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Drage krajanke in krajani! 
 

Čas se nam neusmiljeno odmika, zdrsnili 
smo v zadnji mesec tega leta. Želim Vam, 
da mehko pristanete v leto 2008 v toplem 
objemu doma, tam kjer se najbolje 
počutite, za trenutek ustavite čas in 
objamete svoje najdražje. 2007. leto boste 
pospravili v album spominov, uresničijo pa 
naj se vam najbolj smele, drzne, pa tudi 
skrite želje v letu 2008. 
 

Mirno in spokojno praznovanje božičnih in 
novoletnih praznikov Vam želim v svojem 
imenu in imenu sveta KS in naj se Vam 
uresničijo sanje v 2008. 
                  Drago Finžgar, predsednik sveta KS     

 
 

Prižiganje lučk 
 

Turistično društvo Begunje prisrčno vabi vse krajane, da skupaj pozdravimo 
Božička in nazdravimo prihajajočemu letu. Prireditev bo v petek, 21. decembra 

2007 s pričetkom ob 17.00 pred pošto v Begunjah. 
 

Nastopili bodo otroci vrtca in osnovne šole iz Begunj, učenci glasbene šole, gostje 
nam bodo pripravili kratko zabavno predstavo Pastirček, z glasbo pa nas bo 
spremljal Jure Valjavec. Otroci se bodo razveselili prihoda Božička, ki jih bo 
obdaroval, za dobro voljo in pravo razpoloženje pa bodo poskrbeli iz begunjskega 
turističnega društva. Prisrčno vabljeni! 
 

Turistično društvo vam želi prijetne praznike in vse dobro v prihajajočem 
letu 2008.    TD Begunje 
 

Zaključeno prvo leto mandata sveta KS  
 

Ob koncu prvega leta mandata sveta v tej sestavi ugotavljamo, da smo le delno 
realizirali plan dela za letošnje leto, in sicer smo po več letih na žarni zid naredili 
streho, pripravili potrebno za asfaltiranje cest v Dvorski vasi (obvoznica na 
začetku vasi in priključek proti Radvanu), po neurju sanirali rake in zapornico na 
rakah, obnovili most in ograje na mostovih, zaključili asfaltiranje in ureditev ceste 
v Zadnji vasi ter pokrpali asfalt, položili kabel za javno razsvetljavo na 
Pododbravi, s čimer so bila finančna sredstva izčrpana. 
 

 

Nekaj pa se je dogajalo tudi 
na področjih, kamor vla-
gajo drugi investitorji, in 
sicer je bila zaključena prva 
faza vodovoda v Podgori, 
dokončan je bil pločnik ob 
južni strani Elana, v 
pripravi je izgradnja kana-
lizacije v Begunjah, pred 
kratkim smo v Begunjah 
dobili novo avtobusno 
postajališče, ki ga je izbrala 
in investirala Občina. 
 

Kljub  prizadevanju  in več-     
  kratnim urgencam smo 

neuspešni pri pridobivanju dokumentacije za ureditev brvi v Zapužah. Prav tako 
smo neuspešni pri dogovarjanju z Občino glede nakupa zemljišča za pokopališče, 
dogovarjamo se za ureditev Rancingerjeve vile za potrebe kraja, umiritve prometa 
skozi vas in ureditve mirujočega prometa na Poddobravi. 
 

Skratka, dela in načrtov je dovolj, potreb tudi, z denarjem je tesno in proračun 
noče in noče biti obilnejši. Prizadevali si bomo narediti čimveč in čimbolj v 
okviru možnosti.                                  Drago Finžgar, predsednik sveta KS     
 

Kulturno središče v Begunjah 
 

Različni mediji so v prejšnjih mesecih že poročali o pobudi, ki je bila dana županu 
in občinskim svetnikom Občine Radovljica. (Več o pobudi je na spletni strani 
www.begunje.si/kultura).  
 

V Begunjah namreč potrebujemo skupen javni prostor, ki bo namenjen kulturni 
dejavnosti kraja in bo združeval krajane krajevne skupnosti, namenjen pa bo za 
potrebe društev, organizacij, sodobne knjižnice ... 
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Idejo, da 'Rancingarjeva vila' ostane namenjena javni rabi, je že v preteklosti 
podprl svet krajevne skupnosti, pobudo o t. i. kulturnem središču v Begunjah pa je 
Občini naslovilo Komisija za vzgojo in izobraževanje pri KS Begunje, v 
pristojnost katere sodi tudi kulturno delovanje, podprle pa so jo tudi večje 
organizacije in društva, ki delujejo v krajevni skupnosti. V Begunjah z okolico je 
namreč veliko »kulturnega« potenciala, glavna pomanjkljivost pa je večnamenska 
dvorana oz. skupen javni prostor, ki ga v Begunjah nimamo.    
 

 
 

V društvih prirejajo različne prireditve, a se soočajo s problemom, kje jih izpeljati. 
Dvorana bi bila poleg gledališke dejavnosti tudi možnost za pripravo občnih 
zborov društev, organizacijo predavanj, razstav, izobraževanj, predstavitev, 
druženj, dejavnost knjižnice (dostop do interneta, pravljični in bralni krožki …), 
turistično in mladinsko dejavnost … V centru Begunj, v t. i. 'Rancingarjevi vili', 
so prostori knjižnice, v spodnjem delu pa se odvija dejavnost društva 
upokojencev. Občina bo kot lastnica morala zaradi izredno slabega stanja stavbe v 
kratkem času izvesti vsaj nujne vzdrževalne posege. Knjižnica se mora zaradi 
zahtev gradbene inšpekcije seliti na začasno lokacijo. Po besedah Draga Finžgarja 
bodo to najverjetneje prostori krajevne skupnosti.  
 

Županu in občinskim svetnikom je bila torej dana  pobuda, da se uredi oz. zgradi 
večnamenska dvorana, ohranijo in dopolnijo se prostori za društvene dejavnosti 
ter zagotovi sodobna knjižnica. Tako bi ta del v središču Begunj postal kulturno 
stičišče krajevne skupnosti, nekakšna kulturna točka kraja. Kraji, ki imajo kulturne 
domove, so dokaz, da le ti pomembno vplivajo na kulturno dogajanje v kraju. Tu 
je tudi pomembna lokalna povezanost, navezanost in pripadnost, infrastrukturna 
povezanost … Kulturno življenje v Radovljici je dodatna ponudba, a za krajane 
KS Begunje preveč oddaljena. V Begunjah so potenciali in to kulturno življenje bi 
radi na novo oživili. Kulturne prireditve, druženje, udejstvovanje v teh dejavnostih 
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kraj in prebivalce bogatijo.   
 

Na podlagi pobude je Občina sklicala 3. decembra 2007 sestanek, na katerega smo 
bili povabljeni predstavniki krajevne skupnosti, knjižnice, društev in organizacij. 
Županu in občinski upravi, ki jo je zastopala Majda Odar, so bila predstavljena 
naša stališča in želje. Po besedah župana so bile pogledi občine na Rancingarjevo 
vilo drugačni. Zaradi ugodne pozicije so načrtovali, da se stavba nameni turistični 
dejavnosti, vendar do sklenitve teh dogovorov ni prišlo. Predsednik sveta KS 
Drago Finžgar je dejal, da so Begunje ena redkih KS v občini, ki nimajo 
kulturnega doma. Glede na lego v centru Begunj, je ta prostor primeren za 
dejavnost knjižnice, skupnih prostorov in dvorane.  
 

Na skupnem sestanku so bile predstavljeni cilji, želje in trenutno stanje 
infrastrukture na področju kulture v širšem pomenu. Predlaganih je bilo nekaj 
novih rešitev, tudi v smislu lokacije t. i. kulturnega centra. Potrebno bo najti 
kompromis med realnimi možnostmi ter potrebami in željami kraja. Zato je bil 
zaključek sestanka ta, da bo župan imenoval komisijo, ki bo proučila različne 
možnosti. Po besedah Draga Finžgarja pa bo svet KS na januarski seji obravnaval 
predlog, naj občina v razvojni program uvrsti reševanje te problematike v večjem 
obsegu. Dejal je še, da bo knjižnico začasno verjetno gostila krajevna skupnost v 
svojih prostorih. Direktor občinske uprave je predsedniku sveta KS predlagal, da 
se stavba Rancingarjeva vila statično preveri v celoti in ne samo stropi, zaradi 
katerih je inšpekcija zahtevala zaprtje knjižnice na tej lokaciji.  
 

Krajani torej upamo na čimprejšnje ugodno reševanje nastalih težav. Želimo pa si, 
da bo občina imela posluh, da bi se pripravili pravi projekti za Begunje, ki bi 
omogočili vsem krajanom sodobno knjižnico s prostorom za druženje in kulturno 
delovanje.     Peter Kolman  
 

Branje ima v Begunjah dolgo tradicijo 
 

 

Že leta 1953 je bila v 
Rancingarjevi  vili v prvem 
nadstropju odprta knjižnica. 
Sprva so bile knjige strpane v 
del nekdanje verande, leta 1974 
pa se je preselila v sosednji, 
večji prostor. Število izposo-
jenih enot je iz leta v leto 
naraščalo, še posebej v letu 
2007, ko se je podaljšal 
odpiralni čas.  
 

Knjižnica je sedaj odprta v  po- 
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nedeljkih od 9.00 do 14.00, v torek in četrtek pa od 14.00 do 19.00.  
 

Poleg knjig si lahko izposodite videokasete in DVD-je. Naročene imamo revije 
Naš dom, Dober tek, Rože & vrt, Naša žena, Smrklja in Joker, ki si jih prav tako 
lahko izposodite na dom. Novost v knjižnici je možnost brezplačne uporabe 
računalnika za uporabnike in javni dostop do interneta ter elektronske pošte.  
 

Članarina za leto 2007 je 12 evrov, članstvo za otroke do 18. leta starosti in 
brezposelne pa je  brezplačno. 
 

Knjižnica nas z bogatim knjižnim gradivom kar kliče v svet zgodb in pravljic. 
Vabimo vas, da tudi vi odprite vrata v ta svet in vsaj za kratek čas s knjigo 
pobegnite tja, kamor vas vodi srce.   Silva Kos 

 

Iz PGD Begunje 
 

Zopet je leto naokoli in naša želja je, da kraju 
predstavimo najpomembnejše dogodke, ki so se 
dogodili v iztekajočem letu.  
 

Na operativnem področju se je leto 2007 že pomladi 
začelo zelo pestro. Na našem požarnem območju smo se 
spoprijeli z velikim požarom v Seawayu, kjer so 
sodelovala vsa društva Gasilske zveze Občine 
Radovljica, na pomoč pa so priskočila tudi društva 
sosednjih gasilskih zvez. Koncem septembra, ko je 
Gorenjsko zajelo močno deževje, smo gasilci v kraju 
sodelovali na 15-ih mestih in skupaj tisti dan opravili 

130 ur prostovoljnega dela. Poleg tega smo trikrat sodelovali v akcijah pri 
odstranjevanju posledic poplav v Kropi. 
 

Na področju požarne preventive smo organizirali pregled gasilnih aparatov, ki 
smo jih z akcijo pred dvema letoma zamenjali z novimi. Akcija je bila uspešna, saj 
je več kot 70 krajanov pripeljalo svoje gasilnike na pregled. Tudi v bodoče bomo 
organizirali take akcije in krajanom omogočili lažje opravljanje pregledov. 
 

Največji dogodek pa je bil vsekakor poleti, ko smo praznovali 125-letnico 
delovanja našega društva ter 30 let prijateljstva z gasilci iz Cembra (Italija). Ob tej 
priložnosti smo izdali priložnostni bilten, ki je v obeh jezikih predstavil teh 30 let 
prijateljstva in sodelovanja. Na dvodnevni prireditvi smo prevzeli novo gasilsko 
vozilo Renault Midlum 280 OFF-ROAD 4X4, ki je zamenjal preko 25 let staro 
orodno vozilo. S to pridobitvijo je društvo dobilo sodobno opremo, ki ob 
kvalitetnem operativnem članstvu zagotavlja uspešne intervencije in dobro 
požarno zaščito. 
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V mesecu oktobru – mesecu požarne varnosti, ki je bil letos posvečen evakuaciji 
ljudi iz stavb in prostorov, smo v osnovni šoli praktično prikazali vajo na to temo. 
Slabo vreme pa nam je preprečilo da bi otrokom in zaposlenim prikazali gašenje 
in najnovejšo opremo, zato smo prestavili na pomladni čas. 
 

Tako kot je že dolgoletna tradicija, bomo tudi letos izdali koledar, ki bo predstavil 
utrinke aktivnosti društva. Naši člani ga bodo razdelili v vsa gospodinjstva v 
krajevni skupnosti, obenem pa bodo z veseljem sprejeli vaš prostovoljni 
prispevek, ki ga bomo uporabili za delovanje društva. Na ta način smo vam 
poskusili predstaviti dogodke, ki so še posebno označili delovanje PGD Begunje v 
letošnjem letu. Upamo, da ste bili krajani z našim delom zadovoljni, obenem pa 
vabimo vse, ki bi nam želeli pomagati, da se nam pridružite. 
 

Ob bližajočih se praznikih gasilci želimo vsem svojim članom, podpornim članom 
in ostalim krajanom vesel božič in srečno novo leto 2008. 
 

Z gasilskim pozdravom ''NA POMOČ!'' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Novo vozilo GVC 16/25, ki ga je prevzelo gasilsko društvo Begunje. 
 

_______________________________________________________________ 
 

Ljudje ne hitite, 
da česa ne zamudite, 
na svetu so stvari, 

ki vredne naše so pozornosti. 
 

(GMJR) 

_______________________________________________________________ 
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Srečanje letnika 1950 
 

 
 

V Begunjah pri Tavčarju so se 12. oktobra 2007 srečali nekdanji sošolci letnika 
1950, ki so obiskovali begunjsko osnovno šolo. Srečanje je bilo zanimivo in 
prijetno, obujenih mnogo spominov na takratne šolske dni. Strinjali so se, da so 
bili to, čeprav nemalokrat težki, zares lepi časi.   

 

»Lučka naj gori!« 
 

V petek, 14. decembra 2007, so 
učenci begunjske osnovne šole 
v dvorani Centra za obrambno 
usposabljanje v Poljčah pri-
pravili praznično druženje z 
naslovom Lučka naj gori. 
Mentorici ga. Natalija Š. 
Cilenšek in ga. Doris Lapanja 
sta pripravili pester kulturni 
program, v katerem so prikazali 
praznovanje božiča in pred-
praznične običaje, ki so bili in 
so še poznani v Begunjah in 
okolici. Prireditev je bila 

dobrodelnega značaja, prostovoljne prispevke so namenili za šolski sklad. Po 
koncu programa je bila prodajna razstava prazničnih izdelkov, ki so jih izdelali 
učenci pod mentorstvom učiteljic v delavnicah.  
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Starejši za starejše 
 

Spoštovani krajani! 
 

Čas hiti in z njimi tudi mi, zato zaustavimo korak in poskrbimo za drobne vezi 
med nami, ki pa lahko zelo veliko pomenijo. 
 

Najprej zahvala vsem sodelavcem projekta Starejši za starejše in povabilo še 
novim, ki v sebi čutijo potrebo po pomoči bližnjemu. 
 

Naj Vas spomnim, da imamo v prostorih društva upokojencev vsako tretjo sredo v 
mesecu patronažno sestro, ki Vam je v pomoč pri Vaših težavah in vprašanjih. 
 

Preživite tople, prijetne praznike, v letu 2008 pa čim več druženja med nami. 
V dvoje, troje … je lepše!                   Marija Finžgar, koordinatorka  
 

 

Iz Krajevnega odbora Rdečega križa 
 

Spoštovane krajanke in spoštovani krajani! 
 

V imenu Krajevnega odbora Rdečega križa Begunje se Vam zahvaljujemo za 
prispevke in članarino ter Vas obveščamo, da smo nekaj sredstev prispevali 
prizadetim v septembrskih poplavah in zato ne bo novoletne obdaritve krajanov. 
 

Naj bo sreča v letu 2008 na Vaši strani, smeh pa rešilni pas v reki življenja. 
 

                                                                          Odbor KO RK Begunje 

 
 
_______________________________________________________________ 
 

Ko se prižgejo praznične luči 
sredi bele mrzle zime, 

prijateljstvo ogreje nam dlani 
in želja vzpne se iz srca v višine. 

Vse, kar je slabo, z novim letom naj zbledi! 
Vse, kar je dobro, naj za vekomaj ostane! 

Vse kar je lepo, naj raste in cveti, 
naj v miru sreča nežno vas objame! 

_______________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 

 

IZDALA KS BEGUNJE, ODGOVARJA DRAGO FINŽGAR  
 ZBRALA: JOŽICA HROVAT  

OBLIKOVANJE in UREJANJE: PETER KOLMAN 


