
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Voščilo 
 
 
 
 

Letošnja pomlad je prišla zelo 
zgodaj, razcvetela se je v vsej svoji 
veličini in nas popeljala na prag 
velikonočnih in prvomajskih praz-
nikov. Veselimo se praznikov in 
prostih dni, da jih bomo preživeli s 
svojimi najbližjimi. 
 

V letošnjim letu bomo v kraju imeli 
kar nekaj različnih dogodkov, ki 
nas bodo vabili, da se jim 
pridružimo. Prvi tak dogodek bo 
kulturna prireditev ob krajevnem 
prazniku, ki ga praznujemo 4. 
maja, ob 16.00 uri pri Brezjanki v 
parku Psihi-atrične bolnišnice. 
 

Lepe praznike vam voščim in 
vljudno vabljeni na vse dogodke, o 
katerih vas bomo sproti obveščali. 
                 
Marija Kavčič Zupan,  
predsednica sveta KS 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
Četrtek, 4. maj ob 16.00 – graščinski park:  
 spominska svečanost ob krajevnem prazniku  
 

V programu bodo sodelovali Maša Cilenšek – vokal, 
Klemen Smolej – kitara in Jure Rozman – tolkala, učenci 
Podružnične šole Begunje, Franci Černe, Peter Kolman in 
drugi. Lepo vabljeni.     
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 
 
 
 

Spoštovane krajanke in krajani KS Begunje, posebno še tisti, ki živite ob Mlinskem 
potoku Rake, potoku Begunjščica in potoku Zgoša. 
 

Kljub večkratnemu opozorilu se še vedno odlagajo raznovrstni odpadki  v potoke, 
na travnike, v gozdove, ki ne sodijo tja, temveč bi se morali odlagati na 

odlagališča, na katera nas komunala 
redno opozarja in so brezplačna. 
 

Odlaganje v naravo je kaznivo, zato vas 
obveščamo, da bodo medobčinski redarji 
zelo pogosto nadzorovali vsa področja, ki 
so vabljiva za onesnaževalce. 
 

Odlok  o javnem redu in miru v občini 
Radovljica v 1. točki 6. člena določa:  
»Zaradi varstva in čistoče je prepo-

vedano metati, spuščati ali odlagati predmete, snovi in odpadke v naravno okolje, 
to je v potoke, reke, jezera, na travnike in gozdove ter urbano okolje, kot so: ulice, 
pločnik, ceste, dvorišča, zelenice, ali druge prostore, ki niso zasebne površine ter 
kanalizacijo.« 
 

Kazenska določba za omenjeni prekršek je določena v 19. členu: 
»Z globo 83,46 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek, če 
meče, spušča ali odlaga predmete, snovi in odpadke v naravno okolje, to je v po- 
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Prireditev ob krajevnem prazniku – 4. maju 
mandata 2006–2010   

Obvestilo  
 



toke, reke,  jezera,  na travnike in gozdove ter urbano okolje,  kot  so: ulice, pločniki, 
ceste, dvorišča, zelenice, ali na druge prostore, ki niso za to določeni.« 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
 

 
»Ko bo posekano zadnje drevo, zastrupljena zadnja reka, ulovljena zadnja riba, 

boste ugotovili, da denarja ne morete jesti!« (Cree Indijanec) 
 

 
 
 
 
 

 

Mlaj v Poljčah se postavlja vse od leta 1962, le dvakrat ga izjemoma niso 
postavili, kar pomeni, da bo letos postavljen že 64-ič. Njegova lokacija se je 
nekajkrat spremenila, a le za nekaj deset metrov. Prvotno je stal pred kmetijsko 
šolo na banovinskem svetu, zadnja leta pa tik ob cesti, pri vhodu v sedanji "NATO 
Center odličnosti za gorsko bojevanje". 
 

Pobudnik in gonilna sila za postavitev mlaja je bila moška stran družine Ferkolj in 
seveda nekaj vaških možakarjev in fantov, ki so znali priskočiti k poseku mlaja, 
dovozu in seveda sami postavitvi. Smreka za "mlaj" običajno pade v gozdu poljške 
agrarne skupnosti, zato se vsem lastnikom – delničarjem in vsem sodelujočim ob 
teh akcijah krajani Poljč zahvaljujemo.  Jože Hajnrihar 
 

 

 
 

Poljčani pri postavljanju mlaja (Foto: J. Hajnrihar) 
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Človek lahko doseže prav vse,  
če je vztrajen  
in usmerjen k izbranemu cilju z vsem 
svojim srcem in dušo.  
 

In prav to drži še posebej za vas, 
spoštovana gospa Brigita.  
 

Ravno v teh dneh, ko smo se v 
Begunjah začeli pripravljati na 2. Urhov 
semenj, ki je lani povezal organizacije in 
društva v kraju, ste nam bili v mislih. Že 
pred leti ste namreč prav vi večkrat 
izrazili željo in pobudo, da bi se v kraju 
obudil Urhov semenj. Pa skoraj nismo 
verjeli, da je to mogoče, vendar smo 
bili toliko bolj veseli, ko ste nas lani 

sami pozdravili in izrazili hvaležnost in podporo. 
   

In prav to priča o vaši vztrajnosti in nenazadnje ljubezni do domačega kraja. Sami 
ste dejali, da ste se zaljubili v Begunje. Tu ste preživeli velik del življenja in ga s 
svojim delom obogatili in pustili poseben pečat. Skozi vaše delo se je odražala 
želja po povezovanju, sodelovanju, obujanju kulturnega življenja, bogatitvi kraja 
in odpiranju novemu.  
 

Z vodenjem galerije in muzeja ste obiskovalcem Begunj ponudili številne kulturne 
dogodke, odprtje razstav, koncerte … Z zanimanjem ste spremljali vse, kar se je 
dogajalo v kraju. Za prireditve ste bili vedno pripravljeni odstopiti prostore 
galerije in dvorane. Ustanovili ste otroško folklorno skupino, pevski zbor, 
spodbujali sodelovanje z osnovno šolo, organizirali srečanja harmonikarjev in 
orgličarjev, glasbeno dogajanje pa je preraslo v Avsenikovo glasbeno šolo, kar je 
bila vaša dolgoletna želja.     
 

Ob vsakršnem srečanju ste bili vedno polni idej, kaj bi bilo potrebno ali kaj bi bilo 
dobro, da bi se v kraju še uresničilo. Pa naj bo to pevski zbor, kakšna druga 
kulturna dejavnost ali skrb za lepoto kraja. Neuresničeno je še ostalo tudi 
pobratenje z avstrijskimi Begunjami – Bad Vigaunom.  
 

4 
 

V slovo in zahvalo Brigiti Avsenik   

Tradicija postavljanja mlaja v Poljčah 
 



S svojo vztrajnostjo, potrpežljivostjo, pronicljivostjo in čutom za kraj ste dodali 
veliko kamenčkov v mozaik našega kulturnega, turističnega in nenazadnje 
krajevnega življenja.  
 

Spoštovana gospa Brigita,  
 

današnje slovo je iskrena izpoved spoštovanja in hvaležnosti za vaše delo, 
odprtost in vztrajnost. Begunje brez vas ne bi bile takšne, kakršne so.  
 

 

Kljub slovesu ostajate z nami – v naših srcih, v naših mislih, v naših spominih, pa 
tudi v vaši zapuščini kraju. Vaša vztrajnost in življenjska energija naj nam bosta 
zgled, da nadaljujemo delo za skupno dobro.  P. K. 
 
 

 
 
 

 

Pomlad nastaja, 
energijo nam poraja, 
veselimo se tega časa, 
pospravimo vse tegobe  z naše trase. 
Saj živimo samo enkrat, 
zato občutimo vsako novo nam pomlad. (GMJR) 
 
Predsednik DU:                                      Koordinatorka DU: 
Marjan Legat                                           Breda Iskra 
 

 

 
 

 
V turističnem društvu 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 3. junija 2017, predvidoma 
na Reko. Prijavite se lahko po 14. maju v času 
uradnih ur v pisarni KS. Informacije na gsm: 041 623 
142 (Blaž Finžgar).   TD Begunje 
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O kresi se dan obesi, grad Kamen, 23. junij 2016 
 
 

 
 
 

Turistično društvo Begunje objavlja razpis – zbiranje ponudb za oddajo v najem 
gostinskega lokala s sobami: gostišče Draga v Begunjah.  
 

Za razpisno dokumentacijo lahko zaprosite na e-naslovu: td.begunje@gmail.com. 
Dodatne informacije: 041 623 142. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Za nami je zelo uspešno leto 2016, 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 mesecu januarju smo organizirali prvo tekmovanje v 
spajanju sesalnega voda v sklopu Pokalnega tekmovanja 
v spajanju sesalnega voda za prehodni pokal Gasilske 
zveze Gorenjske. Prijavljenih je bilo petindvajset ekip. 

Naše članice so posegale po najvišjih mestih, tako da  so v skupnem seštevku čla- 
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PGD Begunje   

Starejši za starejše 

Turistično društvo Begunje   

Zbiranje ponudb za oddajo gostišča Draga  



nice A dosegle skupno 2. mesto.  
 

Naša mladina se je udeležila kviza gasilske zveze Radovljica z desetimi ekipami, 
zato se je z odličnimi rezultati pet ekip udeležilo regijskega kviza. Ekipi pionirjev 
se je uspelo uvrstiti na državno prvenstvo 
v Litijo, kjer so dosegli odlično 6. mesto. 
Vsem ekipam seveda za rezultate iskreno 
čestitamo. 
 

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, bi pa radi pridobili nazaj v 
gasilske vrste že izobražen kader opera-
tivnih gasilcev. 
 

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. 
 

Z gasilskim pozdravom – NA POMOČ! Vaši gasilci 
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Baročna župnijska cerkev sv. Urha v Begunjah je bila zgrajena v letih 1740–1743 
na mestu svoje predhodnice. Zvonik do etaže zvonov je ostal od stare cerkve in je 
bil zgrajen ok. leta 1630, leta 1824 pa je bil povišan za eno etažo in je dobil 

današnjo obliko. Zaradi 
načina gradnje v 17. stoletju 
je spodnji del zvonika zidan 
konično, zato se po njegovih 
stenah cedi padavinska 
voda, ki povzroča razpa-
danje fasade in razrast 
zidnih alg in plesni. Problem 
v preteklosti ni bil tako hud, 
ker so bili ometi napravljeni 
na osnovi apnene malte. 
Leta 1980 so bili prvotni 
ometi odstranjeni. Sedanji 
ometi so se zaradi kemijske 
sestave   izkazali   za  gojišče 
zidnih alg in plesni. Zlasti so 
z njimi prizadeti ometi na 

zvoniku, saj dobesedno kazijo ne-le podobe cerkve, ampak tudi kraja, ki je vse 
bolj turistično naravnan. Sanacija ometov in beljenje celotne fasade v izvirnih 
barvnih tonih, izbranih na podlagi strokovnega mnenja ZVKDS OE Kranj, bo 
prispevala k lepoti Begunj, cerkvi pa bo povrnjen prvotni videz iz 18. stoletja. 
 

V sklopu obnovitvenih del smo že sanirali temelje in talni zidec zvonika ter položili 
nov tlak, z obnovitvenimi deli na fasadi zvonika in cerkve pa bomo začeli v teh 
dneh. Obenem bomo dali prepleskati tudi pločevinaste strehe na zvoniku in južni 
zakristiji ter številčnice na uri ter obnovili strelovod na zvoniku. Skupaj z DDV-jem 
bodo dela stala ok. 28.000 EUR. Nekaj dodatnih stroškov bo prineslo tudi 
barvanje vrat, čiščenje kamnitih portalov in restavriranje reliefnih podob nad 
stranskima vhodoma. 
 

Del stroškov bomo pokrili iz fonda privarčevanih sredstev, preostanek pa z 
namenskimi darovi  dobrotnikov. Obnova cerkve ni zgolj stvar tistih, ki jo bolj red- 
no obiskujete, ampak vseh krajanov, saj so nam naši predniki v njej zapustili 
duhovno in kulturno dediščino, ki jo je potrebno tudi vzdrževati. 
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Obnova fasade župnijske cerkve   

Obnova župnijske cerkve v letu 1980   
 



Če kdo želi in more, lahko svoj dar nakaže na župnijski poslovni račun:  
Župnija Begunje na Gorenjskem, Begunje 56a, 4275 Begunje; IBAN: SI56 0433 
1000 2793 230. Župnija Begunje                                                                                  
 

 

 
 

 
 
 

3. 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 16 tekmovalk in tekmovalcev iz Begunj, Poljč, 
Zgoše, Zapuž, Radovljice in Lesc. Igralke in igralci so bili z žrebom razdeljeni v 
skupine po štiri. V naslednji krog sta napredovala prvouvrščena tekmovalca. V 
velikem finalu so se za zmago trudili Erik Luznar, Igor Maroševič, Anže Polc in 
Romana Berce. Po zanimivih medsebojnih obračunih na tri dobljene igre je slavil 
domačin Anže Polc. Z raznimi nagradami je bilo obdarjenih prvih 8 tekmovalk in 
tekmovalcev. 
 

OGLED ROKOMETNIH TEKEM  
 

je eno od tradicionalnih dogajanj v Begunjah in okolici. V letošnjem letu smo si v 
Ljubljani na Kodeljevem ogledali tri tekme rokometašic ekipe Krim Mercator z 
ekipami Midtjylland (Danska), Gyor (Madžarska) in Bukarešta (Romunija). 
Vodstvo kluba nam vsako leto omogoči brezplačen prevoz iz Begunj v Ljubljano. 
Igralkam Krima se kljub naši podpori in glasnemu navijanju žal ni uspelo uvrstiti v 
nadaljnje tekmovanje. Bo pa v naslednji sezoni bolje. 
 

ČISTILNA AKCIJA NAŠO OBČINO 
Člani nogometnih ekip v Begunjah (Begne, Cifra, TVD Partizan Begunje, ŠD 
Dvorska vas in veterani Begunje) smo se udeležili čistilne akcije »Očistimo 
Slovenijo«. Uredili smo nogometno igrišče, pospravili okolico, postavili zaščitno 
mrežo (zaščita proti parkirišču) in opremili garderobo. 
 

NAKUP NOVE TRAKTORSKE KOSILNICE 
 

Društvo je aktivno vpeto v družabno življenje v Begunjah. Skupaj s KS Begunje, 
PGD Begunje in TVD Partizan Begunje vzorno skrbimo za zelenico v centru vasi 
(košnja, stalno gnojenje, sejanje trave, ravnanje igrišča s prstjo, valjanje, 
posipanje s kremenčevim peskom, zalivanje ...), kar je povezano z velikimi  
stroški.  Ekipe NK Begne, Cifra, Dvorska vas, TVD Partizan in Veterani Begunje 
nastopajo v občinski ligi v malem nogometu (sodeluje 32 ekip) in veteranski ligi (8 
ekip). V okviru sekcije za mali nogomet deluje tudi šola nogometa  5–9  let  (21 
mladih) in  10–16  let (18 mladih).  Vse ekipe nastopajo na  
9 

zelenici v Begunjah. 
 

V letošnjem letu je traktorsko kosilnico ujel »EMŠO« in zdravnik mehanik je 
ugotovil, da bomo za popravila zapravili več, kot če s skupnimi močmi ne 
poskrbimo za nabavo nove. Nabavo nove kosilnice ob posredovanju TRISE, d. o. 
o., so nam s svojimi prispevki omogočila lokalna podjetja, podjetniki in 
posamezniki. Vse donatorje bomo objavili v naslednji številki Krajevnih novic. 
Nekaj sredstev smo si izposodili, tako da apeliramo na vas, da nam po svojih 
močeh pomagate pri realizaciji projekta »traktorska kosilnica«. 
 

NOGOMETNI TRENINGI ZA MLADE (5–9 let in 10–16 let) 
 

Nogometni treningi za naše nadobudneže bodo vsak četrtek od 17. do 18. ure (5–
9 let) in od 18. do 19. ure (10–16 let). Treninge bo vodil Franjo Pogačnik. 
 

6. LETO LIGE V IGRI ČLOVEK NE JEZI SE 
 

V A je to pubu Jurček poteka vsak torek med 18. in 22. uro liga v igri človek ne jezi 
se, ki se je udeležuje 28 tekmovalcev in tekmovalk. Odigrali smo že 8 krogov, se 
pravi, da se »jezimo« že osem tednov. Ostala sta nam še dva kroga. Po odigranih 
10 krogih bodo štirje prvouvrščeni odigrali igro v živo (žive figure z veliko kocko) 
na prostem. Trenutno najbolje kaže Rajku Pravdiču in Petru Miheliču iz Begunj ter 
Arnelu in Alenu Mujkanoviću (sin in oče) iz Hlebc. Vsaj polovica tekmovalk in 
tekmovalcev je še v igri za osvojitev enega od prvih štirih mest. 
 

NAPOVEDNIK 
 

- pohod na Roblek (1. maj)  
- otroški živ-žav (3. junij) 
- memorialni nogometni turnir (konec junija)      Franjo Pogačnik 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Prireditev Pomladni 
pozdrav in poklon 
mamam, 24. marec 
2017  
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Novičke  iz Društva EJGA 



     

 

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

80 let:  
 

Pavel Vovk, Begunje Julijana Legat, Begunje 
Marija Golmajer, Zgoša Milena Černe, Begunje 
Julijana Šlibar, Dvorska vas Anica Gašperin, Begunje 
Anton Marolt, Dvorska vas Roza Legat, Begunje 
Ivanka Sinobad, Zgoša Niko Legat, Begunje 
Ivan Ferkolj, Poljče Franc Božič, Mlaka 
Bogomila Triplat, Dvorska vas Slava Širovnik, Poljče 
Vera Zarnik, Poljče Pavel Medved, Zapuže 
Draga Pohar, Begunje Peter Medved, Zapuže 
  

90 let:  
 

Ivanka Hrovat, Begunje 
Ivanka Gogala, Dvorska vas   
 

Vsem jubilantkam in jubilantom, ki so že ali še bodo praznovali visoki 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 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. 
 

 
 

 
 
 

 
 

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.  
 

 
 

 
Krajevna skupnost Begunje bo v mesecu maju objavila razpis za najem prostorov 
frizerskega salona v stavbi krajevne skupnosti. 
 

Razpis bomo objavili v časopisu Gorenjski glas in na vseh oglasnih deskah po 
naseljih v naši krajevni skupnosti. Svet KS Begunje 
 

 
 

 
 

 

 

 

Čestitke  

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

OBLIKOVANJE in UREJANJE: PETER KOLMAN 

Cenik storitev KS Begunje za leto 2017 
 

Prvomajska budnica  

Razpis za najem frizerskega salona v Begunjah  



 


