
  
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
Spoštovane krajanke in 
krajani! 
 

Letošnja jesen je bila resnično 
radodarna z lepim vremenom; kar ne 
more se posloviti, čeprav so na pragu 
že prihajajoči božični in novoletni 
prazniki. 
Pustimo se presenetiti, bilo bi lepo, da 
bi sneg pobeli gore in doline, tako bi 
začutili bolj svečane prihajajoče pra-
znike. Da bi jih lahko doživeli prav vsi, 
predvsem bolni in ostareli, voščim 
vsem iz srca obilo zdravja, veselja in 
osebne sreče. 
 

     Marija Kavčič Zupan,  
predsednica Sveta KS 

 

 

www.begunje.si 
 

 

          

 
Letošnje leto je bilo v občini in krajevnih skupnostih zaznamovano z zelo pozno 
sprejetim proračunom. Tako smo krajevne skupnosti lahko šele v drugi polovici 
leta pričele s pripravo projektov, iskanjem ponudb, izvedbe projektov so se 
pričele šele pozno v jeseni. 
 

Svet KS Begunje deluje na več področjih: 
 

- Povezujemo društva in zainteresirane akterje v kraju (skupno nastopanje pri 
različnih aktivnostih v dobro krajanov). 

- Svet je imel posebne seje na temo priprave idejnih predlogov za pripravo 
prostorskega načrta centra Begunj. 

- Povezali smo se z Občino Radovljico in Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani, kjer 
so nam študenti na njihovih delavnicah pripravili njihov pogled na razvoj 
industrije, kraja z okolico in potrebami, ki jih kraj potrebuje. V prostorih 
krajevne skupnosti si lahko ogledate makete – enega od možnih pogledov, kako 
naj se razvijata industrija in kraj z vsemi potrebnimi dobrinami. Aktivnosti na 
tem področju se bodo nadaljevale v letu 2012. 

- V mesecu aprilu je bil opravljen prvi sklop del na grobišču talcev; zasaditve 
načrtujemo v letu 2012.  

- Veliko časa smo 
posvetili pogovorom o 
slabem stanju cest 
občinskega in držav-
nega nivoja, da smo 
uspeli doseči dogovor 
za vzdrževanje najnuj-
nejših delov ceste (pred 
Mercatorjem, pod Becom, 
cesta proti Slatni, most 
v Poljčah). 

- Redno vzdrževanje po 
zimski sezoni je opravilo cestno podjetje pod vodstvom Komunale Radovljica. 

- Na področju cest smo sodelovali z Občino in Gozdnim gospodarstvom Bled, kjer 
je g. Ambrožič z Mlake pridobil sredstva za urejanje nekategoriziranih 
prometnic, s katerimi se je sanirala cesta do njegove hiše. 

- V oktobru je potekala sanacija nekategorizirane prometnice v Krpinu, ki jo je 
veliko deževje 15. 8. močno poškodovalo. Pri sanaciji je sodelovala Agrarna sku- 
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pnost Poljče in Komunala z izvajalcem. 
- Uspešno je bil zaključen prvi del komunalne infrastrukture – kanalizacije in pitne 

vode v spodnjem delu Begunj in delu Zgoše. 
- S področja investicij je krajevna skupnost financirala del ceste, ki vodi od križišča 

za Krpin do novega parkirišča Psihiatrične bolnice v vrednosti ok. 10.000 €. 
- Sanirana je bila brežina 

vodotoka Begunjščice pri hiši 
št. 24, kjer vrednost projekta 
znaša ok. 19.000 €. Ta del 
investicije ni poravnan, ker je 
finančno stanje na občini 
težko in se bo plačilo 
preneslo v mesec januar 
2012, kar je dogovorjeno tudi 
z izvajalcem. 

- Iz našega plana je izpadlo 
asfaltiranje ceste v smeri Škofove vile in širitev cestne ožine pri hiši št. 47. Oboje 
bomo prestavili v plan za leto 2012. 

 

Opravili smo tudi nekaj koristnega dela z pomočjo javnih del: očistili smo vodotok 
Mlinskega potoka, pokosili obcestno podrast v smeri Drage, očistili obcestne 
jarke – namestili kanalete ter pobelili prostore krajevne skupnosti. 
 

V jesenskem času smo imeli sestanek pri vodji Podružnične osnovne šole 
Begunje; nato je sledil sestanek pri ravnatelju v Lescah, kjer so bili predstavljeni 
problemi s puščanjem strehe pri strešnih oknih, težave z okni v razredu, 
vandalizem na igrišču, neurejena okolica ekootoka pred šolo, varne poti v šolo ... 
Z vso problematiko smo seznanili g. župana, kjer je bilo dogovorjenih nekaj 
zadolžitev na sami seji. Večje investicije se načrtujejo v letu 2012. 
 

V iztekajočem letu smo zastavili kar nekaj smeri, v katerih se bo naslednje leto 
potrebno poglobiti za dosego ciljev, kako priti do večje trgovine in izdelava 
projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste Lesce–Begunje. 
 

 
 

 
V letošnjem letu smo imeli možnost, da smo s pomočjo javnih del opravili 
temeljito čiščenje Mlinskega potoka oz. rak. Opravljenih je bilo preko 100 ur dela 
predvsem na odstranjevanju mulja z različnimi vsebinami od fekalij, odpadkov iz 
gospodinjstev, žganjekuhe in podobno. 
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Potrebno je poudariti, da veliko krajanov, ki živijo neposredno ob Mlinskem 
potoku, potok tudi sami čistijo, kar je vredno vse pohvale. 
 

Na Mlinskem potoku so bila opravljena vzdrževalna dela. Izdelano je bilo orodje 
za odpiranje in zapiranje (na lokaciji pri Kovaču). Za to bo v bodoče skrbel g. 
Štefan Novak, ki bo to orodje tudi imel. Za morebitne potrebe krajanov ob 
Mlinskem potoku bo dosegljiv na tel št. 051 419 942. 
 

Da bi zagotovili več spoštovanja do Mlinskega potoka, ki so naša kulturna 
dediščina, bo v bodoče več nadzora s strani občinskih redarjev. Pozivam vse, da 
sami poskrbimo, da bo Mlinski potok čist. 
 
 

 
 

 
 

Svet KS Begunje se zahvaljuje g. Filipu Čuferju, 
ki je v letu 2008 izdelal celoten popis uličnih 
tabel za označitev hiš v krajevni skupnosti. 
Table so bile v naselju Begunje postavljene v 
mesecu novembru. 

 
 

     

 
 

Skupaj z ostalimi akterji 
naše društvo s svojimi 
aktivnostmi nedvomno daje 
utrip življenju in dogajanju v 
Begunjah. Letošnje leto je 
bilo, kar zadeva ureditve 
okolice doma in del v 
notranjih prostorih, še 
posebej uspešno. Zahva-
ljujoč vodstvu gospe Vide 
Sedovnik, ki je hkrati tudi 
natakarica v DUB baru, se je 

prostor pred domom spremenil v pravi mali park. Zahvaljujemo se vsem, ki so na tak 
ali drugačen način pri tem sodelovali.  
 

Društvo je tudi organizator nekaterih prireditev, in sicer: proslava za dan žena 
oziroma  materinski  dan,  srečanje  vseh DU  občine  Radovljica  v  Krpinu,  sprevod z 
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Čiščenje in vzdrževanje Mlinskega potoka 

Zahvala   

Društvo upokojencev v letu 2011 



lučkami, pletenje adventnih venčkov, da o vsakoletnih druženjih za pusta, na pikniku 
poleti, martinovanju in zabavi za novo leto niti ne govorimo. Izleti so že stalnica, 
projekt "Starejši za starejše" uspešno teče. Še naprej se bomo trudili, da bo vsem 
članom društva in tudi ostalim krajanom v naših prostorih prijetno. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Upravni odbor DU Begunje 
 
 
 

 

 
 
 

 

V našem društvu upokojenci zelo radi hodimo na izlete, pa tudi na krajša ali daljša 
potovanja. Tako smo bili že na obiranju mandarin, v Črni gori in Albaniji. Če nas je 
premalo, se nam pridružijo upokojenci iz drugih društev in krajani KS, saj je 
potovanje z Meteorjem in vodičko Andrejo res nekaj posebnega – nepozabnega. 
 

 

Letošnjo jesen smo se odpravili na 3-dnevno potovanje v Beograd in Šumadijo. 
Ogledali smo si Beograd, obiskali Dedinje in Hišo cvetja, se popeljali na Avalo in 
Šumadijo-Topola, Oplenac, kjer smo doživeli praznik trgatve. Pred odhodom 
obiskali Kalemegdan, na poti proti domu pa še muzej letalstva. Zvečer smo se 
malo utrujeni, dobre volje in polni lepih vtisov vrnili domov, zraven pa že delali 
plane za drugo leto. 
 

Naslednje leto bo nekaj zelo zanimivih enodnevnih izletov in seveda tudi 
potovanje, verjetno v Bolgarijo in Turčijo. Obveščeno bo s plakati, če bo koga 
zanimalo, se nam lahko pridruži. 
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Ker se leto nezadržno približuje svojemu koncu, vsi 
pregledujemo opravljeno delo. Gasilci se ponovno lahko 
pohvalimo z uspehi in aktivnostmi, ki utrjujejo ugled in 
povečujejo prepoznavnost begunjskih gasilcev širom 
Slovenije. 
 

V letošnjem letu se je pričel nov štiriletni cikel  tekmovanj. 
Na tekmovanju Gasilske zveze Občine Radovljica smo 
sodelovali v vseh kategorijah s 6 ekipami (pionirji, mladinci, 
člani A, članice A, članice B in veterani). Vsem se je uspelo 

uvrstiti na tekmovanje Gorenjske gasilske zveze. Na tem tekmovanju so bile 
izbrane ekipe, ki bodo gorenjske gasilce zastopale na državnem prvenstvu leta 
2012. Dosegli smo velik uspeh, 4 ekipe (člani A, članice A, članice B in veterani) so 
dosegli mesta, ki naslednje leto vodijo na državno prvenstvo.  
 

Poleg tega sta na pokalu Gasilske zveze Slovenije sodelovali ekipi članic A in članic 
B. Poseben uspeh pa je ekipa članic B dosegla na tekmovanju ob dnevih zaščite in 
reševanja v Kopru, ko je zasedla 2. mesto in s tem društvu priborila 3 nove 
ognjevarne obleke. 
 

 

Operativa je bila v letu 2011 aktivirana  sedemkrat. Od tega dvakrat zaradi požara 
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Upokojenci na potepanju po Srbiji   

PGD Begunje   



v objektih, dvakrat zaradi požara v naravnem okolju, po enkrat za tehnično 
reševanje, iskanje pogrešane osebe dvakrat in požara na zabojnikih. Požarno 
varovanje smo opravili na vseh prireditvah, ki so bile organizirane na našem 
požarnem območju. Operativni člani so opravili veliko prostovoljnih ur na 
usposabljanju, tako na vajah doma kot tudi na usposabljanjih, ki so organizirana 
na Igu. 
  

Zaradi sušnega obdobja smo morali zagotavljati  vodo v zajetju Sv. Peter, opravili 
smo 17 prevozov. 
 

V mesecu varstva pred požarom smo organizirali pregled gasilnikov. Več kot 70 
krajanov je prineslo svoje gasilnike na pregled, nekateri pa so kupili tudi nove, če 
so bili stari že iztrošeni. Tudi v bodoče bomo omogočili krajanom čim lažji dostop 
do te storitve, saj se zavedamo, da lahko samo pregledan in neoporečen gasilnik 
v kritičnem trenutku pomaga pri gašenju začetnih požarov. 
 

Konec leta vedno obeležimo z izdajo koledarja, ki ga razdelimo po gospodinjstvih 
na našem požarnem teritoriju. Tako smo tudi letos založili 600 izvodov koledarja, 
ki predstavlja 130 let delovanja našega društva.  
 

Na koncu mi dovolite še posebno obvestilo. Zakon o dohodnini predvideva, da se 
vsi, ki smo prejeli informativni izračun dohodnine, lahko opredelimo, komu bomo 
namenili donacijo v višini 0,5 % odmerjene dohodnine. V kolikor še niste nikomur 
namenili navedenega odstotka, vas naprošamo, da to namenite nam, gasilcem.  
 

Kako to storite? 
 

Ko vas bodo v teh predprazničnih dneh obiskali naši pobiralci in vam ponudili v 
podpis dokument, jim zaupajte osebne podatke (ime, priimek, naslov), vašo 
davčno številko in dokument podpišite.  
Za vse prispevke se vam najlepše zahvaljujemo in vam ob novem letu želimo 
osebnega zdravja ter varno in uspešno leto, ki je pred nami.      Vaši gasilci 
 

 

 
 
 
 

V letu 2011 smo bili v Turističnem društvu Begunje zelo dejavni. Tematske poti, 
eden pomembnejših projektov, dobivajo končno podobo. Letos smo odprli tri - 
Vaško, Lambergovo in Pastirsko pot. Poti so označene z večjimi in manjšimi 
označevalnimi ter informacijskimi tablami, na katerih so osnovne informacije, 
fotografije ter zemljevidi poti, ki obiskovalca seznanjajo s kulturnim, 
zgodovinskim, naravnim in etnografskim bogastvom naših krajev. Naš namen je, 
da bi gost ostal pri nas dlje časa in  ga  aktivno  preživel. V izvedbi sta tudi Petrova 
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in Podgorska kolesarska pot. V načrtih pa že nastaja nova, Skrivnostna pot. Novo 
podobo dobiva tudi internetna stran (www.begunje.si), kjer je moč najti 
informacije o kraju ter turistični ponudbi. 
 

Veliko pozornosti po-
svečamo našim go-
stinskim objektom. Z 
oktobrom je prevzel 
Sankaško kočo nov 
najemnik, Miha Gluščič. 
Kar nekaj sredstev smo 
namenili v posodobitev 
in ureditev okolice 
(lesena terasa, vetro-
lov), zadaj za hišo se 
bodo uredili wc-ji, za 
kar so bila že opra-

vljena zemeljska dela z betonsko ploščo. Za gostišče v Dragi pridobivamo 
dokumentacijo za povečanje objekta. Radi bi pridobili nov, večji prostor, ki bi 
omogočal sprejem večjega števila gostov.  
 

Trudimo se, da bi izboljšali izgled in počutje v domačem kraju. Uredili  smo otok 
na krožišču pred avtobusno postajo. Sodelovali smo in tudi sami organizirali 
različne prireditve (O kresi 
se dan obesi, pustovanje, 
sprevod novembrskih lučk, 
novoletni koncert …) in 
izlete.  
 

Pomembno se nam zdi tudi 
oglaševanje, s katerimi 
bomo privabili nove goste v 
naš kraj. Na informacijski 
točki ob avtocesti smo 
skupaj s turističnimi ponu-
dniki v kraju zakupili oglasni 
prostor in tudi na ta način 
bomo spodbujali turiste, da se ustavijo v Begunjah in okolici. V pripravi so nove 
zloženke oz. prospekti tematskih poti.  
 

Pripravljamo tudi strategijo razvoja turizma v Begunjah. K sodelovanju bomo 
povabili vse, ki se ukvarjajo s turizmom v kraju in skupaj začrtali pot. V ta namen 
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Turistično društvo Begunje v letu 2011 



 

Pokopani na pokopališču v Begunjah: 
1. Breda Deželak, roj. 1939, Nova vas 
2. Alojz Blažič, roj. 1952, Radovljica 
3. Zora Dujmič, roj. 1923, Rijeka 
4. Viktor Stroj, roj. 1927, Nova vas 
5. Jožef Rogač, roj. 1934, Lancovo 
6. Katarina Jagodic, roj. 1917, Kranj  
 

bomo uredili informacijsko pisarno v objektu nekdanje trafike in njeno okolico (s 
klopmi, pitnikom, z možnostjo tržnice, prireditev, z informacijskimi tablami …).   
 

V dogovoru s hotelom v Drnči v Dvorski vasi boste člani Turističnega društva 
lahko uveljavljali kar nekaj ugodnosti (gostinska ponudba, masaže, savna …), o 
čemer vas bomo še obvestili.  
 

Vsem želimo prijetne praznike ter mirno in uspešno leto 2012. 
 

 

 
 

 
 

je pričel z rednim glasbenim poukom v oktobru. Pouk poteka po programu – 
predmetniku, ki je potrjen s strani Ministrstva za šolstvo in šport. Za razliko od 
predmetnika v javnih glasbenih šolah je pri nas dodano poučevanje Avsenikove 

glasbe, učencem pa 
zagotavljamo enakovreden 
nivo znanja kot v javnih 
glasbenih šolah. Poučujemo 
harmoniko, trobento, klarinet, 
kontrabas, bariton, kitaro, 
petje ter kljunasto flavto za 
najmlajše začetnike.  
 

 

Naši učenci vas bodo s kratkim 
glasbenim nastopom raz-
veselili v predbožičnem času v 
muzeju Avsenik.  
 

V januarju pa vabimo vse mlade ljubiteljice in ljubitelje petja v starosti od 7 do 15 
let, da se pridružijo ljubiteljskemu pevskemu zborčku. Posebnost zborčka bo 
prepevanje Avsenikovih melodij. Prvi pogumni pevci so se že prijavili. Opogumi se 
tudi ti! Vabljen v družbo »Avsenikovih slavčkov«! 
 

V času od 21. do 22. 1. 2012 bodo salon Gostilne Avsenik že šestič zasedle 
harmonike, saj bo potekalo mednarodno tekmovanje harmonikarjev. Toplo vabljeni! 
 

Naj nas glasba in veselje družita tudi v letu 2012. Vesele božične praznike ter 
srečno zdravo in uspešno novo leto vam želimo 
 

Slavko in Gregor Avsenik z družinama ter kolektiv Restavracije, Muzeja in 
Zasebnega zavoda glasbene šole Avsenik 
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1. Vinko Pačnik, roj. 1921, Begunje  
2. Marija Rebolj, roj. 1951, Zgoša 
3. Ciril Dobravec, roj. 1930, Begunje 
4. Anton Hočevar, roj. 1967, Begunje 
5. Stane Papler, roj. 1940, Mlaka 
6. Rafaela Tomc, roj. 1926, Begunje 
7. Jakob Smolej, roj. 1941, Slatna 
8. Helena Pungerčar, roj. 1920, Zgoša 
9. Alojz Šušteršič, roj. 1930, Begunje 

10. Minka Rakovec, roj. 1924, Zapuže 
 
Pokopani iz naše KS drugje: 

1. Božo Jazbec, roj. 1966, Begunje 
2. Marjan Bavdek, roj. 1941, Zgoša 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mešani pevski zbor A. T. Linharta iz Radovljice bo tudi prihodnje leto – 6. januarja 
2012 ob 18. uri pripravil koncert v cerkvi na Svetem Petru. Pohod bo organiziralo 
Turistično društvo Begunje, ki bo poskrbelo tudi za bakle, s katerimi si bomo 
osvetlili pot. Lepo vabljeni! 
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Zasebni zavod Glasbena šola Avsenik   

Umrli v letu 2011 

 

Živimo za drobne trenutke, 
prinesejo prijetne nam občutke, 

nasmeh drug drugemu podarimo, 
si srečno novo leto zaželimo. (GMJR) 

 

Hvala vsem, ki kakorkoli poskrbite, da je dan lepši in boljši.   
 

SREČNO 2012! 

 

Tradicionalni koncert na Sv. Petru 



IZDALA KS BEGUNJE NA GORENJSKEM, ODGOVARJA MARIJA KAVČIČ ZUPAN  
 ZBRALA: JOŽICA HROVAT, TISK: TISKARNA ŽBOGAR, BEGUNJE  

OBLIKOVANJE in UREJANJE: PETER KOLMAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vstop je prost. Po koncertu bomo nazdravili prihajajočemu letu.  
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 - grobnina za enojni grob:       21 €         
 - grobnina za žarni grob oz. nišo:    21 €       
 - prvi zakup žarne niše:          469 € 
 - prvi zakup zemeljskega groba:  210 € 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

14. decembra pred sto leti se je rodila Marija Kralj, Užnkova mama. Ob tem 
visokem jubileju so jo obiskali župan Ciril Globočnik, predsednica sveta KS 
Begunje Marija Kavčič Zupan ter predstavniki Rdečega križa, upokojencev in 
drugih organizacij iz kraja. Vse najboljše! 
 

Cenik storitev KS Begunje za leto 2012 
 

Užnkova mama praznovala 100 let  


