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 21.  Gorenjsko prvenstvo 
  harmonikarjev

 Besnica 2012
 Otroška zabava

Glasilo Krajevne skupnosti in Turističnega društva Besnica,  
leto 2012, številka 1
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Glasbene prireditve

VOŠČENKA BESNICA 2012
Tradicionalne prireditve VOŠČENKA Besnica 2012, ki jih pripravljata 

TD Besnica in PGD Besnica v sodelovanju s KS Besnica, 
bodo trajale dva dni pod velikim šotorom pri OŠ Besnica, in sicer:

NEDELJA, 3. JUNIJA 2012, 

z začetkom ob 12.30
21. GORENJSKO 
PRVENSTVO 
HARMONIKARJEV ter
4. MEDNARODNO 
TEKMOVANJE 
ZA POKAL KRANJA in 
hkrati izbirno tekmovanje 
za Zlato harmoniko Ljubečne.
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SOBOTA, 2. JUNIJA 2012,
VELIKA OTROŠKA ZABAVA Z DELAVNICAMI 

z začetkom ob 15. uri.

Po tekmovanju nastop ansambla ŠTIMA.
Vse informacije o prijavah dobite po tel. 04/250 3 109

Poleg delavnic se bodo 
otroci zabavali 

s čarovnikom ter na 
poligonih JUMIKAR in 

KOLESARČEK.

VELIKA 
GASILSKA VESELICA 

z začetkom ob 19. uri
z ansamblom 
NAVIHANKE.
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Uvodnik

Za harmoniko lahko rečemo, da je del lika 
pripadnika slovenskega naroda, tako rekoč 
del slovenske narodne noše. Tudi ne mine 
nobena splošna veselica, da ne bi nekdo 
raztegnil harmonike, če že za glasbo ne 
skrbi narodno zabavni ansambel. Prav je 
tako, lahko smo zadovoljni, da imamo na
rodni instrument.
Junija se vsako leto znova v Besnici zberejo 
harmonikarji iz vse Slovenije in zamejstva 
ter preizkusijo, kako dobro s prsti prebirajo 
tipke na tem instrumentu. Množično sre
čanje harmonikarjev, letos že enaindvajse
to, je nedvomno slovenska posebnost.
Da srečanje harmonikarjev prav v naši 
občini ohranja tradicijo, je lep uspeh Turi
stičnega društva Besnica in krajevne sku
pnosti, ki z zgledno organizacijo skrbita za 
ohranjanje te posebne glasbene priredi
tve. Druženja ob zvokih harmonik prinese 
vedno kaj novega, kar glasbeni dogodek 
ohranja zanimiv in svež.
Razveseljivo je, da veseli zvok harmonike 
vedno znova odkrivajo mlade generacije 
in da se veselje do igranja tega zahtevne
ga instrumenta ohranja kot del slovenske 
tradicije. Hkrati je vez med slovenskimi po
krajinami in zamejstvom, prepoznavne pa 
nas dela tudi v tujini, kajti govorica glasbe
nih instrumentov je vsakomur razumljiva. 
Čeprav ima besniška prireditev tudi tek
movalni značaj, je še veliko pomembnejše 
druženje, sklepanje novih prijateljstev in 
ohranjanje veselja do te glasbene zvrsti. 
Naj pri tem povemo, če kdo misli, da se 
igranja harmonike zlahka naučiš, se moti, 
kajti kot vsak instrument zahteva glasbeno 
nadarjenost, še več pa vztrajnosti ter pri

pravljenosti porabiti svoj prosti čas za vajo.
V kranjski občini se zavedamo pomena 
tovrstnih prireditev in siceršnje raznoliko
sti kulturne ponudbe, ki prispeva k pre
poznavnosti območja in gorenjske regije. 
Tudi letos pričakujejo precejšnje število 
nastopajočih, od najmlajših, ki si komaj 
oprtajo harmoniko, do izkušenih godcev v 
častitljivih letih. Glasba ne pozna meja in 
tako naj ostane.

Mohor Bogataj,
župan

Čas je za harmoniko
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Nagovor predsednika Sveta KS Besnica

Leto je naokrog in spet je tu naša daleč 
najodmevnejša glasbena prireditev Be
sniška voščenka in tudi čas za naše glasilo 
Voščenka.
Priprave na prireditev so že v polnem teku, 
zato vas lahko samo vljudno povabim na 
prireditev, ki bo 2. in 3. junija na že znanem 
mestu pred našo novo telovadnico.
 
Tudi naš krajevni svet je za eno leto starej
ši, skoraj že na polovici našega mandata pa 
se je zgodil kup novih stvari v naš dolini.
Mogoče naj začnem s težko pričakovano 
novo telovadnico, ki je zelo dobro zaživela 
in zelo dobro služi vsem v vasi. Tu je seve
da tudi zelo lepo obnovljena šola, katera je 
poleg novih prostorov vrtca doživela pra
vo prenovo.
Največja zahvala gre mestni občini Kranj 
in prejšnjemu svetu krajevne skupnosti, še 
posebno Zmagu Zadniku.
 
Med večjimi projekti lahko omenimo zelo 
zahtevno gradnjo ceste v Zabukovju, ki 
je omogočila družini dostop do hiše celo 
leto. Obnovljeni in na novo asfaltirani sta 
bili dve cesti na Brscu, pokril in uredil se je 
jašek za meteorno vodo na začetku klanca 
v Podrovnik.
Lani smo pričeli urejati in tlakovati pokopa
lišče, uredili cesto proti vežicam, prav sedaj 
pa se obnavlja javna razsvetljava na obmo
čju cele vasi, še letos pa bomo pričeli grad
njo nove razsvetljave na območju Trate in 
gasilskega doma. Kmalu se bodo pričela 
dela na cestah na Trati, Pešnici in še kje, ker 

vem, da so nekje v zelo slabem stanju, toda 
žal ne gre vse naenkrat. Upam, da bo prišlo 
do dogovora in odkupa in potem asfaltira
nja ceste na odseku RakovicaZabukovje, 
katera se bi morala narediti že lani, pa se je 
žal zapletlo pri odkupu zemljišča.
 
Letos se bo pričela obnova našega nesreč
nega gasilskega doma. Zakaj nesrečne
ga? Mogoče samo omenim, da je bil plan 
grad nje novega doma in dvorane pogojen 
z odkupom sosednje parcele, ker pa je bila 
cena zemljišča neprimerna, se tega ni dalo 
izpeljati, tako da nam ostane samo to, kar 
imamo. Torej: upam, da bomo letos in dru
go leto skupaj z gasilskim društvom našli 
dovolj sredstev, da se dom obnovi.

Lepo pozdravljeni, krajanke in 
krajani Besnice!

Urban Lenardič
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Nagovor predsednika Sveta KS Besnica

Če strnem, je projektov veliko, stvari, kate
re je treba urediti in se jih ne da zapisati, 
res veliko, tako da je mogoče priložnost, da 
povabim sokrajane k še boljšemu sodelo
vanju in potrpljenju.
Naj omenim, da smo v decembru poskrbe
li za obdarovanje naših starostnikov. Slad
kih daril in voščilnic, ki so jih izdelali učenci 
v Besnici, in obiskov se je razveselilo 47 
starostnikov.
Tudi letos smo v času skupne čistilne akci
je Očistimo Slovenijo očistili našo dolino. 
Zbralo se je kar lepo število krajanov in sku
paj z učenci naše šole smo dodobra očistili 
Besnico. Da bi taka le ostala za vedno.
Ne smem pozabiti delovanja naših društev 
na vseh področjih, več pa si boste lahko 
prebrali v nadaljevanju.
Naj omenim še eno pridobitev, ki se bo  
pričela uresničevati letos: Učna pot  
Rovnikslap Šum. Ideja je prišla od Marti
na Umka v času, ko je bil še revirni gozdar.  

Da se bo zadeva izvedla, je bilo potrebne
ga veliko dela tako gozdarja Umka kot Ro
kovnjačev, dogovorov z lastniki zemljišč, 
največ zaslug, da se bo Učna pot uredila z 
Evropskim denarjem, pa ima Barbara Čirič, 
ki je stvar vzela v roke in jo tudi izpeljala 
do konca.
Torej Učna pot se bo zgradila po ustaljenih 
poteh in vlakah, da se bodo z že pridoblje
nim soglasjem postavile informacijske ta
ble in smerokazi in da pot ne bo vplivala 
na dosedanje gospodarjenje v gozdu.
 
Vedno imam težavo, kaj napisati za konec. 
Idej, kaj vse bi storili, je naš svet krajevne 
skupnosti res poln, vendar želje so nekaj 
realnost pa nekaj drugega. Vsi vemo, v 
kak šnih časih živimo in da je vsaka prido
bitev pogojena z denarjem, zato sem vsa
ke nove pridobitve v naši dolini zelo vesel.

Vaš predsednik Urban Lenardič

nova cesta v ZabUkovjU je biLa ena gLavnih investicij v LetU 2011. 
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Dediščina

Marija Šolar

Vaščani Spodnje Besnice so leta 1934 po
stavili v Videmcah novo poljsko znamenje 
v čast presvetemu Srcu Jezusovemu, na 
mestu starega na pločevini slikanega križa, 
ki je bil že v zelo slabem stanju. V kapelici 
je prvotno stal kip Srca Jezusovega, visok 
120 cm. Po drugi svetovni vojni je bila ka
pelica žrtev vandalizma, kip je bil uničen. 
Namesto tega so vaščani postavili v zna
menje železen pokopališki križ.
Leta 1984 je bila kapelica obnovljena s 
sodelovanjem župnije in Turističnega 
društva. Narejena je bila nova streha, 
obnovljeni sta bili pročelje in notranjost 
kapelice. Ker so bile stare slike v notra
njosti kapelice dotrajane, je domači slikar 
Janez Jensko naslikal nove. Leta 1997 pa 
je po naročilu TD Besnica akademski sli
kar Anton Marolt naslikal tudi dve zunanji 
podobi.
Leta 2003 je bil križ iz kapelice ukraden, 
samo kapelico je načel zob časa. Zname
nje je bilo zanemarjeno in je klicalo po te
meljitem popravilu. Odločitev je bila, da se 
kapelica obnovi. Pri obnovi je z nasveti so
deloval tudi Zavod za spomeniško varstvo 
Kranj. Kapelica je dobila novo sliko Srca Je
zusovega, nov lesen pult, na novo sta bili 
poslikani notranjost in zunanjost kapelice, 
zunanje slike so dobile novo, svežo podo
bo, obnovljena so bila železna vrata, polo
žen je bil nov tlak v kapelici. 
K obnovi kapelice so s svojimi deli in do
nacijami prispevale družine Sušnik, v Če
puljah, h. št. 25; Berce – Rosovi v Čepuljah, 
h. št. 14; Bešter – Joškovi, Podrovnik, h. št. 

28; Lotrič, Nova vas, h. št. 49 in Šolar, Nova 
vas h. št. 37. 
Želimo in upamo, da nam bo v bodoče 
uspelo obnoviti in ohraniti še kak objekt 
ali kulturni spomenik in ga tako iztrgati 
zobu časa. Kulturna dediščina predstavlja 
nenadomestljivo vrednoto. Vsaka eno
ta kulturne dediščine, ki je poškodovana 
ali uničena, je žal izgubljena, zato naj bo 
ohranjanje in varovanje kulturne dediščine 
skrb vsakogar izmed nas. 

Obnova kapelice v Videmcah
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Očistimo Besnico

Skoraj tri mesece se že zbujamo v 
očiščeni okolici in se odpravljamo 
na popoldanske sprehode na 
travnike in v gozdove, ne da bi 
nam pogled na prelepo naravo 
uničili raznovrstni odpadki. 
Vseslovenska čistilna akcija 
Očistimo Slovenijo 2012 je bila 
zelo uspešna tudi na Gorenjskem 
in v krajevni skupnosti Besnica. 

Petra Odar, koordinatorka akcije  
Očistimo Slovenijo za MO Kranj

Ekologi brez meja, organizatorji akcije, so 
si zadali cilj, da pri čiščenju sodeluje 250 ti
soč prostovoljcev in da bo količina odpad
kov manjša od zbranih v čistilni akciji pred 
dvema letoma. Oba cilja sta bila dosežena 

in presežena. Po zadnjih podatkih se je 
čistilne akcije v celotni Sloveniji udeležilo 
270 tisoč pridnih rok oziroma 14 odstot-
kov prebivalstva. Količina odpadkov se 
je z 12 tisoč kubičnih metrov, kolikor smo 
jih nabrali v akciji Očistimo Slovenijo v 
enem dnevu 2010, zmanjšala na tri tisoč 
kubičnih metrov. Štirikrat manj torej, kar 
pa ne pomeni, da nismo bili pridni. Števil
ka kaže na to, da je bil izpolnjen še en cilj 
akcije – ozaveščanje ljudi o tem, da smeti 
ne sodijo v naravo, temveč v zbirne centre 
in na deponije, ter povečana zavest, da je 
odpadke treba ločiti in jih odnesti na eko
loške otoke, od koder nadaljujejo pot v 
predelovalne centre. Tudi v tej čistilni akciji 
smo odpadke že na odlagališčih razvrščali 
v štiri različne kategorije in s tem v različne 
barve vrečk, s čimer smo zmanjšali količino 
mešanih odpadkov na deponijah. 

Vtisi s čistilne akcije
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Očistimo Besnico

V Mestni občini Kranj so se letos Ekologom 
brez meja v akciji pridružili tudi Kranjski 
taborniki, ki z vsakoletno akcijo poskrbijo 
za čiste okolice šol in kanjona reke Kokre. 
S skupnimi močmi smo v MO Kranj nabrali 
483,1 kubičnega metra odpadkov oziroma 
86,43 tone. Tako količino je skupaj nabralo 
sedem tisoč prostovoljcev, med njimi pet 
tisoč otrok iz osnovnih, srednjih šol in vrt
cev ter dva tisoč drugih prostovoljcev. 
KS Besnica se je akcije udeležila s stotimi 
prostovoljci, ki so skupaj nabrali osem 
kubičnih metrov odpadnega materiala. 
V primerjavi z akcijo leta 2010 se je števi
lo udeležencev povečalo s sedem na 12 
odstotkov Kranjčanov, število nabranih 
odpadkov pa zmanjšalo za 185 kubičnih 
metrov. Če pogledamo še primerjavo za 
Besnico, lahko glede na podatke ugoto
vimo, da je bila letošnja udeležba malce 

nižja, saj se je akcije pred dvema letoma 
udeležilo 170 podpornikov čiste narave, 
ki so iz narave odstranili dvajset kubičnih 
metrov odpadkov. 

Kljub vsemu pa lahko potrdimo, da je odpad
kov tudi v gorenjski prestolnici manj, saj se 
nam je letos pridružilo še več društev in kra
jevnih skupnosti, ki so čistili prek 120 divjih 
odlagališč v celotni občini. Med odpadki so 
prostovoljci na različnih odlagališčih v Kranju 

Še enkrat smo pokazali, da želimo 
živeti v čistem okolju, brez 
ogrožanja podtalnice, in da nam je 
mar za naravo, ki jo želimo ohraniti 
čim bolj pristno in neokrnjeno tudi 
za prihodnje generacije. 
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Očistimo Besnico

našli odslužene hladilnike, še povsem upo
rabne sedežne garniture, jogije, pohištvo ter 
posodo, s čimer bi lahko opremili celo stano
vanje, pnevmatike. V Besnici je bilo med dru
gim nabranega veliko odpadnega železja in 
plastične embalaže, gume ter tudi nekaj ne
varnih odpadkov. Z velikim zadovoljstvom 
lahko povemo, da so bila v akciji očiščena 
vsa divja odlagališča v krajevni skupnosti, ki 
so bila označena v vseslovenskem registru 
divjih odlagališč. Njihovo mesto sedaj na
mesto zastavic, ki opozarjajo na smeti, krasi 
simbol čistilne akcije – zeleno drevo z roko. 
Tako simbolna zelena barva krasi Besnico v 
registru, realna pa v očiščeni okolici.

Čistilna akcija se je 24. marca v Kranju 
uspešno zaključila. Njeno izvedbo so omo
gočili: občina, Komunala Kranj, d. o. o., ter 
sponzorji Zavarovalnica Tilia, Pristop, Sa
vatech, Gorenjska banka, Klub študentov 
Kranj. Zahvala gre tudi vsem prostovolj
cem, ki so si vzeli čas, v KS Besnica opravili 
prek štiristo ur prostovoljnega dela in po
magali, da smo lahko skupaj naredili nekaj 
dobrega za naše okolje. Prepričana sem, 
da vsi, tudi tisti, ki so brezbrižno odlagali 
smeti vsepovsod, želimo živeti in uživamo 
v čistem okolju. Potrudimo se, da bo z mar
cem očiščena narava ostala neokrnjena 
tudi v prihodnje. 

VOŠ ČEN KA 
Voš čen ka je pri lo ga Go renj ske ga gla sa o Kra jev ni skup no sti Bes ni ca. Pri lo go pri prav lja ured ni štvo Go renj ske ga gla sa. Od go vor na ured ni ca: Ma ri ja Volč jak, 
ured ni ca: Suzana P. Kovačič, te le fon: 04/2014200, faks: 04/2014213, epošta: info@gglas.si, teh nič ni ured nik: Gre ga Flaj nik.
Iz da ja telj: Go renj ski glas, d. o. o., Ble i we i so va ce sta 4, Kranj; pri pra va za tisk: Go renj ski glas; tisk: Ti skar na Lit te ra pic ta, d. o. o.; di stri bu ci ja:  
Poš ta Slo ve ni je. Voš čen ka, šte vil ka 1 je pri lo ga 42. šte vil ke Go renj ske ga gla sa, ki je iz šla 25. maja 2012. Na kla da je 1500 iz vo dov. Prej me jo jo vsa  
go spo dinj stva v Kra jev ni skup no sti Bes ni ca. 

KRAJEVNA SKUPNOST BESNICA, DVOR 2, 4201 ZGORNJA BESNICA

Učna pot Rovnikslap Šum vodi čez hrib 
Rovnik, ki je nekakšen kraški osamelec nad 
vasjo Zgornja Besnica. Zaradi številnih kra
ških pojavov na tem območju ga nekateri 
imenujejo tudi Besniški kras. Najbolj znani 
jami na območju Rovnika sta Bidovčeva 
luknja in Podskokarjeva jama, ki sta za
varovani kot naravni vrednoti državnega 
pomena. V njih najdemo kapnike, zavese 
in ježke. Slap Šum na potoku Nemiljščica 
je visok dobrih 20 metrov in je eden večjih 
potočnih drsečih slapov v Sloveniji. Dolži
na poti je 3,4 kilometra, višinske razlike je 
230 metrov, čas hoje je od uro in pol do 

dve uri. Informacije o Učni poti Rovnik–
slap Šum dobite na kranjski območni enoti 
Zavoda za gozdove Slovenije. S. K. 

Učna pot Rovnik – slap Šum



10

Društva

Novo motorno črpalko 
Rosenbauer FOX bo Prostovoljno 
gasilsko društvo Besnica prevzelo v 
začetku junija.

Jože Bešter, tajnik PGD Besnica

Minilo je leto in gasilci prevzemajo novo 
motorno črpalko Rosenbauer FOX III, ki bo 
omogočila boljše delovanje ob interven
cijah pri požarih in drugih nesrečah. Na 
prireditvah, ki bodo ob koncu tedna v za
četku junija v našem kraju, bomo opravili 
tudi slavnostni prevzem. Sredstva za njeno 
nabavo je društvo pridobilo z nekajletnim 
zbiranjem prostovoljnih prispevkov kraja
nov in z dotacijo naše zveze. Ker pa gasilci 
ne moremo brez zgodovinskega pregleda 
pridobitev v času svojega obstoja, je prav, 
da na kratko opišemo tudi posamezne na
kupe črpalk, ki so nujno potrebne za uspe
šno interveniranje operative ob požarih in 
drugih nesrečah.

Prvo ročno snemalno brizgalno so gasil
ci kupili leta 1926, leto dni po ustanovitvi 
društva. Slavnostni prevzem so opravili 
leta 1927 ob odprtju novega gasilskega 
doma. Služila je do leta 1939, ko smo jo od
dali Prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Podblica. Leta 1978 so nam jo želeli gasil
ci iz Podblice vrniti. Zaradi pomanjkanja 
prostora smo se odločili, da jo predamo v 
Tehniški muzej Bistra. Po ustanovitvi ga
silskega muzeja v Metliki so jo preselili in 
je med vidnejšimi eksponati tega muzeja. 
Čeprav je na njej napis GD Podblica, je to 
naša prva črpalka.
Leta 1939 je društvo kupilo prvo motor
no črpalko ILO. Slovesno blagoslovitev in 
prevzem naj bi opravili skupaj s praznova
njem 15letnice obstoja društva na binkoš
tni ponedeljek leta 1940. Za botra sta bila 
izbrana Ciril Mohar, ravnatelj iz Kranja, in 
Francka Kalan, šolska upraviteljica v Besni
ci. V programu prireditve naj bi sodelovala 
tudi kranjska godba. Slavnostni prevzem 

Nova pridobitev za operativo

Motorna črpaLka iLoprva ročna sneMaLna briZgaLna
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Društva

je bil nato kar nekajkrat prestavljen in ka
sneje tudi ni bil opravljen. Kaj je botrovalo 
temu, ni znano, verjetno pa so bile krive 
razmere, ki so najavljale bližajočo vojno. 
Črpalka je bolj ali manj uspešno, zaradi 
stalnih okvar, služila svojemu namenu do 
leta 1977.
Leta 1977 je društvo kupilo novo moder
nejšo motorno črpalko Rosenbauer. Slav
nostni prevzem je bil opravljen julija 1978 
skupaj s prevzemom električne sirene. 
Njena botra sta bila vaščana Janez in Anica 
Knific. Črpalka nam je dobro služila vse do 
današnjih dni, ko jo bo zamenjala nova. Še 
vedno pa bo služila kot rezerva v primeru 
večjih intervencij. 
Poleg motorne črpalke je društvo v letu 
1984 kupilo mono črpalko, ki jo je preva
žal traktor Zetor. Poleg stalne opreme re
zervne kmečke desetine je služila tudi za 
prevoz pitne vode. Ob vse večji aktivnosti 
mladine v društvu pa smo kupili tudi pi
onirsko črpalko, kateri se je leta 1991 pri
družila še druga črpalka. Izredno zmogljivi 

črpalki Tomos sta se kar nekajkrat upora
bili ob manjših intervencijah ali pa za čr
panje vode ob poplavah. Mono črpalko 
smo kasneje, zaradi vse večjih stroškov in 
pomanjkanja garažnega prostora oddali. 
Pionirski črpalki pa sta še vedno v uporabi 
za manjše intervencije in črpanje vode.
 Z napredkom tehnike in v težnji za čim bolj 
racionalno porabo vode ob intervencijah 
je društvo pridobilo visokotlačno črpalko, 
vgrajeno v avto cisterni, ki smo jo prejeli 
od gasilsko reševalne službe iz Kranja leta 
2000. V njej je vgrajen tudi rezervoar za tri 
tisoč litrov vode, ki ob uporabi visokotlač
ne črpalke zadostuje za začetno gašenje 
požarov.
 S pridobitvijo nove modernejše črpalke 
bo operativa lahko učinkoviteje interve
nirala. Ob tej priložnosti pa je prav, da se 
vsem krajanom in zvezi zahvalimo za po
moč, ki so jo dali s svojimi prispevki. Mi, 
gasilci, pa se obvezujemo, da bomo vedno 
sledili našemu sloganu: »NAJ BO DAN AL' 
NOČ, BRAT GRE BRATU V POMOČ.«

Motorna črpaLka rosenbaUer Fox iii. Motorna črpaLka rosenbaUer
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Člani Čebelarskega društva Besnica 
so lani, kar se pridelave medu tiče, 
zabeležili eno najboljših letin v 
zadnjem desetletju.

Jasna Paladin

Člani Čebelarskega društva Besnica, trenu
tno jih zavzeto čebelari petindvajset, z za
dovoljstvom tudi ugotavljajo, da pomorov 
čebel, o kakršnih poročajo z drugih koncev 
Slovenije, še niso imeli, za kar imajo zaslu
ge kmetovalci, ki svojih polj ne škropijo s 
pripravki, ki škodujejo čebelam.

Tudi v lanskem letu so se s krajem pove
zali prek raznih prireditev. Spomladi so 
sodelovali na razstavi, ki jo je organiziralo 
turistično društvo. V učilnici so razstavili 
čebelarske pripomočke, izdelke iz medu, 
pa tudi žive čebele, ki so pritegnile največ 
pozornosti. Svojo dejavnost so predstavili 
tudi septembra na prireditvi Medeni dan 
v Kranju, ki jo je organiziral Zavod za turi
zem Kranj. Sodelovali so tudi na prireditvi 

Kulturnega društva Jože Papler Podeželje 
za mesto, 11. maja letos pa so bili povab
ljeni na prireditev Kultura in čebelarstvo 
v galerijo Kolodvor. »Menimo, da je tudi 
čebelarstvo del kulture, vsekakor pa če
belarji prispevamo k ohranjanju kulturne 
krajine. Program je z naše strani obsegal 
kratek film z naslovom S čebelo do medu 
in odgovarjanje na vprašanja voditeljice 
o čebelarstvu in čebelah,« nam je pove
dal Alojz Zupanc, ki Čebelarsko društvo 
Besnica vodi že peto leto. Kot je poudaril, 
čebelarji tudi v letošnjem letu ne bodo 
mirovali, saj bodo aktivni pri dogajanju v 
kraju, prav tako bodo še naprej velik pou
darek namenjali izobraževanju. »V okviru 
Čebelarske zveze Gorenjske se trenutno 
pripravljamo na odprtje čebelarskega 
doma v Lescah. Ta pridobitev bo koristna 
za naše delo, saj bomo čebelarji imeli pro
stor za sestanke in strokovna predavanja. 
Vsak čebelar se letno udeleži vsaj enega 
strokovnega predavanja. Usposabljanje je 
ključen pogoj za uspešno čebelarjenje,« je 
še poudaril predsednik.

Čebelarji zadovoljni s svojo letino



13

Društva

Osrednji dogodek besniških 
Rokovnačev ostaja Kostanov 
piknik. Letošnji bo petnajsti po 
vrsti. Pripravljajo nekaj novosti 
in presenečenj, zato vabljeni v 
njihovo družbo 7. in 14. oktobra.

Suzana P. Kovačič

Rokovnači radi pridejo tja, kamor jih pova
bijo. Pred kratkim so se skupaj z drugimi 
besniškimi društvi predstavili v kranjski 
Domači vasi. Predvidoma zadnjo nedeljo v 
avgustu načrtujejo ogled Bidovčeve jame v 
Zgornji Besnici. »Jamo bomo osvetlili z re
flektorji, napeljali vrvi in lestve. Jama je zelo 
lepo zasigana in obdana s kapniki, v njej 

so tudi orgle, ki so nekakšna znamenitost 
jame, znana pa je tudi po več vrstah jamskih 
hroščev. Ogledi bodo vodeni,« je povedal 
besniški Rokovnač Miro Kemperle. 

Letos so Rokovnači začeli nastopati v prvi 
ligi v prstometu. »Sprejeli smo nekaj novih 
članov, ki so si lani priborili prvo ligo, in se
daj skupaj nastopamo pod imenom Flin
gers  Rokovnači,« je dejal Kemperle. 

Kostanov piknik, ki ga tradicionalno orga
nizirajo oktobra, pa ostaja osrednji rokov
naški dogodek. Nastal je z namenom, da 
se na njem predstavijo besniški rokodelci, 
umetniki, gospodinje, skratka vsi, ki kaj 
znajo. Dimež pa je rokovnaški denar in je 
uradna valuta na Kostanovem pikniku, ki 
bo letos 7. in 14. oktobra. 

Tudi letos Kostanov piknik

takoLe se vsako Leto pripravLjajo na kostanov piknik.
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Igor Kavčič

Kulturno društvo Jožeta Paplerja Besnica 
uspešno deluje že več kot sto let in z različ-
nimi kulturnimi dogodki bogati kulturno 
življenje v domačem kraju, dodaja nove 
vsebine, vključuje mlade ter povezuje so-
vaščane v prijetnejše sobivanje. Da so na 
pravi poti, potrjujejo odzivi gledalcev in 
poslušalcev.
Kot je povedal predsednik društva Janez 
Zeni, je njihova »paradna disciplina« še 
vedno folklora, saj FS Ajda deluje s kar 
tremi starostnimi skupinami, mladinska 
tako rekoč že prerašča v člansko. Preteklo 
sezono so imeli prek trideset uspešnih na-
stopov doma in po Sloveniji, povabljeni so 
bili tudi na mednarodni festival Lent 2011. 
»To je res uspeh. Poleg tega smo z mladimi 
pevci osvojili prvo mesto na regijskem tek-
movanju na Dobrni, kar jih je pripeljalo na 
državno prvenstvo v Šentjernej,« razlaga 
Zeni in dodaja, da nobena domača prire-
ditev ne mine brez njihovih »ajdovcev«. Za  
to se zahvaljuje vsem mladim, njihovim 
staršem, odličnemu vodstvu in mentorjem.
Pred nedavnim so praznovali 15-letnico 

uspešnega delovanja mešanega pevskega 
zbora Sv. Tilen, ki ima v svojem programu 
cerkvene in posvetne pesmi. V ta namen 
so izdali tudi zbornik Z nami zapoj. Pra-
znovanje je pevcem dalo dodaten zagon. 
Poleg nastopov doma so sodelovali na 
koncertih po Sloveniji in tudi v zamejstvu: 
na Dunaju, v Budimpešti in pri papežu v 
Vatikanu.
»Veseli smo, da so se »prijeli« tudi Večeri 
kulture, ki jih organiziramo v Galeriji Kolo-
dvor na Pešnici. Sodelujejo likovniki, litera-
ti in glasbeniki, nazadnje so se predstavili 
tudi besniški čebelarji. Omeniti je treba 
tudi likovno kolonijo, ki smo jo v tem na-
šem kulturnem hramu uspešno organizira-
li za mlade likovnike,« razlaga Janez Zeni. 
Zadnji društveni ustvarjalni vrhunec je bila 
prireditev z naslovom Podeželje mestu, kjer 
so z bogatim kulturnim programom in s 
spremljajočimi aktivnostmi (osnovnošolci, 
klekljarice, čebelarji, izdelovalci lesenih iz-
delkov) povezali večino besniških društev 
in podružnično osnovno šolo. »Pokazali 
smo, kako na vasi znamo ohranjati tradici-
onalne vrednote, ki so morda v mestih že 
malo pozabljene,« dodaja Zeni. 

Nadaljujejo svoje poslanstvo 

Zbor Sv. Tilen leToS praZnuje 15-leTnico delovanja. / Foto: arhiv društva
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Tri obletnice, knjiga, dve skupini 
mažoretk, ročna dela …

Igor Kavčič

V KUD Sejalec Besnica so v zadnjem letu 
zabeležili tri pomembne jubileje: 720. 
obletnico prve omembe kraja Besnica v 
pisnih virih, 150. obletnico rojstva Fran-
čiška Pokorna in 110 let samostojne žu-
pnije. Prav za to priložnost je izšla knjiga 
Zaznamovala sta našo zgodovino avtorice 
Marije Šolar, ki je posvečena možema, 
katerih dela so bila za razvoj in napredek 
Besniške doline neprecenljive vrednosti. 
Prvi je bil Frančišek Ksaverij Nikolaj Grošelj, 
prvi stalni duhovnik v Besnici, ki je zaslu-
žen za novo cerkev sv. Tilna in župnišče. 
Drugi pa je bil prvi besniški župnik, večini 
Besničanov dobro znani Frančišek Serafin 
Pokorn. »Knjiga je zanimiva za vse tiste, ki 
jih zanima zgodovina našega kraja. V njej 
so objavljeni sto in tudi več let stari članki 
o Besnici in Besničanih, ki so bili zapisani v 
takratnih časopisih Slovenec, Gorenjec in 
Domoljub. Prav tako so zanimivi citati, ki 
jih je Pokorn pridno zapisoval v oznanilne 
knjige. Vsi ti zapisi predstavljajo takratni 
življenjski utrip kraja,« je povedala predse-
dnica društva Marija Šolar.
Ob izidu knjige sta bila slovesna maša in 
koncert. Pri obeh prireditvah je pel doma-
či pevski zbor Janez Kozjek skupaj z gosti 
Koledva iz Krope. Prireditev je popestril 
znani gledališki igralec Pavle Ravnohrib. 
Zbor Janez Kozjek in Tilnovi slavčki redno 
prepevajo pri nedeljskih in prazničnih ma-
šah. V lanskem letu so lep uspeh dosegle 

tudi mažoretke. Ustanovljeni sta bili dve 
skupini, starejša in mlajša. Obe skupini sta 
se udeležili regijskega in državnega sreča-
nja. Dramska skupina se je konec leta lah-
ko pohvalila z uspešnim zaključkom sezo-
ne s predstavo Kovačevega študenta. Tako 
kot že nekaj let so v društvu tudi v lanskem 
letu pripravili miklavževanje in božičnico. 
»Vsako leto sodelujemo tudi s TD Besni-
ca pri prireditvi Semanji dan. Pohvalimo 
pa se lahko tudi z dobrim sodelovanjem 
z podružnično osnovno šolo Besnica,« je 
vesela Šolarjeva, ki dodaja: »Ne smem po-
zabiti na krožek ročnih del. Članice zelo 
rade obiskujemo tečaj, kjer se učimo novih 
tehnik vezenja. Po zelo odmevni predsta-
vitvi naših ročnih del na velikonočni raz-
stavi v lanskem letu se letos pripravljamo 
na adventno-božično razstavo, prav tako v 
organizaciji TD Besnica in s sodelovanjem 
Gorenjskega muzeja. Že drugo leto smo 
svoje izdelke razstavljale na velikonočni 
razstavi v prostorih Gorenjskega glasa. V 
novembru pa se bomo odzvale vabilu Uni-
verze za tretje življenjsko obdobje Velenje 
in razstavljale svoje izdelke na 2. Mednaro-
dni razstavi vezilstva v Velenju." 

Skupaj s krajem

dve Skupini mažoreTk So najnovejša 
pridobiTev drušTva. / Foto: arhiv KUD Sejalec
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Dejavni že skoraj šestdeset let
Turistično društvo Besnica je decembra ob občinskem prazniku  
prejelo nagrado občine Kranj.

Miha Sušnik

Turistično društvo Besnica deluje že 59 
let. Prva njegova naloga je skrb za lepšo 
podobo kraja, organiziramo pa tudi razne 
prireditve, razstave, pohode in podobno. 
V lanskem letu smo sodelovali na Prešer-
novem semnju ob 8. februarju v Kranju, ki 
ga pripravlja Zavod za turizem Kranj. Na-
brali in izdelali smo okoli dvesto šopkov 
teloha, deklice pa so jih brezplačno delile 
med obiskovalce.
Spomladi smo se udeležili vseslovenske 
očiščevalne akcije Očistimo Slovenijo, či-
stili pa smo v Besniški dolini.
V aprilu pred veliko nočjo smo v sodelova-
nju s šolo, drugimi društvi in krajevno sku-
pnostjo v prostorih šole pripravili razstavo 

Velikonočni prazniki v Besnici. Razstava je 
bila raznolika, bogata in tudi odmevna. 
Ogledalo si jo je veliko število obiskoval-
cev. Reportažo pa je pripravila tudi Televi-
zija Slovenija v oddaji Slovenska kronika.
V juniju smo pripravili tradicionalni prire-
ditvi Velika otroška zabava z delavnicami, s 
prometnima poligonoma Kolesarčki in Ju-
mikar ter s čarovnikom Gregom in jubilej-
no 20. Gorenjsko prvenstvo harmonikar-
jev, ki je hkrati tudi izbirno tekmovanje za 
Zlato harmoniko Ljubečne in 3. Prvenstvo 
harmonikarjev za pokal Kranja. Udeležilo 
se ga je 81 tekmovalcev. 
Prvo nedeljo v septembru pa smo v sode-
lovanju s KUD Sejalec in KD Jože Papler pri-
pravili 20. Semanji dan, na katerem so poleg 
domačih nastopajočih nastopili še Prifarski 

Semanji dan
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muzikanti in Pihalna godba Stranje. Čez 
leto smo organizirali kar nekaj skupinskih 
ogledov Besniške doline, kjer smo obisko-
valcem predstavili kulturno-turistične zna-
menitosti Besnice. 
Dobro sodelujemo s krajevno skupnostjo, 
drugimi društvi, s šolo in z Zavodom za tu-
rizem Kranj.
Udeležili smo se tudi srečanja gorenjskih 
turističnih delavcev v Cerkljah, kjer smo 
prejeli priznanje za urejenost kraja, in sicer 

1. mesto v kategoriji manjši kraji. Bili smo 
ga zelo veseli. Hkrati pa je to priznanje 
vsem Besničanom, ki tako zgledno skrbi-
mo za urejenost našega kraja.
V decembru 2011 pa je Turistično društvo 
Besnica ob občinskem prazniku prejelo za 
več kot petdeset let uspešnega dela nagra-
do občine Kranj. Ta nagrada je priznanje za 
ves trud članov Turističnega društva Besni-
ca, kakor tudi mnogih Besničanov, kajti vsi 
skupaj smo pripomogli k takemu uspehu.

Darja Udir, Simona Jereb

Turistični krožek na Osnovni šoli (OŠ) 
Stražišče deluje že petnajst let. Vanj se 
vključujejo učenci predmetne stopnje. V 
letošnjem šolskem letu je bilo vključenih 
petnajst učencev, mentorici pa sta bili Dar-
ja Udir in Simona Jereb.
V vseh teh letih so se mladi člani krožka 
povezovali z različnimi društvi (TD Besni-
ca, Rokovnači), krajevnima skupnostma 
Besnica in Stražišče ter Lokalno turistič-
no organizacijo Kranj. Sodelovali smo na 
različnih prireditvah, in sicer Turščn k'p, 
UNESCO-bazar na OŠ Stražišče, ekodan, na 
dnevu odprtih vrat …
Vsako leto je bilo naše delo povezano s 
projektom Turizmu pomaga lastna glava 
pod okriljem Turistične zveze Slovenije 
(TZS). Zadnjih šest let smo na Festivalu 
Turizmu pomaga lastna glava sodelovali 
mladi turisti s turistično nalogo in stojnico 
v Mercatorjevem centru Primskovo. V šol-
skem letu 2011/2012 je TZS razpisal projekt 
z delovnim naslovom Všeč mi je. Tako je 
nastala turistična naloga Medvedova de-
žela. V sodelovanju s Turističnim društvom 

Besnica smo oblikovali in izdelali zgibanko 
Pojdi z mano v Besnico. V začetku aprila 
smo turistično nalogo predstavili s stoj-
nico v obliki Bidovčeve jame, medvedom 
Medjedom in medenjaki Medjedi.
 V sodelovanju z Radiom Kranj smo posneli 
oddajo Na potep, na izlet. 
Mladi so pri ustvarjanju in predstavitvi 
projekta uživali. Nekaj njihovih izjav: 
KATJA: Najbolj mi je bilo všeč, ko sem se 
oblekla v medvedov kostum in za kratek 
čas postala medved Medjed.
BLAŽ: V vsem sem užival in upam, da bo 
tako tudi poleti, ko bomo člani turističnega 
krožka vodili po pešpoti po Besniški dolini.
KLARA: Na začetku sem se krožku pridru-
žila, ker sem imela prosto uro. Potem mi 
je postalo zanimivo in sem ga z veseljem 
obiskovala.
TILEN: Najbolj so mi bili všeč medenjaki, 
ki smo jih spekli sami. Oblekel sem se v 
medveda in zelo zabaval otroke in odrasle. 
Turisti smo zakon.
KLARA: Bilo je zabavno in predvsem 
ustvarjalno. Mislim, da smo opravili dobro 
delo, saj smo pridobili nove obiskovalce 
Besnice.

Turistični krožek OŠ Stražišče Kranj
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Otroška zabava

Polona Štilec

V teh poznopomladnih dneh, ko se v na-
ravi vse bohoti, so naši otroci pod najve-
čjim stresom. Zvečer morajo malčki kljub 
belemu dnevu zgodaj v posteljo, da bodo 
šli zjutraj lahko v vrtec. Za šolarje je to naj-
bolj naporen čas v letu, saj se zaključujejo 
šolske ocene in se morajo v teh lepih dneh 
učiti, učiti, učiti … 
V Turističnem društvu Besnica smo se tako 
že enajstič zapored odločili, da jim polep-
šamo prvo sobotno popoldne v juniju s 
pripravo VELIKE OTROŠKE ZABAVE. Vsako 
leto pripravimo številne likovne in druge 
zabavne delavnice, si ogledamo lutkovno 
ali igrano predstavo ali pa nas obišče ka-
kšen glasbeni gost. Sodeluje tudi Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Kranj, ki nam prikaže kakšno od svojih pre-
ventivnih dejavnosti.
Letos bodo otroci lahko izdelovali zmaje, 
šatulje, lončke za svinčnike, akvarije, daril-
ne vrečke, miške in še kaj. Lahko se bodo 
preizkusili v reševanju zabavnih nalog, so-
delovali v kvizu ali pa odšli morda domov 
z novo frizuro.
Svoje znanje o prometu bodo lahko obo-
gatili na poligonu KOLESARČEK.
Za animacijo bo tokrat poskrbel JODL 
GODL s svojimi pesmicami za male in ve-
like.
V preteklih letih je bila naša zabava dobro 
obiskana in upamo, da bo tudi letos tako. 
Dober obisk, nasmejani obrazi in iskrice v 
očeh nam dajejo voljo za naprej in želimo 
si, da bo tako tudi v časih, ki prihajajo. Sku-
paj bomo zmogli!

Likovne, zabavne ... delavnice

Turistično društvo Besnica se zahvaljuje Tonetu Beštru – Torles, s. p., iz Zg. Besnice, ki 
že vsa leta izdeluje unikatne pokale in skulpture iz lesa za nagrado harmonikarjem.
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Organizacijski odbor TD BESNICA

Organizator Gorenjskega prvenstva har-
monikarjev v igranju na diatonično harmo-
niko je Turistično društvo BESNICA v sode-
lovanju z Kulturno umetniškim društvom 
LJUBEČNA. Pravico do tekmovanja na 
Gorenjskem prvenstvu imajo harmonikarji 
posamezniki, ki se pravočasno prijavijo na 
razpis, ki je bil objavljen v medijih v me-
secu maju. Harmonikarji – tekmovalci, ki 
tekmujejo za naslov gorenjskega prvaka, 
morajo imeti stalno bivališče na Gorenj-
skem. Gorenjsko prvenstvo harmonikar-
jev je hkrati izbirno tekmovanje za Zlato 
harmoniko Ljubečne. Z letom 2008 pa je 
v tekmovalni del vključeno tudi mednaro-
dno tekmovanje za Pokal Kranja. V tekmo-
valnem delu pa nastopijo harmonikarji, ki 
se z igranjem na diatonično harmoniko ne 
ukvarjajo profesionalno. Harmonikar izva-
ja eno ali dve skladbi, kolikor jih pač določi 
organizacijski odbor. Izbor skladbe je pre-
puščen tekmovalcu samemu. Zaželene pa 
so predvsem ljudske viže in lastne skladbe. 
Skupni čas igranja je določen v prijavnici 
oziroma razpisu. 
V primeru netočnosti osebnih podatkov 
na prijavnici harmonikar ne more nastopi-
ti, če pa se ugotovi netočnost podatkov v 
času tekmovanja, je tekmovalec – harmo-
nikar diskvalificiran.

Harmonikarji so glede na starost razvršče-
ni v pet starostnih skupin, in sicer:
I. skupina do 12 let
II. skupina od 12 do 16 let
III. skupina od 16 do 45 let
IV. skupina od 45 let do 65 let
V. skupina nad 65 let
VI. skupina: gostje 

V skupini gostov pa lahko sodelujejo tudi 
harmonikarji iz drugih krajev, ki se želijo 
vključiti v tekmovanje za ZLATO HARMO-
NIKO Ljubečne in sodelovati na medna-
rodnem tekmovanju za Pokal Kranja. Tek-
movalce ocenjuje tri- do sedemčlanska 
strokovna komisija. Harmonikarji, ki do-
sežejo najvišje število točk v posameznih 
skupinah, so prvaki skupin. Harmonikar z 
absolutno najvišjim številom točk glede 
na skupino od I do V je gorenjski harmo-
nikarski prvak. Zmagovalec tekmovanja 
za pokal Kranja pa je absolutni zmagova-
lec - harmonikar z najvišjim številom točk 
iz vseh skupin I. do VI. Krajevna skupnost 
Besnica in TD Besnica pa podelita nagrado 
občinstva –ZLATO VOŠČENKO - harmoni-
karju, ki ga izberejo obiskovalci na podlagi 
glasovanja na prireditvi. 

Pravilnik je sprejel organizacijski odbor Tu-
rističnega društva Besnica 7. junija 1992 in 
ga dopolnil 5. maja 1995 ter 3. maja 2009.

Pravilnik Gorenjskega prvenstva  
v igranju na diatonično harmoniko
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1 AHČIN BOŠTJAN PRAPROTNA POLICA X

2 ANČIMER  ANŽE PREDOSLJE X X

3 ANŽUR DAMJAN MEDVODE X X X X

4 ARH ŠTEFAN MAČE X X X X X X X X

5 AVBAR KRISTJAN BRUSNICE X

6 AVGUŠTIN ZIGA GODEŠIČ X X X X

7 AŽMAN ANDREJ SUHA X X

8 BAJT ROK ČEPULJE X

9 BALANTIČ JURE TUNJICE X

10 BARLE ANA SORA X X X

11 BATAGELJ BLAŽ DOBRAVLJE X X X X X X

12 BELA ŽAN  ŽABNICA X X

13 BENEDIČIČ SAŠO MARTINJ VRH X X

14 BENEDIK DEJAN LAVTARSKI VRH X X X X X X

15 BENEDIK ŠTEFAN KOPRIVNIK V BOHINJU X

16 BERCE GAŠPER ZG. BESNICA X X

17 BERGANT BORUT KAMNIK X

18 BERGANT NATAŠA BUKOVICA X

19 BERLEC MANCA KAMNIK X X

20 BERNIK ALJAŽ TRST X X

21 BERNIK JAN ŠK. LOKA X X X

22 BERNIK JURE DOLENJA VAS X

23 BERTONCELJ TOMAŽ BESNICA X X X X X

24 BEŠTER MARKO ROVTE X X X X X X X

25 BEVC BLAŽ RUDNO  X X X X

26 BEVC ROK RUDNO  X X X X X

27 BEZOVŠEK LUKA PŠENIČNA POLICA X X

28 BIZJAK BOJAN PODGORJE X X X

29 BLEJC PEPCA MENGEŠ X X X X X X

30 BOBNAR LOJZI TRBOVLJE X X X

31 BOGATAJ AMBROŽ BESNICA GP GP X

32 BOGATAJ BETI BESNICA X X GP X

33 BOGATAJ JANEZ ŠK. LOKA X X

34 BOHINC JURE PRAŠE X X X X

35 BONČA VILI ŠENČUR X X X x

36 BOŠKIN TOMAŽ KOROMAČI - GRADIŠČE X X AP

37 BOŽIČ MATIJA SELCA X X X X X X X

38 BRADEŠKO METOD PRAPOLČE X

39 BREGAR VIKTOR RADOMLJE X

40 BREZAR KLEMENTINA PRAPROTNA POLICA X X

41 BREZNIK RAFAEL KAMNIK X X

42 BUKOVEC MITJA PODULCE -RAKA AP

43 BUKOVNIK PETER HOTEMAŽE X X X

44 BURJA SONJA LUKOVICA X

45 CEGLAR MATIC TLAKE - GROSUPLJE X X X

46 CELAR IVAN PREDDVOR X

47 CELAR JOŽE BREG OB KOKRI X

48 CELAR MATJAŽ GOLNIK X

49 CENCELJ MIHA LAZE - DOB X X

50 CERAR BOŠTJAN VIR X

51 CESTNIK GAŠPER TRBOVLJE X X

52 CIBER JURE IG X X X X X

53 ČEBULJ KLARA CERKLJE X

54 ČEBULJ ŽAN CERKLJE X
55 ČERNE ALBIN GORJE X
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56 ČERNE VILI ŽELEZNIKI X X X

57 DEBELJAK PETER JARČJE BRDO - SELCA X

58 DEBELJAK TONE SMOLDNO -POLJANE X X X X X X

59 DEČMAN BORIS VIR X  

60 DELAVEC KLEMEN ČADOVLJE- PREDDOVOR X X

61 DELGIUSTO DEAN VINJOLE - PORTOROŽ X X

62 DEMŠAR ANŽE RUDNO  X X

63 DERLINK  ANŽE ŠMARTNO X X X X

64 DERLINK TADEJ POLJANE X X

65 DOBNIKAR  GREGOR ZG. BRNIK X

66 DOBNIKAR ROK TOPOL - MEDVODE X X X

67 DOBOVŠEK ALEŠ CERKLJE X X X

68 DOBOVŠEK MATEJ SIDRAŽ X X

69 DOLENC JOŽE PODOBENO X X X X X X X X X

70 DOLINŠEK MITJA MILJE -VISOKO X X X X X

71 DRAKSLAR ALJAŽ KRANJ X

72 DREMELJ ANTON JESENICE X X

73 DREMELJ JANEZ JAKOB ČRNICEV - BREZJE X

74 DREŠČAK SLAVKO HRUŠICA X X

75 DRLINK SIMON MALENSKI VRH X

76 DRLINK TADEJ MALENSKI VRH  X X x X

77 DROBNIČ MARKO ORTNEK X X X X X

78 DROL OŽBEJ ŽELEZNIKI X X X

79 ERZAR PRIMOŽ VISOKO X

80 ERŽEN GAŠPER ZG. BITNJE X X

80 ERŽEN GREGOR DOL - MEDVODE X X

81 FABIJAN FRANC BESNICA X X X X X X X X

82 FERME  KRISTJAN LIMOVCE- TROJANE X X X X X X X X

83 FERME  MONIKA LIMOVCE- TROJANE X X X X X X X

84 FERME ANŽE LIMOVCE - TROJANE X X X X X X X X

85 FERME GOTARD LIMOVCE - TROJANE X X X X X X X X X

86 FISTER ANDREJ PODNART X

87 FISTER ANŽE OVSIŠE X X X X X

88 FISTER DAMIJAN CEGELNICA X

89 FIŠER MATEJ MEDVODE X X X X

90 FRANJKO JAKA GOLNIK X X X X

91 FRAS SIMON ZG. BESNICA - ZALOG X X X X X

92 FRELIH ROK ŽELEZNIKI X X

93 GABER JUŠ SV. DUH X X X X X X X

94 GABROVEC BRIGITA LUKOVICA X X

95 GAČNIK JURE LJUBLJANA X X

96 GANTAR MIHA POLJANE X X X

97 GARTNER JAKA ŠK. LOKA X

98 GAŠPERIN JANEZ MEDVODE X X X X X X X X X X X x X X X

99 GAŠPIRC GAŠPER ŠMARTNO, CERKLJE X X X x X

100 GERČAR LENART DUPELJNE - LUKOVICA X

101 GERMOVNIK TANJA VODICE X

102 GERMOVNIK URŠKA VODICE X

103 GJURAN ŽIGA TENETIŠE X X X

104 GNIDOVEC PRIMOŽ PIVKA - NAKLO X X

105 GOLOB MATEJ KAMNIK X

106 GOLOB MIHAEL BREZJE X X X

107 GOLOB SIMON ZAVRH PRI ČERNIVCU X X

108 GOLOB STANKO BREZJE X X X
109 GOLOB ŠPELA ZAVRH - STAHOVICA X
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110 GOSNIK OŽBEJ RADOVLJICA X X

111 GOSTEČNIK MARKO URŠLJA GORA - KOTLJE X

112 GOTER ROBERT VELENJE X

113 GOVEKAR ALOJZ KRANJ X X X X X X X X

114 GRAMC  GREGOR KRŠKO X

115 GRAŠIČ KLEMEN TENETIŠE X X X X X

116 GRATNAR URBAN SREDNJE BRDO X

117 GRČA LUKA VELESOVO X X X X

118 GRČAR MATIJA RADOMLJE X X X X

119 GRILC TILEN AMBROŽ X

120 GRILC TOMAŽ KRANJ X X X X X

121 GRILC VESNA AMBROŽ X X

122 GRMOVNIK TANJA PUSTINICE - VODICE X X

123 GRMOVNIK URŠKA PUSTINICE VODICE  

124 GROM BINE SV. ANDREJ - ŠK. LOKA X

125 GROS MATIJA PODNART X

126 GRUM JOŠT LJUBLJANA X X X X

127 HABJAN JERICA DRAŽGOŠE X X X X X X

128 HABJANIČ ROMAN PREVOJE X

129 HABJANIČ SONJA PREVOJE X

130 HABJANIČ TONE PREVOJE X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

131 HAFNAR PETER ZG. BITNJE X X X

132 HAFNER BLAŽ SV.DUH X X X

133 HAFNER BLAŽ KRANJ X X X X X X

134 HAFNER JURE SV.DUH X X X X

135 HLADNIK KLEMEN TRŽIČ X X

136 HOČEVAR BORUT KRKA X X

137 HODNIK ANDREJ BOH. BISTRICA X

138 HODNIK DEJAN KRANJ X

139 HOHLER DOMEN SLOVENSKE KONJICE X X

140 HORVAT BREDA NOŽICE X

141 HORVAT JAKA SV. DUH X

142 HORŽEN GREGA X

143 HRIBAR JANJA VOLJČJI POTOK X X X X X

144 HRIBAR MARKO RADOMLJE X X X X

145 HRIBAR MATIC RADOMLJE X X X X X X X X

146 HRIBAR TOMAŽ KRANJ X

147 HRIBAR UROŠ RADOMLJE X X X X X X

148 HRIBAR ŽAN NAKLO X X X X

149 HUDOBIVNIK JAKA SUHA X X X

150 JAGODIC AMBROŽ SV. LENART X

151 JAMNIK ROK VIRMAŠE X X X X X

152 JAMNIKAR PUKL  BOJAN SLOVENJ GRADEC X

153 JANEŽIČ BLAŽ STIČNA X X X X

154 JANKOVEC BRANE MARINČA VAS X

155 JELAR ŽIGA SP.BESNICA X X X X X X

156 JELENC KLEMEN SMOLEVA  X X X X X X

157 JELOVČAN MARKO  POLJANE X

158 JEMC BLAŽ RAFOLČE-LUKOVICA X

159 JEMC VIKTOR RAFOLČE - LUKOVICA X X X

160 JEMEC TOMAŽ LUKOVICA X X X X X

161 JENC MARIJA DOMŽALE X X X

162 JENČIČ POLONA BRITOF X X X X X

163 JENKO  SABINA CERKLJE X X
164 JENKOLE BLAŽ MAVČIČE X X X X X X X X X X
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165 JENSTERLE  VINKO KRANJ X X X X X

166 JERAM MATIJA SLAP PRI IDRIJCI X X X

167 JERAS DENIS  KAMNIK X

168 JERE URŠKA LUKOVICA X X X X

169 JEREB ANŽE LUČINE X X X

170 JERIČ BOJAN TATINEC X X X X X X X X X X X X X X X

171 JESENOVEC ANA ŠK. LOKA X X X X X X

172 JEVNIKAR ALEKSANDRA TREBNJE X X

173 JEZERŠEK BARBARA ZG.BELA X X

174 JEŽ PETER LJUBLJANA X

175 JUGOVIC ŽAN ŽABNICA X X X

176 JUHART NEJC SLOVENSKA BISTRICA X

177 JURMAN  ALEŠ KAMNIK X X X

178 KADIVEC ROBERT HRASTJE X X X

179 KAJBIČ GAŠPER JESENOVO- ČEMŠENIK X X

180 KAKER MATIC KAMNIK X

181 KALAN JANEZ MAVČIČE X X

182 KAMNAR ANDRAŽ LJUBLJANA X X X GP X

183 KARLIN MATEJ SV.DUH X X

184 KASTELIC ŠTEFAN IVANČNA GORICA X X X

185 KATRAŠNIK KLAVDIJ CERKLJE X

186 KATRAŠNIK KLAVDIJ CERKLJE X

187 KATRAŠNIK MARIJA JAMNIK X

188 KAVČIČ JANKO ZG. BESNICA 

189 KAVČIČ JURE PODBREZJE X X X X X

190 KAVČIČ NEJC ŽELEZNIKI X X

191 KEPIC MIHA ŠINKOV TURN X X

192 KERMELJ LEA POLJANE X

193 KERN ANDREJ VELESOVO X X

194 KERN IVAN LAHOVČE X X X X X X X X X

195 KLEMEN JELENC SMOLEVA - ŽELEZNIKI X

196 KLEMENČIČ JAKA KAMNIK X X X

197 KLEMENČIČ JOŽE POLJANE X X X X X X

198 KLEŠNIK MARINKA DOMŽALE X

199 KLOPČIČ ALEŠ VODICE X X X

200 KLOPČIČ ALEŠ  VODICE X X

201 KNE SIMON CERKLJE X X

202 KOČAR GREGA KRANJ X X X X X X X X

203 KODEH EVA  BREZOVICA KROPA X X X X

204 KODRIČ ROBERT GABERJE - SEVNICA X X

205 KOKALJ JANKO PREDOSLJE X X X X X

206 KOKALJ MATEJ SR. BITNJE x X X X X X X

207 KOKALJ MATJAŽ OVSIŠE X X X X X GP GP X GP

208 KOLAR JERNEJ ARTČE X

209 KOMAR TEJA MENGEŠ X X X X X X

210 KOMAR ŽIGA MENGEŠ X

211 KOMAR ŽIGA  MENGEŠ

212 KONČAN MATJAŽ VRHNIKA X

213 KOPRIVEC ALEŠ NOTANJE GORICE X

214 KORAČIN ANJA TRATA X X X X X

215 KORBAR KAROL MOSTE X X

216 KOREN DAVID VIPAVA X X

217 KORENČAN ALJOŠA NAKLO X

218 KORITNIK MATJAŽ ČRNUČE X X
219 KOROŠEC JANŽE KOPRIVNIK X X X X
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220 KOROŠEC JURE CERKLJE X

221 KOSMAČ MILAN SELO X X X

222 KOŠIR ANJA DOBROVA X

224 KOŠNJEK JAN SP. BELA X X X X X X X

225 KOŠNJEK ROK  SP.BELA - PREDDVOR X X

226 KOVAČ BOŠTJAN ZALOG  - CERKLJE X X

227 KOVŠE DAVID TEPANJE X X

228 KOZELJ JURE JAMA X X X

229 KOZINA JURE KRANJ X X

230 KRALJ ROMAN BLAGOVICA X X

231 KRANJC BOJAN BEGUNJE PRI CERKNICI X X

232 KRČ LUKA KRANJ X X X X

233 KRELJ ALJAŽ KRANJ X X X X X

234 KRMELJ  LEA HOTOVLJA - POLJANE X

235 KROPIVNIK ALJAŽ MLAKA X

236 KUHAR JANEZ SV. TOMAŽ X X X X X X

237 KUMŠE ROBERT ŠKOFLJICA X X X

238 KUPLENK TOMAŽ GROSUPLJE X X X

239 KURENT UROŠ TRZIN X

240 KURNIK ANDREJ TUPALIČE X

241 KURNIK JERNEJ CERKLJE X

242 LAGONDER BLAŽ STRAHINJ - NAKLO X

243 LAH BENJAMIN SUHADOLE X X X

244 LAMOVŠEK HENRIK VODICE X

245 LAMPRECHT FRANZ BELJAK X X X X X X

246 LASSATHEL KRISTJAN TAMSWEG X

247 LEBEN BARBARA MENGEŠ X

248 LEBEN KLEMEN MENGEŠ X X X

249 LEVEC ALEKSANDER LOKA PRI MENGŠU X X

250 LIČAR ALOJZ POSAVEC X X X X X

251 LIKOZAR MATIC ŠK. LOKA X

252 LJUBIČ TEJA JAVORJE-OBROV X X X

253 LOGAJ KLEMEN LIMBARSKA GORA X X X

254 LOGAR ERIK VOGLJE X X X X X X X X X

255 LOGAR MATEJ VOGLJE X X X X X X

256 LOGAR TINA SP. BESNICA X X X X

257 LOGAR ŽIVA ŽELEZNIKI X X X X

258 LOMBAR ŽIGA LANCOVO X X X X

259 LUZNAR JANEZ SELCA X X X X X X

260 MAGISTER MIRO GUNCLJE X X X X X X X

261 MAKOVEC  STANE KAMNIK POD KRIMOM X X X X X X

262 MARENK MATEJ ŽELEZNIKI X

263 MARENK MOJCA ŽELEZNIKI X X X X

264 MARENK ROK ŽELEZNIKI X

265 MARENK TADEJ DRAŽGOŠE X

266 MARENK TAJDA ŽELEZNIKI X X X

267 MARKELJ  MATEJ SV. ANDREJ X

268 MARKELJ LUKA ŽELEZNIKI X X

269 MARKELJC MATIC MOKRONOG X

270 MARKELJC TADEJ MOKRONOG X

271 MARKIČ ŠTEFAN SP. DUPLJE X X X X

272 MARKOVIČ MATEVŽ ŽIGANJA VAS X X X X

273 MARKOVIČ MATIJA ŽIGANJA VAS X X X

274 MARKUTA ANDRAŽ GOLNIK X
275 MARN BLAŽ KRANJ X
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276 MAROLT BOGDAN HORJUL X X X X X X

277 MEGLIČ BORIS DOLINA - TRŽIČ X

278 MEGLIČ JOŽE DOLINA - TRŽIČ X

279 MEGLIČ MIHA  DOLINA - TRŽIČ X

280 MEGUŠAR LOVRO SELCA X X X

281 MERELA  PETER MORAVČE X X

282 MERLAK PRIMOŽ PODLIPA-VRHNIKA X

283 MESEC ALJAŽ ŽABNICA X

284 MESEC STANE POZIRNO X

285 MESERKO MIRAN MIRNA X

286 MIHELIČ DAŠA NAKLO X X

287 MIKLAVČ JAN ŠK. LOKA X X X

288 MLAKAR  MATEJ TUNJICE X X X

289 MOČNIK DUŠAN RADOMLJE X X

290 MOČNIK MIHA BUKOVICA -VODICE X X

291 MOHORČIČ FRANC LJUBLJANA X X X

292 MOHORIČ  KLEMEN ZALOG X X X

293 MOHORIČ BLAŽ TRATA - GORENJA  VAS X X

294 MOHORIČ MATIC ŽELEZNIKI X X X X X X X X X

295 MOLK JANEZ ŠK.LOKA X

296 MORE SLAVKO ŠKOFJA LOKA X

297 MRAK NEJC HRASTJE X X X

298 MURNIK  MIRAN PREDDVOR X X

299 MUŠKON KAREL ZG. BESNICA X

300 NAGLIČ MATIJA KRANJ X X X X X X

301 NAGODE MARTINA GORENJA VAS X X X

302 NAHTIGAL IRENA ŠENČUR X X

303 NARAT BLAŽ PODGORJE X X X X

304 NASTRAN MATEJ NJIVICA X X X X X X X X

305 NOVAK ALJAŽ KRANJ X

306 NOVAK NEJC ŠK. LOKA X X X X X X

307 NOVAK TADEJ DOBELJEVO-ČEMŠENIK X X

308 OBLAK GAŠPER KRANJ X

309 OBLAK JOŽE GODEŠIČ X

310 OBLAK LENART PODOBENO X X X X X

311 OBLAK NEJC SV.DUH X X

312 OKORN NACE KAMNIK X X X

313 OMAN TEJA SPODNJA LUŠA X

314 OREHEK TJAŠA -POLONA MORAVČE X X X X

315 OSOLNIK ALEŠ BREZJE - STAHOVICA X X

316 OSOLNIK ANŽE DOB - DOMŽALE X X X X X

317 OSOLNIK PRIMOŽ STAHOVICA X X X X X

318 OSOLNIK ROBERT KOMENDA X X X X X X GP X X X X X

319 OSTERLIČ FRANC BREZJE PRI TRŽIČU X X X

320 PAHOR KRISTINA KRANJ X X X X X X X X X

321 PAJDUH JAKA LJUBLJANA X X X X X X

322 PAJK BORUT DOB X X X X

323 PANJTAR POLONA ŽELEZNIKI

324 PAPA MATIC PODBREZJE X X X

325 PAPLER NIK MEVKUŽ  -GORJE X

326 PAVEC LUKA KRANJ X X X X X X

327 PAZLAR GREGOR SP. GORJE X X

328 PAZLAR JERNEJ SP. GORJE X X

329 PEČAN MATEJ LJUBLJANA X X X X
330 PEČJAK JURE STIČNA X X X X
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331 PERME URBAN SORA X

332 PESTOTNIK JURE MENGEŠ X X X

333 PETAN DENIS NOVO MESTO AP X

334 PETERNEL PETER DOVJE X

335 PETERNELJ DEJAN GORENJA VAS X X X X

336 PETERNELJ NEJC JAVORJE- POLJANE X

337 PETKOVŠEK KLEMEN LJUBLJANA X X

338 PETRNELJ JANI PODBREZJE X X

339 PIČULIN ALEŠ KRANJ X X X X

341 PINTAR ROK ŽABNICA X

342 PIPAN ANŽE VOGLJE X X X X

343 PIRNAT BOŠTJAN VIR X X X X

344 PIVK ANDREJ TRŽIČ X X X X X

345 PLANINIC STANE ZG. PIRNIČE - MEDVODE X

346 PLESTENJAK JOŽE LJUBLJANA X X X

347 PLESTENJAK MARKO ZG. BITNJE X

348 PLEŠEC ANDREJ SORA X X

349 PLEŠEC ANŽE SORA X X X X

350 PODJED JANI OLŠEVEK X X

351 PODLOGAR NEJC ŠK. LOKA X X X

352 PODLOGAR NEJC ŠK. LOKA X X

353 PODOBNIK ANKA LJUBLJANA X X X

354 PODOBNIK SREČKO LJUBLJANA X X X X X X X X X X X X X X X X

355 POGAČAR GAŠPER PREDOSLJE X X X X

356 POGAČNIK BRIGITA DOLENJA VAS X X X X X

357 POGAČNIK MATIJA ZG. BESNICA X

358 POLES NIKO  HRPLJE - KOZINA  X X X X X

359 POLJANŠEK MATJAŽ KAMNIK X X X X X X GP X X GP X

360 POLJANŠEK TEJA KAMNIK X X X X

361 POLJANŠEK TINA KAMNIK X X X X X X X X

362 POROVNE MATJAŽ POŽENIK X X

263 POTOČNIK ANA DOLENJA DOBRAVA X X X

364 POTOČNIK MARKO ZABREKVE X X X

365 PRAPROTNIK METOD LJUBNO X X X X X X X X X X X X X

366 PREBIL MIHA HORJUL X X

367 PREMELČ JURE KAMNIK X X

368 PREZELJ VESNA PREDDVOR X

369 PROHART  PETER MARIBOR X

370 PROSEN NEJC CERKLJANSKA DOBRAVA X X X X X X

371 PROSTOR ANŽE PODBREZJE X X

372 PROSTOR MARUŠA PODBREZJE X X X

373 PUNGERČAR FRANC ZAPUŽE X

374 PUSTOTNIK TOMAŽ KRAŠNJA - LUKOVICA X X X GP GP GP

375 RAJ DEJAN KRANJ X X X X GP GP GP X X

376 RAVNIKAR MATIC PREBAČEVO - KRANJ X X

377 REBOL KRISTJAN KRANJ X X X X

378 REKAR JOŽE TRBOJE X X

379 REMEC TINE SP. PIRNIČE  X

380 RESMAN FRANC ZAPUŽE X X X X

381 REŽEK SILVO KAMNJE X

382 REŽEN IGOR POLJE PRI TRŽIŠČU X

383 RIBNIKAR PETER VELESEVO X X X X

384 RIHTARŠIČ FRANC LAJŠE X

385 ROBLEK GAŠPER BAŠELJ X X
386 RONDIČ DENIS PORTOROŽ X
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387 ROPRET GORAN PRAPROTNA POLICA X X X X X

388 ROPRET JANEZ VELESOVO X

389 ROPRET MIRAN DVORJE X X X X

390 ROPRET ROBERT PRAPROTNA POLICA X

391 ROTAR JANKO LJUBLJANA X

392 ROZMAN AMBROŽ ŠENČUR X X X X X X X

393 ROZMAN MARJAN KOMENDA X X X X X X X X X X X X

394 ROZMAN MARKO BUKOVICA X X

395 ROZMAN MARTIN HRAŠE- PREDDVOR X

396 ROZMAN MIHA PREDDVOR X X X X X

397 ROZMAN ROBI PREDDVOR X X

398 ROZMAN ROK KRANJ X X X X X

399 ROŽMAN MATIC CERKLJE X

400 RUTAR ALEKS SELO -ČRNIČE X

401 RUTAR NIKA TOLMIN X

402 RŽEN PRIMOŽ LOG X X X

403 RŽEN TILIEN LOG X X

404 SAJOVEC  JAN KRANJ X X X X X

405 SAJOVEC ROK KRANJ X X

406 SEDOVNIK ALJAŽ LIPJE - VELENJE

407 SELJAK GAŠPER PREDDVOR X X X X

408 SITAR TEVŽ KRANJ X X X

409 SKUBIC MARJAN ml. GROSUPLJE X

410 SKUBIC MARJAN st. GROSUPLJE X

411 SLABE  ALBIN IDRIJA X X X X X X

412 SLANA BOŠTJAN KRKA X X

413 SLAPAR JURE BLAGOVICA X X

414 SLATNAR LEA ZG. BRNIK X

415 SLOPKO ROBERT BRITOF X X X

416 SLUGA VANJA PŠATA - CERKLJE X X X

417 SMOLNIKAR EMA GORJUŠA - DOB X

418 SORČAN JAN SR. BITNJE X X

419 SPRUK CIRIL PODREBER -KAMNIK X X

420 STANONIK JERNEJ ŠK. LOKA X x X

421 STARMAN ANDREJA SP. BESNICA X X X X X

422 STEKLASA UROŠ KAMNIK X X X

423 STOPAR KLEMEN MENGEŠ X X

424 STUDEN GAŠPER CERKLJANSKA  DOBRAVA X X X

425 STUDEN TINA CERKLJANSKA  DOBRAVA X X X

426 SUŠNIK ANDREJ PODREČA X X X X X X X X X

427 SVETLIN ANDREJ MORAVČE X X X GP X

428 ŠABEC  MARTIN ILIRSKA BISTRICA X X X X X X X

429 ŠAVOR GREGA LJUBLJANA X X X X X

430 ŠAVS JAN PREDDVOR X X

431 ŠIFRER BRIGITA ŽABNICA X X

423 ŠIFRER GREGOR PREDOSLJE X X X X

433 ŠIFRER KLEMEN PREDOSLJE  X X X X

435 ŠIPEC ALJAŽ CERKLJE X X

436 ŠIPEC ROK ČEŠNJEVEK- CERKLJE X X

437 ŠIVIC MATEVŽ OVSIŠE - PODNART X X X X X X X

438 ŠKERJANEC ALBIN MOSTE X X X X X X X X X X X X X X X X

439 ŠKOF ALEŠ POLHOV GRADEC X X X

440 ŠKOFIC DAMJAN SUHA X X X X

441 ŠKUFCA FRANC GROSUPLJE X X X X X
442 ŠMID MATIC 4228 ŽELEZNIKI X X X
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443 ŠOLAR AJDA NEMILJE X X X X X X X X X

444 ŠOLAR MARJETA TOPOLJE - SELCA X X X X

445 ŠPIK GORAZD PODJELOVO BRDO X X X X

446 ŠPRUK TADEJ KOMENDA X X X X

447 ŠTALEC  MATIC DOLENJA VAS X X

448 ŠTALEC BLAŽ DOLENJA VAS X X

449 ŠTALEC NEJC DOLENJA VAS X X X GP X X

450 ŠTAVAR MATIC OBROV X

451 ŠTEFE ŽAN KRANJ X X

452 ŠTEMPIHAR LUKA VOGLJE X X X X

453 ŠTER LENART PREDOSLJE X X X X X X X X X X

454 ŠTIRN ANŽE SP. BRNIK X X

455 ŠTIRN MARKO PREDDVOR X X

456 ŠTULAR  JAKA NAKLO X X

457 ŠTULAR IVAN PALOVIČE X

458 ŠTULAR JERCA MAČE X

459 ŠTULAR MIHA TRŽIČ X X

460 ŠTULAR MIHA NAKLO X X

461 ŠTULAR ZVONE PALOVIČE X

462 ŠTURM KLEMEN STARA OSELICA X X X X

463 ŠUBELJ UROŠ KRIŽ X X X X X

464 ŠUBIC TOMAŽ STARA OSELICA X X

465 ŠUŠTAR ANŽE LUKOVICA X

466 TAVČAR DAVID ŠKOFJA lOKA X X X X GP X X

467 TAVČAR PRIMOŽ POLJANE X

468 TAVČAR ROK DUTOVLJE X

469 TAVČAR TOMAŽ POLJANE X

470 TEPINA BOŠTJAN JEZERSKO X

471 TEŽAK MARTIN METLIKA X

472 TIČAR GAŠPER ZG. JEZERSKO X X X X

473 TILEN  RŽEN LOG X

474 TOMAN ANŽE PODNART X X X X

475 TOMAŠEVIČ ŽAN ŽELEZNIKI X X X

476 TOMC MARKO STAHOVICA X X X

477 TRAVEN ROK LUŽE- VISOKO X X X X X X X

478 TREVEN DAVID LANIŠE - SOVODENJ X X X X X x

479 TREVEN JANI IDRIJA X X X X X

480 TRSTENJAK IVAN LJUBLJANA X X X

481 TRUNKELJ MIHA PJAVA GORICA X X X

482 TURK BENJAMIN LJUBLJANA X X X X

483 TURK PETER SODRŽICA X

484 UKMAR VOJKO RADOVLJICA X X X

485 ULAGA  UROŠ LAŠKO X

486 UNETIČ UROŠ PUNGERT X X X X X

487 URANIČ MATEJ LJUBLJANA X

488 URBANIJA ROK MENGEŠKA LOKA X

489 URBIHA ROBERT KRANJ X X X X

490 URH TADEJ VIRMAŠE X X X X X

491 UŠENIČNIK VINKO BITNJE X X X X X X X X X X X X X X X X X X

492 VALJAVEC FRANCI LEŠE X

493 VEHOVEC ALEŠ KRANJ X X

494 VEHOVEC MARJAN SMLEDNIK X X

495 VERLIČ ALEŠ HRAŠE X X X

496 VETERNIK IVAN SP. BITNJE X
497 VETERNIK URBAN KAMNIK X X
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498 VIDIC ALOJZ BESNICA X X X X X X X X X X X X X

499 VOGA FRANCI PREDDVOR X X

500 VOGELMUT DEJAN LOG X X X

501 VOGLAR GAŠPER NAKLO X X X

502 VOJSK MIHA CERKLJE X X

503 VOŠNER MATEJ MUTA X X

504 VOUK  GREGOR OBROV X

505 VOUK MARKO OBROV X X X

506 VRBEC SIMON TRZIN X X X X X

507 VRHOVEC GREGOR DOMŽALE X X

508 VRHOVNIK ANŽE GODEŠIČ  X

509 VRHOVNIK ROK KOMENDA X X

510 VRTNIK SREČKO KOMENDA X X X X

511 ZADNIKAR JAN NAKLO X X X X X

512 ZAJC ALENKA NOŽICE- RADOMLJE X

513 ZAJC JURE NOŽICE - RADOMLJE X X X X X

514 ZAJC SANDI LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU X

515 ZAKRAJŠEK MARKO RIBNICA X

516 ZAKRAJŠEK NEJC CERKLJE X X

517 ZALETEL JOŽE ŠMARTNO X

518 ZALOKAR ROK DOL PRI LJUBLJANI X X X X

519 ZARNIK MATEJ SUHADOLE X X

520 ZAVRL ANŽE DOL PRI LJUBLJANI X X X X X X

521 ZAVRL IVAN LAHOVČE X X X X X X X X X X

522 ZAVRL JAKA DOB X X X

523 ZELIČ ANA LAZE V TUHINJU X

524 ZELIČ MARTA LOKE V TUHINJU X X X X

525 ZIHERL BRIGITA SR. BITNJE X X X X X X X X

526 ZIHERL JAKOB SR. BITNJE X X

527 ZLATNAR MATEJ GODIČ X X X X

528 ZORE MATIJA ZG. PIRNIČE X X

529 ZORMAN BARBARA SREDNJA BELA X X X X

530 ZUPANC  MARJAN IVANČNA GORICA X

531 ZUPANC DEJAN DRAŽGOŠE X X X X

532 ZUPANC DRAGO STUDOR X

533 ZUPANC FRANCKA PODBLICA X

634 ZUPANČIČ PRIMOŽ JEZERSKO X X X

535 ZUPANČIČ ROK SR.GAMELJNE X X X X X X GP

536 ŽAGAR BORUT ŠMARCA X X X

537 ŽAN BELA ZG.BITNJE X

538 ŽIBERT KLAVDIJA DOMŽALE X X X

539 ŽIBERT ROBERT MENGEŠ X X

540 ŽIBERT TOMAŽ DOMŽALE X X X
541 ŽVOKELJ FRANCI PODOLINCA - HORJUL X X X X X X
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Narodnozabavna 
glasba

Janez Fabijan, strokovni vodja tekmovanja 

Glasba je zvočna umetnost, ki jo izraža-
mo s toni, zvoki in šumi. Glasba spremlja 
človeštvo vse življenje. Delimo jo lahko na 
ljudsko in umetno glasbo, pri čemer gre 
pri umetni glasbi za premišljeno obdela-
vo zvočnega gradiva, katere avtor je obi-
čajno šolan glasbenik, medtem ko gre pri 
ljudski glasbi za ustvarjanje po naravnem 
talentu. Avtorji ljudske glasbe so večinoma 
pozabljeni in zato neznani. Ljudska glasba 
se običajno prenaša po tako imenova-
nem ustnem izročilu od izvajalca godca 
ali pevca do druga izvajalca ali glasbenih 
skupin in je značilna za regionalno kultu-
ro ter predstavlja odsev življenja različnih 
družbenih slojev in obdobij. Pri prenaša-
nju se je ljudska glasba spreminjala. Naj-
pomembnejši pri prenašanju ljudskega 
izročila so bili dolga stoletja ljudski godci. 
To so bili nadarjeni posamezniki, ki so si z 
godčevstvom služili dodatna sredstva za 
preživljanje. Pojem godčevstva na Sloven-
skem je bil povezan s plesom in zabavo. 
Brez godcev ni minil noben pomemben 
osebni življenjski praznik ali koledarski do-
godek. Ljudske godčevske zasedbe so se 
oblikovale in razvijale v dolgih stoletjih. Na 
našem etičnem ozemlju je verjetno samo 
ena sama stalna prepoznavna zasedba, in 
sicer dve violini in tristrunski bas v Reziji. 
Druge zasedbe pa so se nenehno spre-
minjale in dopolnjevale. Najpogostejše 
godčevske kombinacije so bile gosli-klari-
net–bas; gosli-klarinet-rog; gosli-oprekelj-

-bas; gosli-oprekelj-trobenta. Po izumu 
diatonične harmonike pa so se godčevske 
skupine zelo spremenile. Godčevstvo je 
dotlej temeljilo na skupnem muziciranju 
vsaj treh godcev, in sicer tistega, ki je igral 
melodijo, drugega, ki je spremljal vodilno 
melodijo, in tretjega, ki je dodal bas. Z igra-
njem na harmoniko pa je vse to zmogel le 
en godec, pri čemer je bilo zaradi specifič-
nosti diatonične harmonike igranje celo 
glasnejše od prejšnje tričlanske godčevske 
skupine. Medtem ko je bilo pred izumom 
harmonike značilno petje brez glasbene 
spremljave, je s širitvijo harmonike ta pre-
vzela tudi vlogo spremljevalke petja. Na 
drugi strani pa so bile poleg godčevstva 
zelo razširjene tudi pihalne godbe, ki so še 
dandanes zelo priljubljene. Pihalne god-
be so v drugi polovici 19. stoletja marsikje 
za večje prireditve zamenjale godčevsko 
skupino. Razne priložnosti, kot so bile pre-
je, turščni kup, šrange … pa so spontano 
ustvarile povsem nove glasbene sestave, 
in sicer kombinacije diatonične harmonike 
ter različnih inštrumentov iz pihalnih godb 
(trobente, klarineta …). Harmonika je po-
stala priljubljeno glasbilo v najrazličnejših 

Janez FabiJan
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glasbenih zasedbah. Diatonična harmoni-
ka - ‘frajtonarica’ pa je v nekaj desetletjih 
po izumu tudi pri nas postala vodilni god-
čevski inštrument. V začetku 20. stoletja se 
na naših tleh izoblikujejo t. i. stalne godčev-
ske skupine, to je takšne s stalno zasedbo 
glasbil, ki bi jim lahko rekli »slovenske«. 
Značilno zanje je izvajanje večglasja, pri 
katerem en inštrument igra vodilno me-
lodijo, drugi pa ga spremljajo in dodajajo 
bas. Godci so vedno igrali za ples, po pra-
vilu brez dodanega petja. Po 2. svetovni 
vojni v Selški dolini že zasledimo zamet-
ke današnjih najbolj razširjenih glasbenih 
skupin, in sicer so bili v zasedbi harmonika, 
trobenta, klarinet in bas ter občasno kitara. 
Za prva desetletja 20. stoletja je značilen 
tudi hiter razvoj cele vrste novih »zvočnih« 
iznajdb, med njimi fonografa, radia in gra-
mofona, ki so utrle pot novi in hitro rastoči 
svetovni glasbeni industriji. Dogodki niso 
obšli naših krajev in ljudi ter so pomemb-
no sooblikovali tudi podobo in razširje-
nost domače glasbe. 
Ljudska glasba je prerasla iz do takrat zna-
nega godčevstva v novo bolj izpopolnje-
no obliko, ki jo je Janez Bitenc, urednik 
za slovensko vokalno in instrumentalno 
glasbo na slovenskem radiu, v sredini 20. 

stoletja poimenoval narodna zabavna 
glasba. Narodnozabavna glasba je torej 
glasbena zvrst, za katero so značilne ljud-
sko (etnično) obarvane pesmi. V začetnem 
obdobju so skladbe narodnozabavnih 
glasbenih skupin povzemale in strokovno 
nadgrajevale že uveljavljene melodije. Še 
dandanes po več kot petdesetih letih na-
stanka te zvrsti glasbe je čutiti, da avtorji 
za skladanje novih skladb iščejo navdih v 
godčevskih vižah. Narodno zabavna glas-
ba je razširjena predvsem v naslednjih dr-
žavah: Slovenija, Avstrija, Švica, Nemčija pa 
tudi na Češkem ter v Italiji. Pri nas je znana 
in razširjena še najbolj po zaslugi številnih 
narodnozabavnih ansamblov. Narodnoza-
bavne glasbene skupine – ansambli so bili 
sprva amaterski, kasneje pa je nastalo veli-
ko profesionalnih ansamblov, ki so to zvrst 
glasbe širili na samo po Evropi, ampak po 
celem svetu. Tovrstna glasba je pogosto 
prisotna na veselicah, porokah, njej pa je 
posvečenih tudi kar nekaj festivalov in tek-
movanj. Nekateri ji slabšalno pravijo gove-
ja muska ali kar govedna, to pa zato, ker naj 
bi ta glasba, kakor meni poznavalec Ivan 
Sivec, verjetno sodila zraven nedeljske go-
veje juhe. S to glasbo je tesno povezan tudi 
njen najznačilnejši instrument, to je diato-
nična harmonika (pogovorno frajtonerica), 
ki je v našem prostoru dobro zastopana na 
račun okoli stotih izdelovalcev.
Pri narodnozabavnih skladbah prevladuje-
ta dva ritma: polka in valček, stari ritimi, ki 
so jih izvajale godčevske skupine, kot sta 
ceperle in mazurka, pa so skoraj pozablje-
ni. V zadnjem času so z vplivom moderne 
popularne glasbe prisotni tudi drugi pop 
ritmi. Tako mnogo ansamblov dandanes 
ne izvaja samo narodnozabavne glasbe, 
ampak tudi zabavno, turbo-folk in drugo-
vrstno glasbo.pihalna godba in diaTonična harmonika 
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Janez Fabijan

Rok Zupančič je 17-letni dijak Gimnazije 
Šentvid, rojen na srečni petek, trinajstega. 
Z glasbo se je srečal v zgodnji mladosti, ko 
je z dopolnjenimi petimi leti prvič vzel v 
roke diatonično harmoniko in se vpisal v 
zasebno glasbeno šolo. Stalen stik z glas-
bo (na harmoniko igrata tudi Rokov oče in 
stari oče) in dobro poznavanje predvsem 
narodnozabavnih melodij sta napovedo-
vala, da bo glasba del Rokovega vsakdana. 
Odločilen preskok v igranju in razumeva-
nju glasbe pa je pomenil vpis na Glasbe-
no šolo v Tržiču k mentorju Mirku Šlibarju. 
Različne zvrsti glasbe so diatonično har-
moniko Roku ohranile na mestu prvega 
inštrumenta, na katerem je tudi zaključil 

nižjo glasbeno šolo. Vzporedno je tik pred 
zaključkom pouka tolkal, ki ga obiskuje pri 
mentorju Nebojši Dačkoviću na GŠ Fran-
ca Šturma v Ljubljani. Prav poznavanje in 
znanje različnih ritmov mu omogočata, da 
tudi iz diatonične harmonike izvabi različ-
ne zvrsti glasbe, v zadnjem času jazz. Leto 
2011 je bilo zanj zelo uspešno. Med mnogi-
mi nastopi in tekmovanji je treba izposta-
viti, da je uradni svetovni podprvak v igra-
nju na diatonično harmoniko iz nemškega 
Inzella, da je igral na turneji po ZDA in v 
New Yorku, da je osvojil absolutno zmago 
na jubilejnem 20. Gorenjskem prvenstvu 
harmonikarjev. Besnica je njegova vsako-
letna glasbena postaja vse od leta 2004. 
Letos se bo predstavil z venčkom Spomin 
na četrtkov večer.

Rok Zupančič



33

Absolutni zmagovalec za pokal Kranja 2011

Janez Fabijan

Štirinajstletni harmonikar Mitja Bukovec 
je doma na Raki pri Krškem in je učenec 
Osnovne šole Raka. Harmoniko je pričel 
igrati pred osmimi leti. Na glasbeni poti z 
diatonično harmoniko ga spremlja učitelj 
diatonične harmonike Tibor Derganc, za 
katerega Mitja pravi: »Tibor res ne spada 
med učitelje, ki so zelo znani. Ampak zame 
je najboljši, lahko rečem, da je moj vzornik. 
Hvaležen sem mu, da me je popeljal na 
pravo pot in mi zna svetovati.«
Poleg učenja harmonike obiskuje še glas-
beno šolo Krško, v kateri se uči igranja na 
tolkala. Njegovo glasbeno sobo torej kra-
sijo poleg diatonične harmonike še bob-
ni in ksilofon. Kot pravi, mu je harmonika 
prinesla že veliko lepega. Kljub mladosti je 
dosegel že lepe uspehe, in sicer je nastopil 
v odmevni oddaji V dobri družbi z Blažem. 
Uvrstitve na tekmovanjih pa so naslednje: 
-  Zlata harmonika Ljubečne: srebrna plake-

ta 2010 in zlata plaketa 2009, 2011,
- Martinov godec v Socki 2009,
-  absolutni zmagovalec Krompirjeva  

noč 2009,
- absolutni zmagovalec Ratež 2009, 2011,
-  absolutni zmagovalec Velike planine 2010,
-  absolutni zmagovalec Rečica fest  

2010, 2011,
- absolutni zmagovalec Boršt 2010, 2011,
- naj frajtonar Doliča 2010,
-  absolutni zmagovalec Studenec  

2010, 2011,
-  naj harmonikar splavarjenja  

Radeče 2010, 
-  absolutni zmagovalec Pranger  

Predgrad 2011,

- absolutni zmagovalec Besnica 2011,
-  absolutni zmagovalec Martinove  

harmonike Črnomelj 2011,
-  absolutni zmagovalec festivala Rosa 2012.
Ob zaključku pogovora Mitja pove: »Zave-
dam se, da tak uspeh ne bi bil mogoč brez 
pomoči mojih staršev in učitelja. Zato bi 
izkoristil priložnost in se jim zahvalil!«

Mitja Bukovec
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Janez Potočnik - Beljev dohtar iz 
Zabukovja je bil znan daleč naokoli 
po tem, da je uspešno zdravil 
včasih tudi neozdravljive bolezni  
s čaji, pripravljenimi iz zdravilnih 
rož, nabranih na območju 
Zabukovja in Sv. Jošta.

Miha Sušnik

Rodil se je leta 1890 v Bukovščici. Leta 1921 
se je priženil v Zabukovje. Z ženo Marijo sta 
imela tri sinove: Janko, roj. 1920, Francelj, 
roj. 1925, umrl v drugi svetovni vojni, Vinko, 
roj. 1930, smrtno se je ponesrečil leta 1965.
Zelo rad je živel z naravo. Bil je strasten 
lovec in velik poznavalec zdravilnih rož, 
pa tudi frajtonarica mu ni bila tuja. Že kot 
otrok je znanje o učinkovitosti zdravilnih 
rož nabiral pri stricu pod Šmarjetno goro. 
Najprej sta zdravila živali. Ko pa je prišel v 
Zabukovje, se je začel intenzivno ukvarjati 
z zdravljenjem ljudi. Znano je, da je Zg. Za-
bukovje zelo primerno za zdravilne rože, 
tako lega kot sestava tal. Z uspešnim zdra-
vljenjem si je hitro pridobil ime dobrega 
»dohtarja«. Zelišča so mu nabirali sosedje, 
vaščani, predvsem mladi, pa tudi iz drugih 
krajev so mu jih nosili v košu. Uporabljal je 
približno petindvajset vrst zelišč, ki jih je 
sušil na kašči. Posušene pa je imel v lesenih 
škafih v hiši. 
Znana je resnična zgodba iz druge sve-
tovne vojne iz begunjskih zaporov. Nem-
ci so ga zaprli v begunjske zapore. Tam je 
nemški oficir zbolel za hudo boleznijo na 
prebavilih. Zdravniki mu niso mogli poma-
gati. Nekdo v zaporu pa je Janeza poznal 

Beljev dohtar iz Zabukovja 3

Čakalnica

Janez PotoČnik - BelJev dohtar
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kot uspešnega »dohtarja« z zdravilnimi 
rožami. Spustili so ga domov, da je skuhal 
čaj. Nemški oficir se je pozdravil. On pa je 
bil spuščen na prostost.
Diagnozo je ugotavljal po urinu. Ljudje so 
mu v stekleničkah nosili vodo. Stekleničko 
je potresel proti svetlobi. Glede na barvo 
urina, gostoto, motnost in usedlino je znal 
ugotoviti bolezen. Prazne stekleničke od 
urina so ljudje na povratku v dolino odme-
tavali ob poti, zato je začel stekleničke po-
birati in jih zakopavati v posebno jamo za 
hišo. Še danes se kje v naravi najde kakšna 
steklenička. Zanimivo je to, da ljudem ni da-
jal zdravilnih rož, ampak jim je skuhal čaj in 
ga jim dajal v steklenicah z navodili za pitje. 
Ljudje so prihajali k njemu od blizu in da-
leč, iz takratne Jugoslavije, iz Osijeka, Sa-
moborja, iz Bosne, celo iz Italije, poznala 
ga je domala vsa Slovenija. Z vlakom so se 
pripeljali do železniške postaje Šentjošt, po-
tem pa pešačili po hribu navzgor v Zgor-

nje Zabukovje. V leseni čakalnici, ki stoji še 
danes, so se ljudje odpočili in pomalicali, 
glede na to, kako od daleč so prišli. Poleg 
kašče sta bili še dve stranišči. Na kašči je su-
šil rože, sicer pa je služila tudi za bivališče 
hlapcev in dekel, ki so pomagali na kmetiji, 
saj je bila Beljeva kmetija kar precej velika. 
Oče Janez se je ukvarjal izključno z zdravil-
stvom. Stranke je sprejemal v veži stano-
vanjske hiše. Z ženo sta kuhala čaje kar v 
kotlu za žganje. V kamri je imel v lesenih 
škafih posušena zelišča in polno steklenic, 
v katere je nalival čaj.
Zdravil je najrazličnejše bolezni: luskavico, 
ekcem, prebavne težave, srčne bolezni, 
levkemijo, neplodnost pri ženskah in dru-
go. Ni znal nobenega tujega jezika, vendar 
se je z vsemi znal sporazumeti. Še danes 
živijo ljudje v najrazličnejših krajih, ki se 
spomnijo nanj, ko zaslišijo ime Zabukovje, 
bodisi da so prihajali k njemu sami ali star-
ši, sorodniki , znanci …

kašČa
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Pri njem so se oglasili tudi takratni politiki, 
kot na primer Kardelj, Brecelj in tudi znani 
alpinist Miha Potočnik, ki je bil njegov bra-
tranec.
Beljev dohtar pa je imel tudi veliko prija-
teljev, med drugimi tudi velikega gornika, 
akademskega slikarja Marjana Keršiča - Be-
lača (očeta novinarke Marjete Keršič Sve-
telj), ki ga je naslikal na platno.
Leta 1960 mu je umrla žena Marija, pri njego-
vem delu pa mu je pomagala snaha Julka. Ko 
je bil že skoraj obnemogel, je še vedno v hiši 
pregledoval vodo, snaha pa je po njegovih 
navodilih pripravljala čaje. Umrl je leta 1969. 
Njegovo delo pa je nadaljevala na prošnjo 
številnih bolnikov nekaj časa še Julka.
Njegova vnukinja je povedala, da se je 
pred nedavnim po telefonu oglasila gospa 
iz Gorice, kateri je pred šestdesetimi leti 
pozdravil luskavico, in spraševala, če nje-
govo delo še kdo nadaljuje. Povedala je, da 

je prišla k njemu sama z vlakom kot 15-le-
tna deklica iz Gorice. Zdravniki ji luskavice 
niso mogli pozdraviti, on pa jo je pozdravil 
s čajem. Po ozdravljenju jo je mama posla-
la se mu zahvalit. Takrat ji je dal še dve ste-
klenici čaja. Po toliko letih se ji je bolezen 
ponovila, zato se je oglasila. 
K njemu so se zatekale tudi ženske, ki niso 
mogle zanositi, tudi iz Besniške doline. Po-
gledal je vodo, ugotovil vzrok ter jim dal 
piti ustrezen čaj. Veliko od teh žensk je po-
tem rodilo več otrok.
Včasih pa so ga tudi preizkušali. Zgodilo se 
je, da so mu podtaknili vodo od krave. Ko 
je pogledal vodo, je dejal: »Pojdite domov, 
da ne bo krava prej povrgla telička!«
Bil je družaben človek. Z veseljem je prijel 
tudi za harmoniko in zaigral za svojo dušo.
Beljev dohtar ima tako bogato zgodovino, 
da je težko opisati njegova dobra dela v ne-
kaj stavkih.

lovci oČe Janez in dva sinova
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Smo majhna podružnična šola, 
v prelepi okolici in vasi prijaznih 
ljudi. Šolo obiskuje 91 učencev 
in 45 vtičkarjev, zaposlenih je 
sedem učiteljic, tri vzgojiteljice, štiri 
pomočnice vzgojiteljic, kuharica 
in dve čistilki. In prav majhnost 
nam omogoča, da je naša šola po 
meri učenca in ima vsaka učiteljica 
pristen in oseben stik z vsemi 
učenci na šoli.

Barbara Mesec Štular, vodja PŠ Besnica

Na prav prisrčen in topel način so v našem 
vrtcu sprejeti že najmlajši otroci, ki ob ne-
štetih dejavnostih pri nas nedvomno kva-
litetno preživljajo čas, ko so njihovi starši v 

službah. Vsa ta toplina, mnoge dejavnosti 
in posluh za otroka pripomorejo, da učenci 
v prvi razred pridejo že samostojni, motivi-
rani za delo, predvsem pa pristni.
Reden pouk pa ni vse, kar dobijo otroci. 
Prav vsi se lahko vključijo v številne po-
poldanske dejavnosti, od sprostitvenih do 
rekreacijskih kot tudi miselnih obšolskih 
dejavnosti.
Vsako leto sodelujemo s krajem in se ude-
ležujemo različnih akcij ter v sodelovanju 
s krajevnimi društvi organiziramo različne 
prireditve in s tem pripomoremo, da kraj 
živi in je kulturno obogaten.
In za vse to nismo zaslužni le zaposleni na 
naši šoli, pač pa tudi otroci, starši, krajani, 
ki se zavedate, da je zdrav odnos do šole 
zelo pomemben za naše zanamce in da 
je delo učitelja in vzgojitelja zahtevno ter 
spoštovanja vredno. 

Šola v Besnici

Barbara Mesec Štular, vodja PŠ Besnica

Štiriindvajsetega aprila 2012 so bili učenci 
5. razreda eno uro učitelji. Za dan Zemlje so 
izvedli učno uro o našem planetu. Njihovi 
vtisi o tem, kako je biti učitelj, so naslednji:
-  Na začetku sem se počutil »terrible«, ven-

dar sem se kmalu sprostil v novi vlogi. Ko 
so oblikovali plakat, je bilo zelo tiho, zato 
sem vmes zastavljal učencem vprašanja.

-  Bilo je super, saj so bili prvošolčki zelo pri-
dni in so o Zemlji veliko vedeli.

- Gledali so nas, kot da smo Marsovci.

-  Bilo me je malo strah, a prvošolčki, ki so 
tako lepo poslušali in že toliko vedeli, so 
me opogumili.

-  Na začetku je bilo malo treme, potem je 
izginila in pouk smo lepo izpeljali.

-  Odlično, perfektno, čeprav jih je bilo tre-
ba malo miriti.

- Bilo mi je malo nerodno, sicer pa super.
- Grozno.
-  Vsi so me poslušali in gledali. Počutila 

sem se kot prava učiteljica.
- Počutil sem se zelo strogo in zgovorno.
- Kot učitelj sem užival.

Učenci za en dan učitelji
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radi oBišČemo Peskovnik, mivke Poln zalogovnik. Pretresamo, nalagamo,  
moderne strukture zlagamo.

Pravljice imamo radi, ker ...
Učenci 1. razreda PŠ Besnica

DOMEN: ... so lepe.
JAKA: ... se srečno končajo.
TIMEJA: ... je lepo narisano.
ALJA: ... so včasih luštne in smešne.
AJDA: ... nas zabavajo.
LARA: ... nas kaj naučijo.
MAKS: ... so različne.
PETRA: ... lažje zaspimo.
NIK: ... se začnejo z nekoč.
TIA: ... so zanimive.

Pesmica o šoli

Filip Ošlaj, 3. r

Naša šole je čvrsta, 
lepa ter koristna. 
V hiši tej je 
res veliko učenja.

Učiteljice nas učijo,
da bomo modri,
ter pomagajo,
če ne znamo.
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Pravljica o brezi –  
dan z Jano Stržinar

V pravljici so nastopali Nanajasna, Bimbo 
in Dumbo. Breza je znala govoriti in ni do-
volila, da ji Bumbo in Dumbo odstranita 
lubje. Z drevesi je treba lepo ravnati. 

Ana Ahačič, 4. r

Ne smemo sekati dreves po nepotrebnem, 
ker so tudi drevesa živa bitja. 

Vid Osterman, 4. r

Naravo moramo ceniti. Potrebna je za živ-
ljenje. Daje nam vodo, zrak in hrano. Nara-
va v življenju igra pomembno vlogo. 

Miha Pogačnik, 4. r

V pravljici Dumbo in Bumbo nista vedela ali 
pomislila, da breza živi. Grdo sta ravnala z 
njo. Drevesa so tako kot mi, živa bitja, samo 
da ne živijo enako. Naravo moramo ceniti, 
saj delno poskrbi tudi za naše življenje.                                          

Lana Košnik, 4. r

V naši šoli je bilo že veliko zabavnih priredi-
tev in jih tudi še bo. Zadnjič je k nam prišel 
čarovnik Grega, ki je raztrgal list in ga spet 
sestavil. V ponedeljek smo imeli šolski ple-
sni festival, ki je potekal v novi telovadnici.
V našem razredu nas je samo deset. Naj-
boljša prijatelja sta Filip in Tevž. V naši šoli 
mi je res zelo všeč.       Nace Komovec, 3. r

Veste, v naši šoli se imamo zelo dobro. Ima-
mo malice, telovadnico, igrišče in odmor. Le 
nekaj mi ni najbolj všeč, to je matematika. 
Včasih mi gre že prav do vrh glave, včasih 
mi je pa všeč. Pa novo telovadnico imamo. 
Prav vse imamo in nič nam ne manjka. Pa 
še gozd imamo v bližini. Tevž Potočnik, 3. r

Obiskal nas  
je čarovnik Grega

V naši šoli se imamo  
zelo dobro

stareJšo skuPino otrok Je v vrtcu oBiskal dedek mraz.
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Planinska sekcija vabi na izlete

V Planinski sekciji Športnega društva Besnica bodo tudi v letošnjem letu 
pripravili dvanajst planinskih izletov po vsej Sloveniji.

Jasna Paladin

Delo Planinske sekcije Športnega društva 
Besnica se je v lanskem letu odvijalo po 
sprejetem načrtu, kar pomeni, da so za 
svoje člane in druge ljubitelje gora organi-
zirali po en izlet vsak mesec. 
»Pri načrtovanju planinskih tur se držimo 
pravila, da obiskujemo vse slovenske po-
krajine. Tako smo v letu 2011 imeli izlete na 
Primorsko (Porezen, Marezige), na Štajer-
sko (Pohorje), Koroško (Peca), Notranjsko 
(Loški Potok), Dolenjsko (V. Ločnik-Bajdiški 
slapovi) in seveda največ po Gorenjskem 
(Kofce, Rudnica, Kompotela in Vrh Korena 
ter Stegovnik), enega pa smo organizirali 
tudi v zamejstvo (Rezija-Skutnik). Izleti so 

lažji in srednje zahtevni, večkrat na manj 
znane vrhove,« nam je povedal planinski 
vodnik Milan Čelik, ki ugotavlja, da je 
udeležba na izletih v zadnjem času nekoli-
ko upadla, ker pa je sekcija odprtega tipa, v 
svojo družbo vabijo prav vse ljubitelje pla-
nin, tudi tiste zunaj KS Besnica. Pravzaprav 
so imeli že v lanskem letu od štiridesetih 
vplačanih članarin le četrtino takšnih iz 
Besnice.
Dvanajst izletov bodo organizirali tudi v le-
tošnjem letu. Kam in kdaj se bodo odpravi-
li v gore, bodo javnost obvestili z razpisom, 
obešenim v oglasnih omaricah v Zg. Besni-
ci pred gostilno oz. pošto, ter v RC Vogu 
v Sp. Besnici, kjer so na ogled tudi slike z 
njihovih izletov.

Na eNem od društveNih izletov / Foto: arhiv planinske sekcije
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Besniški vitezi na motorjih

Motoristi iz Besnice pa tudi okoliških krajev so pred slabimi desetimi leti 
ustanovili Moto klub Raubritter, konec tedna pripravljajo že 9. moto zbor.

Vilma Stanovnik

To, da so si besniški motoristi nadeli ime 
Raubritter, ni naključje, saj naj bi pred več 
kot osemsto leti roparski vitezi, tako ime-
novani Raubritterji, vladali v teh krajih in 
imeli svojo utrdbo z imenom Wartenberg 
na začetku Besnice.
Letos decembra bo minilo deset let, odkar 
so si njihovo ime nadeli člani moto kluba, 
ki so se zbrali v baru Dvor in sklenili, da 
bodo več kot prijatelji motoristi, in ustano-
vili svoj klub. Od takrat se skupaj vozijo po 
znanih in manj znanih poteh po Sloveniji 
in tujini, obiskujejo srečanja motoristov 
blizu in daleč in predvsem uživajo v vožnji 
z motorji. Ni pomembno, kakšne motorje 
imajo člani kluba, pomembno je, da so po 

duši in srcu motoristi, da radi pomagajo 
drug drugemu in se družijo tako med se-
boj kot z drugimi podobno mislečimi. 
Tako tudi ni čudno, da so besniški motori-
sti že kmalu po ustanovitvi pripravili prvo 
moto srečanje, ki je zadnja leta zaslovelo 
po zanimivih motorističnih igrah in največ-
krat tudi po dežju. 
Besniški Raubritterji, ki jih vodi Robert Kni-
fic, moto zbor pripravljajo tudi ta konec 
tedna, kot vedno pa poleg dobre družbe 
obljubljajo zabavne motoristične igre, 
glasbo, dobro hrano in pijačo. Seveda na 
letos že 9. srečanje poleg motoristov iz 
Slovenije in tujine vabijo vse prijatelje in 
sokrajane, ki ni nujno, da se pripeljejo z 
motorji. Vseh so na letnem druženju ve-
dno veseli.

Na srečaNju v BesNici se vedNo zBere veliko motoristov.
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Najbolje tečem na krvavice in repo

Iz Spodnje Besnice je doma Janez Ferlic, ki je zagotovo več kot 
prepoznavna “blagovna znamka”, kadar govorimo o tekaških maratonih.

Suzana P. Kovačič

Katero tekaško »oviro« ste nazadnje 
premagali?
“Zadnja tekma je bilo državno prvenstvo 
v maratonu v Radencih, ki sem jo nav-
kljub krčem in dehidraciji končal s časom 
2:56:43. Nastopil sem precej utrujen od 
letošnjih tekem, saj sem v petih tednih od-
tekel maraton na Dunaju, kjer sem dosegel 
odličen čas 2:39:02, nato sem bil v začetku 
maja za tempo tekača Neži Mravlje na ma-
ratonu v Salzburgu. Teden dni kasneje sem 
se udeležil še teka trojk v Ljubljani na 29 
kilometrov, kjer smo zmagali v kategoriji 
mešanih trojk. Bil sem v ekipi z našo odlič-
no maratonko Nežo Mravlje in kolegom 
Boštjanom Potočnikom iz Zminca.”

Pravijo: “To je tisti “ta veliki”, ki samo 
teče in ni važno, ali je trideset stopinj 
v plusu ali snežni metež sredi januarja 
krepko pod ničlo.” Kdaj ste začeli teči?
“V osnovni šoli sem bil petkrat prvak šole v 
krosu, po koncu srednje šole je sledil pre-
skok na dolge proge, tudi gorske teke, v 
zadnjih letih pa sem se posvetil predvsem 
maratonskim preizkušnjam.”

Kakšen je Janez Ferlic “v številkah”: po 
številu udeležb na tekmovanjih, oseb-
nih rekordih …?
“Sem rekreativec na najvišji ravni, saj je ob 
redni službi in drugih obveznostih težko biti 
še profesionalni maratonec. Vseeno sem v 

zadnjih letih nanizal kar nekaj lepih rezulta-
tov na polmaratonih in maratonih. Odlično 
sem odtekel maratone v Trevisu, Milanu, 
Pisi, Dunaju, Berlinu, Reggiu Emilii, Mugellu 
... Kot največji uspeh si štejem, da sem kla-
sičen maraton odtekel trikrat pod dvema 
urama in štiridesetimi minutami, najhitreje 
marca leta 2009 v Trevisu, kjer sem v nalivu 
ciljno črto prečkal v 2:36:14. Letno ponavadi 
odtečem štiri maratone in prav toliko pol-
maratonov ter še kakšno krajšo tekmo.”

Maratonski tek je preizkus vztrajnosti, 
volje, premagovanja bolečin in naporov. 
Kateri se vam je najbolj vtisnil v spomin?
“Res je. Maratonec mora biti klen, vzdržljiv 
in nepopustljiv. Na bolečine, dolgotrajne 
stiske in izčrpanost moraš biti vedno pri-
pravljen in se tega navaditi. Trikrat sem te-
kel maraton Reggio Emilia v Italiji in tja se 
bom z veseljem vračal. Gre za lep maraton 
v decembru po pokrajini Emilia Romagna. 
Vedno se tam srečam tudi z italijanskimi 
kolegi, kjer me lepo sprejmejo in si vedno 
rečemo: “Ci vediamo prossimo anno,” v pre-
vodu: se vidimo prihodnje leto. Izredno ve-
ličasten pa je bil maraton v Berlinu.”

Tečete tudi supermaratone?
“Specializiran sem na maraton, ultrama-
ratoni me ne zanimajo, saj gre za povsem 
drug pristop. Od daljših tekov sem prete-
kel maraton Zagreb-Čazma v dolžini 61 ki-
lometrov in 50 kilometrov dolgo tekmo Pi-
stoia-Abetone po gričih in hribih Toskane.”
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Kdo vse je del vaše ekipe?
“Sem sam svoj trener, občasno prebiram 
strokovno literaturo, še največ pa se naučim 
v pogovorih s sotekači, ki imajo vsak svoje 
izkušnje in smernice, kako in kaj. Recepta za 
popoln nastop v maratonu pač ni. Pri pre-
hrani ne kompliciram, saj glede na napore 
in dolžino treningov lahko zaužijem precej 
hrane. Lahko pa povem, da najbolje tečem 
pozimi na domače krvavice in repo.”

Kako je s sponzorji?
“Vse stroške si krijem sam, niti nočem, da 
bi bil odvisen od kakšnega sponzorja in 
drugih virov, saj gre za moje veselje. Redna 
služba je seveda nujna, s kakšnim dodatnim 
delom pa je treba zaslužiti še kakšen evro. “

Tudi sami organizirate tekaška tekmo-
vanja …
“Največje tekme, ki sem jih organiziral, so 
bili Tek na Jošt, Tek na Špičasti hrib, Tek Go-

renjskega glasa v Preddvoru in Tek po uli-
cah Kranja. Letos skupaj s kolegom 10. juni-
ja organizirava Trbojski polmaraton ali Tek 
dveh mostov, Delavskega in Zbiljskega.”

Ste tudi tekaški trener.  Kaj svetujete za-
četnikom? Zakaj je dobro teči v skupini?
»Tek v skupini je dober zato, ker začetnika 
preprosto potegne. Fino je, ker je veliko 
različnih tekačev in vsak ima svoje izkuš-
nje, ki jih deli z drugimi. Vsekakor je po-
trebno tudi “trenerjevo oko”, ki tek pred-
stavi z malce bolj strokovnega stališča.«

Kaj vas še veseli, še kak drug šport ali 
kaj drugega?
»Z maratonom doživim veliko lepega, še 
posebej ko se s kolegi odpravimo v tujino. 
Takrat imamo za zraven vedno še malce 
izleta. Najlepše nam je v Italiji. Poleti se ob-
časno podam na kolo ali v hribe in seveda 
tudi na morje.«

jaNez Ferlic / Foto: Rožle Bregar
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Najraje ima hribe
 
Gregor Šifrer iz Sp. Besnice svoj prosti čas najraje posveča delu v kranjski 
GRS, plezanju, teku, turnemu smučanju in kolesarjenju, domačini pa ga 
poznajo tudi po folklori in petju.

Jasna Paladin

Gregor Šifrer je športnik po srcu, in čeprav 
takoj skromno pripomni, da je zgolj mali 
človek in da njegovo življenje res ni nič 
posebnega, se izkaže, da je dejavnosti, ki 
jim ob službi in drugih vsakodnevnih ob-
veznostih posveča svojo energijo in prosti 
čas, kar nekaj.
Da mu je všeč šport, se je izkazalo že v 
osnovni šoli, ko je pet let treniral hokej. »V 
srednji šoli je nato sledilo obdobje, ko se 
mi je zdelo pomembno vse drugo, le šport 
ne, in sem kot dolgolasec raje poslušal me-
talsko glasbo. A tudi ta leta so minila in v 
začetku svojih dvajsetih sem nato dobil 
preblisk in se prvič povzpel na Triglav, kar 
pa se je izkazalo za začetek moje dolgo-
letne povezanosti s hribi,« pravi 36-letni 
Besničan, ki je po srednji šoli elektro smeri 
dokončal študij ruščine in zgodovine, za-
poslen pa je v Iskratelu. Ker je s prijatelji 
po hribih hodil vse pogosteje in se sem in 
tja lotil tudi kakšne lažje plezalne smeri, se 
je odločil pridružiti alpinističnemu odseku 
kranjskega planinskega društva, a le zato, 
da bi se za lastne potrebe naučil rokovati 
z vrvjo, varovati in plezati. »Večjih ambicij 
v alpinizmu takrat nisem imel, a po deset-
letju druženja z gorniki so me v svoje vrste 
povabili kranjski gorski reševalci, eden od 
pogojev pa je bil tudi izpit za alpinista, ki 
sem ga opravil pred nekaj leti,« pravi in 

priznava, da vidnejših vzponov nima, prav 
tako ni bil na nobeni odpravi v tujih gor-
stvih, je pa za lastni užitek preplezal nekaj 
smeri po Evropi. Preprosto ima rad hribe, 
ki jih pozimi navdušeno odkriva tudi kot 
turni smučar. 
Več kot deset let je bil tudi aktiven plesa-
lec v Folklorni skupini Sava Kranj, s katero 

"Ne postavljam si tekmovalNih 
ciljev, preprosto rad plezam iN 
hodim v hriBe," pravi GreGor šiFrer, 
ki Ga veliko BesNičaNov pozNa tudi 
po tem, da jim je Nekoč kot poštar 
razNašal pošto. / Foto: Jasna Paladin
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je obiskal tudi Kitajsko in Nepal, prav tam 
pa je pred dvema letoma preskočila iskri-
ca ljubezni med njim in Tanjo, s katero se 
bosta kmalu poročila. »Večkrat se rad po-
šalim, da sem moral na drugi konec sveta, 
da sem spoznal punco iz Bitenj,« pravi Gre-
gor, ki s Tanjo deli svojo ljubezen do hribov 
in športa. Aktiven plesalec zdaj ni več, saj 
za vse preprosto ni časa, je pa pred letom 
in pol odkril še enega od svojih talentov – 
petje. Čeprav ni nikdar prej pel v pevskem 
zboru, so ga člani KUD Sejalec povabili k 
sodelovanju pri spevoigri Kovačev štu-
dent, kjer je prevzel vlogo kovačevega sina 
Janeza. »Aleš Leben, ki si je zamislil izved-
bo te spevoigre, me je slišal peti na šrangi 
pri sosedi in preprosto sem si rekel – zakaj 
pa ne,« se spominja te izkušnje, vendar 
zdaj ne poje nič več. Se je pa pred dnevi 
s soigralcema iz te igre udeležil teka trojk 
v Ljubljani, kjer so svojo ekipo, s katero so 
morali preteči devetindvajset kilometrov, 

poimenovali prav Kovačev študent. Tek je 
še eden od Gregorjevih priljubljenih špor-
tov in v prihodnjih letih si želi preteči tudi 
pravi maraton, a za to bo moral teku po-
svetiti še več časa. 
To pa bo težko, saj se poleti rad usede tudi 
na kolo, s katerim je pred leti prekolesaril 
že Albanijo in Makedonijo, pa tudi jadranje 
pride na vrsto vsako leto. Bi v vseh teh de-
javnostih lahko izpostavil tisto najljubšo? 
»Težko, saj sem aktiven na več področjih, 
nikjer pa ne izstopam. Saj ni časa za vse, 
pa tudi tekmovalen nisem prav preveč. 
Preprosto sledim svojim željam in ciljem. 
A vseeno mi hribi pomenijo največ. Tudi 
zato sem se letos še bolj posvetil delu v 
gorski reševalni službi in aktivnostim v 
okviru alpinističnega odseka, kar se mi zdi, 
da bo ostalo moja stalnica povezanosti s 
športom. Kot gorski reševalci moramo biti 
namreč ves čas dobro fizično in psihično 
pripravljeni,« še zaključi Gregor Šifrer.

GreGor šiFrer v eNi od priljuBljeNih steN / Foto: osebni arhiv
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Foto utrinki iz prireditve 2011
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Oglasi

Krajevna skupnost 
Besnica

Za srečelov in otroško zabavo so prispevali: 
Iskra Mehanizmi Lipnica, PAB Naklo, Market Resman Naklo, Trgovina Korotan Struže-
vo, Avtoservis Sušnik Zg. Besnica, Gostilna Pr' Jazbcu, Torles Zg. Besnica, Kmetijska 
zadruga Sloga Kranj, Mobitel, Petrol, Eurocom, Tiskarna Mesec, Zavarovalnica Adri-
atic Slovenica, Mercator, Klevi, d. o. o., Tehniški muzej Slovenije, Vodni park Bohinj, 
Moitoi, d. o. o., Mladinska knjiga Založba d. d. 
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Selo 86/a, 5262 Črniče, Slovenija
Tel.: +386 (0)5 36 66 574, Fax: +386 (0)5 36 84 589  

GSM: +386 (0)31 611 638, E-mail: info@rutarharmonika.com
Internet: www.rutarharmonika.com

Matej Florjančič s.p.

Podbrezje 96,  
t: 041 730 910

Splača se biti 
naročnik  
Gorenjskega 
glasa

Z naročnino prihranite 10, 20 ali celo 25 
odstotkov! Čaka vas tudi darilo in kup  
drugih ugodnosti.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov 
in skupaj bomo potovali, tekli, kolesarili, se 
udeleževali zanimivih predavanj, kupovali 
cenejše knjige ...  Veseli vas bomo!

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: 
narocnine@g-glas.si
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