilantkam in jubilantom, ki so že ali še bodo praznovali visok jubilej, 
iskreno čestitamo in jim želimo obilo zdravja in radosti v življenju.  
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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 zemeljskega groba:  213,50 € 
 - uporaba poslovilnih vežic:   111,84 € 
 

 

 
 
 

 

 

Praznik dela spremljajo številne prireditve, prižiganje kresov, postavljanje mlajev, 
vsako leto pa naše kraje ob prvem maju zaznamuje tudi budnica Pihalnega 
orkestra Lesce. V Begunjah se bodo 1. maja ustavili zjutraj ob 6.40 na parkirišču 
pred gasilskim domom, nekoliko prej, ob 6.20, pa na Zgoši pred Gramatexom, 
kamor ste lepo vabljeni v čim večjem številu.  
 
 
 

 www. facebook.com/beguncsmojunc 
 

 

  www.begunje.si 
 

 
 
 

 

 
 

Čestitke  

Starejši za starejše 

IZDALA KS BEGUNJE NA GORENJSKEM, ODGOVARJA MARIJA KAVČIČ ZUPAN  
Fotografija na 1. strani: Franci Kolman, 1946 

ZBRALA: JOŽICA HROVAT, TISK: SALVE, LJUBLJANA  
OBLIKOVANJE in UREJANJE: PETER KOLMAN 

Cenik storitev KS Begunje za leto 2015 
 

Prvomajska budnica  


