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Drage krajanke in krajani! 
 

Krepko čez 60 let se je nabralo od tistega 4. maja 1945, ko so bili osvobojeni 
zaporniki; kmetje, delavci, študenti, ženske moški, domoljubi.  
 

Tisti, ki so ta dan dočakali in so še živi, ta dan praznujejo rojstni dan. 
Praznujmo z njimi. Praznujmo praznik maja, življenja, zmage, svobode. Kaj 
pomeni svoboda, vprašajmo tiste, ki so doživljali čas brez nje. Skupaj z njimi 
podoživimo korak iz teme v prelestno svetlobo 4. maja, zajemimo jo z vsemi 
pljuči, cenimo vse svobodne korake.  
 

Lepo praznovanje 1. maja – praznika dela in 4. maja – praznika KS Begunje 
vam želim.                                            Drago Finžgar, predsednik sveta KS     
                 

 
 

 

Prireditve ob prazniku – 4. maju 
 

 

Petek, 4. maj ob 16.00 – pokopališče talcev v graščinskem parku: Spominska 
svečanost ob krajevnem prazniku v spomin na osvoboditev Begunj. 
 

Petek, 4. maj ob 16.00 – nogometno igrišče v Begunjah: Nogometni turnir 
domačih ekip.  
 

Ponedeljek, 7. maj ob 19.00 – dvorana Avsenik v Begunjah: Predstavitev nove 
knjige Begunjski zbornik.  
 

Zbornik s preko 300 stranmi, z različnimi avtorji in s 16-imi različnimi 
tematskimi vsebinami predstavlja Begunje z okolico nekoč in danes. Nastajal 
je tri leta, založila in izdala ga je Občina Radovljica, uredniško delo pa je 
opravil Marko Vidic. Begunjski zbornik boste lahko kupili že na sami 
predstavitvi, kasneje pa tudi v Galeriji Avsenik in v Turistično-informacijskem 
centru v Radovljici po ceni 25 evrov.  
Predstavitev zbornika bo spremljal krajši kulturni program. Vstop je prost.  
 

Od torka 1. maja do ponedeljka 7. maja bo v prostorih krajevne skupnosti 
Begunje razstava ročnih del babičinega krožka in likovnih del Vide Soklič. 
Odprta bo vsak dan od 14. do 19. ure. Razstava likovnih del bo odprta še do 
10. junija v času uradnih ur krajevne skupnosti.  
 

125-letnica Prostovoljnega gasilskega 
društva Begunje  
 

Gasilsko društvo v letošnjem letu praznuje 125-letnico ustanovitve društva,  
obenem pa je minilo 30 let od prvega obiska naše tekmovalne enote v Cembru 
v Italiji. To sta mejnika, ki ju je potrebno dostojno proslaviti, zato bo društvo 
organiziralo 23. in 24. junija 2007 dvodnevno prireditev.  
 

Na tej prireditvi, ki se bo oba večera zaključila s pravo gasilsko veselico, 
želimo proslaviti omenjena jubileja, hkrati pa bomo prevzeli novo gasilsko 
vozilo. Po planu obnove voznega parka je letos na vrsti naše društvo, ki bo 
tako 23. junija prevzelo gasilsko vozilo GVC 16/25.  
 

To pomeni vozilo za 7 gasilcev in 2500 l vode, z vso potrebno opremo. Z 
novim vozilom bo društvo povečalo operativno sposobnost in zagotovilo 
boljšo tehnično podporo pri intervencijah. Potrebno je omeniti, da je novo 
vozilo v veliki meri financirala Občina Radovljica, društvo pa mora zagotoviti 
20.000 € lastnih sredstev za pokritje razlike med sredstvi Občine in nakupno 
ceno, ki znaša 163.000 €. 
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Pokopališče talcev 
v graščinskem 
parku, 
4. maj 2006 



 

 
 

Novo vozilo GVC 16/25, ki ga bo prevzelo gasilsko društvo Begunje. 
 
PROGRAM PRIREDITEV 
 
Sobota, 23. junij 2007 
 

15.00 Zbor gasilcev pred COU Poljče za slavnostni mimohod 
15.30 Slavnostni mimohod uniformiranih gasilcev 
16.00  Otvoritev slovesnosti ob 125-letnici društva in 30-letnici prijateljstva z 

gasilci iz CEMBRA 
 Slavnostni prevzem novega vozila 
17.15 Koncert godbe iz Lesc 
20.00 Veselica z ansamblom Veseli Begunjčani 
 
Nedelja, 24. junij 2007 
 

20.00  Predstavitev najboljših dirkalnih avtomobilov  v Sloveniji 
22.00 Nastop Mance Špik 
23.00 Nastop Rebeke Dremelj 
 

                          Vse krajane vabimo, da se nam na naših prireditvah pridružijo. 
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GASILNI APARATI 
 

Pred dvema letoma smo organizirali nakup 
gasilnikov za krajane. Po dveh letih mora gasilnike 
pregledati pooblaščen servis, ki preveri gasilnik in 
odpravi manjše napake ter ga opremi z ustrezno 
nalepko.  
 

Zato smo se dogovorili z gasilskim servisom, da 
bodo pregledi gasilnikov potekali v soboto, 12. 5. 
2007 od 9.00 do 15.00 v prostorih gasilskega 
društva v Begunjah. Cena pregleda za gasilnik 
S6 in S9 je 5€. 
 

V primeru, da gasilnikov ta dan ne boste pripeljali 
na pregled, ste za to dolžni sami poskrbeti pri po-
oblaščenem serviserju. 
 

Opozarjamo vse, ki imate obrt in podjetja, da ste po zakonu dolžni imeti v 
svojih poslovnih prostorih pregledane gasilne aparate. 
 
DEL DOHODNINE GASILCEM 
 

V začetku aprila smo v vsa stanovanja KS Begunje brez Podgore posredovali 
informacijo, da lahko določite državi, komu namenjate 0,5 % odmerjene 
dohodnine. Posredovali smo vam našo davčno številko, zato vas ponovno 
naprošamo, da ta delež namenite našemu društvu, saj skrbimo za dobrobit 
kraja in ohranjanja premoženja krajanov.  
 

Še enkrat: 
 

To storite tako, da v obrazec za dohodnino vpišete našo davčno številko in odstotek 
dohodnine, ki ga boste namenili nam: 
 

 
 

Toni Klančar, poveljnik                   Janez Gašperin, predsednik 
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Prijetno ob materinskem dnevu v društvu 
upokojencev 
 
 

Kulturna sekcija Društva 
upokojencev Begunje je 
v petek, 23. marca 2007 
pripravila prisrčen kul-
turni program ob 
materinskem dnevu. V 
prostorih društva se je 
zbralo več kot 60 
udeleženk. Z veseljem so 
prisluhnile različnim 
recitacijam, nastopu in 
plesu otrok vrtca, 
osnovne šole iz Begunj, 
harmonikarjema Avse-

nikove glasbene šole in pesmim pevskega zbora A. T. Linharta iz Radovljice.  
 

Vodja kulturne sekcije, Hermina Justin, ki je s pomočjo Poldke Zupan 
pripravila program, je povedala: »Glavni namen prireditev je druženje, da 
pridejo ljudje skupaj, se poveselijo, pogovorijo … Začeli smo lani z 
izdelovanjem adventnih venčkov in novoletnih okraskov, sedaj smo pripravili 
materinski dan, že pa razmišljam, kaj bo naslednja prireditev. Rada bi se še 
zahvalila vsem za udeležbo ter vsem gospodinjam, ki so napekle in prinesle 
toliko peciva.« Vsi udeleženci so bili zelo zadovoljni in so izrazili željo po čim 
več takšnih in podobnih prireditvah, ki jih v Begunjah primanjkuje.    P. K.   
                                                                                                   
                                                                      
 
                   
_______________________________________________________________ 
 

POŠILJAMO VAM KRAJEVNE NOVICE, 
SO ZA OTROKE, MLADINO, MOŽE IN ŽENICE. 

NE IZPUSTITE NOBENE VRSTICE, 
PRIKLIČEJO NAJ VAM VESELJE NA LICE.   

(GMJR) 

_______________________________________________________________ 
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Očistimo svoj kraj 
 

Tudi letos so v naših krajih potekale čistilne akcije. Učenci in učiteljice 
podružnična šole Begunje so z akcijo »Očistimo naš domači kraj« očistili 
okolico glavnih cest v kraju. 
  

Športno društvo Dvorska vas je v petek, 6. aprila v sodelovanju s KS organizi-
ralo čistilno akcijo. Čiščenja se je udeležilo 32 članov in članic, med njimi 
veliko mladih, ki so očistili okolico poti in cest od gradu Drnča do Zg. Otoka.  
 

14. aprila se je akciji čiščenja vasi pridružil tudi vaški odbor iz Poljč.  
 

Prav vsak od nas lahko prispeva h kvalitetnejšemu in čistejšemu okolju, v 
katerem živimo. Zemlja in naši zanamci nam bodo za to hvaležni. Krajevna 
skupnost se tudi vsem, ki so izvedli čistilne akcije zahvaljuje za prispevek k 
bolj urejenemu okolju.  

 

Encijan sodi med zaščitene rastline! 
 

Konec aprila in v začetku maja se na 
pobočjih Sv. Petra razcvetijo le še redki 
modri cvetovi encijana ali Clusijevega 
svišča. To naravno bogastvo, ki je 
preživelo desetletja in stoletja, bomo kot 
kaže uničili v nekaj letih. Starejši 
prebivalci Begunj in okolice ter 
obiskovalci Sv. Petra še pomnijo planjavo 
modrih cvetov, danes pa še tistih nekaj – 
komaj vzcvetenih rastlin v pomladnem 
jutru – ne dočaka večera, saj jih potrgajo 
mimoidoči. Še večjo škodo pa naredijo 

tisti, ki rastlino izkopljejo s čebulico, kar pričajo luknje v travnatem pobočju.  
 

Encijan sodi med zavarovane in ogrožene rastlinske vrste, ki so domorodne na 
območju Republike Slovenije. To pomeni, da jih je prepovedano uničevati 
(trgati, ruvati, izkopavati, obsekavati, sekati), prenašati z naravnih rastišč, 
prodajati ter izvažati ali odnašati v tujino, za kar je zagrožena tudi denarna 
kazen in jo lahko izreče pristojni inšpektor, naravovarstveni nadzornik ali policist.  
 

Bodo potrebni večji nadzor in višje kazni za preprečitev izginotja še teh nekaj 
izjemnih rastlin ali je že čas, da spremenimo svoj odnos do sveta?  Spoštujmo 
naravo in pustimo košček lepot tudi našim zanamcem. Tudi z opozorilom in 
prijavo storilca pristojnim lahko pripomoremo k ohranitvi naše naravne 
dediščine.    Peter Kolman                                                     
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Čestitke 
 

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

Kristina Malnar iz Begunj 
Stanislav Resman iz Begunj 
Franc Mohorč iz Begunj 
Ivanka Hrovat iz Begunj 
Ana Urh iz Begunj 
Ivanka Gogala iz Dvorske vasi 
Marta Kolman iz Dvorske vasi 
Marija Langus z Mlake 
Ljudmila Palovšnik iz Slatne 
Jože Sirc iz Zadnje vasi 
Ivanka Krivic z Zgoše 
 

Vsem jubilantkam in  jubilantom, ki so že ali še bodo praznovali visok jubilej, 
iskreno čestitamo in jim želimo obilo zdravja in radosti v življenju. 

 

 
 

Starejši za starejše 
 

V okviru DU Begunje že drugo leto poteka program Starejši za starejše. 
Namen le tega je medsebojna pomoč na področju KS Begunje. K sodelovanju 
vabimo vse starejše in prostovoljce, ki bi bili na kakršenkoli način pripravljeni 
sodelovati, da bi to delo doseglo svoj namen pomagati drug drugemu. 
 

Lep pozdrav vsem krajanom in krajankam ter še zahvala dosedanjim 
sodelavcem za vso podporo in pomoč. 
 

POMAGAJMO SI MED SEBOJ, LEPŠI BO JUTRI DAN ZA TEBOJ! 
 

 Marija Finžgar, koordinatorka programa in  
 Marjan Legat, predsednik DU 
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Cenik storitev KS Begunje za leto 2007 
 

Za leto 2007 veljajo naslednje cene pokopaliških storitev in najemnin:  
 - grobnina za enojni grob:      16 €        
 - grobnina za dvojni grob:     32 €       
 - najemnina za žarni grob oz. nišo:     14 €       
 - prvi zakup zemeljskega groba:   376 € 
 - prvi zakup žarne niše (cena brez DDV):           459 €. 

Prispevek za uporabo mrliške vežice znaša 63 €, za neplačnika prispevka ob 
izgradnji le teh pa 163 €.                                                                                         

 

Poslovni prostor v najem 
Krajevna skupnost Begunje oddaja v najem okoli 20 m² velik poslovni prostor, 
namenjen mirni dejavnosti. Informacije na gsm: 041 633 185 (Drago Finžgar) 
ali 031 389 152 (Jožica Hrovat).  KS Begunje 
 

Knjižnica v Begunjah 
 

Knjižnica v Begunjah je od januarja 2007 odprta trikrat na teden: ob ponedeljkih 
od 9. do 14. ure, ob torkih in četrtkih pa od 14. do 19. ure. 
 

Kresovanje v Dvorski vasi 
 

Športno društvo Dvorska vas organizira 30. aprila 2007 ob 21. uri ob športnem 
igrišču Radvan v Dvorski vasi kresovanje, kamor vabi krajane in člane.  ŠD 
 

Izlet Turističnega društva 
Izlet TD Begunje bo 19. maja. Smer izleta je Doberdob. Podrobnejše 
informacije bodo objavljene 14 dni pred izletom na oglasnih deskah. Po 7. 
maju se lahko prijavite v pisarni krajevne skupnosti.  TD Begunje 
 

Posegi v Mlinski potok 
Ugotavljamo, da posamezniki vedno pogosteje posegajo v regulacijo 
Mlinskega potoka (odpiranje iz zapiranje zapornice). Zato ponovno 
opozarjamo, da poseganje v vodotok brez predhodnega soglasja krajevne 
skupnosti ni dovoljeno.  KS Begunje 
 
 
 
 

 
 

 

IZDALA KS BEGUNJE, ODGOVARJA DRAGO FINŽGAR  
 ZBRALA: JOŽICA HROVAT  

OBLIKOVANJE in LEKTORIRANJE: PETER KOLMAN 


