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Pred vrati je krajevni praznik 4. maj, ki ga v Begunjah praznujemo kot spomin na 
osvoboditev talcev iz begunjskih zaporov ob koncu druge svetovne vojne leta 
1945. Naj nam bo to v spomin in opomin. Svoboda, ki nam je dana, je premalo 
cenjena.  
 

Vsem skupaj v imenu sveta KS Begunje želim prijeten in sproščen krajevni praznik 
ob zavedanju, da le sami največ pripomoremo k lepši podobi kraja. Izkoristite 
proste dneve za družino, cvetlično ustvarjanje, delo v vrtu, izlete, oddih v naravi 
ali preprosto, podarite svoj čas bližnjim, nič ne stane. 
 

                 Marija Hrovat, predsednica sveta KS 
 

 

 

 
 

 
 

Sobota, 4. maj ob 16.00 – grobišče talcev: ZBV NOB Radovljica pripravlja 
spominsko svečanost ob prazniku osvoboditve Begunj.  
 

Sobota, 11. maj ob 19.00 – pred Ranzingerjevo vilo v Begunjah (v primeru dežja 
dvorana Psihiatrične bolnišnice Begunje): kulturna prireditev ob krajevnem 
prazniku – koncert slovenskih pesmi s pevko Mašo Cilenšek in spremljevalno 
skupino (Klemen Smolej, kitara; Nace Jordan, bas kitara; Vid Ušeničnik, bobni); Sašo 
Gašperin – izbor umetnostnih besedil o Begunjah. Lepo vabljeni! 
 

 
 
 
 

 

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.  

 
 
 
 

 
 
 
 

Drage krajanke in krajani! 
 

Pred vami je nova številka Krajevnih novic, ki nas je že krepko popeljala v pomlad.  
 

Občina Radovljica je 25. marca 2019 po dolgi in burni razpravi končno sprejela odlok 
o proračunu za leti 2019–2020. Tudi svet KS Begunje je pripravil kar nekaj predlogov, 
nekaj zadev pa se vleče še iz prejšnjih mandatov. Prve tri mesece (januar–marec 
2019) do  sprejetja  proračuna  se je tako izvajalo začasno financiranje oz. sredstva so  
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    Begunje na Gorenjskem, 23. april 2019, št. 48 

Prireditvi ob krajevnem prazniku  

Iz Krajevne skupnosti Begunje 

Prvomajska budnica  



bila namenjena le za tekoče poslovanje krajevne skupnosti. Svet KS Begunje se je do 
tega trenutka sestal že na štirih delovnih sejah.  
 

V naslednjih mesecih nas čakajo številna dela, ki bodo končno realizirana v tem 
proračunskem obdobju:  
 

- komunalne ceste in objekti (asfaltiranje in javna razsvetljava v Begunjah od št. 104–
118), 

- sanacija prvega mostu (pri Robačniku), dva sta še v zelo slabem stanju, prav tako se 
stanje slabša na mostu Zgoša, pri katerem se bo poskusilo rešiti odvodnjavanje, da 
ne bo prihajalo do nadaljnjih poškodb, 

- promet v naselju Zgoša–Begunje: ureditev prometnega režima, najprej projektna 
dokumentacija, 

- nevaren prehod za pešce med pokopališčem in Avsenikom: prehod je na državni 
cesti in zadeve bo v kratkem uredil DRSI s postavitvijo hitrostne ovire in ustrezno 
signalizacijo, 

- umirjanje prometa Zapuže–dvorec Drnča, Dvorska vas–OŠ Begunje–vas Begunje: 
prihaja do velikih hitrosti, zato bo naročena prometna študija in ustrezno ukrepanje, 

- informacijske table: so bile že postavljene, zadeva je bila sprejeta v prejšnjem 
mandatu KS Begunje in je bila že realizirana, potrebno bo nekaj popravkov, 

- pokopališče Krpin: občina bo v letošnjem letu pridobila projektno dokumentacijo in 
začela postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja, 

- predvidena so asfaltiranja manjših odsekov cest, 
- primarni vodovod od št. 104–120, 
- večnamenski objekt – rekonstrukcija gasilskega doma: že v tem letu naj bi se 

naročila dokumentacija, 
- vrtec Begunje: postavljena bo ustrezna varnostna ovira zaradi direktnega prehoda 

čez cesto, 
- nadaljevanje sanacije Gradu Kamen, 
- Joža Murka: izdelane so geomehanske analize zaradi plazenja terena in izredno 

slabega stanja same stavbe, ki je Plečnikova dediščina. Občina je njen lastnik in jo 
bo v naslednjih letih obnovila. S strani KS Begunje bodo izvedena nujna vzdrževalna 
dela, da se prepreči najhujše. 

- ureditev meteornih voda, cesta Zadnja vas–Mlaka, v 2019 naj bi občina uredila 
premoženjske razmere, nato sledi ustrezna sanacija, 

- oporni zid in most št. 105–113: izdelan je idejni projekt, ki zajema sanacijo mostu in 
obnovo opornega zidu v naslednjih dveh letih, sanacija ceste po letu 2021, 

- eko-otok Zapuže 
- postavitev solarne svetilke na Zgoši pri Elanu – Elan ne zagotavlja več osvetlitve, 
- OPPN center Begunje, 
- prometna ureditev pred OŠ Begunje: KS se bo aktivno vključila v dokončno rešitev 

tega problema, 1. faza z dodatnimi parkirišči je že izvedena,  
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- dodatna učilnica v OŠ Begunje ter 
- javna razsvetljava šolske poti Poljče–Begunje. 
 

To je le nekaj projektov, ostali so predvideni za naslednje proračunsko obdobje oz. se 
bo v letih 2019–2020 uredila dokumentacija. Nekateri zahtevnejši projekti pa se 
bodo izvajali po letu 2022. 
 

Vse tekoče zadeve sproti rešuje krajevna skupnost. Krajane in krajanke naprošamo, 
da probleme sporočate po elektronski pošti na ks.begunje@siol.net ali po navadni 
pošti, možna je tudi prijava preko spletnih strani KS Begunje na FixMyStreet. V čim 
krajšem času bomo zadeve poskusili urediti, če je le to v naši pristojnosti in moči.  
 

Krajanke in krajani, sami poskrbite za čisto okolico, pobirajte pasje iztrebke, ker so za 
to namenjeni posebni koši (psi morajo biti na povodcih, brez izjem), če vam ni odveč, 
naredite kaj za kraj, ne bo škodilo. Ne obremenjujte drugih s problemi, ki to niso. 
 

Večkrat smo bili opozorjeni o velikih hitrostih v okolici šole, po poteh proti Drnči, 
Zapužam, Dvorski vasi, skozi Poljče … V prihodnosti se bodo izvajali nadzori in 
prosimo, da zmanjšate hitrosti, ne vozite po nepotrebnem po zelenih površinah in 
poskrbite za varnost otrok, starejših in na koncu vas samih. 
 

Marija Hrovat, predsednica sveta KS 
 

 
Obnovljeni del gradu Kamen 
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Spoštovane krajanke in krajani, 
 

na januarskem občnem zboru je v PGD Begunje prišlo do 
spremembe vodstva. Stari upravni odbor društva je zamenjal nov 
upravni odbor, prav tako pa je prišlo do zamenjave poveljnikov. 
Poveljnika Janeza Pavliča je nadomestil Rok Justin.  
 

Novi poveljnik prihaja iz Begunj in je oče dveh otrok. Gasilec je že 
od mladih let. Po gasilski izobrazbi je gasilski častnik I. stopnje z 

opravljenimi številnimi usposabljanji in tečaji specialnosti. Zaveda se, da posameznik 
v gasilstvu težko deluje samostojno in da je najbolj pomembna ekipa, ki deluje kot 
eno. Kot je povedal že na občnem zboru: »Želim združiti energijo mladih z izkušnjami 
starejših za skupno dobro!« Želi, da se dobro delo preteklih let nadaljuje in še 
nadgradi. »Znanje, ki ga imajo starejši gasilci je potrebno prenesti na mlajše 
generacije. To nam bo uspelo z dobrim načrtom, ki se ga je potrebno držati, s 
spoštovanjem drug do drugega, poslušanjem različnih mnenj in marljivim delom. 
Vesel bi bil, če se operativna enota številčno poveča. Na tem mestu vabim neaktivne 
člane, da pridejo v gasilski dom, da se udeležijo kakšne vaje, da obnovimo znanje, ki 
ga imamo, da bomo skupaj lahko pomagali sokrajanom, ko bodo potrebovali našo 
pomoč.« 
 

Glavni cilj za bližnjo prihodnost je posodobitev osebne zaščitne opreme gasilcev. V 
okviru finančnih sredstev, ki so na voljo, se bomo trudili kupiti zaščitne obleke 
ustrezne kakovosti, nove škornje in čelade z namenom, da zagotovimo varnost 
gasilcev na intervencijah, vajah in delu v društvu. Veseli smo vsakega vašega 
prispevka in se vam zanj zahvaljujemo.  
 

Letošnje leto se je, kar se tiče intervencij, začelo zelo pestro, saj smo posredovali že 
na 10 dogodkih v domačem in širšem okolišu. Med intervencijami prevladujejo požari 
v naravi. Na drugem mestu so intervencije, ki zahtevajo tehnično posredovanje 
(poplave, podrta drevesa …). Enkrat je bila na zahtevo dežurnega zdravnika ob sumu 
na srčni infarkt aktivirana tudi ekipa prvih posredovalcev. Na vseh intervencijah do 
sedaj je v letošnjem letu skupaj sodelovalo 54 gasilcev, večina intervencij pa se je 
zgodila v dopoldanskem ali zgodnjem popoldanskem času.  
 

Zavedamo se, da krajanke in krajani računate na nas, ko potrebujete pomoč gasilcev. 
In ravno to zavedanje nas žene, da veliko časa namenjamo izobraževanju in vajam. 
Naša posredovanja so vedno bolj zahtevna, vedno več je nevarnosti, ki jim moramo 
biti kos. Do aprila smo izvedli štiri društvene vaje, ki so vključevale vaje na temo 
zaščite dihal, samostojni nastop enote ob požaru na objektu in teme s področja 
temeljnih postopkov oživljanja in prve pomoči.  
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Naš požarni okoliš je za posredovanje zelo zahteven. Vse vasi so prepletene z ozkimi 
ulicami, hiše so blizu skupaj, dostopi za gasilska vozila so ponekod izjemno zahtevni, 
prostora je malo. Zavedamo se, da vaja dela mojstra, če mojster dela vajo. In tukaj 
gasilci potrebujemo vašo pomoč. Potrebujemo objekte, na katerih bi lahko izvajali 
gasilske vaje. Če želite, da izvedemo gasilsko vajo na vašem objektu, pokličite 
poveljnika, da se boste dogovorili o podrobnostih. Menimo, da imamo od takšnega 
sodelovanja korist lahko vsi. Gasilci z vajo pridobimo nove izkušnje in novo znanje, 
lastniki objektov pa lahko spoznate, kako bo potekalo reševanje, če bo (bog ne daj) 
šlo zares. K sodelovanju vabimo prav vse zainteresirane krajane in krajanke našega 
okoliša, ki bi želeli na tak način spoznati delo gasilcev ob blizu, pri vas doma.  
 

 

 

Pri delu z mladino smo uspešni. Pohvalimo se lahko s številnimi mladimi člani, ki 
redno hodijo na vaje in tekmovanja. Otrok imamo preko 30, za njihovo znanje pa 
skrbi 6 mentorjev. Veseli smo, da otroci na vaje hodijo z velikim navdušenjem in željo 
po novem znanju. Vsi skupaj se zelo zabavamo in učimo novih stvari, ki nam prav 
pridejo tudi v vsakdanjem življenju. Prvo letošnje tekmovanje je bilo občinsko 
tekmovanje v gasilskem kvizu v Lescah, kjer je naša mladina dosegla odlične 
rezultate. Kar 6 ekip se je uvrstilo na regijsko tekmovanje, ki je bilo marca v Šenčurju. 
Ekipi mladink se je z odličnim 2. mestom uspelo uvrstiti na državno tekmovanje, ki je 
potekalo konec marca v Krškem. Dosegle so odlično 16. mesto. Po nekaj premora se 
zdaj že pripravljamo na občinsko tekmovanje v orientaciji, ki bo 25. maja na 
Lancovem. Vsi skupaj se že veselimo novega znanja in dobrih rezultatov. Obenem pa 
vse otroke, ki  jih gasilstvo zanima in bi se nam želeli pridružiti vabimo, da nas pridete 
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PGD Begunje   



pogledat pred gasilski dom, kjer že pridno vadimo. Za bolj natančne podatke pa naj 
starši pokličejo predsednika ali poveljnika. 
 

Ekipa članic A se je v zimskih večerih redno dobivala v gasilskem domu, kjer so se 
pripravljale na pokalno tekmovanje v spajanju sesalnega voda Gasilske zveze 
Gorenjske. Udeležile so vseh tekem, ki so potekale v različnih gasilskih domovih po 
Gorenjskem. Bile so v Sovodnju, Komendi, Naklem, domačih Begunjah in na finalnem 
tekmovanju v Zalogu. Trud na vajah se je obrestoval, saj so redno posegale po 
najvišjih mestih in v skupnem seštevku osvojile odlično 2. mesto.  

 

V sredini februarja smo sodelovali pri izzivu Radia Gorenc – »Vsemu bomo kos«, kjer 
so štirje radijski voditelji na predlog poslušalcev opravljali različne izzive. Radijska 
voditeljica, domačinka Urša Mlakar, je dobila prav poseben izziv – streljanje s curkom 
v tarčo. Ob njenem klicu smo ji takoj priskočili na pomoč gasilci iz Begunj. Organizirali 
smo pravi družabni dogodek, kjer se je gasilka Urša v zaščitni obleki spopadla z 
različnimi gasilskimi izzivi. Naša mladina ji je pripravila preizkus v vezanju vozlov in 
hitrem zvijanju gasilske cevi. Nato pa je zagorelo. Močan dim se je razširil čez celotno 
dvorišče gasilskega doma. Sledila je bliskovita akcija. Gasilsko vozilo z lučkami in 
sireno je pridrvelo na mesto požara. Gasilci so hitro in usklajeno položili cevovod, 
gasilka Urša pa je požar pogasila. Množica prisotnih ji je zaploskala, izziv »Vsemu 
bomo kos« je bil opravljen z odliko.   
 

Starejši gasilci se srečujejo na rednih srečanjih v gasilskem domu. Poleg druženja se z 
veseljem spominjajo tudi časov, ko so sami aktivno pomagali sokrajanom. Na 
letošnjem občnem zboru smo z društvenim priznanjem in priznanjem za 70-letno 
delo počastili našega častnega člana Nikolaja Legata, ki je glas Begunj ponesel tudi v 
svet. 
 

K sodelovanju  vabimo  tudi zainteresirane krajane in krajanke našega okoliša, ki bi se 
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nam želeli pridružiti ali spoznati delo gasilcev. Sprehodite se mimo gasilskega doma. 
Ko so vrata odprta, pridite in lahko rečemo besedo ali dve. Naše delo lahko 
spremljate tudi na internetu. Obiščite našo spletno stran in Facebook stran ter si 
oglejte fotografije našega dela. 
 

Če boste od nas potrebovali kakršnokoli informacijo, smo za vas dosegljivi na 
naslednjih telefonskih številkah: 
 

- Klemen Štefelin – predsednik – 041 937 658 
- Rok Justin – poveljnik – 051 346 709 
- Janez Pavlič – namestnik poveljnika – 041 350 488 
- Žan Legat – podpoveljnik – 041 626 442 
- Denis Ambrožič – izposoja miz in klopi – 031 404 497 
 

Ko pa nas potrebujete, pokličite številko 112. Saj veste! Pridemo tudi na dom.  
 

                      Vaši gasilci in gasilke 
 

 
 

 
V Turističnem društvu Begunje bomo tudi v tem letu 
poskrbeli za številne aktivnosti na področju turistične 
dejavnosti v kraju. Poleg rednega dela se bomo v teh 
dneh lotili obnove dotrajanih balkonov na Sankaški koči, 
zamenjavo stopnic in talnih oblog v sobah za goste v 
gostišču Draga, popolnoma pa bomo prenovili tudi 
sanitarije v bifeju Krpin.  
 

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. Sem sodi urejanje okolice v centru Begunj, zasaditev rož, 
obnavljanje informacijskih tabel in poti … Nadaljevali bomo z dobrimi projekti in vas 
vabimo k sodelovanju pri prireditvah in drugih aktivnostih društva. 
 

V poletnih dneh bo v sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo Radovljica vsak 
dan odprta Turistično-informacijska pisarna v Begunjah, gostom pa omogočeno 
vodenje po naših krajih.    
 
 

Tokratni tradicionalni izlet bo v nedeljo, 19. maja 2019. Povezali se bomo s Primorci, 
ki nas bodo popeljali po Krasu in si ogledali spomenik na Cerju. Pred tem pa sledi še 
skok z ladjico do slikovitega otočka Barbana. Razlog, da bo izlet na nedeljo, pa je 
udeležba na Prazniku špargljev s tradicionalno povorko vozov, spremljevalnim 
kulturnim programom in kulinaričnim razvajanjem s špargljevimi jedmi. Prijavite se 
lahko v času uradnih ur v pisarni KS. 
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Turistično društvo Begunje   



V nedeljo, 23. junija 2019, bo naša vsakoletna prireditev O kresi se dan obesi na 
gradu Kamen. Teden kasneje, 30. junija 2019, vas vabimo na Urhov semenj, v sklopu 
katerega bo tudi tradicionalna že 8. Begunjska avantura. 5. oktobra pa bomo gostili 
49. Srečanje gorenjskih turističnih delavcev.  
 

Vsa obvestila, informacije o aktualnih prireditvah in delovanju društva najdete na 
naši Facebook strani: @tdbegunje.si, lahko pa nam tudi pišete: info@begunje.si.  
 

Peter Kolman, predsednik TD Begunje 
 
 

 
 
 

Tudi v našem društvu je zacvetela 
pomlad, še posebno se je razcvetela 
magnolija v parku pred vilo. 
 

Za nami je 43. redni občni zbor, ki je 
bil dobro obiskan. Dosedanji 
predsednik Marjan Legat je preletel 
delovanje društva v preteklem letu, 
ki je bilo kot vedno zelo aktivno. 
 

Trenutno naše društvo šteje 350 
članov. Članarina ostaja 10 €, 
oproščeni pa so jo člani, ki bivajo v 
domovih za ostarele in častni člani. 
 

Organizirali smo izlete z uspešno 
izvedbo Francke Pretnar, vesela 
srečanja, razna predavanja, športna 
tekmovanja in kulturne prireditve. 
Naše društvo je krstno organiziralo 
tekmovanje v bovlingu, kjer smo 
dosegli prvo mesto in privabili kar 
veliko drugih društev iz naše občine, 

kar nakazuje, da smo odlično nadomestili sankaško tekmovanje, ki ga že nekaj let 
nismo moglo izvesti zaradi pomanjkanja snega. Naši športniki, pod vodstvom Draga 
Zupana, so uspešni tudi na tekmovanjih v kegljanju, streljanju, šahu, veleslalomu, 
smučarskih tekih, namiznem tenisu in prstometu. 
  

Dela v parku in z vzdrževanjem nikoli ne zmanjka, zato si želimo, da bi se člani čim 
bolj udeleževali delovnih akcij.  
 

Marjan Legat se je vsem zahvalil za zaupanje vodenja društva v teh 18-ih letih. Svoje 
mesto je zaupal novemu  predsedniku Maksu Vrečku. Prav tako je na mestu referentke 
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za kulturo svoje delo po 14-ih letih uspešnega delovanja zaključila Hermina Justin in 
ga  prepustila Ireni Hajnrihar iz Poljč. 
 

Breda Iskra uspešno vodi prostovoljke v projektu »Starejši za starejše«, kjer je 
vključenih 328 oseb. Redno obiskujejo krajane v domu in jih vabijo na srečanja 
starostnikov nad 80 let. Udeležujejo se raznih predavanj, gostijo prostovoljke iz 
drugih društev, obiskujejo jubilante, se usposabljajo v Izoli. Vsak drugi mesec 
izvedejo predavanje patronažne sestre, merjenje holesterola, krvnega sladkorja in 
tlaka, ki je brezplačno. 
 

Plesalke country plesa pridno vadijo in so v marcu upihnile prvo svečko. Nastopale so 
že na večjih prireditvah, srečanjih in zabavah. 
  

Seveda pa naše društvo odlično sodeluje s KS, gasilci iz Begunj in Podgore, kulturnim 
in turističnem društvom iz Begunj, RK, Planinco ter ostalimi DU iz občine Radovljica. 
 

Bližajo se velikonočni prazniki, zato želimo vsem krajanom in še posebno našim 
članom vesele velikonočne praznike. Naj zadiši po domači potici, šunki, hrenu in 
prelepimi pirhi. Naj se v domove naselita mir in ljubezen! 

Melita Iskra, tajnica 
 

TEČAJ NORDIJSKE HOJE 
 

Društvo upokojencev Begunje v sodelovanju z Ljudsko univerzo Radovljica v mesecu 
maju organizira brezplačni tečaj nordijske hoje. V primeru zadostnega števila prijav 
bo tečaj ob sredah ob 9. uri. Tečaj bo vodila Marina Ficko Pristov.  
 

Prijavite se lahko do 30. aprila 2019 na telefon 031 875 711 ali na e-naslov: 
marina.ficko@gmail.com ali osebno na Društvu upokojencev Begunje. Zaželene so 
palice za nordijsko hojo. Vabljeni! 
 
 

 
 

 
 

 

ČLOVEK NE JEZI SE 
 

Končan je prvi del 10-dnevnega druženja in tekmovanja v igri človek ne jezi se. 40 
igralcev in igralk se je vsak torek 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 so največ točk osvojili Davor Krajnc, Anže Polc, Cveto Knežević in 
Lukas Šolar (več o rezultatih na strani Facebook – Franjo Jurček). Se vidimo za vikend 
v mesecu maju ob lepem vremenu. 
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Novičke  iz Društva EJGA 

Iz Društva upokojencev Begunje 



 
 

NOGOMETNI TRENINGI ZA MLADE (5–9 LET IN 10–16) 

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 Dejanom Notersbergom in njegovimi prijatelji, ki obvladajo 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. 

 

SEDMI PRVOMAJSKI POHOD NA ROBLEK (sreda, 1. maj) 

8.30 – zbor pred pubom Jurček v Begunjah (jutranja kavica, čaj + »ta konkreten«) 
9.00 – prevoz v Drago, parkiranje urejeno; pohod do Poljške planine (mala mal'ca + 
»antigripin«), »po pamet« na Roblek (hrana na žlico in pijača po znižani ceni), pa spet 
nazaj na Poljško planino, kjer bo turnir v prstometu za »meter pečenih rebrc« 
Prijave in plačilo stroškov – 5€ v pubu Jurček do torka, 30. 4. 
Informacije: Franjo Pogačnik, 041 715 063  
 
 

PA ŠE NEKAJ DOGODKOV, ki nam bodo popestrili dogajanje v 
Begunjah: 
 

- finale v igri človek ne jezi se »v živo« v mesecu maju – nogometna zelenica 
- liga v prstometu – v maju na parkirišču  
- memorialni nogometni turnir Slavka Gorzetija in Tineta Opalka – zadnji vikend v 

juniju 
- otroški živ-žav v juniju 
- Urhov semenj 30. junija 
- vaške igre v avgustu 
- turnir v prstometu za pokal Jurček v septembru 
- zabavni vikend »Veselo pod kostanji« v septembru 

- turnir v bovlingu v oktobru         
        Franjo Pogačnik 

 

 
   
1. maj ob 19.30 – začetek šmarnic za otroke v Dvorski vasi 
19. maj ob 10.00 – slovesnost prvega sv. obhajila 
16. junij ob 9.00 – procesija Sv. Rešnjega telesa in sv. maša 
23. junij ob 10.00 – sv. maša na Sv. Petru 
28. junij ob 19.00 – predavanje o arh. Jožefu Plečniku in njegovi arhitekturni  

zapuščini v Begunjah 
29. junij ob 17.00 – sv. maša na Sv. Petru in koncert tria kljunastih flavt Le Phénix 
30. junij ob 9.00 – sv. maša in začetek Urhovega semnja 
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Kulturno društvo dr. Jakoba Prešerna Begunje po uspešno predstavljeni komediji 
Begunska vstaja, ki so jo gledalci zelo dobro sprejeli, nadaljuje s svojim delom. Z 
ostalimi društvi v kraju smo sodelovali na prireditvah v času novoletnih praznikov in 
pusta. Odziv krajanov in obiskovalcev je bil vedno številčen in pozitiven.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V začetku letošnjega maja se bomo predstavili na Linhartovem gledališkem maratonu 
sodelovali bomo  tudi pri prihajajočih dogodkih v KS Begunje.  
 

Igralci in ustvarjalci ne spimo na lovorikah in naš pisec že snuje novo komedijo. A 
menda ne bomo ostali na domačih tleh, tokrat ciljamo še dlje ... Pri našem 
nadaljnjem delu si želimo podpore naših krajanov – gledalcev, ter še naprej uspešno 
sodelovanja z ostalimi društvi.                                 Monika Štefelin, predsednica 
   

 

 

 
 

Obvestilo za vse mlade od 14. leta naprej 
 

Mladinski klub Garaža te z mednarodnimi prostovoljci vabi v svoje prostore vsak 
petek in soboto od 17h do 20h. Zato se pridruži športnim aktivnostim, druženju, 
»gamingu«, medkulturnim večerom, piknikom na prostem in ostalim aktivnostim, ki 
bi te zanimale. Vse aktivnosti so brezplačne, nahajamo se v Poljčah pri Begunjah. 
 

Več informacij najdeš na strani Facebook: Mladinski klub Garaža, tel.: 040 507 499. 
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Iz Kulturnega društva dr. Jakoba Prešerna Begunje 

Mladinski klub Garaža 
 

Dogodki in slovesnosti v župniji Begunje  



 

 

 
Tudi glasba je znanilec pomladi. Prebudimo jo z Avsenikovimi melodijami v dvorani 
"Pod Avsenikovo marelo" na naših majskih glasbenih večerih: 
 

Veseli Begunjčani, četrtek 2. 5. 2019 
Hišni ansambel Avsenik, petek 3. 5. 2019 
Slovenski večer, petek, 10. 5. 2019 
Ansambel Saša Avsenika, sreda 15. 5. 2019 
Slovenski večer, petek, 10. 5. 2019 
Gorenjski kvintet, petek, 24. 5. 2019 
Hišni ansambel Avsenik, petek, 31. 5. 2019 
 

Glasbeni program se vsakič prične ob 19. uri. Lepo vabljeni!  
 

     

 
 

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

80 let:  
 

Mojca Kokalj, Zapuže Antun Sudić, Zgoša 
Angela Pavlič, Zgoša Marija Rozman, Zapuže 
Valentin Valjavec, Begunje Francka Dolžan, Begunje 
Julijana Ferk, Begunje Albin Palovšnik, Zgoša 
Marija Pernuš, Zgoša Franc Širovnik, Poljče 
Milena Palavestrič, Zapuže Marinka Markelj, Begunje 
Justina Ručman, Zapuže Stanislav Gašperšič, Begunje 
Jože Klinar, Zapuže Jurij Kokalj, Zapuže 
Breda Gaberc, Begunje Angela Klavžar, Zgoša 
Emilija Vuzem, Zgoša Martin Zupan, Begunje 
  

90 let:  
 

Jože Režonja, Zgoša 
Ivanka Koselj, Poljče 
Julijana Zupan, Zapuže 
Egidija Smrekar, Slatna 
Frančiška Primc, Begunje 
Milena Gregorič, Begunje 
 

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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Obisk Božička in obdarovanje otrok iz KS, 18. december 2018 

 

 
Pustovanje, 5. marec 2019 
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Čestitke  

Z Avsenikovo glasbo v pomlad 
 

Pretekli dogodki …  



_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Letošnji Urhov semenj bo tematsko posvečen arhitektu Jožetu Plečniku in njegovi 
neprecenljivi zapuščini v Begunjah.  
 

28. junija 2019 ob 19. uri bo v dvorani Psihiatrične bolnice Begunje predavanje  dr. 
Damjana Prelovška o arhitektovi zapuščini. Na dan Urhovega semnja, 30. junija 2019, 
pa bo postavljena razstava na prostem o Plečnikovi dediščini v Begunjah z namenom 
zavedanja o kulturnem bogastvu kraja in kot spodbuda k ohranitvi tega, kar je še 
ostalo.    
 

Več o programu Urhovega semnja pa bo objavljeno na Facebooku: @urhovsemenj.si 
in v drugih objavah (Deželne novice, plakati …).  
 

 
Senčnica Brezjanka, 1938 
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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 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.  
 

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 Hrovat). 
 

 
 
 
 

Vabimo vas, da obiščete spletne strani naše krajevne skupnosti:  

http://ks.begunje.si 

 
 

 

 

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

UREJANJE IN OBLIKOVANJE: PETER KOLMAN 

Cenik storitev KS Begunje za leto 2019 
 

Uradne ure  

Spletne strani KS Begunje 


