
Spoštovane krajanke in krajani!

V letošnjem letu nam je 
pomlad prinesla kar tri 
praznike, ki jih boste 
mnogi izkoristili za 
potovanja, druženja s 
prijatelji ali pa doma 
uživali v krogu svojih 
domačih. Želim vam, da 
bi te dneve doživeli v 
polnosti, veselju in 
spoštljivosti.
Vabim vas, da se prireditev ob krajevnem prazniku udeležite v čim večjem številu. 
                                                      Marija Kavčič Zupan, predsednica sveta KS

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

Petek, 6. maj – prostor pred pošto v Begunjah: 
18:00 – Kulturna prireditev ob krajevnem prazniku z odprtjem prve 

tematske poti, ki jo je uredilo Turistično društvo Begunje.
18:30 – Sprehod in ogled Vaške poti (Robačnekov mlin, cerkev, 

graščina, Plečnikova Jožamurka in Brezjanka, pokopališče talcev …).
Na kulturni prireditvi bodo nastopili otroci domačega vrtca, učenci Podružnične 
šole iz Begunj, pevski zbor, otroška folklorna skupina z Breznice … 

         

Svet krajevne skupnosti se je sestal na treh rednih, eni razširjeni seji in izvedel še 
dve korespondenčni seji. Svet je imenoval komisije in odbore ter pripravljal 
podlago za proračun občine Radovljica. Osnutek proračuna je bil v drugi fazi 
potrjen, tako da se predvideva, da bo prišlo do potrditve v mesecu juniju. Do 
sprejema proračuna se sredstva zagotavljajo v obliki dvanajstin. 

Svet  je pripravil tudi osnutek razvojnih prioritet za KS Begunje in ga predstavil na 
občini. Dogovorjeno je bilo, da se pristopi k čim bolj podrobni pripravi predloga 
za prostorski načrt za Begunje. Aktivnosti že potekajo.

Opravljenih je bilo še kar nekaj nalog:
- podpisani pogodbi o desetletnem najemu za pokopališče in poslovilne vežice,
- komisija za komunalne zadeve je opravila dva ogleda na terenu,
- z Gorenjsko banko Kranj potekajo pogovori o namestitvi bankomata v centru 

Begunj,
- opravljen je bil ogled dostopa do Goričnika na Mlaki in pripravljen predračun 

stroškov,
- s predstavnikom CP Kranj je bil opravljen ogled državne ceste Begunje–Tržič, 

izdelan zapis in opredeljena zahtevnost dela; poškodbe v Begunjah bodo 
sanirane v roku enega meseca; poseg na cesti Srednja–Zadnja vas je 
obsežnejši, za katerega je načrt izdelan. O terminu izvedbe potekajo 
pogovori.

- S strani predsednice so bili obiski v Elanu, Seawayu, Psihiatrični bolnišnici, 
Hotelu Drnča in Kmetijski zadrugi Sava s ciljem dobrega sodelovanja s 
krajevno skupnostjo.

Zastava in grb Begunj sta bila prvič 
predstavljena 4. maja 2004 na 
slavnostni seji sveta krajevne skupnosti 
Begunje ob krajevnem prazniku. Predlog 
in utemeljitev zanju sta pripravila Stane 
Adam in Jure Sinobad. 
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Delo Sveta KS Begunje v prvih mesecih

Grb in zastava Begunj 
Prireditve ob krajevnem prazniku – 4. maju 



Iz razlage grba in zastave:

Najstarejša znana »begunjska« naselbina je na Njivicah, južnem spodmolu Gač, 
kjer najstarejše najdbe kažejo na bronasto dobo. Na poti med Njivicam in gradom 
Kamnom je Zijalka, jama, ki se v srednjem veku imenuje Luknja (Lueg). Ta je 
predkrščansko svetišče in v njej ni bilo srednjeveškega gradu. Iz virov je lepo 
videti, da so osebe, ki se imenujejo po Luknji in gradu Kamen, ene in iste. Tudi 
terenske raziskave so pokazale, da na tej lokaciji niso mogli rezidirati ortenburški 
ministeriali najvišjega ranga, saj bi živeli slabše kot njihovi podložniki. 

Grad Kamen se v virih prvič omenja leta 1145, gotovo pa je starejši od 
Ortenburžanov, ki so prišli v te kraje okoli leta 1102. Grad je bil ves čas 
ortenburške vladavine (do 1418) središče in stolni grad gospostva. 

Grajski rod je na začetku 14. stoletja močno narasel. Iz treh zakonov Ulrika ali 
Markvarda s Kamna so nastali rodovi Posch, 
Stainer in Pfeffel. Prvi dve imeni se nanašata na 
grad Kamen in njegovo simboliko, ime Pfeffel pa 
je nosil grajski rod, ki si je postavil dvor v bližini 
cerkve. Temu je svaštvo in dedovanje po rodbini 
Rain z Brega pri Ložu poleg posesti prineslo tudi 
vzdevek. Z nenadnim koncem Ortenburžanov 
leta 1418 in nastopom Celjanov so se tudi 
Rainerji umaknili v Kranj in Ljubljano.

Rod z gradu Kamen je imel za grb kroglo na 
ščitu. Povečana rodbina in razseljevanje na 
začetku 14. stoletja je prinesla tudi dedovanje 

grba. Tudi zaradi spoznavnosti so se rodovi odločili za grbe z eno, dvema in tremi 
kroglami. Pfeffli z dvorca pri cerkvi, kasnejši Raini oziroma Rainerji, so za grb imeli tri 
krogle na ščitu. V heraldični literaturi je grb Rainerjev dokumentiran kot tri zlate 
krogle na rdečem ščitu.

Grb Rainov iz Begunj je grb prvih prebivalcev begunjskega gradu in je tako tudi 
grajski grb. Begunjski grb je avtohton in je med drugim tudi simbolni dedič 
prazgodovinskih Begunj na Njivicah, predvsem pa srednjeveškega gradu in 
grajske rodbine s samega začetka uporabe grbov. Predlog za begunjski grb ima 
simbolni izvor v krajevni mitološki sliki, zgodovinski izvor na gradu Kamen, 
heraldični izvor pa v samem kraju, na begunjskem gradu in v grajskem rodu.

Zlata je barva spoznanja, nesmrtnosti, vzvišenega in poduhovljenega uma. 
Simbolizira popolnost, nesmrtnost in svetlobo oz. božansko prisotnost na zemlji. 
Našteto kaže na barvno realizacijo ideje sonca in stanje človekovega duha in poti.
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Zdi se nam prav, da plan aktivnosti za leto 2011, ki smo ga 
sprejeli na 129. občnem zboru, predstavimo vsem 
krajanom. Zato v tem glasilu posredujemo najpomemb-
nejše aktivnosti  iz letošnjega programa dela.

Za nami je dokaj varno leto 2010, saj smo imeli le dva 
požara, ostale pa so bile tehnične intervencije – črpanje 
vode in sanacija zamašenih jaškov. To pa ne pomeni, da 
smo s svojim delom zadovoljni, tako da je potrebno stalno 
usposabljanje operativnega članstva za nove specialnosti, s 

čimer bomo še dodatno povečali uspešnost intervencij in povečali svojo varnost.
Poleg rednih vaj, kot so preverjanje zvez, vzdrževanje strojev in opreme, bo 
usposabljanje zajemalo usposabljanja v učnem centru na Igu za specialnosti, ki so 
potrebne za uspešne intervencije v stanovanjskih in gospodarskih objektih.

V mesecu oktobru, ko je mesec požarnega varstva, bomo ponovno organizirali 
preglede gasilnikov za krajane, kjer bo možen tudi nakup novih gasilnikov. 
Informacijo o tej akciji bomo pravočasno posredovali gospodinjstvom v KS Begunje.

Sodelovali bomo tudi z drugimi organizacijami v okviru krajevne skupnosti, kjer z 
našo tehniko in članstvom zagotavljamo požarno varnost na prireditvah. Tako kot 
je že večletna navada, obiščemo tudi vrtec in osnovno šolo, saj po izkušnjah na ta 
način otrokom uspešno prikažemo svoje delo in že zelo zgodaj delujemo na 
preventivi, obenem pa poskušamo pridobiti podmladek za naše nadaljnje delo.

Članice ''B'', ki so se v zimskem času kondicijsko pripravljale v telovadnici, se že 
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PGD Begunje

Pečat Nikolaja Raina iz Begunj 
na listini 1413; foto: L. Adam



intenzivno pripravljajo na novo tekmovalno sezono. Tudi letos bomo sodelovali 
na pokalnem tekmovanju, ki ga organizira Gasilska zveza Slovenije. V letošnjem 
letu se starejšim članicam priključijo tudi mlajše, ki se bodo začele kaliti na 
navedenem tekmovanju.

Poleg tega se v jesenskem obdobju prične nov cikel (vsaka 4 leta) tekmovanj za 
državno prvenstvo, ki bo v letu 2012. Postavili smo si cilj, da na to tekmovanje 
pridemo ponovno tudi s člansko ekipo, tako da vsi, ki vas zanima ta zvrst 
gasilstva, vabljeni v naše vrste.

Pri vzdrževanju doma bomo prepleskali in uredili notranjost orodišča, saj se že 
intenzivno pripravljamo za leto 2012, ko bo društvo praznovalo 130 letnico 
obstoja. Poskusili bomo pripraviti praznovanje, ki ga tako visok jubilej tudi zasluži, 
seveda pa računamo na pomoč vseh članov in ostalih krajanov.

Z gasilskim ''Na pomoč'' vas pozdravljajo                Vaši gasilci
    

krajankam in krajanom, ki v letošnjem letu praznujejo visok jubilej:

80 let: 
Ljudmila Janc iz Begunj Jože Erzar iz Begunj
Avgust Bukovec iz Begunj Stanislav Iskra iz Poljč
Katarina Hrovat iz Poljč Branko Rues iz Poljč
Doroteja Kunčič iz Slatne Janez Janc iz Zadnje vasi
Julijana Poštrak iz Zapuž Marko Klavžar z Zgoše

90 let: 
Cecilija Dolar iz Begunj

100 let: 
Marija Kralj iz Begunj

Vsem jubilantkam in jubilantom, ki so že ali še bodo 
praznovali visok jubilej, iskreno čestitamo in jim 

želimo obilo zdravja in radosti v življenju.
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PUSTOVANJE
Turistično društvo Begunje je v sodelovanju s Kulturnim društvom Begunje na 
pustno soboto pripravilo pustovanje na parkirišču pred pošto. Kulturno društvo je 
pripravilo zabavni program, TD pa stojnico z okrepčili in brezplačne krofe za 
številne obiskovalce srečanja. Na pepelnično sredo pa se je organizatorjem 
pridružilo še Društvo za aktivno preživljanje prostega časa EJGA in tako je bil Pepi 
Pust ob prisotnosti »župnika«, »patra«, »ministranta«, užaloščene vdove in 
seveda ljubice ter številnih žalujočih kremiran in pokopan.    Franjo Pogačnik

POHOD NA ROBLEK
V soboto, 9. aprila, je Društvo EJGA v sodelovanju s TVD Partizanom Begunje 
izvedlo prvi pohod na Roblek. Pohod je potekal od Puba Jurček preko Drage, 
Poljške planine do Robleka. Udeležilo se ga je 21 pohodnikov, ki so prejeli 
spominske majice. Na Robleku so nas pozdravili oskrbniki in tajnik PD Radovljica 
Miro Pogačar. Najhitreje je bila na Robleku Lidija Mihelič, nagrado za najbližji 
povprečen čas udeležencev je prejela Nataša Kos, nagrado za predzadnjega 
udeleženca pohoda pa Saša Hrovat. Pohod bo postal tradicionalen. Franjo 
Pogačnik

PRIREDITVE V MAJU IN JUNIJU
Tradicionalno prvomajsko kresovanje v Krpinu z živo glasbo – sobota, 30. april; 
organizator: Bife Krpin.

Pohod na Roblek v sklopu prireditev meseca mladosti – nedelja, 1. maj – odhod 
izpred Jurček puba ob 11.00; organizatorja: Društvo Ejga in TVD Partizan Begunje.

Dan mladosti – zaključna prireditev meseca mladosti z Rock Partyzani v Krpinu –
sreda, 25. maj ob 17.30; organizatorja: Društvo Ejga in Kulturno društvo 
Begunje.

Otroško rajanje s klovnom pred pubom Jurček – nedelja, 12. junij ob 15. uri; 
organizator: Jurček pub.

Piknik na Planinci z Veselimi Begunjčani – nedelja, 19. junij ob 11. uri –
(organizator: Veseli Begunjčani),

Memorialni nogometni turnir na nogometnem igrišču – zadnji vikend v juniju; 
organizator: TVD Partizan Begunje.
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Čestitke 

Novičke 



objavlja VPIS za šolsko leto 2011/2012 za klavirsko harmoniko, diatonično 
harmoniko, trobento, klarinet, kitaro, kontrabas, bariton, vokal – solopetje in 
kljunasto flavto.

Šola bo poučevala po programu – predmetniku, ki je potrjen s strani Ministrstva 
za šolstvo in šport, ki mu je za razliko od predmetnika v javnih glasbenih šolah 
dodano poučevanje Avsenikove glasbe, učencem pa bo zagotavljala enakovreden 
nivo znanja. Primerljiva bo tudi mesečna šolnina, ki bo nižja kot v ostalih zasebnih 
glasbenih šolah.

Več informacij in prijave: Zavod Glasbena šola Avsenik, Begunje 9, 4275 Begunje 
na Gorenjskem, (04) 530 73 05, e-mali: gsa@avsenik.com.
    

V turističnem društvu 
Begunje se trudijo, da bi 
izboljšali izgled in počutje v 
domačem kraju.  V ta namen 
so uredili otok na krožišču 
pred avtobusno postajo, 
tematske poti pa v teh dneh 
dobivajo označevalne in 
informacijske table. 

    

Čistilne akcije, ki je potekala 26. marca 2011, so se  udeležili gasilci iz Begunj, 
učenci in učitelji POŠ Begunje, oskrbovanci bivalne skupnosti Poljče in krajani KS 
Begunje.

Udeleženci akcije ugotavljamo, da se je zmanjšala onesnaženost naših naselij,
med nami pa so še posamezniki, ki neodgovorno odlagajo odpadke v okolje.
Krajane pozivamo, da ne odlagajo odpadkov v potoke ter naravo in ne posegajo v 
regulacijo vodotoka rak. 
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- grobnina za enojni grob:      21 €      
- grobnina za dvojni grob:    42 €      
- grobnina za žarni grob oz. nišo:    21 €     
- prvi zakup žarne niše:        469 €
- prvi zakup zemeljskega groba: 210 €

Praznik dela spremljajo številne prireditve, prižiganje kresov, postavljanje 
mlajev, vsako leto pa naše kraje ob prvem maju zaznamuje tudi budnica 
Pihalnega orkestra Lesce. 

V Begunjah se bodo ustavili zjutraj ob 6.40 na parkirišču pred Jurčkom, 
nekoliko prej, ob 6.20, pa na Zgoši pred Gramatexom, kamor ste prav lepo 
povabljeni v čim večjem številu. 

Krajevna skupnost pripravlja brošuro o koledarju prireditev, ki se skozi leto 
odvijajo v krajevni skupnosti. Organizatorje, zasebnike, društva in organizacije 
vabimo, da nam posredujete podatke o prireditvah na naš elektronski naslov 
ks.begunje@siol.net ali na naslov Krajevna skupnost Begunje, Begunje 15/c.

Turistično društvo Begunje vabi člane in krajane na splavarjenje po Dravi. Izlet bo 
v soboto, 7. maja 2011. Prijavite se lahko v pisarni krajevne skupnosti. 

Zavod Glasbena šola Avsenik 

Za lepši kraj

Čistilna akcija Očistimo našo občino

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

OBLIKOVANJE in UREJANJE: PETER KOLMAN

Cenik storitev KS Begunje za leto 2011

Koledar prireditev v Begunjah

Izlet Turističnega društva Begunje

Prvomajska budnica


