
 
 
 

 
 
 
 

  
 

Begunje na GBegunje na GBegunje na GBegunje na Gorenjskem, 23orenjskem, 23orenjskem, 23orenjskem, 23. 4. 4. 4. 4. 2008. 2008. 2008. 2008,  št. 2,  št. 2,  št. 2,  št. 26666    
 

 

Drage krajanke in krajani! 
 

Obeležitev dogodkov iz naše preteklosti, 
ki so jim posvečeni tudi naši prazniki, bo 
letos nekoliko drugačna kot običajno. V 
Begunjah bo 27. aprila potekala osrednja 
državna proslava v počastitev dneva 
upora proti okupatorju, na kateri bo 
slavnostni govornik predsednik repu-
blike. Zato letos še ene svečanosti ob 4. 
maju – krajevnem prazniku, na 
pokopališču talcev v graščinskem parku 
ne načrtujemo. 
 
 

Na naši lokalni ravni bodo mogoče 
prvomajski prazniki najbolj pražnji v 
Dvorski vasi, kjer bomo številne luknje v 
makadamski lokalni poti zamenjali z 
novo asfaltno prevleko. Najbolj slovesni 
pa bodo v Begunjah, kjer bo, kot že 
rečeno, potekala osrednja državna 
proslava, kjer želim, da se srečamo v 
največjem številu. Na krajevno kulturno 
prireditev pa vas vabim 9. maja ob 19.00 
v Center Poljče.  
  
 

Naj vam v imenu sveta KS Begunje in tudi v mojem imenu zaželim prijetno 
praznovanje prvomajskih praznikov in prav tako 4. maja – praznika KS Begunje.   
                                                                    

Drago Finžgar, predsednik sveta KS    
                 
 

Prireditve ob krajevnem prazniku – 4. maju 
 

 

Nedelja, 27. april ob 13.00  
 

Letošnja državna proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo v nedeljo, 27. 
aprila, ob 13. uri, na nogometnem igrišču v Begunjah. Slavnostni govornik bo 
predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk. Umetniški program proslave, ki 
ga je ustvaril Matija Milčinski s sodelavci, prikazuje usode posameznikov v časih 
uporov. Besedila in glasba so izbrani večinoma med deli književnikov in 
skladateljev, ki so se rodili ali živeli in delovali na širšem območju radovljiške 
dežele. Tudi pretežni del ustvarjalcev in nastopajočih prihaja iz teh krajev, 
nastopili bodo Harmonikarski orkester Glasbene šole Radovljica, operna pevca 
Janja Hvala in Janko Volčanšek, Pihalni orkester Lesce, plesalke Blejskega 
plesnega studia, igralci Alenka Bole Vrabec, Sabina Kogovšek Zrnec, Gregor 
Čušin in Gaber Kristjan Trseglav, Aleksander Mežek in drugi. 
 

Organizator proslave je Protokol Republike Slovenije, ki je k sodelovanju povabil 
Občino Radovljica, Krajevno skupnost Begunje, PGD Begunje in Športno društvo 
Begunje. Proslavo bosta iz Begunj neposredno prenašala prvi program Televizije 
Slovenija in prvi program Radia Slovenija.  
 

Ta dan bo popolna zapora ceste od Jožovca do zbiralnice mleka od 12.30 do 

14.30 ure. Parkiranje v centru Begunj ne bo možno.  
 
Petek, 9. maj ob 19.00 – Center za obrambno usposabljanje Poljče:  
 

Krajevna kulturna 

prireditev ob prazniku.  
 

Nastopili bodo učenci šole iz 

Begunj, šolski pevski zbor 

Murke, folklorna skupina 

Begunjščica, otroci 

domačega vrtca, pevski zbor 

A. T. Linharta Radovljica, 

Petra Antolin in drugi 

gostje.  
 

Vsi nastopajoči bodo veseli 
vašega obiska. Vstop prost.  
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O kresi se dan obesi, grad Kamen Tudi tokrat bodo zaplesali mladi 'folkloristi' … 

Nikoli ti niso dane sanje, ne da bi ti bila dana tudi moč, da jih 
uresničiš. (Richard Bach) 



1. gorski tek na Roblek 
 

Športna zveza Radovljica vabi na prvi gorski tek na Roblek. Pričetek teka bo 1. 
maja ob 11. uri v Dragi. Več informacij – Jure Vreček, ŠZ Radovljica. 
 

Po domače v Krpinu 
 

Turistično društvo Begunje tudi letos vabi na tradicionalno glasbeno prireditev 
»Po domače v Krpinu«, v soboto, 14. junija 2008 ob 18.00. Za glasbo in dobro 
počutje bo poskrbljeno. Vabljeni.  
 

O kresi se dan obesi 
 

Tudi v letošnjem letu bo grad Kamen 23. junija 2008 zažarel v svojem sijaju. 
Prireditve, ki se bodo odvijale na gradu tega dne, so namenjene predvsem 
krajanom KS Begunje, pa tudi drugim obiskovalcem. Program se bo začel po 17. 
uri, kot vsako leto bo nastopil Pihalni orkester Lesce, za najmlajše bo otroška 
predstava, maturantje srednje šole za gostinstvo in turizem bodo pričarali duha 
kresne noči, obudili običaje in postregli obiskovalcem, nazadnje pa bo seveda 
zagorel kres. Več o dogajanju in točnem programu pa boste še obveščeni. 
 

Očistimo svoj kraj 
 

Po naših krajih sta  potekali dve čistilni akciji. Učenci in učiteljice podružnično 
šole Begunje so v petek, 18. aprila z akcijo »Očistimo naš domači kraj« v 
sodelovanju s turističnim društvom in krajevno skupnostjo očistili okolico glavnih 

cest v kraju. »Smo ekošola 
in to je ena izmed vzgojnih 
dejavnosti, v kateri sodelu-
jemo vsako leto. Pogrešam 
pa predvsem stare starše 
učencev. Čudi nas, da se 
našemu vabilu ne odzovejo 
v večjem številu, da bi 
skupaj očistili kraj,« je 
dejala vodja šole Nataša 
Vreček.  
  

Športno društvo Dvorska 
vas je v soboto, 5. aprila v 

sodelovanju s KS organiziralo čistilno akcijo. Čiščenja se je udeležilo 32 članov in 
članic, ki so očistili okolico poti in cest od gradu Drnča do Zg. Otoka. 
Organizatorje je razveselila velika udeležba mladih. Nabrali so za polno 
avtomobilsko prikolico odpadkov, ki so bili odpeljani v zbirni center v Radovljico. 
Vsem udeležencem se športno društvo zahvaljuje za prispevek k lepšemu izgledu kraja. 
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Festival Avsenik, 20.–25. avgust 2008 
 

Spoštovane krajanke, spoštovani krajani Begunj! 
 

Vsi poznate Gostilno Avsenik in njen pester glasbeni program, ki skozi celo leto v 
Begunje privablja nemalo turistov, domačih in tujih. Za nas pa ste 
najpomembnejši gostje prav vi – domačini, zato vam želimo predstaviti letošnji 

dogodek, ki bo proslavil 55 let 
Avsenikove glasbe in s katerim 
želimo pozitivno vplivati na 
promocijo našega lepega kraja. 
Zavedamo se, da je pri vsaki stvari, 
pa naj bo še tako pozitivno 
naravnana, tudi kakšna stvar, ki 
moti in nam dela sive lase. Zato se 
vam že vnaprej opravičujemo za 
morebitne nevšečnosti in probleme, 

ki bodo spremljali prvi Festival Avsenik. Prvi zato, ker si želimo, da postane 
tradicionalen in da bomo lahko vsako leto gostili v Begunjah smetano narodno-
zabavne glasbe. Zdi se nam prav, da se pri vsej poplavi tovrstnih prireditev, doma 
in po svetu, končno zgodi tudi v Begunjah, tam, od koder izhaja. 
 

Festival Avsenik se bo odvijal od 20. do 25. avgusta 2008 v velikem 
prireditvenem šotoru na nogometnem igrišču v Begunjah. V petih tematsko 
različno obarvanih dnevih bodo Avsenikove skladbe v živo izvajali najboljši 
izvajalci Avsenikove glasbe.  
 

Da bi čim bolje predstavili kraj in njegove lepote, smo skupaj s KS, turističnim 
društvom, našimi gasilci in LTO Radovljica ter ostalimi pripravili tudi 
spremljajoči program, ki bo vabil v Begunje že tekom dneva. Pri vsem tem bomo 
veseli vašega sodelovanja, vaših idej in pripomb. Vabimo vse, ki bi radi aktivno 
sodelovali pri programu kot turistični vodniki, hostese, animatorji, ali informatorji, 
da nam pošljete vlogo za sodelovanje na naš naslov.  
 

Vstopnice so že v prodaji na vseh prodajnih mestih Eventima (www.eventim.si). 
Vsi krajani Begunj pa imate pri nakupu vstopnic za Festival 10 % popust, vendar 
samo na našem prodajnem mestu v gostilni. 
 

Skupaj z vstopnicami bomo tržili tudi namestitve v Begunjah in okolici. Zato vse, 
ki imate v tem terminu še proste kapacitete, prosimo, da nam to sporočite, da vas 
vključimo v našo bazo ponudnikov turističnih namestitev. 
 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo od ponedeljka do petka, od 7. do 15. ure.  
  

Tradicija Avsenik d.o.o, Begunje 21, 4275 Begunje na Gorenjskem,   
tel: (04) 5333 402,  E-mail: avsenik@avsenik.com 
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Od domačih gasilcev … 
 

Za nami je uspešno leto 2007 tako na področju tekmovanj, izobraževanja ter 
praznovanja 125-letnice. Na 126. rednem občnem zboru konec januarja je bilo 
izvoljeno novo vodstvo gasilskega društva. Predsednik društva je ostal Janez 

Gašperin in poveljnik Tone Klančar. Tako kot vsa leta doslej kot zastavljeni cilji 
ostajajo predvsem izobraževanje gasilcev in izboljšanje požarne varnosti na našem 
požarnem okolišu.  
 

Letošnje leto bo v znamenju prenove notranjosti gasilskega orodišča, kar bomo 
zastavili nekoliko širše. Zato naprošamo vse gasilce in gasilke, da se udeležijo 
morebitnih delovnih akcij, o katerih bodo pravočasno obveščeni. 
 

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, saj kvalitetna 

izvedba takšnih vaj veliko 
pripomore pri gašenju in 
reševanju pri morebitnih 
intervencijah. V mesecu maju 
bomo izvedli preglede ročnih 
gasilnih aparatov ter vzpo-
redno izvedli akcijo nakupa 
novih gasilnikov za gospo-
dinjstva. Zavedati se moramo, 
da mora biti gasilnik 
pregledan enkrat letno in je 
ključnega pomena pri prvem 
posredovanju začetnega požara. 
 

V pripravi je tudi dodelava 
operativnega načrta za naš požarni okoliš z vsemi informacijami, ki jih gasilci 
potrebujemo za izvrševanje požarne varnosti. Zato pozivamo podjetja na področju 
KS Begunje s proizvodno, gostinsko ali ostalo dejavnostjo, da nam posredujejo 
požarne načrte in oceno požarne ogroženosti za njihove objekte, saj vsaka 
informacija v primeru požara olajša delo in poveča varnost gasilcev pri 
posredovanju (kontakt – Klemen: 041 340 583). 
 

V letošnjem letu imamo veliko dela tudi na področju tekmovanj. Ekipa pionirjev 
se je uvrstila na regijsko tekmovanje, ki bo 10. maja v Naklem, ekipi veteranov, 
članov A in članic B, sta se prav tako uvrstili na regijsko tekmovanje, ki bo 11. 
maja na Bledu, dober rezultat pa bo prinesel uvrstitev na državno tekmovanje, ki 
bo 18. maja 2008 v Ravnah na Koroškem. Priprave so v polnem teku. Vsem 
tekmovalcem želimo dobro uvrstitev.         Vaši gasilci, UO in poveljstvo PGD 
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Informacije iz društva upokojencev  
 

Društvo upokojencev Begunje je začelo delovati davnega leta 1976 in tako smo 
imeli letos že 32. redni občni zbor, ki se ga je udeležilo lepo število članov in 
članic. Po zadnji evidenci je v društvo vključenih 406 upokojencev, prevladujejo 
pa ženske. Na letošnjem občnem zboru smo se zahvali za dolgoletno požrtvovalno 
delo našima članicama ge. Mariji Leskovec in ge. Rafki Tomc. 
 

V zadnjem času, ko je med člani nekaj mlajših ljudi, se je na področju aktivnosti 
društva premaknilo marsikaj na bolje. Tako smo vključeni v projekt Zveze društev 
upokojencev Slovenije »Starejši za starejše«, organizirajo in tudi realizirajo se izleti, 
šport in rekreacija sta že tako in tako stalnica. V okviru društva je bilo lani družabno 
srečanje za materinski dan, konec novembra in v začetku decembra je v prostorih 
društva potekala delavnica za izdelavno adventnih venčkov ter božičnih in 
novoletnih okraskov. Za letošnjo prireditev ob dnevu žena pa smo bili celo 
pohvaljeni v Deželnih novicah. Finančni prispevek za to srečanje sta nam dala krajevna 
skupnost in Turistično društvo Begunje, za kar se jima ob tej priliki zahvaljujemo. 
 

 

 
 
 
 

Za druženje in zabavo svojih članov skrbi društvo tako, da skozi vse leto prireja 
srečanja, kot so pustovanje, piknik, kolesarsko tekmovanje, martinovanje in 
štefanovanje. Z vsemi navedenimi dejavnostmi in še kaj novega si bomo izmislili, 
nameravamo nadaljevati tudi v letošnjem letu. Zato resno upamo, da nam prostori, 
v katerih delujemo, ne bodo odvzeti in da bodo pristojni uspešni pri pogovorih in 
pogajanjih na občinski ravni, tako da bi stavba in prostori v njej ostala Begunjam 
in Begunjčanom.                                             Ida Legat, tajnica DU Begunje 
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Gasilci osveščajo mlade o požarni varnosti 

Prireditev v društvu upokojencev, 7. marec 2008 



Čestitke 
 

krajankam in krajanom, ki v letošnjem letu praznujejo 80-letni jubilej! 
 

Dora Perko iz Begunj,  Angela Resman iz Begunj, 
Pavla Resman iz Begunj,  Vinko Dežman iz Begunj, 
Frančiška Mohorč iz Begunj,  Vida Gregorčič iz Dvorske vasi, 
Frančiška Zupan z Zgoše,  Marija Krmelj z Zgoše  
 

in Alojzija Dolenc iz Begunj, ki v letošnjem letu praznuje 90-letni jubilej. 
 

Vsem jubilantkam in jubilantu, ki so že ali še bodo praznovali visok jubilej, 

iskreno čestitamo in jim želimo obilo zdravja in radosti v življenju. 
 

VANDALIZEM V DOLINI DRAGI 
 

Tam kjer murke cveto, tam kjer ptički pojo, 
že kar nekaj časa ni več tako, kot je bilo. 

Beseda gre o GROBIŠČU TALCEV v dolini DRAGI, 
tam so naši fantje, žene, možje od leta 1941–42 pokopani. 

 

Na prostoru pokopanih več ni bronaste skulpture TALCA, 
ta pritegnil pogled je vsakega obiskovalca. 

Dan in noč je bdel nad vsemi žrtvami nasilja, 
ostali so sami, le podstavek nanj spominja. 

 

Vandali! Ali se sploh zavedate, kaj ste storili? 
S takim dejanjem starše, sorodnike, posebno sebe ste osramotili. 

Nobenega opravičila ni za tako gnusno početje, 
hvala vsem, ki zaslužni so za vaše prijetje. 

 

Koliko dela, znanja, spoštovanja vložil je kipar Boris KALIN, 
da od leta 1954 v vsej pokončnosti postavljen bil je v dolin'. 

Vsem ustreljenim v spomin in živim v opomin, 
da kaj takega več se ne zgodi v naši zgodovin'. 

 

Podstavek naj čaka na novega bronastega moža, 
da Draga spet bo taka, kot je bila. 

Finančna sredstva naj ne bi bila problem, 
na vseh instancah steče pogovor naj o tem. 

 

Vsi mi, posebno še sorodniki ustreljenih, 
zagotovo smo zaradi uničenja spomenika lahko zagrenjeni. 

Na tem posvečenem kraju stopali so ljudje, 
ki niso vredni, da v naši lepi državi žive. 

 

Svečke, cvetje prinašajmo na ta žalostni kraj. 
Vprašanje še vedno ostaja – zakaj? 

Zakaj okupator zakrivil zločine je brez primere, 
hude, prehude za Begunje bile so takrat razmere.  (M. Švab) 
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Cenik storitev KS Begunje za leto 2008 
 

Za leto 2008 veljajo naslednje cene pokopaliških storitev in najemnin:  
 - grobnina za enojni grob:      17 €        
 - grobnina za dvojni grob:     32 €       
 - grobnina za žarni grob oz. nišo:     15 €       
 - uporaba poslovilnih vežic:     63 € 
 - plošča žarnega zidu:           259 € 

 

Ceno prvega zakupa grobnega mesta in polno ceno uporabe poslovilnih vežic je 
določil Občinski svet Občine Radovljica s Sklepom o potrditvi višine najemnin 
grobov in cen pokopaliških storitev za leto 2008 (UO 90/08) in znašajo za: 
 

 - prvi zakup grobnega mesta:   200 € 
 - polna cena uporabe poslovilnih vežic:           105 € 
 

V skladu s pravilnikom je potrebno tudi podpisati pogodbo o najemu grobnega 
mesta. Tisti, ki je še niste, jo boste prejeli na dom. Prosimo pa vas, da potem en 
podpisan izvod čimprej vrnete v pisarno KS.  

 

Vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 
 

Krajevna skupnost Begunje na Gorenjskem je v zakonsko določenem roku zbrala 
podatke o vseh vlaganjih v javno telekomunikacijsko omrežje, potrebno dokumen-
tacijo in popoln zahtevek za vračilo oddala Občini Radovljica, ki je zahtevke vseh 
krajevnih skupnosti vložila na pristojno državno pravobranilstvo v Kranju. 
 

V javnost prihaja vse več informacij o že vrnjenih sredstvih po Sloveniji, zato 
posamezni upravičenci sprašujejo, kaj je z vračanjem v naši krajevni skupnosti. 
Pridobili smo uradno informacijo, ki pravi, naj počakamo, da bomo prišli na vrsto. 
Skupinske vloge se še rešujejo in naj bi bile rešene v letošnjem letu. 
 

Kresovanje v Dvorski vasi 
 

Športno društvo Dvorska vas organizira 30. aprila 2008 ob 21. uri ob športnem 
igrišču Radvan v Dvorski vasi kresovanje, kamor vabi krajane in člane.  ŠD 
 

Knjižnica v Begunjah 
 

Knjižnica v Begunjah je odprta trikrat na teden: ob ponedeljkih od 9. do 14. ure, 
ob torkih in četrtkih pa od 14. do 19. ure. 
 

Izlet Turističnega društva 
Tradicionalni pomladni izlet TD Begunje je prestavljen na jesenski čas. 

 
 

 

IZDALA KS BEGUNJE, ODGOVARJA DRAGO FINŽGAR  
 ZBRALA: JOŽICA HROVAT, TISK: SALVE, LJUBLJANA  

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJE in UREJANJE: PETER KOLMAN 


