Novoizvoljeni svet krajevne skupnosti
30. novembra 2010 se je prvič sestal novoizvoljeni Svet krajevne skupnosti
Begunje. Na konstitutivni seji so bili potrjeni mandati svetnic in svetnikov, ki
so izvolili predsednico in podpredsednika sveta KS.

Begunje na Gorenjskem, 20. december 2010, št. 31

Spoštovane krajanke in krajani!
Leto 2010 se poslavlja, za nekatere je bilo uspešno, za druge tudi žalostno in s
skrbmi.
Posebne občutke nam vzbuja prihajajoče leto. Zato mora biti naš pogled
usmerjen naprej v prihodnost. Vsak zase in vsi skupaj oblikujemo in ustvarjamo
našo prihodnost. Pred nami so novi izzivi, zato moramo sodelovati skupaj, polni
volje do dela in veselja do življenja.
V letu, ki prihaja, vam želim obilo miru, veselja, predvsem pa zdravja in osebne
sreče.
Marija Kavčič Zupan, predsednica sveta KS

Člani Sveta krajevne skupnosti Begunje:
Marija Kavčič Zupan, Begunje 46 – predsednica
Drago Finžgar, Begunje 128 b – podpredsednik
Milenko Gregorič, Begunje 160
Klemen Štefelin, Begunje 33 b
Ivan Kovačič, Dvorska vas 31 a
Francka Pretnar, Zadnja vas 5 a
Grega Korošec, Poljče 34
Mark Toplak, Zapuže 9
Aleš Resman, Zapuže 20
Blaž Finžgar, Zgoša 59 a
Peter Kolman, Zgoša 8

Na konstitutivni seji je svet predstavil področja delovanja, katerim bo namenil
največji poudarek:
- zagotoviti skupno delovanje vseh akterjev v kraju (KS, društva, organizacije,
Avsenik, župnija ...);
- priprava strategije celostnega razvoja krajevne skupnosti;
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- sprejeti odločitev, v katero smer naj gre razvoj kraja – turizem, podjetništvo,
industrija, posebej vpliv na okolje;
- infrastruktura – kanalizacija, cestne povezave, vodovod, pločniki, javna
razsvetljava, prometna signalizacija;
- skušati zagotoviti hitrejšo realizacijo programov, nalog;
- zagotoviti več sredstev iz proračuna;
- boljša informiranost.

Ob koncu mandata 2006–2010
Svet KS se je v obdobju 2006–2010 srečal na 25. rednih in 2. izrednih sejah, na
katerih je obravnaval tekočo problematiko, pripravljal proračun, načrtoval
investicije, spremljal njihovo realizacijo, obravnaval planske in razvojne načrte
Občine Radovljica, sodeloval pri njihovem nastajanju … Opravil je tudi štiri
korespondenčne seje.
Ugotavljamo, da smo bili pri realizaciji programov dela le delno uspešni, razen na
področju investicij, ki so se financirale s sredstvi iz naslova vračil vlaganj v
telekomunikacijsko omrežje, kjer so bile izvedene tri investicije: obnovljena in v
enem delu razširjena je bila cesta v Krpin, delno urejena javna razsvetljava,
Komunala Radovljica pa je obnovila vodovod in zgradila del kanalizacijskega
omrežja. Kljub prizadevanju nam zaradi nerešenega lastništva zemljišča žal ni
uspelo asfaltirati ceste v Krpinu od mostu do zadnje hiše. Asfaltirana je bila cesta
do igrišča v Dvorski vasi in obnovljena cesta na Mlako. Hkrati je bilo urejeno tudi
odvodnjavanje.
Iz naslova vračil vlaganj v telekomunikacijsko omrežje v letu 2012 pričakujemo še
določena sredstva, ki bodo namenjena pripravi projekta za pločnik v Poljčah.
V tem mandatu je bilo asfaltiranih še nekaj odsekov cest (Dvorska vas, Zadnja
vas, Zgoša), nekaj pa jih še čaka asfaltno prevleko. Obsežnejša vzdrževalna dela
so bila izvedena na rakah, objektu poslovilnih vežic, pokopališču, v letošnjem letu
pa je bil obnovljen sistem ogrevanja v gasilskem domu in vsi uporabniki smo
prešli na ogrevanje na plin.
Občina Radovljica je na zemljišču TD Begunje in krajevne skupnosti zgradila
otroško igrišče, ki bo tako kot vsa druga otroška igrišča v občini zaprto od 1. 12.
2010 do 28. 2. 2011, v marcu pa bo v suhem vremenu odprto.
Nismo pa zanemarili delovanja na drugih področjih. Tako vsako leto pripravimo
srečanje krajanov, starejših od 80. let, praznovanje krajevnega praznika,
priložnostne prireditve ob otvoritvah.
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Ne moremo pa biti zadovoljni z reševanjem problemov, ki se vlečejo skozi celotni
mandat. Še vedno ni pridobljeno zemljišče za novo pokopališče. Za širitev mostu
čez Zgošo v Zapužah naj bi bil v pripravi projekt, realizacija se odmika, prav tako
ni izveden priključek za novo cesto do dvorca Drnča. Vodovod Podgora čaka na
nadaljnjo gradnjo, pa kanalizacija v Begunjah, večnamenski objekt s knjižnico.
Knjižnica gostuje v prostorih krajevne skupnosti, saj v Rancingerjevi vili prostori
niso primerni. Pobuda za ureditev vile za potrebe kraja je žal naletela na gluha ušesa.
Novoizvoljenemu svetu krajevne skupnosti želiva pri delu obilo uspeha, članom
sveta v preteklem mandatu pa se zahvaljujeva za kakršen koli prispevek pri
uresničevanju nalog.
Drago Finžgar, Zvonko Potočnik

PGD Begunje
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.
Tudi letos so članice B sodelovale na pokalnem tekmovanju, ki
ga organizira Gasilska zveza Slovenije. Tekmovanje obsega 6
tekem, ki so posejane skoraj po vsej državi in potekajo v maju,
juniju in septembru. Na teh tekmovanjih sodeluje več ko 50
ekip v vseh kategorijah in naše članice so dosegle 3. mesto.
V letošnjem letu so se zbrale tudi članice v kategoriji do 30 let. Krstno tekmo so
doživele v Domžalah in se takoj uvrstile pod vrh. Seveda je za doseganje vrhunskih
rezultatov potrebno še veliko treninga in tekmovanj, vendar jim zavzetosti in resnosti
na treningih in tekmovanjih ne manjka, za kar jim gre vsa pohvala.
Operativa je bila v letu 2010 aktivna predvsem pri tehničnih intervencijah. V
jesenskem deževju smo preventivno pregledovali vodotoke. 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. Veliko
delo pa je naša operativa opravila na vsesplošni čistilni akciji »Očistimo
Slovenijo«, ko je očistila najbolj nedostopne dele.
V mesecu varstva pred požarom smo organizirali pregled gasilnikov. Več kot 60
krajanov je prineslo svoje gasilnike na pregled, nekateri pa so kupili tudi nove, če
so bili stari že iztrošeni. Tudi v bodoče bomo omogočili čim lažji dostop do te sto4

ritve, saj se zavedamo, da je samo pregledan in neoporečen gasilnik lahko v
kritičnem trenutku pomaga pri gašenju začetnih požarov.
V letošnjem letu smo z lastnimi sredstvi dokončali dodelavo kombija, da je bil s
stani Gasilske zveze Slovenije homologiran kot gasilsko vozilo »GVM1«. V osnovi
je namenjen prevozu moštva, opremljen pa je za posredovanje pri začetnih
požarih in tehničnih intervencijah.
Konec leta vedno obeležimo z izdajo koledarja, ki ga razdelimo po gospodinjstvih
na našem požarnem teritoriju. Tako smo tudi letos založili 650 izvodov koledarja,
ki predstavlja kraj tako kot ga vidimo domačini, njegov vsakdanji utrip in navade.
Na koncu mi dovolite še posebno obvestilo:
Zakon o dohodnini predvideva, da 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 %, 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

Iz društva upokojencev
Društvo upokojencev Begunje je letošnje leto zaključilo dokaj uspešno. Celotni
delovni program, ki smo si ga zadali, je in nekaj ga bo še izpeljanega do konca leta
2010. Ugotavljamo, da so vsi referenti opravili svoje zadane naloge uspešno.
DU organizira 26. 12. 2010 štefanovanje ob zaključku leta v DUB BAR-u. Vabljeni.
Čestitamo novoizvoljenim članom KS Begunje in jim želimo mnogo uspešnega dela in
sodelovanja. Vsem krajanom in članom DU pa želimo zdravo in uspešno 2011.
UO DU Begunje

Starejši za starejše
Vsak je lahko ponosen nase,
ki ne skrbi samo zase.
A včasih še za druge poskrbi,
ZATO – HVALA TI!
5

Leto bo minilo,
novo se rodilo,
naj bo volje obilo,
da še marsikaj dobrega se bo naredilo.
SREČNO 2011! (GMJR)

Praznični koncert na Sv. Petru
Tudi tokrat nas bodo v
začetek
novega
leta
pospremili pevci Mešanega
pevskega zbora A. T. Linharta iz Radovljice. V
četrtek, 6. januarja 2011,
bo ob 18. uri v cerkvi na Sv.
Petru božični koncert. Člani
Turističnega društva Begunje bodo z baklami osvetlili
pot k cerkvici in poskrbeli,
da se boste ogreli.
»Kmalu bo deset let
nastopanja našega zbora na razgledišču Gorenjske. Prihajali smo ob sijočih
zvezdah, ob dežju in ob snegu do kolen. Vedno smo bili gostje prijazne
domačinke Milke izpod cerkve. Ob vroče zakurjeni peči v hiši smo preoblekli
prepotene majice in srajce, okrepčali smo se s »tadomačim«, ogreli glasilke, nato
pa zapeli zbranim v cerkvi. Vedno znova smo bili prijetno presenečeni nad
številčnostjo poslušalcev. Od blizu in daleč prihajajo in že za eno leto naprej
sprašujejo, če se spet vidimo. Nam, pevkam in pevcem, je prepevanje na Sv.
Petru ena najljubših lokacij za prepevanje, posebno z božičnim programom.
Veselimo se že ponovnega snidenja z znanimi obrazi, pričakujemo pa tudi čim več
novih.«

Prireditve pri Avseniku
29. december 2010
31. december 2010
22. in 23. januar 2011
28. januar 2011
26. marec 2011

Ansambel Saša Avsenika 19.00
Silvestrovanje s Kranjci
20.00
Tekmovanje harmonikarjev za Avsenikovo nagrado
2. Lovski ples
Srečanje orgličarjev

V Muzeju Avsenik bo razstava dopolnjene zbirke gramofonskih plošč Ansambla
bratov Avsenik na ogled do 21. aprila 2011. Vse prijatelje Avsenikove glasbe, ki
nam želite z gramofonskimi ploščami (in z ostalimi gradivi) ponuditi pomoč za
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trajni arhiv, vabimo, da se nam čim prej oglasite oz. nam pišete na naslov našega
muzeja.
Iz Zavoda Glasbene šole Avsenik še sporočajo, da je uspela avdicija za ljubiteljski
pevski zbor, prva pogumna dekleta so se že prijavila. Opogumi se tudi ti! Vabljena
v družbo »Avsenikovih slavčkov«!

Župnijska karitas Begunje
V župniji Begunje je svojo pisarno odprla tudi Župnijska
karitas, ki se nahaja v starem župnišču. Vsak prvi in tretji
četrtek v mesecu po večerni maši so vam na voljo za pogovor
oz. nasvet v morebitnih potrebah in stiskah.
Kot pravijo, bodo veseli tudi vsakega sporočila o pomoči
potrebnih, da jim lahko pomagajo. V primeru, da lahko
darujete obleke in pohištvo, pa jim sporočite in se bodo
potrudili, da bodo ti darovi prišli na pravi naslov.
»Zahvaljujemo se vsem, ki ste do sedaj že pomagali in se priporočamo tudi za
vnaprej. Leto, ki je posvečeno dobrodelnosti in solidarnosti, naj nas k temu
spodbuja. Skupaj odgovorimo na revščino,« pravijo v Karitas Begunje.

Umrli v letu 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Ivan Leš, roj. 1932, Zapuže
Janez Eniko, roj. 1932, Zgoša
Pavlina Zakšek, roj. 1922, Zgoša
Slavko Kaltenekar, roj. 1946, Zapuže
Silva Volčjak, roj. 1933, Begunje
Amalija Finc, roj. 1922, Begunje
Minka Pristavec, roj. 1923, Zapuže
Rajko Kogovšek, roj. 1947, Begunje
Albin Golob, roj. 1931, Poljče
Julijana Bizjak, roj. 1943, Begunje
Kati Lapuh, roj. 1943, Zapuže
Leopoldina Brinšek, roj. 1921, Zgoša
Andrej Brejc, roj. 1919, Begunje
Stanislav Volčjak, roj. 1934, Begunje
Viktor Rozman, roj. 1938, Begunje

Pokopani iz naše KS drugje:
1. Jožef Sirc, roj. 1927, Zadnja vas
2. Jožef Malnar, roj. 1924, Begunje
3. Darinka Mulej, roj. 1951, Begunje
4. Aleksandra Rakovec, roj. 1970, Poljče
5. Eva Kepešova, roj. 1969, Begunje
6. Magda Potokar, roj. 1938, Zadnja vas
Pokopani na pokopališču v Begunjah:
1. Vincenc Šarl, roj. 1927, Kranj
2. Jožefa Korošic, roj. 1912, Jesenice
3. Nikica Pajsar, roj. 1961, Ljubljana
4. Milena Golob, roj. 1959, Bled
5. Jožefa Sodja, roj. 1922, Nova vas

Cenik storitev KS Begunje za leto 2011
- grobnina za enojni grob:
- grobnina za dvojni grob:
- grobnina za žarni grob oz. nišo:
- prvi zakup žarne niše:
- prvi zakup zemeljskega groba:

21 €
42 €
21 €
469 €
210 €

Voščilo
Novo leto nas znova vabi na pot iskanja sreče. To je pot do srca,
do lastnih želja in vrednot življenja.
V letu 2011 Vam želimo veliko lepih trenutkov in osebne sreče!
Tradicija Avsenik in klub ljubiteljev Avsenikove glasbe
Dobrim željam se pridružujem in obenem zahvaljujem za izkazano pozornost ob
življenjskem jubileju
Slavko Avsenik

Žive jaslice
Da bi Vam približali božično idilo, smo organizirali pravo božično noč. Ob živih jaslicah,
kuhanem vinu, čaju in pestrem programu ste vabljeni, da se nam pridružite v soboto,
25. 12. 2010 od 18h dalje na parkirišču pred pošto v Begunjah.
Za celoten večer bomo poskrbeli otroci in mladina.
Program živih jaslic: ob 18h, 19h in 20h, pester program od 20h naprej: obisk Božička
z darili, Božični zborček, s čudovitim glasom pa vas bo grel Mitja Šinkovec.

TD Begunje
Leto se končuje,
sreča srečo kuje,
Prijetne praznike in uspehov polno leto 2011.
prejmite jo tudi vi,
Turistično društvo Begunje
naj vas spremlja leto dni.
IZDALA KS BEGUNJE NA GORENJSKEM, ODGOVARJA MARIJA KAVČIČ ZUPAN
ZBRALA: JOŽICA HROVAT, TISK: TISKARNA ŽBOGAR, BEGUNJE
OBLIKOVANJE in UREJANJE: PETER KOLMAN

