
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Voščilo 
 
 
 
 

Pomlad se je zelo zgodaj razmahnila v vsej svoji lepoti. Travniki so pozeleneli, 
njive so preorane in posajene, drevesa brstijo, nekatera so v polnem cvetenju. 
 

Vse to nam naznanja, da  se bližajo  prvomajski prazniki. Za našo krajevno 
skupnost Begunje pa bo ob našem krajevnem prazniku 4. maju posebej slovesno, 
saj bo poleg proslave na grobišču talcev ob 16. uri tudi svečana prireditev pred 
šolo v Begunjah ob 40. obletnici osnovne šole Begunje ob 17 uri. 
 

Vabim vas, da se udeležite spremljajočih dogodkov in se veselite v prihajajočih 
praznikih. 
 

           Marija Kavčič Zupan, predsednica sveta KS 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Praznovanje 40-letnice osnovne šole v Begunjah 
 

Praznovanje krajevnega praznika – 4. maja, ko se v kraju spominjamo 
osvoboditve begunjskih zaporov ob koncu 2. svetovne vojne, bomo letos združili 
z obeležitvijo 40-letnice podružnične šole. Novo, sodobno šolo so zgradili leta 
1976. Pred tem so otroci nekaj let obiskovali šolo v Poljčah, in sicer v prostorih 
nekdanje kmetijske šole, saj stavba osnovne šole, v kateri danes domuje vrtec, 
zaradi dotrajanosti ni bila več primerna. Zgrajena je bila leta 1846, kar pomeni, da 
letos mineva tudi 170 let od prve prave šole v Begunjah. 
 

Na praznovanje s kulturnim programom, ki ga bodo sooblikovali tudi nekdanji in 
sedanji učenci begunjske šole, vabita šola in krajevna skupnost v sredo, 4. maja, 
ob 17. uri pred Podružnično šolo v Begunjah.   
 

Spominska slovesnost v graščinskem parku 
 

Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica vabi vse krajane Krajevne skupnosti 
Begunje, da se udeležijo spominske slovesnosti v spomin osvoboditve zapornikov 
iz begunjskih zaporov ter počastitve 75. obletnice Osvobodilne fronte. Slovesnost 
bo v sredo, 4. maja 2016 ob 16. uri pred spomenikom talcev v graščinskem vrtu 
v Begunjah. 
 
 
   
 

 
 
 
 

Čeprav je bila zima bolj kratka, je na cestah pustila kar veliko posledic z udarnini 
jamami in neurejenimi bankinami. Tako se bo že v naslednjih tednih pristopilo k 
pregledu vseh cest po vseh naseljih in se pričelo s sanacijo slednjih, da se 
zagotovi čim varnejšo vožnjo. 
 

Svet KS je na svoji seji v aprilu predlagal nadaljevanje investicijskih del po planu, 
kot je bilo dogovorjeno. 
 

Pričela se bodo dela – II. faza rekonstrukcije ulic 167 in 163 v naselju Poddobrava. 
Pred pričetkom gradbenih del je potreben še strokovni pregled prehodnosti  
kanalizacijskih cevi. O pričetku gradbenih del boste krajani ulic pisno obveščeni. 
 

Drugi del sredstev bo namenjen osvetlitvi šolske poti od Poljč do gasilskega 
doma. Ta krak poti je v zimskih mesecih zjutraj in zvečer popolnoma v temi in je 
nujno, da ga osvetlimo. 
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    Begunje na Gorenjskem, 25. april 2016, št. 42 

Prireditve ob krajevnem prazniku – 4. maju 
mandata 2006–2010   

Aktivnosti Sveta KS Begunje v letu 2016 
 



V letošnjem letu je bila predvidena za asfaltiranje ulica v Begunjah od hišnih št. 
104 do 118; ker pa po kanalizaciji niso bila izdelana tudi vsa dela – zamenjava cevi 
za pitno vodo in elektro-dela, se bo ta investicija prenesla v naslednje leto. 
Izdelale pa se bodo še meritve geodetov, da bodo jasne meje bodoče ceste. 
 

V letošnjem letu se predvideva sanacija južnega dela obzidja na pokopališču v 
Begunjah. Sredstva za ta namen smo kar nekaj let varčevali z naslova grobnin.  
 

Poleg  predlaganih investicij svet krajevne skupnosti skrbi, da v sodelovanju z 
vsemi društvi  in šolo  organizira dogodke za otroke, materinski dan, prireditev ob 
40. obletnici šole, pogostitev starejših nad 80 let ... 
 

Marija Kavčič Zupan, predsednica sveta KS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cesta med gasilskim domom in NATO-centrom bo dobila razsvetljavo. (Foto: Jani Kolman) 
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Čas hitro mineva, zato bom v kratkem preletel teh štirideset let obstoja in 
delovanja Društva upokojencev Begunje. 
 

Do leta 1976 je obstajalo le  eno društvo na levem bregu reke Save v sedanji 
občini Radovljica, in to Društvo upokojencev Radovljica, ki je zajemalo vse 
okoliške kraje, seveda med njimi tudi krajevno skupnost Begunje. Ker pa so bili 
ustanovitelji Društva upokojencev Begunje nezadovoljni s prevelikim društvom in 
z nekoliko oddaljeno Radovljico, so sklenili ustanoviti samostojno društvo.  
 

S tem pa je postalo Društvo upokojencev Begunje tudi član takratne občinske 
zveze Radovljica, ki je zajemala tudi sedanje občine Bohinj, Bled, Gorje in 
Radovljica.  
 

Za začetek so ustanovitelji dobili svoje prostore v bivši osnovni šoli (sedanjem 
vrtcu), dokler se niso preselili v prostore, v katerih smo še danes in upam da 
bomo ostali še naprej.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prostori DU Begunje 
 

Glavna promotorka za ustanovitev DU Begunje pa je bila edina še živeča od 
ustanoviteljev, naša častna članica in dolgoletna gonilna sila v društvu g. Marija 
Leskovec, ki se ji prav lepo zahvaljujemo in ji želimo vsi skupaj še veliko zdravja in 
dobrega počutja v krogu družine in prijateljev.  
 

Že takrat na začetku so organizirali: izlete, predavanja, ročna dela, vesela srečanja 
… pa kaj bi našteval. Vse te dejavnosti gojimo še danes in seveda še kakšne 
druge. Bili so veseli in pa tudi težki časi, v tem se ni spremenilo nič.  Marjan Legat 
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40 let Društva upokojencev Begunje   



 
 
 

 

ČESTITKA 
mladim, malo manj mladim in starejšim 
za 40. obletnico šole in DU Begunje 
ter 10. obletnico programa "Starejši za starejše". 

Obletnice so zanimive, 
predvsem pa so iskrive, 
nam dajejo energijo 
in predstavljajo nam vizijo. 

40 let nove šole nam sledi, 
ko  vrata učenosti odprla nam prijetno si, 
smo upokojenci se pridružili, 
nam tudi že 40 let namenili. 

S starostjo se vsi borimo, 
vsak po svoje jo doživimo. 
10. leto "Starejši za starejše" se z vami srečujemo 
in stare spomine obujamo. 

Čestitke, čestitke, čestitke vsem!!!                  (GMJR)                                             

DU Begunje, maj 2016                                                    

 

 

 
 

 
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.  
 
 

Naš tradicionalni izlet bo 21. maja 2016 v Briksen. Prijavite se lahko po 
prvomajskih praznikih v času uradnih ur v pisarni KS. Informacije na gsm: 041 623 
142 (Blaž Finžgar).   TD Begunje 
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Leto je naokoli in v Društvu upokojencev Begunje smo tudi v letošnjem letu 
pripravili nekaj zanimivih izletov – potovanj po Sloveniji in tujini.  

Tako smo bili v mesecu marcu v Beli krajini, kjer smo se po dolgih letih sedli v 
šolske klopi, aprila pa obiskali Novo mesto z okolico. 
 

 

Spet v šolskih klopeh 

V mesecu maju pa vas vabimo, da se nam pridružite na izletu v Italijo (Vejna, 
Barbana, Oglej), v juliju si bomo ogledali Kamnik in se z gondolo povzpeli na 
Veliko planino, avgusta se bomo potepali po Avstriji, se zapeljali na Dobrač, 
obiskali Goro opic in si ogledali Beljak.  

Če pa bi radi doživeli res nekaj lepega, se nam pridružite v septembru na 
potovanju po Romuniji – je še nekaj prostih mest. 

Vsi izleti bodo obveščeni s plakati, vabljeni  vsi člani društva upokojencev in ostali 
krajani. Ne bo vam žal, ker se imamo vedno lepo. 

                                                    Poldka Zupan, referentka za izlete (DU Begunje)                                                                                  
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Izleti upokojencev   Starejši za starejše 

Turistično društvo Begunje   



 

 
 

 
 

 
 

Letošnje leto je in bo zelo pestro na področju tekmovanj. 
Posebno smo ponosni na naš podmladek, saj so takoj po 
občnem zboru pričeli z vajami za kviz gasilske mladine. 
Že na občinskem in regijskem tekmovanju so dosegli 
odlične rezultate, dvema ekipama pa se je uspelo uvrstiti 
na državno tekmovanje. Pionirji so z 9. mestom, mladinci 
pa s 14. mestom več kot dostojno zastopali društvo in 
domačo gasilsko zvezo. Za rezultate jim iskreno 
čestitamo. 
 

Mladina se že sedaj pripravlja na občinsko tekmovanje v 
gasilski orientaciji, ki bo letos v naši organizaciji, in sicer 7. maja v Begunjah s 
štartom pred gasilskim domom. 
 

Mladinci, članice A, članice B in starejši gasilci pa se istočasno pripravljajo na 
državno CTIF tekmovanje, ki bo 11. in 12. junija v Kopru. Vsem skupaj želimo 
dobre rezultate in veliko športne sreče.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pestro je tudi na področju operative, kjer opravljamo redne mesečne vaje, 
društvene in meddruštvene operativne vaje in mesečno preverjanje zvez ter 
redno preverjanje in zagon strojev in naprav. Pridobili smo novega voznika tovor- 
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njaka, v mesecu maju pa bodo opravili nadaljevalni tečaj za gasilca trije naši člani.  
V kratkem bo obnovljena tudi gasilska kapelica poleg pokopališča, v jesenskem 
času pa bomo obnovili orodišče v Dvorski vasi ter dokončali družabni prostor in 
notranjost gasilskega doma. 
 

Glede na intenzivnost na področju vaj in tekmovanj bomo dan odprtih vrat letos 
izjemoma prestavili v jesensko obdobje. O točnem datumu dogodka vas bomo 
seveda obvestili pravočasno. 
 

Vsem krajankam in krajanom se zahvaljujemo za pomoč in podporo in jim 
obenem čestitamo ob krajevnem prazniku. Z gasilskim pozdravom – NA POMOČ!
  

Vaši gasilci  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

2. ODPRTO PRVENSTVO V IGRI »4 V VRSTO« 

 

V  lokalu A je to pub Jurček smo v mesecu januarju pripravili zanimivo 
tekmovanje v igri 4 v vrsto, ki se ga je udeležilo 18 tekmovalk in tekmovalcev iz 
Begunj, Poljč, Zgoše, Zapuž, Radovljice in Lesc. Igralke in igralci so bili z žrebom 
razdeljeni v skupine po štiri (dva sta izpadla v predtekmovanju). V naslednji krog 
sta napredovala prvouvrščena tekmovalca.  
 

V velikem finalu so se za zmago trudili Karmen Krmelj, Rajko Pravdič, Erni Šolar in 
Romana Berce. Po zanimivih medsebojnih obračunih na tri dobljene igre je slavila 
Radovljičanka Romana Berce. Z različnimi nagradami je bilo obdarjenih prvih 8 
tekmovalk in tekmovalcev. Zmagovalka pa je v Radovljico odnesla tudi glavno 
nagrado (izžrebali smo jo izmed vseh nastopajočih) – dva dni bivanja v Poreču. 

 
 

NOGOMETNA  TEKMA  MLADIH - BEGNE : OŠ JESENICE 

 

Udeleženci nogometne šole, nogometna ekipa BEGNE (mladi do 15 let) je v 
marcu odigrala prijateljsko nogometno tekmo s člani sorodne nogometne ekipe 
Osnovne šole Prežihovega Voranca v šolski dvorani na Jesenicah. Mladci so se 
potrudili, odigrali izjemno tekmo in zasluženo slavili z rezultatom 8 : 1.  
 

Gole za nadobudneže so dosegli Timi Notersberg 3, Maj Knaflič 3, Filip Urevc 1 in 
Lukas Šolar 1. Za odličen rezultat so zaslužni vsi igralci, pohvaliti pa je potrebno še 
odličnega obrambnega igralca Naceta Čebaška in zanesljivega vratarja Žana 
Debelaka. Dober trening, ki pomeni dober rezultat. 
 

8 

Novičke  iz Društva EJGA 

PGD Begunje   



ČLOVEK NE JEZI SE 
Končan je prvi del 10- 
dnevnega druženja in te-
kmovanja v igri »človek 
ne jezi se«. 36 igralcev in 
igralk se je vsak četrtek 
med 18. in 22. uro potilo 
in pridno zbiralo točke za 
uvrstitev med najboljše. 
Prva štiri mesta namreč 
prinašajo udeležbo na 
finalnem turnirju, ki bo v 
mesecu maju potekal » v 
živo« na velikem platnu 
na nogometnem igrišču v 

Begunjah – vsak igralec sestavi ekipo štirih živih figuric.  
 

Po predtekmovanju sta največ točk osvojila Anže Polc in Matjaž Pogačnik, trojica 
tretjeuvrščenih z enakim številom točk pa se je za dve prosti mesti pomerila v 
dodatnem dvoboju. Se vidimo za vikend v mesecu maju ob lepem vremenu. 
 

ROKOMETNE TEKME 
 

Ženska rokometna ekipa Krim Mercator je v spomladanskem delu nastopala v 
evropskem pokalu pokalnih zmagovalk. Vodstvo kluba navijačem iz Begunj in 
okolice za vsako domačo tekmo zagotovi prevoz v Ljubljano.  
 

Na Kodeljevem smo si ogledali tekme proti ekipam SC Municipal Craiova iz 
Romunije, Vipers Kristiansand iz Norveške in Lada Togliati iz Rusije. Za naše je bila 
ruska ekipa v polfinalu na žalost prevelik zalogaj.  
 

Prešerno vzdušje na avtobusu, odlično navijaško razpoloženje na tribunah in 
druženje po tekmi z navijači iz ostalih koncev in krajev Slovenije je dober obet za 
polnjenje avtobusa za oglede tekem v jesenskem delu evropskih pokalov. 
 

NAPOVEDNIK 
 

- peti prvomajski pohod na Roblek (nedelja, 1. maj ob 8.30, zberemo se pred A   
  je to pub Jurček, prijave na 041 715 063 – Franjo) 
- finale  v igri človek ne jezi se »v živo« v mesecu maju – nogometna zelenica 

- liga v prstometu – 11. maja na parkirišču  
- memorialni nogometni turnir Slavka Gorzetija in Tineta Opalka – zadnji vikend  
   v juniju 
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- otroški živ-žav v juniju 
- vaške igre v avgustu 
- turnir v prstometu za pokal Jurček v septembru 
- zabavni vikend »Veselo pod kostanji« v septembru 
- prvi turnir v bowlingu v oktobru  
 

ZADNJA NOVICA 
 

Igralci nogometne ekipe Osnovne šole Prežihovega Voranca z Jesenic so v torek, 
19. 4. ekipi Begunj vrnili obisk. Tokrat so se pomerili na zelenici na nogometnem 
igrišču v Begunjah. 
 

Po izenačeni igri je ekipa Begne vendarle ugnala neugodne nasprotnike z Jesenic 
z rezultatom 9 : 7. Gole za domačo ekipo so dosegli Timi Notersberg 2, Luka 
Cenček 2, Jakob Humar 2, Filip Urevc 1, Maj Knaflič 1, s kazenskega strela pa je 
zadel tudi drugi golman Nik Gomboc. Mladcem je v prvi vrsti pomemben rezultat, 
vendar pa jim vodstvo kluba venomer ponavlja, da je veliko večja vrednota 
druženje po tekmi in sklepanje novih prijateljstev. Tako smo po tekmi  s skupnimi 
močmi »uničili« karton sladoleda, pa tudi žejen ni bil nihče.      Franjo Pogačnik 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na GLASBENI ŠOLI AVSENIK bomo v novo šolsko leto 2016/2017 stopili s še 
večjim glasbenim zagonom, saj bomo našim učencem poleg dosedanjih glasbil in  
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Glasbena šola Avsenik   



vokala ponudili možnost učenja dodatnih instrumentov: citre, klavir in 
tamburice. Veselimo se učenja novih glasbenih zvokov skupaj z vami! 
 

Že Avsenikov stari oče je ob večerih igral tamburice, medtem ko je njegova sestra 
Fanika igrala na citre. Sestra Fanika je imela zaradi izvrstnega igranja na citre tudi 
sloves virtuozinje daleč naokoli. Želja očeta Ivana Avsenika je bila, da bi se njegovi 
štirje otroci lahko bolj posvečali glasbi kakor on sam. Vaški organist Ciril Zrnec je 
bil njihov prvi glasbeni učitelj. Že takoj na začetku je pri mlajših dveh sinovih 
Slavku in Vilku opazil prefinjen in občutljiv glasbeni posluh. Tako je prav on očetu 
Ivanu svetoval, naj podpira glasbeni talent svojih otrok in naj vsakemu kupi 
instrument. Slavko je dobil diatonično harmoniko, Vilko klavirsko, sestra 
Majda citre in najstarejši sin Janez violino. 
 

Informacije: Glasbena šola Avsenik, 04/5307 305, 031 764 500, gsa@avsenik.com 

 
     

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

80 let:  
 

Ludvik Lepoša iz Begunj  Marija Wagner z Zgoše 
Marija Jesenik iz Begunj  Jožefa Polajnar iz Dvorske vasi 
Filip Arko iz Begunj  Frančiška Žafran iz Dvorske vasi 
Helena Pogačnik iz Begunj  Vida Stroj iz Dvorske vasi  
Viljem Lebeničnik iz Begunj  Julijana Rozmanič iz Dvorske vasi  
Janez Kralj iz Begunj  Marija Resman iz Zapuž  
Jožefa Pungerčar iz Zapuž Terezija Gavranič iz Zapuž 
Marija Šušteršič iz Begunj Katarina Grilc iz Zapuž 
Kristina Kralj iz Begunj Alojz Holc iz Poljč 
Vinko Posavec z Zgoše Frančiška Kristan iz Poljč 
Marija Posavec z Zgoše Ivanka Ambrožič z Mlake 
Pavla Pogačar z Zgoše  
  

90 let:  
 

Anica Petrič iz Begunj   
 

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/niše:  213,50 € 
 - uporaba poslovilnih vežic:   111,84 € 
 

Položnice za plačilo grobnine za leto 2016  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 evidenca. 
 

 

 

 
 
 

 

 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

Čestitke  

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

OBLIKOVANJE in UREJANJE: PETER KOLMAN 

Cenik storitev KS Begunje za leto 2016 
 

Prvomajska budnica  


