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Zima se je v letošnjem letu močno pomaknila proti koncu marca, zato bo mesec 
april poskušal nadoknaditi vse zamujeno. Spomladanske cvetice so vse v polnem 
razmahu, drevesa brstijo, praznični prvomajski prazniki se neizmerno hitro bližajo. 
 

Letos bomo krajevni praznik obeležili teden dni kasneje kot običajno. Kulturna 
prireditev bo potekala pred Ranzingerjevo vilo v petek, 11. 5. 2018 ob 18.30 uri. 
S to prireditvijo želimo v vilo naseliti kulturno življenje, ji dati tudi mesto za 
pripravo različnih dogodkov in tudi druženje. 
 

Želim vam, da uživate vsak dan posebej, posebej takrat, ko so ob vas vaši najbližji. 
Vabim vas, da se družite tudi z nami, ki želimo, da ves kraj začuti praznovanje 
krajevnega praznika, zato se odzovite našemu vabilu 
               Marija Kavčič Zupan, predsednica sveta KS 
 

 

 

 
 

 
 

 

Petek, 4. maj ob 16.00 – grobišče talcev: 
ZZB NOB pripravlja spominsko svečanost ob krajevnem prazniku.  

 

Petek, 11. maj ob 18.30 – pred Ranzingerjevo vilo v Begunjah:  
                                       kulturna prireditev ob krajevnem prazniku  
 

 
 
 
 

 

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.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Kmalu po božiču se je po Begunjah začelo šepetati: "Poh bo!" Dolgih dvanajst let 
je minilo, odkar so begunjski fantje zadnjič vlekli ploh in zdelo se je že, da utegne 
ta lepa šega naših dedov počasi utoniti v pozabo. Nekdaj je veljalo, da morajo v 
zimah, ko se v vasi od božiča do pepelnice ne poroči nobeno od deklet, 
neporočeni fantje skozi vas vleči ploh. Samo tako so lahko pred poročenimi 
možmi obranili svojo čast ter dokazali svojo fantovsko moč in veljavo.  
 

Žal živimo v takšnih časih, ko vleka ploha ne more biti več spontan vaški dogodek. 
Organizacija takšne prireditve je dandanes finančno, organizacijsko in predvsem 
varnostno izredno zahteven zalogaj. Težko breme odgovornosti sta nase prevzela 
Denis Ambrožič, p. d. Špelčnek, in Andrej Gašperin, p. d. Pintar, ter sklicala skupaj 
zbor Begunjskih fantov. 
  

Priprave na izvedbo prireditve so se pričele že v pozni jeseni, ko so fantje v 
sodelovanju s Turističnim  društvom  Begunje  pristopili k pripravi elaborata za 
zaporo državne ceste Begunje–Tržič. Usoda izvedbe prireditve je za trenutek že 
skoraj obvisela na nitki, saj so birokrati iz Ljubljane zahtevali vleko ploha po drugi,  
manj prometni trasi. Vseeno je na koncu prevladal zdrav razum in fantje so dobili 
dovoljenje, da ploh vlečejo po vsaj stoletje izpričani trasi od Vazarjevega 
studenca do Jožovčeve gostilne. 
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    Begunje na Gorenjskem, 24. april 2018, št. 46 

Prireditvi ob krajevnem prazniku  

Ploh Begunjskih fantov in deklet 2018 

Prvomajska budnica  



Ko je bil na radovljiški upravni enoti oddan še zadnji od neštetih obrazcev in 
soglasij, se je v dneh pred pustom končno pričel tudi tisti prijetnejši del priprav na 
največji begunjski praznik. Fantje in dekleta so se pod večer zbrali na Koroščevi 
domačiji, domu plohove neveste Tjaše Legat, in skupaj spletali dolge metre 
smrekovih vencev za okras begunjskega ploha. Kako lepo je bilo spet slišati zvečer 
na vasi fantovsko vriskanje in petje! 
 

Kot veleva običaj, so se fantje na jutro pustne nedelje ob svoji "fani" zbrali na 
skrivno dogovorjenem mestu. Letos na Junčevcu v Dragi, kjer je smreko za ploh 
daroval gospodar Peter Gašperin, p. d. Pintar. Fantje so ploh tudi letos podrli 
ročno, le z žago "amerikanko" in sekirami. Samo še fantje v Begunjah in na 
Koroški Beli sekajo in spravljajo ploh "po starem", medtem ko po drugih 
gorenjskih vaseh že dolgo pojejo motorne žage in traktorski vitli. Prav tako ploha 
skoraj nikjer več tako lepo ne "omajejo" kot v Begunjah, temveč ga skozi vas 
potegnejo kar "kosmatega".  
 
 

 

Ko je bil 6,5 kubičnih metrov velik ploh končno privlečen do roba vasi, delo še ni 
bilo končano. Fantje so morali dve dolgi in peklensko mrzli noči  "vahtati" smreko 
pred vsemi, ki bi jim utegnilo priti na misel, da bi z žaganjem ploha oskrunili čast 
begunjskih fantov. Da bi jih pri tem početju manj zeblo, so jim na pomoč s 
širokimi nasmehi in šilci domačega žganja priskočila begunjska dekleta.  
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Na pustni torek so se v Begunje začele zgrinjati množice radovednežev od blizu in 
daleč. Ko je mimo Brkovca odpeljal še zadnji avtobus "Tržičan", je Špelčnekov 
Denis kot "vou" pretegnil ploh proti vasi. Begunje že dolgo niso videle takšnega 
prizora: sprevod ponosne begunjske mladine koraka ob lepo okrašenem 
mogočnem deblu, ki s svojim zelenim "vrhačem" pometa po dvoriščih Zgornjega 
konca. Na čelu kolone na rjavem vrancu praproščak Cotlnov Rudi, za njim na vozu 
plohova ženin in nevesta ter naši Divji prašiči: Vili Kolman, Niko Legat, Jure 
Valjavec, Blaž Stroj in Sašo Avsenik. 
 

Pri cerkvi so prišli na svoj račun "taoženen" in fantom na cesti pripravili šrango v 
podobi "mesarije, šnopsarije, štrikarije in kleparije". Dva Janeza, Gvažarjev in 
Čutov, sta s svojimi dovtipi stopnjevala napetost, dokler fantje poročenim končno 
niso odšteli dovolj za dostojen zapitek.  
 

Ker je bil ploh letos posebno dolg (39,5 metra), je bil prvič žagan že na zavoju 
pred Ranzingerjevo vilo, simbolno žaganje pa je – kot veleva tradicija – vseeno 
pripadlo ženinu in nevesti. Čast nakupa begunjskega ploha 2018 je po živahni 
licitaciji pripadla Lombarjevemu Jankotu, ki je za 6,5 kubikov velik ploh plačal 
lepo ceno. O identiteti in namenih skrivnostne "nune" pa se v Begunjah še danes 
ugiba. 
 

Po zaključeni prodaji se je slavje ob begunjskem plohu nadaljevalo v gasilskem 
domu, kjer so veselo razpoloženi domači publiki igrali Veseli Begunjčani in Divji 
prašiči. Med slednje je bil ta dan uradno sprejet tudi Sašo Avsenik, p. d. Jožovc. 
Dogodek so s svojim obiskom počastili še pobrateni Belski fantje, ki so si z 
begunjskimi na odru svečano izmenjali lepo izvezene "panklce" (spominske 
trakove za prapore).  
 

O letošnjem plohu sta Jani in Žan Kolman posnela odličen dokumentarni film, ki 
je bil med drugim prikazan tudi v Linhartovi dvorani v Radovljici.   
 

Prvič  so ta izjemen etnološki običaj obiskali tudi kustosi in dokumentalisti 
Etnografskega muzeja v Ljubljani. Begunjci si lahko štejemo v čast in ponos, da bo 
prav naš ploh kot prvi v Sloveniji vpisan v Register nesnovne kulturne dediščine 
pri Ministrstvu za kulturo.  Sašo Gašperin 
 

Begunjski fantje in dekleta se zahvaljujemo vsem donatorjem: Kmetija in bar 
Bršca, Andrej Gašperin, Bife Krpin, Jurček pub, gostilna Pr Tavčar, Gostišče Draga, 
Bife Radmandorf, Lekarna Mlaka, Stroj – energetska tehnika, Roman Rugelj, Sobe 
Bulovec, Andema tisk, Janez Čop, Žan Legat, Albatross Fly, Marjan Dolžan, Justi s. 
p., Agrokovina, Orodjarstvo Koselj, Matjaž Ambrožič, Avtohiša Golob, Sonček d. o. 
o., Flaška, Jernej Gomboc, Adis Langič, Gašper Smole s. p., Čebelarstvo Luznar, 
Krivic – travni tepihi,  centralne ogrevalne naprave Blaž Stroj, MŽ print, Mizarstvo 
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Niko Zupan, Klus transport, Radovan Švab, Milan Žbogar, Ergon Bled d. o. o., 
Elektro Mlakar, Keramika Blejc&Gogala, Hermina Justin, Martin Grilc s. p., Botaks 
d. o. o., popravilo strojev in naprav Matjaž Kralj, apartma Murka, trgovina Kolo, 
Andraž Zupan s. p., Agrarna skupnost Draga-Kisovec, Ovčarska skupnost Begunje,  
solastniki gozda Planince, PGD Begunje in KS Begunje. 
 

Posebej se zahvaljujemo vsem vaščankam in vaščanom, ki ste kakorkoli 
pripomogli k izvedbi vleke ploha 2018, tako pri strežbi, rediteljstvu ali s 
kakršnokoli drugo materialno ali fizično pomočjo.  Denis Ambrožič 
 

 
 

 
 

 
 

Na pobudo iniciativnega odbora je 23. 3. 2018 v prostorih društva upokojencev 
potekal ustanovni sestanek KD Begunje. Po kulturnem programu, v katerem so se 
predstavili MPZ Slavček in "Begunc smo junc" je sledil uradni del. Sprejet je bil 
predlog krajana, da se društvo poimenuje po znamenitem sokrajanu dr. Jakobu 
Prešernu.  
 

Kulturno društvo dr. Jakoba Prešerna Begunje bo postopoma skušalo oživeti 
kulturno raven dogajanja v kraju. Posamezne dejavnosti v društvu že potekajo, 
vsi zainteresirani pa ste vedno dobrodošli, da se nam pridružite.  
                                                                                                   Monika Štefelin 
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Nekaj minut za ustanovitvijo Kulturnega društva dr. Jakoba Prešerna se je v svoje 
delo že zagnala tudi gledališka skupina, ki je očitno le čakala na priložnost, da 
pokaže svoja znanja ter neznanja v komediji, ki bo nastala izpod lastnega peresa, 
no, prenosnega računalnika. Kaj točno bo vsebina te gledališke igre, je še 
skrivnost, šušlja pa se, da se mislijo Begunjčani v njej upreti nadležnim 
oblastnikom, ki jim želijo skaziti njihov podeželski mir. Če vas zanima, ali te 
govorice držijo in jim bo ta domnevni punt res uspel, si boste morali sami 
ogledati na kateri od predstav, z malo sreče celo na gradu Kamen čez dobra dva 
meseca. 
 

Vsi, ki imate željo igrati v naši komediji ali se drugače kreativno udejstvovati v 
gledališki skupini, ste vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Na koncu predstave 
se boste, dragi gledalci, lahko nasmejali do solz ali pa jokali od groze, to vam 
obljubimo. 
 

Kontaktirate nas lahko na: borut.marter@gmail.com ali 031 761 717. 
Borut Marter 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Letošnje leto je in bo zelo pestro na področju tekmovanj, 
vzdrževanju doma in opreme ter urejanju birokracije. 
 

Dve ekipi članic sta že v zimskem času pričeli s 
tekmovanjem v drugi sezoni spajanja sesalnega voda za 
pokal Gasilske zveze Gorenjske. Druga ekipa je dosegla 
skupno 6. mesto, prva ekipa pa je postala regijski prvak. 
Obema ekipama lahko čestitamo za udeležbo na vseh 
petih tekmovanjih, za vloženi trud in dosežene rezultate. 
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, eni ekipi 
pa se je uspelo uvrstiti na državno tekmovanje. Pionirji so z malce premalo 
športne sreče dosegli 22. mesto, kar je, ne glede na vse, odličen uspeh. Za 
rezultat jim iskreno čestitamo. 
 

Mladina se sedaj že pripravlja na občinsko tekmovanje v gasilski orientaciji, ki bo 
letos v organizaciji PGD Hlebce 12. maja. 
 

Na področju operative opravljamo redne mesečne vaje, društvene in 
meddruštvene  operativne  vaje in mesečno preverjanje zvez ter redno preverjan- 
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PGD Begunje   

Ustanovljeno Kulturno društvo dr. Jakoba Prešerna 



je in zagon strojev in naprav. V decembrskem deževnem času smo imeli veliko 
dela z razlivanjem vode in poplavljanjem stanovanjskih hiš, v marcu požar v 
tovarni Elan, 1. aprila pa nam jo je nekdo zagodel z lažno prijavo požara v 
večstanovanjskem objektu, kar ste najbrž že izvedeli iz medijev. Na nek način je 
prav, da širša javnost izve in konec koncev obvesti ljudi, da lažne prijave vsekakor 
niso hec, ne glede na datum v letu. Na vsako prijavo smo se seveda dolžni 
odzvati, tako mi kot ostala društva v sistemu zaščite in reševanja v Občini 
Radovljica. Glede na javljeno stanje pa je odvisna tako številčnost društev kot 
moštva in ostalih podpornih služb. Raziskovanje in sankcije prvoaprilskega 
primera so prevzele odgovorne službe in kakšen bo končni razplet za gasilce, 
sploh ni pomembno. Važno je le, da v vsej zgodbi ni bilo ogroženih življenj in ne 
gmotne ali kakršne koli druge škode.  
 

Ogromno dela je vloženega tudi v vzdrževanje doma in ostalih objektov. V 
naslednjih tednih se bo dokončno izvedla obnova orodišča v Dvorski vasi, 
zatravitev zelenice za vaje tekmovalnih enot na severni strani dvorišča gasilskega 
doma ter izdelava tlaka pri nadstrešku gasilskega doma. Vzporedno bomo uredili 
tudi razsvetljavo za vaje v jesenskih mesecih na kompletnem področju dvorišča in 
travnika za vaje tekmovalnih enot. Tukaj se moramo posebej zahvaliti našim 
članom – sponzorjem, Klemenu Renku iz podjetja PROMAS d. o. o. za izvajanje 
gradbenih del pri gasilskem domu, Sebastjanu Bizjaku za tesarska in krovska dela 
na orodišču v Dvorski vasi, Luku Mlakarju za elektro-inštalacijska dela ter Blažu 
Stroju za vodo-inštalaterska dela. Zahvaljujemo se tudi vsem ostalim, ki kakor koli 
pomagate s svojim delom, donacijami ali uslugami, da lahko vlagamo v nadaljnji 
trajnostni razvoj društva. 
 

Ureja se tudi etažna lastnina v gasilskem domu, ki do sedaj ni bila zemljiško-
knjižno dokončno urejena, smo pa tudi v fazi prenove glavnih vodov elektro-
inštalacij ter pridobitve lastninske pravice orodišča v Dvorski vasi. 
 

V kolikor nam v letošnjem letu ne bo zmanjkalo sredstev, ki jih bomo porabili za 
vsa soglasja in geodete pri etažni lastnini, pridobivanju soglasij in birokratskih 
stroškov pri lastninjenju orodišča v Dvorski vasi ter vzporedno odvetnike in 
notarje v teh postopkih (upamo na pomoč občine), bomo v jesenskem oziroma 
zimskem času dokončali tudi končno vizualno podobo družabnega prostora.  
 

V mesecu juniju bomo spet organizirali dan odprtih vrat, in sicer v soboto, 16. 6., 
v popoldanskem času. Tematika dneva in ostalih pripadajočih prikazov in 
aktivnosti pa naj zaenkrat ostane še skrivnost. Za vsakogar se bo nekaj našlo, od 
najmlajših do najstarejših. Vljudno vabljeni vsi, ki vas zanima tako gasilstvo kot 
vzporedne službe in samo druženje in srečanje s krajani ter prijatelji in znanci. 
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Na zadnjem občnem zboru je dosedanje vodstvo z večino prisotnih članov 
podaljšalo mandatno obdobje za eno leto. Upravni odbor je sklenil, da se 
postopki za izvolitev novega vodstva pričnejo v mesecu oktobru, za kar boste 
člani obveščeni, obenem pa vas naprošamo, da nam, v kolikor imate željo 
delovati v organih društva, sporočite čim prej. Obrazci pa se še vedno nahajajo na 
naši spletni strani: www.pgd-begunje.si . 
 

V soboto, 5. maja, bomo izvedli članski sestanek v orodišču gasilskega doma, ki 
pa ni internega značaja – vabljeni tudi ostali krajani. Naš interes je, da pridobimo 
informacije tako od naših članov kot ostalih krajanov o njihovih znanjih in 
izkušnjah na različnih področjih (tesarstvo, krovstvo, delo z motorno žago ...) oz. v 
čemerkoli, kar nam na našem požarnem okolišu lahko pomaga pri sanaciji oz. 
odpravljanju posledic naravnih nesreč (žled, vetrolom, poplave ….). Moramo se 
zavedati, da so takšne vrste nesreč vse bolj pogoste in v kolikor nekdo, ki mu ni 
treba reševati lastnega imetja, lahko pomaga krajanu, sovaščanu ali sosedu, tako 
z znanjem, rokami ali mehanizacijo, lahko naredi veliko dobrega za lokalno 
skupnost. Poudariti moramo, da ni cilj pridobivanje članstva, ampak spodbujanje 
medsebojne pomoči v primeru večjih naravnih nesreč.  
 

Obenem vas dodatno obveščamo, da je Občina 
Radovljica pričela v letu 2016 s projektom »Oživimo 
srce – za večje možnosti preživetja ob srčnem 
zastoju«. K projektu je pristopilo tudi naše društvo. 
Zaenkrat imamo izobražene 4 člane, radi pa bi, da 
bi se ta krog ljudi razširil, saj vsaka zamujena 
minuta ob srčnem zastoju zmanjša verjetnost 
preživetja obolelega za 10–12 odstotkov. 
Postopoma se na območju celotne občine 
vzpostavlja tudi mreža javno dostopnih 

avtomatskih defibrilatorjev (AED). V krajevni skupnosti Begunje sta zaenkrat 
javno dostopna dva, in sicer: TIC – Turistično informacijski center – avtobusna 
postaja Begunje in v vratarnici tovarne Elan Begunje (varnostna služba 24/7). V 
letošnjem letu bomo poskušali izvesti interna izobraževanja iz temeljnih 
postopkov oživljanja za vse zainteresirane v gasilskem domu in prostorih Društva 
upokojencev. V kolikor je kdor koli od krajanov pripravljen opraviti tečaj za 
prvega posredovalca, naj nam to sporoči na telefonsko številko 041 937 658 – 
Klemen ali 051 346 709 – Rok. Več si lahko preberete na straneh Občine 
Radovljica – www.radovljica.si – Oživimo srce. Več nas je, več je možnosti za 
preživetje sočloveka. 
 

V  kolikor  vas  karkoli  zanima,  imate  vprašanje,  potrebujete pomoč,  smo vam na 
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voljo na naslednjih številkah oz. kontaktih: 
041 937 658 – Klemen Štefelin 
051 346 709 – Rok Justin 
041 350 488 – Janez Pavlič 
www.pgd-begunje.si in pgdbegunje@telemach.net  
 

Vsem krajankam in krajanom se zahvaljujemo za pomoč in podporo in jim 
obenem čestitamo ob krajevnem prazniku. 
 

Z gasilskim pozdravom – NA POMOČ! Vaši gasilci 
 
 

 
 
 

Društvo upokojencev Begunje deluje že 42 let. V marcu 2018 smo imeli 42. redni 
občni zbor, kjer smo preleteli delovanje društva v preteklem letu. Društvo šteje 
344 članov. 
 

V društvu smo zelo aktivni na različnih področjih, kjer referenti za posamezna 
področja uspešno vodijo različne dejavnosti. Organiziramo enodnevne izlete, 
potovanja, martinovanje …, pri športnih dejavnostih smo uspešni pri kegljanju, 
streljanju z zračno puško, prstometu, smučanju, namiznem tenisu in 
organiziramo srečanje upokojencev občine Radovljice v poletnem času. Letos pa 
smo predlagatelji tekmovanja v bowlingu. Na kulturnem področju organiziramo 

oglede raznih gledaliških 
predstav, sodelujemo pri 
programu za materinski dan, 
udeležimo se kulturnega 
praznika 8. februarja v Vrbi, 
organiziramo prireditev ob 
dnevu starejših in tesno 
sodelujemo s krajevno 
skupnostjo, gasilci, Rdečim 
križem in Planinco. Referentka 
za zdravje je aktivna v društvu 
»Starejši za starejše«, kjer 

obiskujemo člane v domovih, organiziramo srečanje starostnikov nad 80 let, vsak 
drugi mesec imamo predavanje patronažne sestre in meritve sladkorja, 
holesterola in krvnega tlaka. 
 

V telovadnici OŠ poteka telovadba vsak torek za članice. V marcu 2018 pa se je 
ustvarila skupina članic, ki vadijo country plese.  
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Naše društvo deluje v prostorih Ranzingerjeve vile v Begunjah, ki je last Občine 
Radovljica, zato smo vsako leto trepetali, koliko časa bomo lahko še v njej. Po 
izjemnih naporih in prizadevanjih našega predsednika Marjana Legata, nam je 
župan Ciril Globočnik podaljšal najemno pogodbo do leta 2022. Odobril nam je, 
da lahko »80 let staro damo« polepšamo in obnovimo fasado. Kot veste, zelo 
skrbimo za njeno okolico, ki je največja zasluga Vide Soklič in predsednika s 
svojimi člani upravnega odbora. 
 

V vili pa ne deluje samo naše društvo, pač pa se v njej srečujejo še Rdeči križ, 
Čebelarsko društvo, folklorna skupina, izvajajo se volitve, referendumi, razstave 
in druge prireditve. 
 

Kadar si želite umiriti svoje misli, se odpočiti, vam svetujem, da se sprehodite 
skozi park Ranzingerjeve vile, se usedete na teraso našega Bifeja, popijete kavico, 
poklepetate z znanci in prijatelji ter uživate ob pogledu na cvetoče grede in 
drevesa, ki so v tem pomladnem času še posebno čarobni. 
 

Naše velike sanje so, da bi Ranzingerjeva vila ostala za namene kraja, saj je biser 
Begunj in potrebuje gospodarja, ki jo bo imel rad in poskrbel zanjo, kot si zasluži!    
                                                                          Melita Iskra, tajnica 
 
 

 
 

 
Turistično društvo Begunje je 17. aprila 2018 na 
rednem občnem zboru za 4-letni mandat izvolilo novo 
vodstvo. Upravni odbor sestavljajo Mirjam Rugelj, 
Sašo Gašperin, Urša Klemenc, Bernarda Resman, Živa 
Prapotnik, Bojan Justin, Denis Ambrožič, Žan Legat 
Rotar, Alenka Langus Resman in Ciril Dežman. Za 
predsednika je bil izvoljen Peter Kolman.  
 

V nadzornem odboru bodo v tem mandatu Blaž 
Finžgar, Hermina Justin in Mojca Bulovec, člani disciplinskega razsodišča pa Janez 
Resman, Anica Zupan in Jana Mlakar.    
 

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. 
Nadaljevali bomo začeto delo, dobre projekte in vas že sedaj vabimo k 
sodelovanju pri prireditvah in drugih aktivnostih društva.  
 
 

Naš tradicionalni izlet bo 2. junija 2018, predvidoma na Reko. Prijavite se lahko 
po 14. maju v času uradnih ur v pisarni KS.   TD Begunje 
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Iz Društva upokojencev Begunje 

Turistično društvo Begunje   



 

 
 

 
 
 

JUHA – V PUBU JURČEK – ZA ZAČETEK NOVEGA LETA 

Kot vsako leto smo tudi letos pripravili en velik lonec prave goveje juhe in jo 
razdelili vsem prijateljem, ki so nas obiskali. Da je bila juha »ta prava«, »ta 
goveja«, pa so se obiskovalci lokala lahko prepričali, ko so poskušali ta prav 
»okisanc« – govedina, čebula, jajca in veliko kisa z oljem. 
 
 

PUSTOVANJE ZA OTROKE  
 

Pustna nedelja je otrokom in »otrokom« spet prinesla zaželeno dogajanje na 
parkirišču pred lokalom A je to pub Jurček. Pustno rajanje je popestril čarovnik 
»Magic Erik«, ki je kljub neverjetnim rosnim letom prikazal obilo čarovniškega 
znanja – kogar ni bilo, mu je lahko žal – pa še vsakdo je dobil krof in čaj. 
 
 

ČISTILNA AKCIJA »OČISTIMO SLOVENIJO« 
 

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 zatravili vso zelenico v centru Begunj ter jo 
seveda tudi pognojili – trud se izplača. Nikjer v radovljiški občini ni bolj urejene 
zelenice in nogometnega igrišča. 
 

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). Na treningih se boste srečevali z vodjem 
treningov (Franjo Pogačnik) in njegovimi prijatelji (ki seveda obvladujejo 
nogometne veščine). Šola je dobra odskočna deska za nadaljevanje šolanja v 
Lescah in na Bledu. Malo je šol in treningov, kjer staršem ni potrebno »seči v 
žep«. 
 

SEDMO LETO LIGE V IGRI ČLOVEK NE JEZI SE 
Če vam je dolgčas, če se radi jezite, če bi radi v naslednjem letu sodelovali … 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 36 tekmovalcev in tekmovalk (več o udeležencih in 
rezultatih na Facebooku Franjo Jurček). 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 v  mesecu maju odigrali igro v živo (žive figure z veliko 
kocko)  na  prostem.  Trenutno  najbolje  kaže  Jožetu Gogali iz Nove vasi in Iztoku  
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Zalokarju iz Vrbenj, Tadeju Krambergerju iz Poljč in Jožetu Soršaku iz Radovljice. 
Vsaj polovica tekmovalcev in tekmovalk je še v igri za osvojitev enega od prvih 
štirih mest. 
 

KAJ PRIPRAVLJAMO? 
 

- pohod na Roblek, prstomet na Poljški planini za meter pečenih rebrc (1. maj)  
- dan mladosti – 25. maj – v Krpinu – z obiskom in govorom nas bo počastila   
   igralka in poslanka Državnega zbora Violeta Tomič 
- sodelovali bomo na otroškem živ-žavu – Festivalu Čira čara – organizator je  
   Zavod Manipura iz Poljč (2. junij) 
- memorialni nogometni turnir za naša prijatelja Slavka Gorzetija in Tineta  
   Opalka (konec junija)     
- skupaj s KS Begunje, TD Begunje, PGD Begunje in Župnijo Begunje bomo 1.  
   julija organizirali tretji Urhov semenj 

 Franjo Pogačnik 
 

 
 

 
Vsi mladi od 14. leta dalje ste toplo 
vabljeni, da se nam pridružite na 
brezplačnih dejavnostih v mladin-
skem klubu Garaža: 
 

- torki od 17. do 19. ure: delavnice 
informacijskih tehnologij 
 

- četrtki od 17. do 19. ure: 
interaktivno učenje angleščine 
 

- petki in sobote od 17. do 20. ure: 
športni in družabni večeri, 
ustvarjalne delavnice 
 

Na IT delavnicah boste imeli 
priložnost pridobiti znanje o 
oblikovanju videa in slik, enkripcije, 

virtualnih operacijskih sistemov, terminologije IT, popravila in postavitve novega 
sistema in še več. Če imate svoj prenosni računalnik vas vljudno prosimo, da ga 
prinesete s seboj.  
 

Več informacij: Gašper Vidic, 040 592 179, gasper@tdg.si. 
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Novičke  iz Društva EJGA 

Mladinski klub Garaža Poljče 



Ob petkih in sobotah se lahko sproščeno družite z našimi prostovoljci, na voljo 
vam je namizni tenis, ročni nogomet, družabne igre, športne aktivnosti, 
rokodelske delavnice ter informiranje o mednarodnih mobilnostih.  
 

Najdete nas na naslovu Poljče 32, Begunje na Gorenjskem – v isti hiši kot 
program za otroke “Vila Čira Čara”.  
   

Več informacij: 
David Došenović 040 507 499 
info@zavod-manipura.org; https://www.facebook.com/Mladinski-klub-Garaža 
 
 
 

Mednarodni prostovoljski projekti za mlade  
 

Tudi letos vam v Zavodu Manipura nudimo obilo možnosti za brezplačno 
udeležbo v mednarodnih prostovoljskih aktivnostih. Pogoja za vključitev sta 
starost med 17 in 30 let ter motivacija za širjenje svojih obzorij. 
 

 

Vključite se lahko v naslednje aktivnosti: 
 

DRŽAVA ORGANIZACIJA MEST TRAJANJE TERMIN 

Belgija Cirkuška šola »CIRKUS IN 
BEWEGING« 

4 17 dni po dogovoru 

UK LANGUAGE ACADEMY 
OF WALES 

4 1 mesec po dogovoru 

Estonija NGO OOKULL 2 1 mesec julij 

Latvija RADI VIDI PATS 2 1 mesec avgust 

Makedonija EVEC Stip 2 3 tedne po dogovoru 

Makedonija YOUTH ASSOCIATION 
CREACTIVE 

2 1 mesec po dogovoru 

Gruzija DRONI 3 3 tedne julij 

Irska  Beyond 96 Youth Club 
Dublin 

2 1 mesec poleti 

Irska Finglas Youth Resource 
Centre Dublin 

2 1 mesec jeseni 

Francija Romans International 2 15 dni julij 

 
Predstavitev projektov bomo imeli v soboto, 12. maja, ob 17. uri v mladinskem 
klubu “Garaža” v Poljčah.  
 

Več informacij: Barbara Otoničar, 051 412 567, otonicar.barbara@siol.net.  
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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 prepovedano 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 
potoke, 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.« 
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Četrtkovi večeri in godbe pri Avseniku 
 



     

 

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

80 let:  
 

Franc Resman, Zapuže Ljudmila Ješe, Zgoša 
Ivanka Novak, Zapuže Ivana Zupan, Begunje 
Marija Janc, Zadnja vas Ivana Zidoven, Begunje 
Alojz Marolt, Dvorska vas Franc Rozman, Begunje 
Nada Golob, Poljče Marija Škufca, Poljče 
Sonja Mavrič, Poljče Marta Veronika Čeč Kervina, Begunje
  

90 let:  
 

Marija Krmelj, Zgoša 
Angela Resman, Begunje 
Frančiška Mohorč, Begunje 
Vida Gregorčič, 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 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). 
 

 
 
 

Vabimo vas, da obiščete spletne strani naše krajevne skupnosti:  

ks.begunje.si 
 
 
 

 

Čestitke  

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

OBLIKOVANJE in UREJANJE: PETER KOLMAN 

Cenik storitev KS Begunje za leto 2018 
 

Uradne ure KS Begunje  

Nove spletne strani KS Begunje 


