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Uvodnik

Harmonika ogreje nam srce
Prvo nedeljo v juniju postane Besnica središče glasbe. In to prav
posebne glasbe, ki je za vsako uho, saj prihaja od zelo ljudskega in
hkrati za igranje zelo zahtevnega instrumenta – harmonike. Mojstri muzikantje znajo izvabiti viže vsake vrste: narodno, ponarodelo, priredbe zabavne glasbe pa tudi kaj bolj klasičnega. In samo
zares navdušeni in nadarjeni ter z glasbo v prstih pridejo na gorenjsko tekmovanje v Besnico. Letos že šestindvajsetič, deveto leto
pa se pridružuje tudi Mednarodno tekmovanje harmonikarjev za
pokal Kranja.
Tradicija je dolga in vredna vsega spoštovanja. Seveda kot pri vseh
stvareh tradicijo in privlačno prireditev naredijo prizadevni ljudje.
V Besnici so to člani in podporniki Turističnega društva Besnica, ki
so glasbenemu dogodku ter promociji kraja in občine zvesti od samega začetka. Med njimi so strokovni vodja Janez Fabijan, predsednik društva Mihael Sušnik, ki je odgovoren za izvedbo prireditve,
in soproga Milena Šušnik, ki opravi vsa tajniška dela. Zato hvala in
pohvala, ker imate prireditev v srcu.
»Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesni obraz, svoj živi pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim
in spominom brez števila; in vsaka pesem je doživljaj, ki ostane
v duši neizbrisljiv,« je zapisal že Ivan Cankar in lepo povedal, da
je gradnik našega počutja in dobrega razpoloženja tudi glasba.
Tako navdušujoča je tudi vsakoletna besniška harmonikarska
prireditev.
Koliko harmonikark in harmonikarjev pričakuje Besnica letošnjega 4. junija? Organizatorji pravijo, da okoli šestdeset, in to vseh
starosti. V vseh teh letih je najstarejši tekmovalec štel devetdeset
pomladi, najmlajši pa dobra štiri leta. Dekleta in žene po udeležbi
na prvenstvu prav nič ne zaostajajo in tudi zmagujejo. Prav tako
navdušuje podatek, da se mladi vedno bolj zanimajo za igranje
harmonike, saj je skupina najmlajših tudi najbolj številna. Naj se
sliši glas harmonike po Gorenjski in Sloveniji.

Boštjan Trilar,
župan
Mestne občine Kranj

VOŠČENKA
Voščenka je priloga Gorenjskega glasa o Krajevni skupnosti Besnica. Prilogo pripravlja uredništvo Gorenjskega glasa. Odgovorna urednica: Marija Volč
jak, urednica: Suzana P. Kovačič, telefon: 04/201-42-00, faks: 04/201-42-13, e-pošta: info@g-glas.si, tehnični urednik: Grega Flajnik. Izdajatelj: Gorenjski
glas, d. o. o., Bleiweisova cesta 4, Kranj; priprava za tisk: Gorenjski glas; tisk: Tiskarna Nonparel, d. o. o.; distribucija: Pošta Slovenije. Voščenka, številka 1,
je priloga 43. številke Gorenjskega glasa, ki je izšla 30. maja 2017. Naklada je 900 izvodov. Prejmejo jo vsa gospodinjstva v Krajevni skupnosti Besnica.
KRAJEVNA SKUPNOST BESNICA, DVOR 2, 4201 ZGORNJA BESNICA
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Nagovor predsednika Sveta KS Besnica

Aktivnosti sveta
krajevne skupnosti Besnica
Krajanke in krajani Krajevne skupnosti Besnica, pred vami se nahaja nova
številka Voščenke, ki jo za vas vsako leto izdaja in pripravlja Krajevna
skupnost Besnica v sodelovanju s Turističnim društvom Besnica.
Primož Bavdek, predsednik sveta KS Besnica

Prestavil vam bom
pregled zanimivo
sti in dogodkov v
naši krajevni sku
pnosti. V kratkem
času se bo začela
gradnja pločnika
v Spodnji Besnici,
bila pa je tudi že
odmerjena zemlja
PRIMOŽ BAVDEK
za gradnjo nasle
dnjega pločnika, in sicer v Spodnji Besnici
pri gasilskem domu, kje pa bo zgrajena
tudi nadstrešnica za avtobusno postajali
šče v smeri Kranja ter narisan prehod za
pešce za varno prečkanje ceste. Na ne
varnih odsekih cest smo postavili cestna
ogledala za bolj varno vključevanje v pro
met. Pri slapu Šum se vgrajuje razgledna
ploščad za boljši dostop, ogled in razgled
slapa Šum, čaka pa nas še popravilo učne
poti na Rovnik (polomljene table in klo
pi). Po celotni krajevni skupnosti je oz. se
gradi optično omrežje, kar je seveda veli
ka pridobitev za našo krajevno skupnost.
Pridobili smo tudi brezplačno internetno
omrežje Kranj Open (dve uri na dan za
stonj), trenutno je postavljeno v Zgornji
Besnici pri gostilni Jazbec. Postavili pa jih
bomo še na treh lokacijah, in sicer v Spo
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dnji Besnici pri osnovni šoli, gasilskem
domu in pekarni. Seveda pa bo letos naša
največja pridobitev novo otroško igrišče
pri OŠ Besnica, namenjeno bo vsem otro
kom.
Letos smo tudi že izvedli čistilno akcijo
skupaj z OŠ Besnica, PGD Besnica in TD Be
snica. Organizirali smo tudi pohod na Špi
časti hrib, na katerem smo zamenjali vse
lesene dele klopi in miz, ki so bile močno
dotrajane. Tudi letos smo se udeležili Žu
panovega teka s številno ekipo naše kra
jevne skupnosti.
Torej, kot vidite, smo in bomo izpeljali
kar nekaj večjih projektov, ki bodo v na
slednjih letih izboljšali kakovost bivanja
v naši krajevni skupnosti. Kljub temu nas
čaka še veliko dela, vendar verjamem, da
bomo skupaj naredili našo krajevno sku
pnost še lepšo in bolj funkcionalno za vse
krajanke in krajane kot tudi za naše obi
skovalce.
Zahvaljujem se vsem društvom v naši kra
jevni skupnosti ter njihovim članom, ki s
svojim prostovoljnim delom maksimalno
prispevajo k razvoju in ureditvi naše kra
jevne skupnosti.
Zahvaljujem se županu Boštjanu Trilarju
in njegovi ekipi na MO Kranj za veliko
podporo in odlično sodelovanje tudi za
vnaprej.

Aktualno

Dragocen vir pitne vode
Anton Potočnik, Vodovodna zadruga
Zgornja Besnica

V Zgornji Besnici imamo resnično veliko
srečo, da so naši izviri za zdaj dovolj kvali
tetni in vodnati. Isti dovod vode uporablja
mo tako za pitje kot za zalivanje. Za marsi
koga, še posebno tujce, je to nepojmljivo
… da tako razsipno delamo s pitno vodo.
Vendar tako je. Le ob okvarah ali res veliki
predpraznični porabi, ko vse gospodinje
čistijo, perejo zavese, gospodarji splaku
jejo avtomobile ... smo občasno ostali s
praznimi vodnimi rezervoarji. Moramo
se pa zavedati, da se lahko kaj hitro vse
spremeni. Če bodo izviri onesnaženi, če
bo kakšna nesnaga dosegla podtalnico in
podzemne vodne poti, bo tudi v naši lepi

dolini marsikaj drugače. Določene scenari
je lahko predvidimo, zato se člani Vodovo
dne zadruge trudimo, dograjujemo in re
dno obnavljamo celoten sistem. Lani smo
zamenjali cev v Novi vasi v dolžini 250 me
trov in dodali en hidrant za zagotavljanje
požarne varnosti. Na primarnem dovodu
smo zamenjali staro salonitno cev z novo
alkatensko cevjo večjega premera. Na ce
lotnem območju našega vodovodnega
sistema zdaj ni več salonitnih cevi. Manjše
okvare in dela smo izvedli karseda nemo
teče za uporabnike vode. Naš cilj je, da čim
redkeje pride do okvar ali neravnovesja
med dotokom in porabo, a to se je in se bo
še dogajalo. Na vsak način pa želimo, da se
vsi problemi rešujejo v okviru Zadruge.

V Besnici je velika otroška zabava
Mojca Trojar

Zdaj že tradicionalna otroška zabava pod
velikim šotorom pred šolo v Besnici je lani
gostila več kot 200 nadobudnežev, ki so
polni energije in zvedavosti prihiteli na pri
zorišče in prevzeli vajeti v svoje roke. Starši
so lahko v miru klepetali, medtem ko so se
njihovi najmlajši celo popoldne neutrudno
zabavali. Nekateri so se zavihteli na poga
njalčke in preizkusili spretnosti na poligonu.
Pravo malo čarovniško doživetje je bila de
lavnica kemija čarovnija, kjer se je vse kar
kadilo in brbotalo od zanimivih poizkusov,
ki so jih pripravili dijaki Gimnazije Kranj s
profesorico Petro Flajnik. Skupina bernskih

planšarjev je potrpežljivo prevažala naše
male navdušence, ki so jih ves čas božali
in crkljali. Ni manjkalo niti glasbe in ple
sa, najdaljša vrsta pa je bila pred čudežno
mizo Pike Nogavičke. Na voljo je bil tudi
frizerski kotiček pa ustvarjalne delavnice
s Piko in Tomažem. Ves čas velike otroške
zabave je potekal tudi srečelov z več kot
200 dobitki. Našteli smo več kot dovolj ra
zlogov, da pocukaš za rokav svojega naj
boljšega prijatelja in tudi letos postaneta
del največje otroške zabave daleč naokoli.
S seboj vzemita nahrbtnik dobre volje in
veliko vrečo smeha. In še skrivni namig …
na zabavo pride letos tudi volk s čredico
kozličkov in neustrašni gasilci. Se vidimo!
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Jubilej

Sto let šole v Podblici
Naša šola je postavljena pod vasjo, na prelepem kraju, skrita očem.
Vsakdo, ki nas prvič obišče, občuduje dobro izbrano mesto. Tu so vse
učilnice narave blizu: travnik, sadovnjak, polje in gozd. Šola je prva tri leta
drugi dom učencem z Jamnika, Podblice, Nemilj in Njivice.
Anica Kordež, vodja PŠ Podblica

Zadnjih štirinajst let je bilo šoli v Podbli
ci kar naklonjenih. Pridobili smo igrišče,
novo streho, okna, centralno ogrevanje,
kombiniran štedilnik, preuredili smo malo
telovadnico in jedilnico. Zahvaliti se mo
ramo vodstvu šole, gospodu ravnatelju
Pavlu Srečniku, in krajanom v okviru kra
jevne skupnosti, ki so imeli razumevanje
za naše potrebe in so želeli, da bi se šola
razvijala. S pomočjo donatorjev (športno
društvo, krajevna skupnost, Sandi Lovše,
starši) smo dobro, sodobno opremljeni s
pripomočki in računalniško tehnologijo. A

tisto, kar največ šteje, so prijateljski odnosi,
ki jih želimo razvijati, so navajanje na delo
in prizadevanje za čim boljše rezultate.
Trudimo se, da bi prav vsak učenec prido
bil primerno podlago za nadaljevanje šo
lanja. Hvaležna sem vsem sodelavkam, ki
so mi bile v pomoč pri pouku in v oddelku
podaljšanega bivanja. Rada se spominjam
obdobja, ko je bilo na šoli toliko učencev,
da sva poučevali dve učiteljici. Ob dobrem
sodelovanju smo ustvarjali nove zgodbe,
nepozabna doživetja ob gledaliških pred
stavah, ki jih je režirala učiteljica Metka
Herman. Ponosni smo bili ob zmagah pri
zbiranju pločevink in sajenju sadnih dre

UČENCI Z ANICO KORDEŽ IN ZINKO ŠOLAR / Foto: Tina Dokl
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Jubilej, župnija
ves za šolo. Vesela sem, da delam s tako
prijetno sodelavko, našo kuharico Zinko
Šolar, ki je vedno pripravljena pomagati in
z otroki ustvarja uporabne izdelke. Pri roč
nih spretnostih razvijajo občutek za potr
pežljivo, vztrajno in estetsko oblikovanje.
Pridno ureja šolsko okolico, skrbi da je šola
čista ter okrašena z rožami. Pomaga pri
urejanju visoke grede, si prizadeva, da bi
radi jedli domačo zelenjavo. Kuha najbolj
ša kosila na svetu, na šoli je že 24 let.
Voščila učencev ob visokem
jubileju šole
Maruša Bešter: „Želim, da drugo leto pride
veliko učencev. Da bi otroci vsa leta čuvali
stare stvari, da bi dolgo zdržala. Želim, da
se učenci ne bi pretepali, jezikali, ugovarja
li, da bi se imeli radi.“
Katarina Pogačnik: „Draga šola! Želim, da boš
še naprej tako zabavna, poučna in vesela.
Upam, da bodo otroci dobivali same petke in
bodo pridni. Tudi če si tako stara, si še vedno
lepa. Upam, da bodo kosila in malice vedno
tako dobri. Vse najboljše za tvoj rojstni dan!“
Klemen Rihtaršič: „Šola, voščim ti za po
membno obletnico vse najboljše, da boš
dolgo zdržala, ohranjala pridne učence in
dobila veliko pridnih otrok. Želim ti vse do
bro, kar le lahko.“
V petek, 16. junija, ob 17. uri
bo praznovanje stoletnice šole
v Podblici. Na tamkajšnjem
šolskem igrišču se bodo
predstavili Podružnična šola
Podblica skupaj z matično
Osnovno šolo Stražišče, Krajevna
skupnost Podblica, Murnovi
godci in KUD Mali vrh Nemilje Podblica. Prisrčno vabljeni!

To čudovito leto
Andrej Jemec, župnik v Besnici

Tudi v tretjem letu župnikovanja v besniški
župniji je bilo zelo živahno. Kljuke vrat v
župnišču, stari mežnariji in v vseh cerkvah
so zelo pogosto sprejemale vedno nove
goste. Odmevna je bila obnova misijona, v
okviru katere smo gostili alpinista Štremflja
ter izvedli lepo obiskan oratorijski dan za
naše otroke. Tudi poletni oratorij je še dol
go odmeval v naših srcih. Prečudovito je
bilo romanje v Srbijo in Makedonijo v času
prvomajskih počitnic. Življenje župnije sta
zaznamovali tudi slovesnosti svete birme
in prvega svetega obhajila. Najbolj pa me
veseli veliko število porok v zadnjih letih,
predvsem na Jamniku pa tudi v obeh cer
kvah v Besnici. V maju smo gostili tudi pri
trkovalsko srečanje za celotno Gorenjsko.
Brez srečanj za mladino, zakonce in starejše
tudi ne gre. Lepa skupina ministrantov obli
kuje čudovita bogoslužja, v prostem času
pa se družimo na izletih in na počitnicah v
Izoli. To leto je zaznamovala tudi 20-letni
ca mešanega pevskega zbora Sveti Tilen,
z veseljem čakamo tudi letni koncert mla
dinskega zbora Utrip. V letošnjem letu je bil
ustanovljen še četrti zbor za ljudsko petje.
Da pa postajamo bolj globalna družba, na
kazujejo odlično obiskani tečaji angleškega
jezika v našem župnišču.
Projekt novega ogrevanja se letos zaključu
je. V župnijski cerkvi smo poskrbeli za novo
ozvočenje in razsvetljavo. V prihodnjem letu
pa nas čaka streha na »balkonu Gorenjske«.
Ko smo v maju, tem čudovitem mesecu,
skupaj kot družina potovali od znamenja do
znamenja k Šmarnicam, človek lahko začuti,
kako pomembna je naša povezanost.
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Dediščina

Gostilne od Kranja do Jamnika
Včasih je vsaka vas imela svojo gostilno, v Besnici jih je bilo še več.
Miha Sušnik

Beseda gostilna pomeni gostinski lokal,
kjer gostom postrežejo s hrano in pijačo,
pripravljeno za takojšnje uživanje. Prve
gostilne so poznali že Rimljani. Najstarejša
še delujoča gostilna na Slovenskem se
imenuje Gastuž. Deluje v sklopu muzejske
ga kompleksa v Kartuziji samostana Žice.
Nastala je v 15. stoletju, leta 1467. Gos
tilne so bile predvsem ob tovornih poteh.
Včasih so tovor prevažali z vozmi, zato so
imele vse gostilne priveze za konje in kori
to s tekočo vodo za živino, ob bolj promet
nih cestah pa tudi hlev in prenočišče za
»furmane«.
Včasih so rekli, da je gostilna tam, kjer Bog
roko ven moli.
Tudi v Besniški dolini imajo gostilne bo
gato tradicijo. Vse so stale ob glavni cesti,
da so se potujoči lahko v njih okrepčali.
Po vseh teh gostilnah so stregli vedno
domači.
Po starih zapiskih je bila prva gostilna na
poti iz Kranja v Besnico pri Jerci, druga pa
pri Vilfanu na vrhu podvoza na Gorenji
Savi. V nekih zapisih sem zasledil, da je bila
tudi pri Kosarepu, tam naj bi imeli zelo lep
vrt.
Naslednja je bila pri Benku pod Benkov
im klancem v Rakovici. Ta klanec je na
Pešnici. Čez most se zavije desno v strm
klanec, ki pelje na staro Pešnico (stara
cesta). Benkova gostilna je bila prodana,
kupil jo je trgovec Indihar, po tem se je
gostilna imenovala pri Indiharju. Na tem
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delu so zaradi strmega klanca že v času
besniškega župana Žnidarja prestavili ces
to na sedaj obstoječo traso. V to gostilno
so hodili tudi obiskovalci z druge strani
Save, ki jih je mlinar s čolnom pripeljal čez
reko in potem nazaj.
V Sp. Besnici je bila gostilna pri Mehavu.
Takrat je bila cesta speljana še čez dvorišče.
V Zg. Besnici je bila dolga leta uspešna
gostilna pri Štihelnu v naselju Čepulje in je
delovala do leta 1957. Ko se je začel graditi
Zadružni dom, je bila v njem predvidena
tudi gostilna. V domu je bila gostilna odpr
ta leta 1954 in deluje še danes. Zanimivo
je, da se je do danes zamenjalo veliko
gostilničarjev. Štihelnova gostilna je bila
zelo mogočna. To se vidi še danes po ve
liki enonadstropni stanovanjski stavbi z
dvema freskama na pročelju in z napisom
Gostilna pri Korlnu. Tako se je imenovala
pred sto petdesetimi leti. Zadnji lastnik
je bil Jože Knific. Veliko gospodarsko po
slopje je bilo posebej. Jože je bil strasten
lovec in pohodnik. Pri osemdesetih letih
je bil še na vrhu Triglava. V njegovi gos
tilni so se zbirali imenitni Kranjčani: Hlebš,
Levičnik, Rangus, Vajt, Bučar, Fajdiga, Mo
hor in drugi. Štihel je šel večkrat kar sam
s svojim zapravljivčkom ponje v Kranj. Pri
njem so dobro jedli in pili včasih kar dva
dni. Imel je tudi lepe konje. Bil je dobro
glasbeno podkovan, bil je organist in pe
vovodja. V gostilni je kar sam poskrbel
za glasbo. Zadaj za hišo je bilo kegljišče
s pokrito uto, ki je tudi pritegnilo obis
kovalce. Štihel je bil dober gospodar.

Dediščina

ŽNIDARJEVA GOSTILNA, NA KONJU JE GOSPODAR GOSTILNIČAR JANEZ PAPLER.

Za pomoč pri delu na polju, v hlevu in v
kuhinji je imel dekle. V gostilni so postregli
z vinom, pivom, žganjem, moštom, kra
helnom (brezalkoholna pijača, zmes med
moštom in oranžado v posebni steklenički
s pokrovčkom za večkratno uporabo),
»kokto« in malinovcem. Od jedi je bila na
voljo zaseka, klobase, golaž, včasih pa tudi
v peči pečeno meso, največkrat divjačina.
Vino je gostilničar kupoval pri Grajzarju
na Primskovem. Grajzar je bil trgovec z vi
nom in je imel skladišče tako veliko, da so
njegovo vino »furmani« razvažali prav do
Dunaja.
Naslednja mogočna gostilna je bila pri
Žnidarju, katere lastnik je bil Janez Papler.
On je bil župan več kot 20 let. Veliko zaslug
ima za izgradnjo ceste od Zg. Besnice do
Nemilj. Do takrat cestne povezave ni bilo.
Cesto so speljali ob potoku Nemiljščica.
V Pokornovi zgodovini je zapisano, da je
stala 5000 kron. Šele po tej cestni povezavi
je kranjska občina pridobila vasi Nemilje,

Njivica, Podblica in Jamnik. Takrat je
občina obsegala od avstrijske meje do
Jelovice. Janez Papler je bil zelo sposoben
in inteligenten. Veliko je naredil za Besnico.
Prestavil je tudi cesto, ki je vodila iz Čepulj
po strmem Udirjevem klancu proti Vidmu
na obstoječo bolj položno traso po Potoku
mimo njegove gostilne, in tako pridobil
goste. Žnidarjeva gostilna je bila prijazna
za vse ljudi, tudi za preproste Besničane.
Tam se je tudi plesalo, tako piše župnik
Pokorn v svoji zgodovini, vendar samo
za novo leto, na štefanovo, za pusta in za
semenj, to je prvo nedeljo v septembru,
druge dni se ni smelo. Župnik Pokorn je
bil proti plesom na vasi. V Žnidarjevi gos
tilni so imeli tudi »pojoči kostn« (glasbeno
omaro). V omari sta bila dva valjčka, na
vsakem so bile štiri viže na eno stran in štiri
na drugo, skupaj je bilo 16 viž, med njimi
Radetski marš, Hej Slovani, Beksl in druge.
Ko so plesali, je dal vsak plesalec za vižo,
vrgel je denar v boben. Tako ni bilo treba
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Dediščina, turistično društvo
gostilničarju skrbeti za živo glasbo. Imeli
so tudi kegljišče. Od jedi so imeli na voljo
zaseko in suhe klobase, kuhali so pa tudi
golaž.
V obe gostilni so Besničani radi zahajali ob
nedeljah po maši, predvsem moški, in tam
moževali. V gostilnah se je tiste čase izve
delo veliko novega.
V Čepuljah pa je bila nekdaj tudi Bankova
krčma, ena najstarejših gostiln v vasi, saj je na
lesenem stropu v hiši zapisana letnica 1744.
Znana je bila predvsem po tem, da je vanjo
zahajal rokovnjač Dimež. V hiši je bila v kotu
miza, v kateri je bilo vrezano ime Dimež. Kdo
je bil lastnik gostilne, ni znano. Govori se, da
so odšli na Koroško in se niso več vrnili.
Naslednja gostilna je bila v Nemiljah Na
Razpokah, kjer so postregli z domačo hra
no in pijačo. Ta gostilna deluje še danes,
znana je po dobri domači hrani.
V Podblici je bila gostilna pri Pogačniku, ki
je bila znana poleg domače hrane tudi po

brinjevcu. Tja so zahajali domačini in pre
bivalci okoliških vasi.
Zadnja gostilna pa je bila na Jamniku pri
Pstotarju. Tja so radi zahajali Kroparji,
Dražgošani in tudi iz drugih okoliških vasi.
Zunaj so imeli kegljišče. V tistih časih so
tovor prevažali največ z vozmi. V posebni
trugi so hrano za konje (največkrat oves)
peljali kar s seboj in so ga jim ob postankih
dali, da niso bili ves dan lačni. Za žejo pa
je bila tekoča voda na koritu pri Indiharju,
Mehavu in v Potoku v bližini Žnidarja.
Včasih so rekli, da je iz Besnice v Kranj
en dan daleč. Ko so predvsem moški šli
z zapravljivčkom po opravkih v Kranj ali
so prevažali tovor, so se, ko so se vračali,
ustavili skoraj v vsaki gostilni na poti domov.
Ljudje vedo povedati, da so konji kar sami
od sebe zavili h gostilni, tako so bili že nava
jeni. Iz zadnje gostilne pred domom pa se je
včasih tudi zgodilo, da je konj kar sam prišel
domov, gospodar pa je ostal v gostilni.

V Besnici jo imajo radi
Milena Sušnik je štirideset let članica Turističnega društva Besnica,
je njihova prizadevna tajnica. Ima še druge talente, od ročnih del,
pevskega posluha do še ene velike ljubezni – urejanja vrta in rož.
Suzana P. Kovačič

Milena Sušnik je upokojena učiteljica in še
danes pri učenju rada priskoči na pomoč
mladim. Tako se njena kuhinjska miza v
domači Zgornji Besnici kaj hitro spremeni v
mizo za učenje. Tudi delo Turističnega dru
štva (TD) Besnica je spoznala najprej skozi
šolo, kot se spominja: „K društvu sem prišla
kot predstavnica šole zaradi medsebojne
ga povezovanja. Ko je soprog Miha postal
10

predsednik TD Besnica, sem v društvu za
čela aktivneje delovati, in lahko rečem, da
sva vsa leta – on kot predsednik, jaz kot
tajnica – delovala usklajeno.“ Milena se
spominja številnih razstav, ki so jih organi
zirali v kraju, nekatere med njimi odmevajo
še danes. Ena teh je bila Besnica skozi čas.
„Hodila sem od hiše do hiše in zbirala raz
stavne eksponate in nagovarjala sokrajane
k sodelovanju. Imam zares veliko srečo, ker
mi ljudje zaupajo. Natančno je bilo seveda

Turistično društvo
treba voditi evidenco, kdo je kaj posodil
za razstavo, saj ima nek predmet lahko za
nekoga izjemno osebno vrednost. Samo
na priložnostni razstavi ob veliki noči smo
imeli razstavljenih več kot sto starih prtov.
Nobena razstava ni ‘kar tako’, treba si je za
misliti, kako bo postavljena, da bo zanimiva
tudi za obiskovalce,“ svojo odgovornost do
tega, kar dela že toliko let s srcem in dobro
voljo, opiše Milena Sušnik.
TD Besnica je v dolgoletni zgodovini go
stilo več kvalitetnih glasbenih skupin. „An
sambel Slapovi so imeli svoj prvi koncert
prav v Besnici!“ se še vedno s posebnim
žarom spominja tega koncerta. Snežilo
je tedaj, pa so pri cestnem podjetju rekli,
da bodo že splužili, če v Besnico pridejo
Slapovi … Milena je poskrbela za urejeno
dvorano, poskrbela, da so vstopnice po
šle. O, prireditev je res bilo veliko, imeli so
polževe dirke s kolesi, prirejali Pod besni
ško voščenko, pa tekmovanja ansamblov v
najboljši priredbi domače viže ...Milena je
seveda nepogrešljiva tudi pri organizaciji
gorenjskega prvenstva harmonikarjev, ki
se vsako leto v tem času odvija v Besnici.
S turizmom se ukvarja zaradi ljubezni do
kraja, kot pove. Skupaj z Mihom sta preda
na dediščini in raziskujeta zgodovino kraja.
„Ohranjanje zgodovine je potrebno za ob
stoj naroda, za obstoj prav vsakega kraja.
Naše generacije niso toliko spraševale star
šev, kako so živeli in kaj so delali, zdaj nam
pa manjka tega. Zato hodiva okrog najsta
rejših Besničanov, da bomo njihove spomi
ne zapisali in jih trajno ohranili,“ je prepriča
no povedala Milena Sušnik, po rodu doma
z Okroglega, ki seveda tudi v Besniški dolini
ceni tako naravne danosti kot vse tisto, kar
je ustvaril človek s svojimi rokami, zagna
nostjo. Meni, da se še premalo pohvalimo s
tem, kaj vse znamo.

MILENA SUŠNIK

TD Besnica skrbi tudi za lepo urejeno oko
lje, zato vsako leto sodeluje na očiščevalni
akciji. Ljudje dajo veliko na podobo kraja,
je prepričana Milena – in s tem misli tudi
na rože, ki krasijo besniške domačije. Ureja
nje vrta in rož je tudi njena velika ljubezen.
Lepo ji to uspeva, kdo ve, morda rož’cam
kdaj tudi zapoje, kot poje pri Mešanem
pevskem zboru sv. Tilna. Njihova članica je
že devetnajst let, skoraj toliko, kot je star
pevski zbor. Zimske večere si krajša tudi z
ročnimi deli: kvačka, plete, veze. In kje lahko
vidimo njene izdelke? Če ne prej, prihodnje
leto na bienalni razstavi v organizaciji KUD
Sejalec. Vse, kar počne Milena Sušnik, poč
ne z velikim veseljem. Z Mihom sta avtorja
zbornika Pojdi z mano v Besnico, ki ga je TD
Besnica izdalo ob 60-letnici. Z velikim vese
ljem skupaj obiskovalcem pokažeta lepote
Besniške doline, vsako leto se najavi tudi ka
kšna večja skupina in Milena jih postreže še
z domačo obaro in žganci. Že zdaj pa lepo
vabi na semanji dan, ki bo na god farnega
zavetnika prvo nedeljo v septembru.
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Plodno kulturno delovanje
Kulturno društvo Jožeta Paplerja Besnica je leta 1908 ustanovil takratni
župnik Frančišek Serafin Pokorn.
Janez Zeni,
predsednik KD Jožeta Paplerja Besnica

Sprva se je imenovalo Katoliško slovensko
izobraževalno društvo, potem Prosvetno
društvo, po osvoboditvi od leta 1945 pa se
imenuje Kulturno društvo Jožeta Paplerja.
Ta gospod je bil njegov zadnji predsednik
pred nemško okupacijo, kot zavednega
Slovenca so ga okupatorji ustrelili v tabo
rišču v Begunjah na Gorenjskem.
Društvo je začelo delovati na klasičnem
področju kulture, to je zborovsko petje,
glasba, kmečke igre. Sprva so bile vse pri
reditve v cerkvah in po kmečkih skednjih,
kasneje pa v novozgrajenem gasilskem
domu, kjer smo še danes, malo tudi v novi
športni dvorani, ki pa za te namene ni naj
bolj funkcionalna.
Bogato kulturno tradicijo nameravamo na
daljevati še naprej. Poleg rednega progra
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ma različnih klasičnih kulturnih prireditev
imamo v programu tudi literarne večere,
ki smo jih do nedavnega prirejali v Hiši
kulture Kolodvor v Sp. Besnici. Še posebej
smo veseli naše Folklorne skupine Ajda z
vsemi tremi starostnimi skupinami, ki pa
je začasno v mirovanju in se pripravlja na
nov zagon.
V zadnjih letih je spet zelo aktivna dram
ska skupina, ki jo ob mentorstvu izkušenih
vodijo mladi.
Za poseben uspeh si štejemo likovne de
lavnice za mlade ustvarjalce. Naši starejši
likovniki se redno udeležujejo likovnih
kolonij ter razstav doma in v tujini. Vsako
letni koledarji predstavljajo našo bogato
naravno in kulturno dediščino. V naslednji
izdaji bodo sodelovali tudi učenci domače
podružnične OŠ, ki bodo predstavili najza
nimivejše zapise o bogastvu narave. Zelo
dejavna je tudi novoustanovljena literarna

Kultura
sekcija, ki kljub maloštevilnemu članstvu
dobro deluje.
V okviru društva delujejo tudi pevski zbo
ri in instrumentalni kvartet Rožnik. Letno
prirejamo celovečerne koncerte, redno so
delujemo tudi pri mašah doma in na Jamni
ku. Skupaj z domačo župnijo ustanavljamo
skupno knjižnico, kot je nekoč že bila. Po
membno je tudi, da smo kolektivni člani
domače Čebelarske družine Besnica. S tem
želimo na najboljši možen način spodbujati
čebelarjenje, še zlasti med mladimi.
Letos praznujemo 20-letnico uspešnega
delovanja Mešanega pevskega zbora sv.
Tilen. Za to počastitev smo izdali tudi Zbor
nik s kronološkim pregledom pomembnih
dogodkov zadnjih 20 let. Zbornik je uredil
neumorni vodja imenovanega pevskega
zbora gospod Janez Fabijan. Močno upamo
na še naslednje plodno umetniško ustvar
jalno obdobje.

Prihodnje leto bomo praznovali 110-letni
co plodnega kulturnega delovanja našega
kulturnega društva, ki je eno najstarejših v
Sloveniji. V počastitev tega dogodka, ki ni
pomemben le za naslovno društvo, ampak
za celo vas, krajevno skupnost in tudi žu
pnijo, bi kazalo združiti moči, vključiti vsa
društva in druge dejavnike in dogodek pri
merno počastiti. Močno upamo in želimo,
da bi s tem ponovno dokazali in pokazali,
kot je to nekoč že bilo, našo složnost, po
vezanost, prijateljstvo in pripravljenost za
skupne cilje in življenje.
Naše kulturno društvo zelo uspešno sode
luje s Podružnično osnovno šolo Besnica,
krajevno skupnostjo, župnijo in turističnim
društvom, s katerimi letno organiziramo več
kulturnih prireditev. Pri tem je treba izposta
viti skrb Mestne občine Kranj, ki nam ob pri
mernih programih zagotavlja pomemben
del denarja za naše kulturno delovanje.

Dvajset let pevskega zbora sv. Tilna
V Besniški dolini se je od nekdaj prepevalo, kar je razvidno tudi iz
zgodovinskega zbornika Zgodovina Besnice pri Kranju, ki ga je v letu
1909 napisal takratni župnik Frančišek Serafin Pokorn ...
Janez Fabijan

... Kot je zapisano v zborniku, je z učenjem
petja besniške mladine začel Jakob Toma
ževic v letu 1869 v takratni besniški šoli.
Vseskozi je bilo v besniški župniji po nekaj
pevskih zborov, ki so z darom svojega glasu
in glasbenega talenta prepevali in ohranjali
kulturno dediščino. Poleg sakralne glasbe
so vsi zbori prepevali tudi posvetne sklad
be. V začetku leta 1997 se je takratni besni

ški župnik Alojz Grebenc odločil ustanoviti
mladinski pevski zbor. Ni bilo lahko. Treba je
bilo najti zborovodja in seveda tudi pevce,
ki bi bili pripravljeni prepevati Bogu v slavo
in čast ob nedeljah in praznikih ter posvetiti
del svojega časa pevskim vajam. Na prvi vaji
7. marca 1997 se je zbralo 20 pevk in pev
cev in zbor je začel z delom pod vodstvom
zborovodja Janeza Fabijan in organista
Aleša Leben. Po enem mesecu intenzivnih
pevskih vaj smo skupaj s pevci cerkvenega
13
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MEŠANI PEVSKI ZBOR SV. TILNA V ZÜRICHU

mešanega pevskega zbora prepevali pri
velikonočni slovesnosti, pri slovesnosti ob
blagoslovitvi novih zvonov pa smo sodelo
vali v združenem pevskem zboru (Cerkveni
mešani pevski zbor, Moški pevski zbor KUD
Jože Papler in novoustanovljeni Mladinski
mešani pevski zbor sv. Tilna).
V prvih letih delovanja je pevski zbor imel
izjemno energijo, zavzetost in navdušenje in
naraščanje števila pevcev je rodilo izjemne
uspehe. Zbor je prepeval na dokaj kvalitetni
ravni zahtevna glasbena dela, včasih tudi v
6- ali celo 7-glasju. Število pevk in pevcev se
je povzpelo na 47. Po letu 2005 pa se je števi
lo pevk in pevcev začelo zmanjševati. Mlade
je življenjska pot vodila v različne smeri in
število pevcev je začelo upadati. Hkrati se je
tudi poprečna starost malce dvignila in zato
smo se preimenovali v Mešani pevski zbor
sv. Tilna. Zadnjih nekaj let v zboru prepeva
okoli 20 pevk in pevcev, ki zavzeto prihajajo
na tedenske vaje in prepevajo pri mašah kot
na prireditvah v domačem kraju in drugod.
V vseh letih delovanja je bil poudarek na
kakovosti prepevanja, širitvi tako sakralne
ga kot tudi posvetnega repertoarja. Prepri
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čani smo, da je tako daljše kot tudi krajše
delovanje posameznika v zboru v vsako
mur pustilo nepozabne spomine.
V dvajsetih letih delovanja smo prepevali
tudi pri mašah in koncertih v več kot dvaj
setih krajih po Sloveniji. S petjem in orglami
smo ponesli slovensko pesem tudi izven
slovenskih meja, in sicer smo prepevali v
Zürichu in Einsiedelnu ob 35-letnici Sloven
ske misije v Švici, na Dunaju pri maši naro
dov, v Vatikanu, v Budimpešti in v Zagrebu.
Veliko je bilo nepozabnih lepih trenutkov
v dvajsetih letih delovanja. Najbolj pa se je
globoko vtisnilo romanje v sveto mesto in
prepevanje v Rimu.
Na predvečer Slomškove nedelje smo
prepevali v Marijini cerkvi v Vatikanu. Na
samo Slomškovo nedeljo smo se udeležili
opoldanskega nagovora papeža Benedik
ta XVI. v Castel Gandolfu, kjer je v sloven
skem jeziku nagovoril besniške pevce:
“Lep pozdrav pevcem župnijskega zbora
iz Besnice pri Kranju in drugim romarjem
iz Slovenije. Naj vam to vaše romanje, ki
ste ga hoteli skleniti v skupni molitvi z
naslednikom svetega Petra, prinese obilje

Kultura
duhovnih sadov. Vam vsem iz srca pode
ljujem svoj blagoslov!”
Naš repertoar je izjemno pester, saj imamo
dvojno poslanstvo: smo tako cerkveni kot
posvetni pevski zbor. Prepevamo skladbe
od obdobja renesanse pa vse do sodobne
glasbe različnih skladateljev – tako sakralne
kot tudi posvetne. V posebno veselje nam
je, da smo lahko v glasbeno zakladnico dali
več kot trideset skladb, ki jih je za MePZ sv.
Tilna napisal besniški rojak prof. Matevž
Fabijan. Trinajst skladb je zbor v letu 1999
skupaj z Založbo Družina izdal v pesmarici S
petjem in orglami slavimo Gospoda.
Prepevali smo ob veselih dogodkih in tudi
trenutkih, ko so se od nas poslavljali naši
najdražji, takrat sta bili pesmi K tebi želim
moj Bog ali Ecce qumodo moritur iustus –
Glej kako umira pravični posrednici med
duhovnim in stvarnim življenjem, kot je
zapisal Ludwig Achim von Arnim.
V zbor, ki deluje pod okriljem Kulturnega
društva Jožeta Paplerja Besnica, je bilo v
dvajsetih letih vključeno sto pevk in pev
cev besniške doline in tudi nekaj pevcev od
drugod. Pevke in pevci so ob orgelski spre
mljavi Aleša Lebna (do januarja 2011) in Ma
tjaža Megliča in ob dveh zborovodjih – Ur
ški (Fabijan) Štampe (v letih 2004 do 2006)
in Janezu Fabijanu – usvojili več kot 240
sakralnih in posvetnih skladb. V dvajsetle
tnem delovanju so prepevali pri več kot 450
mašah in kulturnih prireditvah in za uglaše
no prepevanje izvedli več kot tisoč pevskih
vaj. Pri Mešanem pevskem zboru sv. Tilna
za orgelsko spremljavo skrbi Matjaž Meglič,
zborovodja pa je Janez Fabijan.
V soboto, 6. maja 2017, je Mešani pevski
zbor sv. Tilna izvedel jubilejni koncert, na
katerem je kot gostja sodelovala sopra
nistka Francka Šenk. Pri skladbi Dajte mi
zlatih strun, ki jo je za zbor napisal prof.

Matevž Fabijan, pa sta sodelovali še violi
nistka Alja Puščenik in flavtistka Anja Mo
horič. Povezovalka jubilejnega koncerta je
bila Marija Mohorič.
Na predlog KD Jožeta Paplerja Besnica je
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti po
sameznim članom MePZ sv. Tilna med
koncertom podelil jubilejne značke oz.
priznanja. Za več kot 15 let aktivnega udej
stvovanja na področju ljubiteljske glasbe
ne dejavnosti so zlata Gallusova priznanja
prejeli: Marica Bertoncelj, Marko Fabijan,
Andreja Fabijan, Anica Kordež, Gregor
Mohorič, Martina Mohorič, Marija Moho
rič, Monika Kavčič, Janez Nastran, Zora
Ovsenik, Marjan Papler, Vanja Perne, Pavel
Potočnik, Tajana Puščenik, Marija Sušnik,
Maja Šolar in Urška Štampe. Častna Gallu
sova priznanja za več kot 30 let aktivnega
udejstvovanja na področju ljubiteljske glas
bene dejavnosti so prejeli: Franc Jerala, Ma
tjaž Meglič in Janez Fabijan.
Organist Matjaž Meglič in zborovodja Janez
Fabijan sta prejela tudi nadškofijsko prizna
nje za dolgoletno vodenje pevskih zborov.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Ob
močna izpostava Kranj je podelila jubilejno
priznanje območne izpostave zborovodji
Janezu Fabijan za 20-letno predano in uspe
šno delo na področju vokalnoglasbene de
javnosti. Priznanje je podelila Mija Aleš, pred
sednica sveta Območne izpostave JSKD.
V imenu KD Jožeta Paplerja Besnica pa je
Janez Zeni ob jubileju zbora posebna pri
znanja za dolgoletno uspešno delo v MePZ
sv. Tilna Besnica podelil organistu Matjažu
Megliču in zborovodju Janezu Fabijanu. KD
Jožeta Paplerja Besnica je ob jubileju izdalo
zbornik z naslovom Sem pevec in peti je vse
mi na sveti ... (Josip Hašnik, pesem Pevec) s
podnaslovom Zbornik ob 20-letnici MePZ
sv. Tilna – Besnica1997–2017.
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Tekmovanje

Trojni zmagovalec Primož Gnidovec
Na besniškem tekmovanju 2016 je Primož Gnidovec postal
gorenjski harmonikarski prvak, absolutni zmagovalec za Pokal Kranja
in bil tudi nagrajenec občinstva.
Janez Fabijan

Primož Gnidovec je doma iz Pivke pri Na
klem in končuje prvi letnik izobraževanja
na Srednji tehniški šoli Kranj. Za diatonično
harmoniko, ki jo igra že dobrih osem let, se
je navdušil ob spremljanju narodno-zabav
nih oddaj. Poleg harmonike se preizkuša v
igranju klavirja. Njegov glasbeni mentor je
Janez Fabijan, ki ga spremlja že od prvih
srečanj s harmoniko in je, kot pravi Primož,
njegov vzornik. Primož je s prijatelji ustvaril
skupino Prijatelji, s katerim so tudi s pomo
čjo staršev izpeljali dva koncerta. Zelo rad
pa se udeležuje tekmovalnih odrov. Njegov
prvi tekmovalni nastop se je zgodil prav na
besniškem tekmovanju leta 2010. Najbolj
ponosen je na naslednje uspehe:
• Tretje mesto na 23. Gorenjskem prven
stvu harmonikarjev v Besnici (2014)
•
Gorenjski harmonikarski prvak na 24.
Gorenjskem prvenstvu harmonikarjev v
Besnici (2015)
• Drugo mesto na 7. Mednarodnem tek
movanju za pokal Kranja v Besnici (2015)
• Absolutni zmagovalec tekmovanja Urška
v Sodražici (2015)
• Prvo mesto na tekmovanju harmonikar
jev na Veliki planini (2015)
• Srebrna plaketa na Zlati harmoniki Lju
bečne (2015)
• Zlata plaketa na mednarodnem tekmo
vanju Avsenik (2016)
• Srebrna plaketa na 2. državnem tekmo
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vanju za nagrado Cyrilla Demiana (2016)
•
Gorenjski harmonikarski prvak na 25.
Gorenjskem prvenstvu harmonikarjev v
Besnici (2016)
• Absolutni zmagovalec na 8. Mednaro
dnem tekmovanju za pokal Kranja v Be
snici (2016)
• Nagrada občinstva zlata voščenka na 25.
Gorenjskem prvenstvu harmonikarjev v
Besnici (2016)
• Absolutni prvak na tekmovanju v Lokav
cu (2016)
• Zlato priznanje na mednarodnem tek
movanju Alpe Adria (2016)
• Zlata plaketa na mednarodnem tekmo
vanju Avsenik (2017)
• Zlato priznanje in prvo mesto v svoji sta
rostni kategoriji na mednarodnem tek
movanju Grand Prix Portorož (2017)
• Prvo mesto na tekmovanju v Škocjanu na
Dolenjskem (2017).

Harmonikarji na gorenjskih prvenstvih v letih od 1992 do 2016
Št.

Priimek in ime

Kraj

1

AHAČIČ PATRIK

LOM POD STORŽIČEM

2

AHČIN BOŠTJAN

PRAPROTNA POLICA

3

ALJANČIČ ANDRAŽ

PODBREZJE

4

ANČIMER ANŽE

PREDOSLJE

5

ANŽUR DAMJAN

MEDVODE

6

ARH ŠTEFAN

7
8

do 2014

15

16

Št.

Priimek in ime

Kraj

40

BOGATAJ AMBROŽ

SP. BESNICA

41

BOGATAJ ANDREJ

STIRPNIK -SELCA

1

42

BOGATAJ BETI

SP. BESNICA

4

2

43

BOGATAJ JANEZ

ŠK. LOKA

3

4

44

BOHINC JURE

PRAŠE

4

MAČE

8

45

BONČA VILI

ŠENČUR

4

AVBAR KRISTJAN

BRUSNICE

1

46

BOŠKIN TOMAŽ

GRADIŠČE

3

AVGUŠTIN ZIGA

GODEŠIČ

4

47

BOŽIČ MATIJA

SELCA

7

9

AŽBE SAŠA

ZG. BESNICA

1

48

BRAČUN DAVID

ZG. BESNICA

1

10

AŽMAN ANDREJ

SUHA

2

49

BRADEŠKO METOD

PRAPOLČE

1

11

BAJT ROK

ČEPULJE

1

50

BREGAR VIKTOR

RADOMLJE

1

12

BALANTIČ JURE

TUNJICE

1

51

BREZAR KLEMENTINA

PRAPROTNA POLICA

2

13

BAN LUKA

BRUSNICE

52

BREZNIK RAFAEL

KAMNIK

2

14

BARLE ANA

SORA

3

53

BRUNET ADAM

NAZARJE

15

BARLE MARCELA

VODICE

1

54

BUH NEJC

GORENJA VAS

16

BATAGELJ BLAŽ

DOBRAVLJE

6

55

BUKOVEC MITJA

RAKA

2

17

BELA ŽAN

ŽABNICA

2

56

BUKOVNIK PETER

HOTEMAŽE

3

18

BENEDIČIČ MIHA

ŽELEZNIKI

3

57

BURJA SONJA

LUKOVICA

1

19

BENEDIČIČ SAŠO

ŽELEZNIKI

5

58

CEGLAR MATIC

GROSUPLJE

3

20

BENEDIČIČ VALERIJA

ŽELEZNIKI

59

CELAR IVAN

PREDDVOR

1

21

BENEDIK DEJAN

LAVTARSKI VRH

6

60

CELAR JOŽE

BREG OB KOKRI

1

22

BENEDIK MARKOVIČ ERIKA

KRANJ

1

61

CELAR MATJAŽ

GOLNIK

1

X
1
X

X

X

X

X
X

X

X

do 2014

15

16

3

X

X

X

X
X

23

BENEDIK ŠTEFAN

KOPRIVNIK V BOHINJU

1

62

CENCELJ MIHA

LAZE - DOB

2

24

BERCE GAŠPER

ZG. BESNICA

2

63

CERAR BOŠTJAN

VIR

1

25

BERGANT BORUT

KAMNIK

1

64

CESTNIK GAŠPER

TRBOVLJE

3

26

BERGANT NATAŠA

BUKOVICA

1

65

CIBER JURE

IG

5

27

BERLEC MANCA

KAMNIK

2

66

CUZNAR KRISTJAN

RATEČE

1

28

BERNIK ALJAŽ

TRST

2

67

ČEBULJ KLARA

CERKLJE

1

29

BERNIK JAN

ŠK. LOKA

3

68

ČEBULJ MATIC

ŠENČUR

2

30

BERNIK JURE

DOLENJA VAS

1

69

ČEBULJ ŽAN

CERKLJE

1

31

BERTONCELJ ALJAŽ

DOLENJA VAS

1

70

ČERNE ALBIN

GORJE

1

32

BERTONCELJ TOMAŽ

ZG. BESNICA

5

71

ČERNE VILI

ŽELEZNIKI

3

33

BEŠTER MARKO

ROVTE

7

72

ČRTALIČ TADEJ

HRUŠICA

1

34

BEVC BLAŽ

RUDNO

4

73

DEBELJAK PETER

SELCA

2

35

BEVC ROK

RUDNO

5

74

DEBELJAK SAMO

ŠENČUR

1

36

BEZOVŠEK LUKA

PŠENIČNA POLICA

2

75

DEBELJAK TONE

POLJANE

6

37

BIZJAK BOJAN

PODGORJE

3

76

DEČMAN BORIS

VIR

1

38

BLEJC PEPCA

MENGEŠ

6

77

DELAVEC KLEMEN

PREDDOVOR

2

39

BOBNAR LOJZI

TRBOVLJE

3

78

DELGIUSTO DEAN

PORTOROŽ

2

X

X

X
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Harmonikarji na gorenjskih prvenstvih v letih od 1992 do 2016
Št.

Priimek in ime

Kraj

79

DEMŠAR ANŽE

RUDNO

do 2014
16

15

16

Št.

118 GAŠPIRC GAŠPER

Priimek in ime

80

DERLINK ANŽE

ŠMARTNO

4

81

DERLINK TADEJ

POLJANE

2

82

DOBNIKAR GREGOR

ZG. BRNIK

83

DOBNIKAR ROK

84

Kraj

do 2014

CERKLJE

5

119 GERČAR LENART

LUKOVICA

1

120 GERMOVNIK TANJA

VODICE

1

1

121 GERMOVNIK URŠKA

VODICE

1

MEDVODE

3

122 GJURAN ŽIGA

TENETIŠE

3

DOBOVŠEK ALEŠ

CERKLJE

3

123 GNIDOVEC PRIMOŽ

NAKLO

5

85

DOBOVŠEK MATEJ

SIDRAŽ

2

124 GOLIČNIK AMBROŽ

REČICA OB PAKI

86

DOLENC JOŽE

PODOBENO

11

125 GOLOB JAN

ZG. BITNJE

1

87

DOLINŠEK MITJA

VISOKO

5

126 GOLOB MATEJ

KAMNIK

1

88

DRAKSLAR ALJAŽ

KRANJ

1

127 GOLOB MIHAEL

BREZJE

3

89

DREMELJ ANTON

JESENICE

3

128 GOLOB SIMON

ZAVRH PRI ČERNIVCU

2

90

DREMELJ JANEZ JAKOB

BREZJE

2

129 GOLOB STANKO

BREZJE

3

91

DREŠČAK SLAVKO

HRUŠICA

2

130 GOLOB ŠPELA

STAHOVICA

1

92

DRLINK SIMON

MALENSKI VRH

1

131 GOLOB ŽIGA

KRANJ

1

93

DRLINK TADEJ

MALENSKI VRH

4

132 GOSNIK OŽBEJ

RADOVLJICA

2

94

DROBNIČ MARKO

ORTNEK

5

133 GOSTEČNIK MARKO

KOTLJE

1

95

DROL OŽBEJ

ŽELEZNIKI

4

134 GOTER ROBERT

VELENJE

1

96

ERZAR PRIMOŽ

VISOKO

1

135 GOVEKAR ALOJZ

KRANJ

8

97

ERŽEN GAŠPER

ZG. BITNJE

2

136 GRAMC GREGOR

KRŠKO

1

98

ERŽEN GREGOR

DOL - MEDVODE

2

137 GRAŠIČ KLEMEN

TENETIŠE

5

99

FABIJAN FRANC

ZG. BESNICA

8

138 GRAŠIČ PETER

PODNART

1

100 FERME KRISTJAN

TROJANE

8

139 GRAŠIČ ŠTEFAN

PODNART

3

101 FERME MONIKA

TROJANE

7

140 GRATNAR URBAN

SREDNJE BRDO

1

102 FERME ANŽE

TROJANE

8

141 GRČA LUKA

VELESOVO

4

103 FERME GOTARD

TROJANE

9

142 GRČAR MATIJA

RADOMLJE

4

104 FISTER ANDREJ

PODNART

1

143 GRILC TILEN

AMBROŽ

1

105 FISTER ANŽE

OVSIŠE

5

144 GRILC TOMAŽ

KRANJ

5

106 FISTER DAMIJAN

CEGELNICA

1

145 GRILC VESNA

AMBROŽ

2

107 FIŠER MATEJ

MEDVODE

4

146 GRMOVNIK TANJA

VODICE

2

108 FRANJKO JAKA

GOLNIK

4

147 GRMOVNIK URŠKA

VODICE

1

109 FRAS SIMON

ZALOG

5

148 GROM BINE

ŠK. LOKA

1

110 FRELIH ROK

ŽELEZNIKI

3

149 GROS MATIJA

PODNART

2

111 GABER JUŠ

SV. DUH

7

150 GROŠELJ REBEKA

CERKLJE

1

112 GABROVEC BRIGITA

LUKOVICA

2

151 GROŠELJ TAMARA

CERKLJE

1

113 GAČNIK JURE

LJUBLJANA

2

152 GRUM JOŠT

LJUBLJANA

4

114 GANC ŽAN

DOBRE POLJE

153 HABJAN JERICA

DRAŽGOŠE

6

115 GANTAR MIHA

POLJANE

3

154 HABJANIČ ROMAN

PREVOJE

1

116 GARTNER JAKA

ŠK. LOKA

1

155 HABJANIČ SONJA

PREVOJE

1

117 GAŠPERIN JANEZ

MEDVODE

17

156 HABJANIČ TADEJ

PREVOJE

1

18

X

X

15

16

GP

AP
X

X

X

X

Harmonikarji na gorenjskih prvenstvih v letih od 1992 do 2016
Št.

Priimek in ime

Kranj

do 2014

15

16

Št.

22

X

X

196 JENKOLE BLAŽ

Priimek in ime

Kranj
MAVČIČE

do 2014
10

4

197 JENSTERLE VINKO

KRANJ

8

3

198 JERAJ MATIC

VODICE

199 JERAM MATIJA

SLAP PRI IDRIJCI

3

200 JERAS DENIS

KAMNIK

1

201 JERE URŠKA

LUKOVICA

4

157 HABJANIČ TONE

PREVOJE

158 HAFNAR PETER

ZG. BITNJE

159 HAFNER BLAŽ

SV.DUH

160 HAFNER BLAŽ

KRANJ

6

161 HAFNER JURE

SV.DUH

4

162 HLADNIK KLEMEN

TRŽIČ

2

163 HOČEVAR BORUT

KRKA

2

202 JEREB ANŽE

LUČINE

3

164 HODNIK ANDREJ

BOH. BISTRICA

1

203 JERIČ BOJAN

TATINEC

15

165 HODNIK DEJAN

KRANJ

1

204 JESENOVEC ANA

ŠK. LOKA

9

166 HOHLER DOMEN

SLOVENSKE KONJICE

2

205 JEVNIKAR ALEKSANDRA

TREBNJE

2

167 HORVAT BREDA

NOŽICE

1

206 JEZERŠEK BARBARA

ZG.BELA

2

168 HORVAT JAKA

SV. DUH

1

207 JEŽ PETER

LJUBLJANA

1

169 HORŽEN GREGA

CERKLJE

2

208 JUGOVIC ŽAN

ŽABNICA

4

170 HRIBAR JANJA

VOLJČJI POTOK

5

209 JUHART NEJC

SLOVENSKA BISTRICA

1

171 HRIBAR MARKO

RADOMLJE

4

210 JURMAN ALEŠ

KAMNIK

3

172 HRIBAR MATIC

RADOMLJE

8

211 KADIVEC ROBERT

HRASTJE

3

173 HRIBAR TOMAŽ

KRANJ

1

212 KAJBIČ GAŠPER

ČEMŠENIK

2

174 HRIBAR UROŠ

RADOMLJE

6

213 KAKER MATIC

KAMNIK

2

175 HRIBAR ŽAN

NAKLO

4

214 KALAN JAKOB

NAKLO

176 HRIBERŠEK ŽIGA

ŠMARTNO OB PAKI

215 KALAN JANEZ

MAVČIČE

2

X

SUHA

3

216 KALIŠNIK ŽIGA

ZIDANI MOST

2

178 JAGODIC AMBROŽ

SV. LENART

1

217 KAMNAR ANDRAŽ

LJUBLJANA

4

179 JAKOP NATALIJA

ŠKALE, VELENJE

218 KAPUŠIN NIKITA GALUH

METLIKA

180 JAMNIK ROK

VIRMAŠE

5

219 KARLIN MATEJ

SV.DUH

181 JAMNIKAR PUKL BOJAN

SLOVENJ GRADEC

1

220 KASTELIC ŠTEFAN

IVANČNA GORICA

3

182 JANEŽIČ BLAŽ

STIČNA

4

221 KATRAŠNIK KLAVDIJ

CERKLJE

2

183 JANKOVEC BRANE

MARINČA VAS

1

222 KATRAŠNIK MARIJA

JAMNIK

1

184 JELAR ŽIGA

SP.BESNICA

9

223 KAVČIČ ALJOŠA

ZALI LOG

3

185 JELENC KLEMEN

SMOLEVA

6

224 KAVČIČ JANKO

ZG. BESNICA

1

186 JELENC MARTIN

LOG-ŽELEZNIKI

1

225 KAVČIČ JURE

PODBREZJE

5

187 JELOVČAN MARKO

POLJANE

1

226 KAVČIČ NEJC

ŽELEZNIKI

2

188 JEMEC BLAŽ

LUKOVICA

1

227 KEPIC MIHA

ŠINKOV TURN

2

189 JEMEC VIKTOR

LUKOVICA

3

228 KERMELJ LEA

POLJANE

1

190 JEMEC TOMAŽ

LUKOVICA

5

229 KERN ANDREJ

VELESOVO

2

191 JENC MARIJA

DOMŽALE

3

230 KERN IVAN

LAHOVČE

9

192 JENČIČ POLONA

BRITOF

5

231 KLEMEN JELENC

ŽELEZNIKI

1

193 JENKO BLAŽ

PRESERJE

1

232 KLEMENČIČ JAKA

KAMNIK

3

194 JENKO KRISTIAN

ILIRSKA BISTRICA

233 KLEMENČIČ JOŽE

POLJANE

6

195 JENKO SABINA

CERKLJE

234 KLEŠNIK MARINKA

DOMŽALE

1

X

X

X
2

X

16

X

X

X

X

X

177 HUDOBIVNIK JAKA

X

15

X

AP

X

X

X

2

19

Harmonikarji na gorenjskih prvenstvih v letih od 1992 do 2016
Št.

Priimek in ime

235 KLOPČIČ ALEŠ

Kraj

do 2014

15

16

Št.

Priimek in ime

Kraj

do 2014

VODICE

5

274 KRESEVIČ DENIS

PODGRAD

2

236 KNE SIMON

CERKLJE

2

275 KRHKIN BENJAMIN

LAZE V TUHINJU

1

237 KOČAR GREGA

KRANJ

8

276 KRMELJ LEA

POLJANE

1

239 KODEH EVA

BREZOVICA KROPA

4

277 KROPIVNIK ALJAŽ

MLAKA

1

238 KODRIČ ROBERT

SEVNICA

2

278 KSAVER SIRC ŽAN

ADERGAS

1

240 KOKALJ IZAK

SELCA

279 KUHAR JANEZ

SV. TOMAŽ

6

X

X

241 KOKALJ JANKO

PREDOSLJE

5

280 KUMŠE ROBERT

ŠKOFLJICA

3

242 KOKALJ MATEJ

SR. BITNJE

7

281 KUPLENK TOMAŽ

GROSUPLJE

3

243 KOKALJ MATJAŽ

OVSIŠE

9

282 KURENT UROŠ

TRZIN

1

244 KOLAR JERNEJ

ARTIČE

1

283 KURNIK ANDREJ

TUPALIČE

1

245 KOMAC GAŠPER

KRIŽE

1

284 KURNIK JERNEJ

CERKLJE

1

246 KOMAR ŽIGA

MENGEŠ

2

285 LAGONDER BLAŽ

NAKLO

1

247 KONČAN MATJAŽ

VRHNIKA

1

286 LAH BENJAMIN

SUHADOLE

3

248 KOPRIVEC ALEŠ

NOTANJE GORICE

1

287 LAH LENART

LUKOVICA

249 KORAČIN ANJA

TRATA

8

288 LAMOVŠEK HENRIK

VODICE

1

250 KORBAR KAROL

MOSTE

2

289 LAMPRECHT FRANZ

BELJAK

6

251 KOREN DAVID

VIPAVA

2

290 LASSATHEL KRISTJAN

TAMSWEG

1

252 KORENČAN ALJOŠA

NAKLO

1

291 LEBEN BARBARA

MENGEŠ

1

253 KORITNIK MATJAŽ

ČRNUČE

2

292 LEBEN KLEMEN

MENGEŠ

3

254 KOROŠEC JANŽE

KOPRIVNIK

4

293 LESJAK TJAŠA

VELENJE

255 KOROŠEC JURE

CERKLJE

1

294 LEVEC ALEKSANDER

LOKA PRI MENGŠU

2

256 KOS BLAŽ

RADOMLJE

1

295 LIČAR ALOJZ

POSAVEC

5

257 KOSMAČ MILAN

SELO

3

1

258 KOSTANJEVEC LUKA

KRANJ

259 KOSTANJVEC ŽAN

ŠENTRUPERT

260 KOŠIR ANJA

DOBROVA

1

299 LOGAJ KLEMEN

LIMBARSKA GORA

3

261 KOŠNJEK JAN

PREDDVOR

7

300 LOGAR ERIK

VOGLJE

9

262 KOŠNJEK ROK

PREDDVOR

2

301 LOGAR MATEJ

VOGLJE

6

263 KOTNIK KLEMEN

KAMNIK

302 LOGAR TINA

SP. BESNICA

4

264 KOVAČ BOŠTJAN

CERKLJE

2

303 LOGAR ŽIVA

ŽELEZNIKI

4

265 KOVŠE DAVID

TEPANJE

2

304 LOMBAR ŽIGA

LANCOVO

4

266 KOZELJ JURE

JAMA

3

305 LUZNAR JANEZ

SELCA

6

267 KOZINA JURE

KRANJ

2

306 MAGISTER MIRO

GUNCLJE

7

268 KOZJEK ROBI

ZG. BESNICA

2

307 MAJDIČ ROK

MORAVČE

269 KRALJ ROMAN

BLAGOVICA

2

308 MAKOVEC STANE

KAMNIK POD KRIMOM

8

270 KRANJC BOJAN

BEGUNJE PRI CERKNICI

2

309 MARENK MATEJ

ŽELEZNIKI

1

271 KRČ LUKA

KRANJ

4

310 MARENK MOJCA

ŽELEZNIKI

4

272 KREK JAKA

MAVČIČE

1

311 MARENK ROK

ŽELEZNIKI

1

273 KRELJ ALJAŽ

KRANJ

5

312 MARENK TADEJ

DRAŽGOŠE

1

20

X

X

X

296 LIKOZAR MATIC

ŠK. LOKA

X

297 LIPOVŠEK TADEJ

LAZE V TUHINJU

X

298 LJUBIČ TEJA

OBROV

X

X

X

15

16

X

X

X

X

X
3

X

Harmonikarji na gorenjskih prvenstvih v letih od 1992 do 2016
Št.

Priimek in ime

Kraj

do 2014

313 MARENK TAJDA

ŽELEZNIKI

314 MARINŠEK VINKO

POSTOJNA

315 MARKELJ MATEJ

SV. ANDREJ

1

316 MARKELJ LUKA

ŽELEZNIKI

317 MARKELJC MATIC

15

16

5

Št.

Priimek in ime

352 MUŠKON KAREL

Kraj

do 2014

ZG. BESNICA

1

353 NAGLIČ MATIJA

KRANJ

6

354 NAGODE MARTINA

GORENJA VAS

5

2

355 NAHTIGAL IRENA

ŠENČUR

2

MOKRONOG

1

356 NARAT BLAŽ

PODGORJE

4

318 MARKELJC TADEJ

MOKRONOG

1

357 NASTRAN MATEJ

NJIVICA

8

319 MARKIČ ŠTEFAN

SP. DUPLJE

4

358 NOVAK ALJAŽ

KRANJ

1

320 MARKOVIČ MATEVŽ

ŽIGANJA VAS

4

359 NOVAK JAN

KOMEN

1

321 MARKOVIČ MATIJA

ŽIGANJA VAS

3

360 NOVAK NEJC

ŠK. LOKA

6

322 MARKUTA ANDRAŽ

GOLNIK

1

361 NOVAK TADEJ

ČEMŠENIK

2

323 MARN BLAŽ

KRANJ

1

362 OBLAK GAŠPER

KRANJ

1

324 MAROLT BOGDAN

HORJUL

6

263 OBLAK JOŽE

GODEŠIČ

1

325 MAUKO ALJAŽ

PODNART

364 OBLAK LENART

PODOBENO

5

326 MEGLIČ BORIS

TRŽIČ

1

365 OBLAK NEJC

SV.DUH

2

327 MEGLIČ JOŽE

TRŽIČ

1

366 OKORN NACE

KAMNIK

3

328 MEGLIČ MIHA

TRŽIČ

1

367 OMAHNA BLAŽ

SV. TROJICA, DOB

329 MEGUŠAR LOVRO

SELCA

3

368 OMAN TEJA

SPODNJA LUŠA

2

330 MERELA PETER

MORAVČE

2

369 OREHEK TJAŠA - POLONA

MORAVČE

4

331 MERLAK PRIMOŽ

VRHNIKA

1

370 OSOLNIK ALEŠ

STAHOVICA

2

332 MESEC ALJAŽ

ŽABNICA

1

371 OSOLNIK ANŽE

DOMŽALE

5

333 MESEC STANE

POZIRNO

1

372 OSOLNIK PRIMOŽ

STAHOVICA

5

334 MESERKO MIRAN

MIRNA

1

373 OSOLNIK ROBERT

KOMENDA

12

335 MIHELIČ DAŠA

NAKLO

2

374 OSTERLIČ FRANC

BREZJE PRI TRŽIČU

6

336 MIKLAVČ JAN

ŠK. LOKA

3

375 OSTERMAN DOMEN

VISOKO

337 MIKOLIČ KATARINA

VOKLO

2

376 PAHOR KRISTINA

KRANJ

9

338 MLAKAR MATEJ

TUNJICE

3

339 MLAKAR LUKA

BREZJE

2

340 MOČNIK DUŠAN

RADOMLJE

341 MOČNIK MIHA
342 MOHORČIČ FRANC

X

X

377 PAJDUH JAKA

LJUBLJANA

6

BLED

1

2

379 PAJK BORUT

DOB

4

VODICE

2

380 PANJTAR POLONA

ŽELEZNIKI

LJUBLJANA

3

381 PAPA MATIC

PODBREZJE

3

343 MOHORIČ KLEMEN

ZALOG

3

382 PAPLER NIK

MEVKUŽ -GORJE

2

344 MOHORIČ BLAŽ

GORENJA VAS

4

383 PAVEC LUKA

KRANJ

6

345 MOHORIČ MATIC

ŽELEZNIKI

10

384 PAZLAR GREGOR

SP. GORJE

2

346 MOLK JANEZ

ŠK.LOKA

1

385 PAZLAR JERNEJ

SP. GORJE

2

347 MORE SLAVKO

ŠKOFJA LOKA

1

386 PEČAN MATEJ

LJUBLJANA

4

348 MRAK NEJC

HRASTJE

3

387 PEČJAK JURE

STIČNA

4

349 MURGELJ ALOJZ

OTOČEC

1

388 PEČNIK DEJAN

SLOVENJ GRADEC

1

350 MURGELJ SANDRA

OTOČEC

1

389 PERME LOVRO

ZG. GAMELJNE

351 MURNIK MIRAN

PREDDVOR

2

390 PESTOTNIK JURE

MENGEŠ

X

16

X

X

378 PAJIČ AMBROŽIČ ANŽE

X

15

X
X

X

X

X

X

X

X

3
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Harmonikarji na gorenjskih prvenstvih v letih od 1992 do 2016
Št.

Priimek in ime

Kraj

do 2014

391 PETAN DENIS

NOVO MESTO

392 PETEK ALJAŽ

KRANJ

393 PETERNEL PETER

DOVJE

1

394 PETERNELJ DEJAN

GORENJA VAS

395 PETERNELJ NEJC

15

16

2

Št.

Priimek in ime

Kraj

2014

430 P REBIL MIHA

HORJUL

2

431 PREMELČ JURE

KAMNIK

2

432 PREZELJ VESNA

PREDDVOR

1

4

433 PROHART PETER

MARIBOR

1

JAVORJE- POLJANE

1

434 PROSEN NEJC

CERKLJE

6

396 PETKOVŠEK KLEMEN

LJUBLJANA

2

435 PROSTOR ANŽE

PODBREZJE

5

397 PETRIČ ŽIGA

PŠENIČNA POLICA

436 PROSTOR MARUŠA

PODBREZJE

3

398 PETRNELJ JANI

PODBREZJE

2

437 PUC ŽIGA

LUKOVICA

399 PIČMAN GAŠPER

KRANJ

2

438 PUNGERČAR FRANC

ZAPUŽE

1

X

X

400 PIČULIN ALEŠ

KRANJ

4

439 PUSTOTNIK TOMAŽ

LUKOVICA

6

ŽABNICA

1

440 RAJ DEJAN

KRANJ

9

402 PIPAN ANŽE

VOGLJE

4

441 RAVNIKAR MATIC

KRANJ

2

403 PIRNAT BOŠTJAN

VIR

4

442 RAZPOTNIK SIMON

IZLAKE

2

404 PIVK ANDREJ

TRŽIČ

5

443 REBOL KRISTJAN

KRANJ

4

405 PLANINC STANE

MEDVODE

1

444 REKAR JOŽE

TRBOJE

2

406 PLANINŠEK ALOJZIJ

BLEJSKA DOBRAVA

1

445 REMEC TINE

SP. PIRNIČE

1

407 PLANINŠEK LUKA

BLEJSKA DOBRAVA

1

446 RESMAN FRANC

ZAPUŽE

4

408 PLESTENJAK JOŽE

LJUBLJANA

3

447 REŽEK SILVO

KAMNJE

1

409 PLESTENJAK MARKO

ZG. BITNJE

1

448 REŽEN IGOR

POLJE PRI TRŽIŠČU

1

410 PLEŠEC ANDREJ

SORA

2

449 RIBNIKAR PETER

VELESEVO

4

411 PLEŠEC ANŽE

SORA

4

450 RIHTARŠIČ FRANC

LAJŠE

1

412 PODJED JANI

OLŠEVEK

2

451 RIHTARŠIČ JERNEJ

DOLENJA VAS

1

413 PODLOGAR NEJC

ŠK. LOKA

5

452 ROBLEK GAŠPER

BAŠELJ

2

414 PODOBNIK ANKA

LJUBLJANA

3

453 RONDIČ DENIS

PORTOROŽ

1

415 PODOBNIK SREČKO

LJUBLJANA

19

454 ROPRET GORAN

PRAPROTNA POLICA

5

416 POGAČAR GAŠPER

PREDOSLJE

4

455 ROPRET JANEZ

VELESOVO

1
4

X

X

417 POGAČNIK BRIGITA

DOLENJA VAS

5

456 ROPRET MIRAN

DVORJE

418 POGAČNIK MATIJA

ZG. BESNICA

1

457 ROPRET ROBERT

PRAPROTNA POLICA

1

419 POLES NIKO

KOZINA

5

458 ROTAR JANKO

LJUBLJANA

1

420 POLJANŠEK MATJAŽ

KAMNIK

11

459 ROZMAN AMBROŽ

ŠENČUR

7

421 POLJANŠEK TEJA

KAMNIK

4

460 ROZMAN MARJAN

KOMENDA

14

422 POLJANŠEK TINA

KAMNIK

8

461 ROZMAN MARKO

BUKOVICA

2

423 POREDOŠ KEVIN

BRUSNICE

462 ROZMAN MARTIN

PREDDVOR

1

424 POROVNE MATJAŽ

POŽENIK

2

463 ROZMAN MIHA

PREDDVOR

6

425 POTOČNIK ANA

DOLENJA DOBRAVA

3

464 ROZMAN ROBI

PREDDVOR

2

426 POTOČNIK DAVID

VISOKO

2

465 ROZMAN ROK

KRANJ

5

427 POTOČNIK MARKO

ZABREKVE

3

466 ROŽMAN MATIC

CERKLJE

1

428 PRAPROTNIK METOD

LJUBNO

13

467 RUTAR ALEKS

ČRNIČE

1

429 PRAŠIČEK AMBROŽ

VERŽEJ

468 RUTAR NIKA

TOLMIN

1

22

X

X

16

X

401 PINTAR ROK

X

15

X

X

X

Harmonikarji na gorenjskih prvenstvih v letih od 1992 do 2016
Št.

Priimek in ime

Kraj

do 2014

469 RŽEN PRIMOŽ

LOG

3

15

16

508 ŠIVIC MATEVŽ

PODNART

8

470 RŽEN TILIEN

LOG

4

509 ŠKERJANEC ALBIN

KOMENDA

19

471 SAJOVEC JAN

KRANJ

5

510 ŠKOF ALEŠ

POLHOV GRADEC

3

472 SAJOVEC ROK

KRANJ

2

511 ŠKOFIC DAMJAN

SUHA

4

473 SEDOVNIK ALJAŽ

LIPJE - VELENJE

1

512 ŠKUFCA FRANC

GROSUPLJE

5

474 SELJAK GAŠPER

PREDDVOR

7

513 ŠMID MATIC

ŽELEZNIKI

6

475 SITAR TEVŽ

KRANJ

3

514 ŠOLAR AJDA

NEMILJE

9

476 SKUBIC MARJAN ml.

GROSUPLJE

1

515 ŠOLAR MARJETA

SELCA

4

477 SKUBIC MARJAN st.

GROSUPLJE

1

516 ŠPIK GORAZD

PODJELOVO BRDO

4

478 SLABE ALBIN

IDRIJA

8

517 ŠPRUK TADEJ

KOMENDA

4

479 SLANA BOŠTJAN

KRKA

2

518 ŠTAJNAR GAŠPER

ŠKOFLJICA

480 SLAPAR ANDRAŽ

LUKOVICA

519 ŠTAJNAR MIHAEL

ŠKOFLJICA

481 SLAPAR JURE

BLAGOVICA

2

520 ŠTALEC MATIC

DOLENJA VAS

4

482 SLATNAR LEA

ZG. BRNIK

1

521 ŠTALEC BLAŽ

DOLENJA VAS

4

483 SLOPKO ROBERT

BRITOF

3

522 ŠTALEC NEJC

DOLENJA VAS

6

484 SLOVŠA TONE

HORJUL

1

523 ŠTAVAR MATIC

OBROV

1

485 SLUGA VANJA

CERKLJE

3

524 ŠTEFE ŽAN

KRANJ

2

486 SMOLNIKAR EMA

GORJUŠA - DOB

2

525 ŠTEMPIHAR LUKA

VOGLJE

5

487 SORČAN JAN

SR. BITNJE

2

526 ŠTER LENART

PREDOSLJE

10

488 SPRUK CIRIL

KAMNIK

2

527 ŠTIRN ANŽE

SP. BRNIK

2

489 STANONIK JERNEJ

ŠK. LOKA

3

528 ŠTIRN MARKO

PREDDVOR

2

490 STARMAN ANDREJA

SP. BESNICA

5

529 ŠTRAUS URBAN

GOMILSKO

491 STEKLASA UROŠ

KAMNIK

3

530 ŠTRIKER ŠPELA

RAVNE NA KOROŠKEM

1

492 STOPAR KLEMEN

MENGEŠ

2

531 ŠTULAR JAKA

NAKLO

2

493 STROPNIK ŽIGA

VELENJE

532 ŠTULAR IVAN

PALOVIČE

1

494 STUDEN GAŠPER

CERKLJE

3

533 ŠTULAR JERCA

MAČE

1

495 STUDEN TINA

CERKLJE

3

634 ŠTULAR MIHA

TRŽIČ

2

496 SUŠNIK ANDREJ

PODREČA

9

535 ŠTULAR MIHA

NAKLO

2

497 SVETLIN ANDREJ

MORAVČE

5

536 ŠTULAR ZVONE

PALOVIČE

1

498 ŠABEC MARTIN

ILIRSKA BISTRICA

7

537 ŠTURM KLEMEN

STARA OSELICA

4

499 ŠAVOR GREGA

LJUBLJANA

5

538 ŠUBELJ UROŠ

KRIŽ

5

500 ŠAVRON ERIK

GRAČIŠČE

3

539 ŠUBIC TOMAŽ

STARA OSELICA

2

501 ŠAVS JAN

PREDDVOR

2

540 ŠUŠTAR ANŽE

LUKOVICA

1

502 ŠIFRER BRIGITA

ŽABNICA

2

541 TAVČAR DAVID

ŠKOFJA lOKA

7

503 ŠIFRER GREGOR

PREDOSLJE

4

542 TAVČAR PRIMOŽ

POLJANE

1

504 ŠIFRER KLEMEN

PREDOSLJE

4

543 TAVČAR ROK

DUTOVLJE

1

505 ŠIMENKO GOLOB TILEN

PTUJ

1

544 TAVČAR TOMAŽ

POLJANE

1

506 ŠIPEC ALJAŽ

CERKLJE

2

545 TEPINA BOŠTJAN

JEZERSKO

1

507 ŠIPEC ROK

CERKLJE

2

546 TERAN TADEJ

HRASTJE, KRANJ

X

X

X

Št.

Priimek in ime

Kraj

do 2014

15

16

X

X

X

X

X

X
X

X

X
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Harmonikarji na gorenjskih prvenstvih v letih od 1992 do 2016
Št.

Priimek in ime

547 TEŽAK BLAŽ

Kraj

do 2014

METLIKA

15

16

Št.

X

X

586 VRHOVEC GREGOR

Priimek in ime

Kraj

do 2014

DOMŽALE

2

548 TEŽAK MARTIN

METLIKA

1

587 VRHOVNIK ANŽE

GODEŠIČ

1

549 TIČAR GAŠPER

ZG. JEZERSKO

4

588 VRHOVNIK ROK

KOMENDA

2

550 TILEN RŽEN

LOG

1

589 VRTNIK SREČKO

KOMENDA

4

551 TOMAN ANŽE

PODNART

4

590 ZADNIKAR JAN

NAKLO

8

552 TOMAŠEVIČ ŽAN

ŽELEZNIKI

3

591 ZAJC ALENKA

RADOMLJE

1

553 TOMC MARKO

STAHOVICA

3

592 ZAJC JURE

RADOMLJE

5

554 TRAVEN ROK

LUŽE- VISOKO

10

593 ZAJC SANDI

LOVRENC NA DR. POLJU

1

555 TREVEN DAVID

SOVODENJ

6

594 ZAKOŠEK - LEGAN ŽAN

MOTNIK

1

5

595 ZAKOŠEK - LEGAN ALJOŠA

MOTNIK

1

596 ZAKRAJŠEK MARKO

RIBNICA

2

X

X

556 TREVEN JANI

IDRIJA

557 TROJANŠEK GAŠPER

DOMŽALE

558 TRSTENJAK IVAN

LJUBLJANA

3

597 ZAKRAJŠEK NEJC

CERKLJE

2

559 TRUNKELJ MIHA

PJAVA GORICA

3

598 ZALETEL JOŽE

ŠMARTNO

1

560 TURK BENJAMIN

LJUBLJANA

4

599 ZALOKAR ROK

DOL PRI LJUBLJANI

4

561 TURK PETER

SODRŽICA

1

600 ZALOKAR ROMAN

TROJANE

1

562 UKMAR VOJKO

RADOVLJICA

3

601 ZARNIK MATEJ

SUHADOLE

2

563 ULAGA UROŠ

LAŠKO

1

602 ZAVRL ANŽE

DOL PRI LJUBLJANI

6

564 UNETIČ UROŠ

PUNGERT

5

603 ZAVRL IVAN

LAHOVČE

10

565 URANIČ MATEJ

LJUBLJANA

1

604 ZAVRL JAKA

DOB

3

566 URBANIJA ROK

MENGEŠKA LOKA

1

605 ZELIČ ANA

LAZE V TUHINJU

1

567 URBIHA ROBERT

KRANJ

4

606 ZELIČ MARTA

LOKE V TUHINJU

4

568 URH TADEJ

VIRMAŠE

5

607 ZIHERL BRIGITA

SR. BITNJE

8

569 UŠENIČNIK VINKO

BITNJE

19

608 ZIHERL JAKOB

SR. BITNJE

2

570 VALJAVEC FRANCI

LEŠE

1

609 ZLATNAR MATEJ

GODIČ

4

571 VEHOVEC ALEŠ

KRANJ

2

610 ZORE MATIJA

ZG. PIRNIČE

2

572 VEHOVEC MARJAN

SMLEDNIK

2

611 ZORMAN BARBARA

SREDNJA BELA

4

573 VERLIČ ALEŠ

HRAŠE

3

612 ZUPANC MARJAN

IVANČNA GORICA

1

574 VETERNIK IVAN

SP. BITNJE

1

612 ZUPANC DEJAN

DRAŽGOŠE

4

575 VETERNIK URBAN

KAMNIK

2

614 ZUPANC DRAGO

STUDOR

1

576 VIDIC ALOJZ

BESNICA

13

615 ZUPANC FRANCKA

PODBLICA

1

577 VIRŠEK DOMINIK VID

GROSUPLJE

616 ZUPANČIČ PRIMOŽ

JEZERSKO

3

578 VOGA FRANCI

PREDDVOR

2

617 ZUPANČIČ ROK

SR. GAMELJNE

8

579 VOGELMUT DEJAN

LOG

3

618 ŽAGAR BORUT

ŠMARCA

3

580 VOGLAR GAŠPER

NAKLO

3

619 ŽAN BELA

ZG.BITNJE

1

581 VOJSK MIHA

CERKLJE

2

620 ŽIBERT KLAVDIJA

DOMŽALE

4

582 VOŠNER MATEJ

MUTA

2

621 ŽIBERT ROBERT

MENGEŠ

2

583 VOUK GREGOR

OBROV

1

622 ŽIBERT TOMAŽ

DOMŽALE

3

584 VOUK MARKO

OBROV

3

623 ŽVOKELJ FRANCI

HORJUL

6

585 VRBEC SIMON

TRZIN

7

Legenda: GP - Gorenjski prvak / AP - Absolutni prvak
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X

X

X

15
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Harmonikarji na gorenjskih prvenstvih
Zmagovalci Gorenjskega prvenstva
harmonikarjev Besnica

2009

TOMAŽ PUSTOTNIK

KRAŠNJA, LUKOVICA

2010

TOMAŽ PUSTOTNIK

KRAŠNJA, LUKOVICA

LETO

KRAJ

2011

TOMAŽ PUSTOTNIK

KRAŠNJA, LUKOVICA

BESNICA

2012

GAŠPER SELJAK

PREDDVOR

BESNICA

2013

ANJA KORAČIN

GORENJA VAS

ANA JESENOVEC

ŠKOFJA LOKA

1992
1993

IME IN PRIIMEK
AMBROŽ BOGATAJ
AMBROŽ BOGATAJ

1994

BETI BOGATAJ

BESNICA

2014

1995

ANDREJ SVETLIN

MORAVČE

2015

PRIMOŽ GNIDOVEC

PIVKA, NAKLO

1996

DEJAN RAJ

KRANJ

2016

PRIMOŽ GNIDOVEC

PIVKA, NAKLO

1997

DEJAN RAJ

KRANJ

1998

ANDRAŽ KAMNAR

LJUBLJANA

1999

MATJAŽ KOKALJ

OVSIŠE, PODNART

2000

MATJAŽ KOKALJ

OVSIŠE, PODNART

LETO

IME IN PRIIMEK

KRAJ

2001

DEJAN RAJ

KRANJ

2009

DENIS PETAN

NOVO MESTO

2002

ROBERT OSOLNIK

KOMENDA

2010

TOMAŽ BOŠKIN

KOROMAČI PRI GRADIŠČU

2003

NEJC ŠTALEC

DOLENJA VAS

2011

MITJA BUKOVEC

RAKA

2004

MATJA POLJANŠEK

KAMNIK

2012

ERIK ŠAVRON

GRADIN, KOPER

2005

MATJAŽ KOKALJ

OVSIŠE, PODNART

2013

ANJA KORAČIN

GORENJA VAS

2006

DAVID TAVČAR

ŠKOFJA LOKA

2014

ANA JESENOVEC

ŠKOFJA LOKA

2007

MATJA POLJANŠEK

KAMNIK

2015

NIKITA KAPUŠIN GALUH

METLIKA

2008

ROK ZUPANČIČ

GAMELJNE, LJUBLJANA

2016

PRIMOŽ GNIDOVEC

PIVKA, NAKLO

Zmagovalci Mednarodnega tekmovanja
harmonikarjev za pokal Kranja

Pravilnik Gorenjskega prvenstva v igranju na diatonično harmoniko
(IZVLEČEK)
Organizator Gorenjskega prvenstva harmonikarjev v igra
nju na diatonično harmoniko je Turistično društvo Besnica
v sodelovanju s 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 mesecu maju. Har
monikarji tekmovalci, ki tekmujejo za naslov gorenjskega
prvaka, morajo imeti stalno bivališče na Gorenjskem. Go
renjsko prvenstvo harmonikarjev je hkrati izbirno tekmo
vanje za Zlato harmoniko Ljubečne. Z letom 2008 pa je v
tekmovalni del vključeno tudi Mednarodno tekmovanje
za Pokal Kranja. V tekmovalnem delu pa nastopijo harmo
nikarji, ki se z igranjem na diatonično harmoniko ne ukvar
jajo profesionalno. Harmonikar izvaja eno ali dve skladbi,
kolikor jih pač določi organizacijski odbor. Izbor skladbe
je prepuščen tekmovalcu samemu. Zaželene pa so pred
vsem narodne ljudske viže in lastne skladbe. Skupni čas
igranja je določen v prijavnici oziroma razpisu.
V primeru netočnosti osebnih podatkov na prijavnici
harmonikar ne more nastopiti, oziroma če se ugotovi
netočnost podatkov v času tekmovanja, je tekmovalec
harmonikar diskvalificiran.

Harmonikarji so glede na starost razvrščeni v pet staro
stnih 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 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 har
moniko Ljubečne in sodelovati v Mednarodnem tekmova
nju za Pokal Kranja. Tekmovalce ocenjuje 3–7-članska stro
kovna komisija. Harmonikarji, ki dosežejo najvišje število
točk v posameznih skupinah, so prvaki skupin. Harmonikar
z absolutnim najvišjim številom točk na glede na skupino
od I. do V. je Gorenjski harmonikarski prvak. Zmagovalec
Tekmovanja za Pokal Kranja pa je absolutni zmagovalec,
harmonikar z najvišjim številom točk iz vseh skupin I. do VI.
Krajevna skupnost Besnica in TD Besnica pa podelita nagra
do občinstva, zlato voščenko, harmonikarju, ki ga izberejo
obiskovalci na podlagi glasovanja na prireditvi.
(Pravilnik je sprejel organizacijski odbor Turističnega
društva Besnica 7. junija 1992 in ga dopolnil 5. maja 1995
ter 3. maja 2009.) Organizacijski odbor TD BESNICA
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Zanimivosti

Razvoj diatonične harmonike
se nadaljuje
Diatonična harmonika (frajtonarica) spada v skupino aerofonov ali
zrakovnih glasbil. Po nastanku je med najmlajšimi ljudskimi glasbili, po
razširjenosti pa med prvimi, saj je v pičlih sto letih prodrla v vse evropske
dežele in ponekod izpodrinila mnoga dotedanja godčevska glasbila.
Suzana P. Kovačič

Izumitelj diatonične harmonike naj bi
bil isti kot za orglice, Christian Fr. L. Bus
chmann (1805–1864). Naredil je obe glas
bili v istem času, 1821/22, in sta v bistvu
enaki. Pri obeh so zvočila kovinski nihajoči
jezički, le da jim pri orglicah dovajamo zrak
neposredno s pihanjem, pri harmoniki pa s
pomočjo meha. Leta 1829 pa je Cyrill Dem
ian na Dunaju predstavil in prijavil patent
predhodnice diatonične harmonike z na
zivom Accordion. V Londonu je istega leta
Charles Wheatstone prikazal šesterokot
no koncertino. To je kasneje (1821–1860)
izpopolnil Heinrich Band in po njem se
nemška različica imenuje bandoneon.
Tako umetniki kot skladatelji so ga prezira
li, vendar je kmalu postal priljubljeno mor
narsko in ljudsko glasbilo. Končno so na
Dunaju izdelali melodeon z eno vrsto tipk
v diskantu, ki je bil akustično zelo podo
ben ustnim orglicam in kot tak predhodnik
diatonične harmonike.
Nova diatonična harmonika
model FABIJAN LD z 18
basovskimi gumbi na basovski
strani, 11 poltoni na diskantni
strani ter registri
26

V Slovenijo je diatonična harmonika priš
la nekako takrat kot orglice, se pravi v
začetku druge polovice 19. stoletja. Na
jbolj razširjana v Sloveniji je trivrstna di
atonična harmonika. Poznamo pa še eno
vrstne, dvovrstne, štirivrstne in petvrstne
diatonične harmonike. Poleg okroglih
gumbov je glavna značilnost diatonične
harmonike še, da se s pritiskom na isto
tipko skoraj vedno oglasi različen ton,
če meh stiskamo oziroma vlečemo. Pri
klavirski harmoniki je ton isti. Igranje na
diatonično harmoniko je tudi durovsko
omejeno.

NOVA DIATONIČNA HARMONIKA
PROSTOR

Zanimivosti
Na Štajerskem je v sedemdesetih letih
devetnajstega stoletja nastala trivrstna di
atonična harmonika, ki se je zaradi svojih
značilnosti kmalu razširila po vsej Evropi in
prevzela vodilno vlogo pri izvajanju ljud
ske, predvsem plesne glasbe. Pri nas so jo
imenovali kar harmonika ali ramonika, or
gle, mehi, fude, šumele, mešiček in še kako
drugače, najpogosteje pa z germanizmom
“frajtonar’ca”. Diatonična harmonika je zelo
priročna za igranje ljudske glasbe, posebej
še za spremljavo ljudskih plesov. Potreben
plesni ritem dajejo močno zveneči basi, ki
dobijo barvo, podobno helikonovim, zato
jo nemalokrat imenujejo helikonka. Tudi
pri diatonični harmoniki razvoj od prvega
modela naprej še ni končan. Osnovni mod
eli diatoničnih harmonik bolj zahtevnim
godcem niso zadostovali. Zato so že ob
koncu 19. in začetku 20. stoletja na Slov
enskem za te godce naredili več različnih
izvedb diatoničnih harmonik. Gorenjska
izdelovalca Alojz Prostor iz Poljan v Poljan
ski dolini in Aleš Potočnik iz Selc iz Selške
doline sta izdelovala nemško, kranjsko in
kromatično uglašene diatonične harmon
ike. Harmonike so bile pretežno 3-vrstne,
le redko so godci igrali na štirivrstne di
atonične harmonike. Iz katalogov nave
denih proizvajalcev je razvidno, da sta pri
trivrstnih harmonikah na diskantni strani
že pred letom 1930 vgradila dodatni gumb
v 4. vrsti (za C, F, B harmoniko je bil to Es
gumb). Kasneje so izdelovalci harmonik
izdelali za zahtevne godce harmoniko “po
meri” z dvema, tremi ali štirimi dodatnimi
gumbi na diskantni strani. Harmoniko s
šestimi dodatnimi gumbi (poltoni) je za
besniškega godca Franca Fabijana pred
več kot 60 leti izdelal Alojz Prostor iz Poljan.
Danes imajo zahtevni godci, tako mladi kot
stari, pri tritonskih harmonikah v 4. vrsti že

NOVA DIATONIČNA HARMONIKA RUTAR

11 dodatnih gumbov, ki jim omogočajo
večji izbor skladb. Toda to še ni bilo dovolj
za učitelja diatonične harmonike Janeza
Fabijana. Po dobrih dvajsetih letih učen
ja diatonične harmonike in iskanju novih
smeri v igranju s tem ljudskim instrumen
tom ga je nenehno navdajala inovativnost.
V januarju leta 2007 je izum dozorel. Nov
patent – tehnična izboljšava – je zagotovo
pomemben mejnik pri razvoju diatonične
harmonike. Dodani gumbi na basovski st
rani s posebno novo postavitvijo v tretji
vrsti in posebno uglasitvijo posameznega
gumba pomenijo povečanje možnosti ig
ranja zahtevnih skladb različnih zvrsti. Dia
tonična harmonika s 15 basovskimi gumbi
v treh vrstah se imenuje model FABIJAN.
V letu 2016 pa je dozorela še ideja o na
daljnji izboljšavi diatonične harmonike na
basnem delu. Nova diatonična harmonika
ima v treh vrstah 18 basovskih gumbov, od
katerih jih je devet dvojnih helikon basov.
Ta model pa se imenuje FABIJAN LD.
Za izdelavo diatonične harmonike z do
datnimi basi model FABIJAN in FABIJAN LD
imata s strani izumitelja izključno pravico
le Anton Prostor ter Aleks in Joško Rutar.
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Manj črnih odlagališč odpadkov
Lovska družina Jošt - Kranj ima 59 članov, sedež ima na Jamniku.
Suzana P. Kovačič

Lovišče Jošt - Kranj se razteza od Sorškega
polja do planote Jelovica na površini 5.723
hektarov, od tega je lovne površine 5.190
hektarov. Lovišče je na območju gozdno
gospodarske enote Besnica, gozdovi so
večinoma v zasebni lasti in v drobni pose
sti. „Hidrografsko omrežje v lovišču spada
v porečje reke Save, le predeli južno od li
nije Špičasti hrib–Sv. Jošt–Šmarjetna gora
v porečje reke Sore. Glavne vodne žile so
potoki Suha, Besnica in Nemiljščica s prito
ki. Vodnatost je zadostna vse leto. Vegeta
cija na obrežju tekočih in stoječih vod ter
močvirij je ohranjena, tako da predstavlja
primerno življenjsko okolje živalskim vr
stam, ki tako okolje poseljujejo. Onesna
ževanje voda, ki je bilo zaradi industrijskih
vplivov znatno v še ne tako daljni prete
klosti, se je v zadnjem desetletju močno
zmanjšalo,“ je pojasnil Miran Hafner, go

VSAKO LETO ČLANI LD JOŠT - KRANJ
PRIPRAVIJO ČISTILNO AKCIJO. / Foto Primož Pičulin
28

spodar LD Jošt - Kranj. Kot nadaljuje, se
odraža vpliv urbanizacije s širjenjem ob
robnih naselij, pozidavi kmetijskih in tudi
že gozdnih površin ter gradnjo prometnic:
„V sredogorju je bila v preteklih desetletjih
prisotna težnja za pozidavo vikend obmo
čij, ki se je tedaj delno uresničila v škodo
predvsem življenjskega okolja srnjadi, v
zadnjih desetletjih pa se je popolnoma
umirila. V lovišču je 114 kilometrov javnih
cest,36 kilometrov gozdnih cest in nekaj
sto kilometrov traktorskih vlak, kolovoznih
poti in stez. Zaradi prometa je največ izgub
srnjadi in lisic.“Tudi večina rekreacijskih
poti vodi skozi habitate srnjadi, nekaj tudi
skozi habitate gamsa in muflona, opozarja
Hafner. „Vedno večja odprtost z gozdnimi
cestami in vlakami poleg koristi prinaša za
favno tudi škodljive vplive vznemirjanja v
območja, ki so sicer bolj odmaknjena od
naselij, prav tako pa prinaša vplive mo
derne oblike »rekreacije« v obliki motorjev
za motokros, motornih štirikolesnikov in
kolesarjev. V času borovnic in gobarske se
zone je z nabiralništvom obremenjen večji
del lovišča. Industrijskih vplivov na srečo ni
veliko, tudi nelegalna odlagališča odpad
kov so se večinoma odstranila z ustrezno
politiko odlaganja in njihove sanacije, tudi
s pomočjo lovske družine v obliki vsako
letnih očiščevalnih akcij. Negativen vpliv,
predvsem na malo divjad ter na srnjad,
ima v času prve košnje uporaba kmetijske
mehanizacije ter uporaba kemičnih snovi
za varstvo rastlin, zadnje predvsem v in
tenzivno obdelani agrarni krajini Sorškega
polja.“

Društvo

Ne zgolj gasilci, tudi prvi posredovalci
V PGD Besnica smo pristopili k projektu prvih posredovalcev.
To je sistem, ki je razširjen po celotni državi kot nadgradnja osnovni
nujni medicinski pomoči.
Mark Nosan, predsednik PGD Besnica

Možganske in srčne kapi, močnejše krva
vitve ali zadušitve so situacije, v katerih je
vsaka minuta lahko razlika med življenjem
in smrtjo. Pri vseh teh nesrečah je bistveno,
da poškodovanec ali obolela oseba dobi
čim hitreje strokovno zdravniško pomoč.
Centralizacija in oddaljenost zdravstvenih
ustanov sta pripeljala do ideje, da bi se tudi
druge službe zaščite in reševanja vključile
v sistem nujne medicinske pomoči. Zato se
je po Sloveniji začelo vse več gasilskih dru
štev vključevati v sistem prvih posredoval
cev. Prvi posredovalci smo posamezniki, ki
praviloma nimamo formalne zdravstvene
izobrazbe. Vendar pa se odzovemo na poziv
dispečerske službe zdravstva ter pridemo na
kraj dogodka z namenom izvajanja ukrepov
za ohranitev življenja pred prihodom nujne
medicinske pomoči in smo vključeni v sis
tem tako imenovanega tihega aktiviranja sil
za zaščito in reševanje. To v praksi pomeni,
da ko pride do tovrstnega zdravstvenega
zapleta, očividci pokličejo center za obve
ščanje na telefonsko številko 112, ta pa dalje
nujno medicinsko pomoč. Istočasno z aktivi
ranjem zdravniške službe pa se lahko aktivira
tudi prve posredovalce z namenom, da stro
kovna pomoč do bolnika ali poškodovanca
pride čim prej. Prvi posredovalci smo tu lah
ko v prednosti zaradi bližine ali drugih situ
acij, ki bi zdravnike oziroma reševalce lahko
zadržale dalj časa na poti. V ta namen smo
v društvu usposobili večje število prvih po

sredovalcev. Usposabljanje izvajajo zdrav
niki in reševalci nujne medicinske pomoči
iz Kranja. Vsak prvi posredovalec mora
vsako leto obnoviti licenco s ponovnim
obiskom tečaja in opravljanjem strokov
nega izpita. V vmesnem času pa izvajamo
interna usposabljanja in vaje. Za namen
izvajanja nalog nujne medicinske pomoči
smo s strani Mestne občine Kranj prejeli
tudi opremo, ki je za tovrstno delo nujno
potrebna, to so defribilator, maske za ume
tno dihanje, jeklenka s kisikom, opeklinski
povoji, opornice in drugo.
Z našo ekipo prvih posredovalcev so naj
več pridobili krajani naše lokalne skupno
sti, saj je ekipa ustrezno izobražena za
pomoč soljudem v primeru srčnega za
stoja, dušitev in krvavitev. V PGD Besnica
se bomo še naprej trudili, da bomo lahko
sokrajanom v pomoč ob najrazličnejših
nesrečnih dogodkih. Seveda upamo, da
nas boste za ta namen čim manjkrat potre
bovali. Če pa že slučajno pride do tega, pa
lahko zaupate, da se bomo z vso vestno
stjo nemudoma odzvali. NA POMOČ!
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Iz zapisa Cirila Mohorja
Potek boja partizanov z okupatorjem na Špičastem hribu, Smolevem
in Hrastovem robu
Lado Nikšič, ZB NOB KO Besnica-Podblica

Ciril Mohor, bankir iz Kranja, je pred in
med vojno pogosto zahajal v Besnico, kjer
je imel blizu Ribogojnice kočo, v kateri je
na stara leta tudi stalno prebival. Potek ži
vljenja in dogodke okoli sebe si je skrbno
zapisoval. Tudi boj na Špičastem hribu 25.
februarja 1943 je podrobno zabeležil. Za
pis je identičen pričevanju Janeza Lušine
- Malija (v letu 2015 objavljeno na http://
www.besnica.net/novice/), zato ga v tem
prispevku ne bomo objavili, pač pa zabe
ležene dogodke iz dni po boju, kot jih je
Ciril zabeležil: Dne 27. 2. 1943 sem se napo
til proti večeru iz koče na Jošta. Ko pridem
v Široko dolino, sem bil zelo radoveden,
ako so padle tovariše že pokopali. Na desni
strani steze ob robu gozda zapazim čez 70
let starega moža Marinca, ki koplje grob za
tri padle tovariše, ki so ležali tam v bližini.
Vprašam ga, kdo mu je to ukazal – zakar mi
je odgovoril, da ga je poslal komisar Okorn.
Vprašam ga, zakaj vendar ne skoplje bolj
široke jame, da bi pokopali še ostala dva
mrtva tovariša zgoraj iz Presnikovega
grabna. Odgovoril mi je, da mu je komisar
naročil, da ima nalog od gestapa, da mora
pokopati žrtve na mestu, kjer leže. Jaz mu
naročim, naj skoplje jamo za pet tovarišev,
kajti zgoraj v Presnikovem grabnu je ne
mogoče kopati, ker je sama skala. To naj
sporoči zvečer, ko se bo vračal domov h
komisarju. Nadalje mu naročim, naj sporo
či komisarju, da ga jaz prosim, da mi pošlje
jutri zjutraj (28. 2. 1943) pred sedmo voz
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nika in pomagača, da bom šel po onadva
tovariša v Presnikov graben. Po vsem tem
sem nadaljeval pot mimo mrtvih tovarišev
proti Joštu, kamor sem prispel že pozno
zvečer. Na Joštu mi je tedanja mežnarica
Johana Sedej povedala sledeče: »V sredo,
dne 24. 2. 1943, dopoldne je prišla iz Kranja
močna gestapovska patrola. S seboj so vo
dili tudi enega ‘civilista’, katerega pa nisem
poznala. Zahtevali so, naj jim izročim ključ
od stolpa cerkve. Mnenja sem bila, da si
bodo ogledali naš veliki znameniti starin
ski zvon. V stolp je odšla le manjša komisija
s ‘civilistom’. Ostali člani patrole pa so se
porazdelili po vrhu gore in so držali stražo.
Komisija se je zadržala v stolpu približno
dve uri. Kaj so razpravljali, mi ni bilo zna
no. Opazila sem le to, da so držali v rokah
nekake zemljevide. Drugi dan, ko je začelo
pokati tam okoli Špičastega hriba, smo se
takoj znašli, da so prejšnji dan delali načrte
za napad na partizane, katere jim je ome
njeni ‘civilist’ izdal.«
Po tej izjavi Johane Sedej sem odšel spat,
kajti prenočil sem na Joštu. Ob četrti uri
zjutraj se napotim v dolino proti svoji koči.
Komaj dospem v kočo, že me pokliče lo
vski čuvaj Mertovec, češ da so z vozom
že pripravljeni in da lahko takoj odidem v
Presnikov graben po mrtva dva tovariša.
Takoj smo odšli. Bili smo trije: voznik, jaz in
lovski čuvaj. Ko pridemo do mrtvih tova
rišev, smo spoznali Jaka iz Mišač in N.N. iz
Dražgoš. Najprej sva z Mertovcem naložila
na voz smrečja, nakar sva položila N.N. Bilo
nama je precej vroče. Ko hočeva naložiti še
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Jaka, ki je bil pa zelo visok, močan in težak
dečko, sva omagala in bila prisiljena prositi
voznika, da nama pomaga. Voznik prive
že konja k drevesu ter pride pomagat. Vsi
trije smo imeli dosti opraviti, da smo Jaka
končno naložili. Ves premočen od napora
rečem lovskemu čuvaju Mertovcu: »Glej,
vedno jemljem s seboj v gozd malo ‘kačje
sline’, a danes, ko bi bili vsi tako potrebni,
je pa nimam.« Čuvaj Mertovec odpira svoj
suknjič in izvleče iz žepa steklenico od
piva rekoč: »Pijte!« »Ja kje si ga pa dobil?«
ga vprašam. Odgovori mi: »Veste, kako je
bilo, komisar Okorn je prištimal še enega
pomagača. Jaz sem ga šel zjutraj klicati, naj
gre takoj z nami. Pa glej ga šmenta, prič
ne tarnati in stokati, kako ga je zelo strah
ter da mu izroči, kar hočemo, samo da mu
ne bo treba iti. Odšel je v izbo in prinesel
steklenico ‘kačje sline’ rekoč, naj gremo mi
sami. Tako se je tudi zgodilo. Globok poži

RAZPIS ZA 3. DRŽAVNO TEKMOVANJE
ZA NAGRADO CIRILA DEMIANA
Objavljamo razpis za tretje državno tekmovanje za nagrado Cirila Demiana, ki
bo od 23. do 25. 6. 2017 v Termah Olimia
v Podčetrtku.
Rok za prijavo je 15. 6. 2017.
Starostne skupine in dodeljen
čas igranja
• I. a: do 11 let, rojeni leta 2006 in kasneje –
do 5 minut programa
• I . b: 12 in 13 let, rojeni leta 2004 in 2005 –
do 8 minut programa
• I . c: 14 in 15 let, rojeni leta 2002 in 2003 –
do 11 minut programa
• II.: od 16 do 18 let, rojeni leta 1999, 2000

rek se nam je zelo prilegel. Mrtva tovariša
smo nato odpeljali v Široko dolino. Tako
smo imeli sedaj v Široki dolini 5 mrtvih
borcev, in sicer: Lado Gorkič iz Ljubljane,
Jaka iz Mišač (*), dva tovariša iz Krope in en
tovariš iz Dražgoš (**), katere smo potem
ob navzočnosti komisarja Okorna in mno
gih besniških mladincev ob 11. uri dopol
dne pokopali.
Eno leto po tem se oglasi neko nedeljo po
poldne v moji koči partizan Zupančič Lojze
iz Kranja. Prosil me je, da sem mu posodil
lopato in kramp, češ da bo v Široki dolini v
grob, kjer leži že pet partizanov, pokopal
še šestega – Mačka iz okolice Škofje Loke,
ki je padel na Smolevem pri Štolmu.
Zg. Besnica, 22. 9. 1945
Ciril Mohor
(*) Jaka Mohorič iz Mišač, (**) Maks Lotrič iz Dražgoš,
oboje ugotovljeno naknadno

in 2001 – do 15 minut programa
• III.: od 19 do 23 let, rojeni leta 1994,
1995, 1996, 1997 in 1998 – do 15 minut
programa
• IV.: od 24 let dalje, rojeni leta 1993 in
starejši brez omejitve – do 15 minut
programa.
OBVEZNE SKLADBE
• I . a: Kjer lastovke gnezdijo – Franc Mihelič
• I . b: Ptički se ženijo – Boštjan Povše
• I. c: Čakam počitnice – Toni Sotošek
• II.: Med posavskimi vinogradi – Toni
Sotošek
• I II.: Po savinjski magistrali – Primož Zvir
• I V.: Ob koncu tedna – Franc Mihelič
Več informacij: http://www.zdhs.si/
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Besniška šola, ponosna gospa
Letos se besniška šola postavlja z novo fasado, ki je po 44 letih zamenjala
staro in bo ohranjala toploto pozimi in poleti ščitila pred vročino.
Naša vizija je jasna, izobraževati najmlajše in jim dati osnovno znanje
za nadaljnja leta šolanja.
Barbara Mesec Štular, vodja PŠ Besnica

Kot podružnična šola pod okriljem OŠ Stra
žišče smo vezani na skupni program vzgoj
no-izobraževalnega dela. A ker ima Besnica
lepo naravo, mirno okolje, prelepe okoliške
hribe in gričevja, ohranjeno naravno in kul
turno dediščino, lahko naravoslovne, špor
tne in tehniške dni izpeljemo sami.
Šolsko leto se začne z jesenskim spreho
dom, izbiramo med Dobravami in Rovni
kom za prvi in drugi razred ter Špičastim
hribom in Joštom za tretji, četrti in peti ra
zred. Sledi zimski športni dan, ki ga izvede
mo na hribu za šolo, kjer s smučmi utrdimo
teren in v sodelovanju s Skakalnim klubom
Triglav Kranj izpeljemo skoke čez malo ska
kalnico. Na izbiro je še sankanje ali lopatka
nje na drugem hribu pri šoli ter drsanje v

PLEZANJE IN ISKANJE ZAKLADA
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Športnem centru Videmce. Vedno prijetno,
mokro in zabavno. A kaj, ko nam jo je leto
šnja zima zagodla in nam poslala le malo
snega, zato nam ni uspelo izpeljati zimske
ga športnega dne. Počakal je na začetek po
mladi, ko smo vsi skupaj, vseh 98 učencev in
sedem učiteljic, odšli v smeri proti Mohorju.
V maju smo izpeljali še en poseben športni
dan, ko smo na povabilo Jamarskega dru
štva Carnium Kranj šli na ogled jame pod
Šmarjetno goro. Nadeli smo si čelade in
jamarji so nas odpeljali na krožno pot po
jami, kjer smo opazovali jamske živali, paj
ke in netopirje, ter opazovali delo jamar
jev. Prikazali so nam, kako se navežejo in
se spustijo v globino ali dvignejo v višino
jame. Ker smo bili v bližini nove skakalnice
na Gorenji Savi, smo prehodili 504 stopni
ce do začetka vzletišča skakalnice in uživali
v čudovitem razgledu na mesto Kranj. Po
vrnitvi v šolo so imeli učenci pripravljeno
orientacijo v bližnjem gozdu, kjer so s po
močjo belih trakov in nalog opravili orien
tacijski pohod.
Naravoslovne in tehnične dni izpeljemo
učiteljice po razredih večinoma same ali
povabimo vaščane, da predstavijo kako
zanimivo dejavnost. Letos so učenci izde
lovali stare igre in namizne igre, s katerimi
se še sedaj igrajo. Vsako leto nekaj novega.
V Besniški šoli se imamo vedno lepo, ima
mo pridne učence, ki ostajajo še vedno pri
stni, delovni, solidarni in spoštljivi.

Vrtec

Vedno razigrani vrtičkarji
Vizija vrtca Besnica: Skrivnost sreče je v tem, da zmoreš najti radost
v veselju drugega. (Georges Bernanos)

Urša Cerkovnik, vzgojiteljica

Tudi v letošnjem vrtčevskem letu smo v
Vrtcu Besnica dali glavni poudarek na igro,
kjer so otroci prek različnih izzivov in aktiv
nega reševanja problemov prišli do novih
znanj. Vse tri skupine (malčki, sredinčki in
starejši) smo imele kar nekaj skupnih de
javnostih, kjer smo krepili in gradili dobre
medsebojne odnose. Vzgojiteljice in po
močnice vzgojiteljic smo vse leto poleg re
dnega programa izvajale veliko dodatnih,
obogatitvenih dejavnosti za naše otroke:
kamišibaj (japonsko papirnato gledališče),
kjer so si otroci na nov in zabaven način
ogledali veliko poučnih pravljic; pevske
minutke so otroke vsak mesec seznanile z
enim glasbilom in novo pesmijo; gibalne
minutke so otroke vsak teden razgibale od
glave do peta itd. Vse leto smo se tudi giba
li na svežem zraku, in sicer tako, da smo se

igrali na igrišču, igralih, hodili na sprehode,
z vsemi čutili spoznavali bližnji gozdiček in
travnik ter na svežem zraku izvajali jogo
za otroke. Ker imamo v vrtcu veliko pliša
stih igrač, smo se odločili, da jih v skladu s
svojo vizijo podarimo tistim, ki jih resnično
potrebujejo. Zato smo v povezavi z Zdra
vstvenim domom Kranj naredili prijetno in
poučno srečanje, na katerem smo podarili
plišaste igrače reševalcem, ki jim pridejo
prav na intervencijah, kjer so v nesrečah
udeleženi otroci. S tem so se otroci srečali
z dobrodelnostjo in zavedanjem, kako po
membna je pomoč sočloveku v stiski.
Letos smo delavke organizirale tudi obisk
Zlatorogove pravljične dežele v Bohinju, ki
ga bomo izvedle v mesecu juniju. Otroci so
že v vrtcu spoznali vse pravljice in junake teh
čudovitih bohinjskih pravljic, ki si jih bodo
skupaj s svojo družino in pod vodstvom
vzgojiteljic ogledali še v živo v Ukancu.
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Mladi besniški skakalci
Največji uspeh je dosegel Žiga Jelar, ki je postal dvakratni ekipni
mladinski svetovni prvak, skoki pa so tudi šport Nika Fabijana, Jošta
Sušnika in Kristjana Lesnika. Vsi so člani SK Triglav Kranj.
Maja Bertoncelj

Med mladimi skakalci iz Besnice je Žiga
Jelar tisti, ki ima pri skakalni statistiki za
pisanih največ uspehov. Na prvem mestu
sta zagotovo dva naslova svetovnega mla
dinskega prvaka, ki ju je februarja osvojil z
moško in mešano ekipo.
Skoke trenira od petega leta, za domačo
hišo je skakal že pri približno treh. „Razlog je
bil verjetno moj stric Matjaž Zupan, ki je bil
takrat tudi že trener. Skoki so mi postali zelo
všeč,“ je pojasnil Žiga Jelar, ki med doseda
njimi uspehi na visoko mesto postavlja tudi
letošnje polete v Planici. Bil je v vlogi pred

skakalca in je vselej preletel dvesto metrov,
najdlje pa je šlo do njegovega osebnega
rekorda 228 metrov. Poleg tega je petkrat
zapored zmagal v slovenskem pokalu, v
lanski zimi je bil tudi zmagovalec seštevka
Alpskega pokala in državni prvak. „To je
bila moja najboljša sezona doslej. Uspehi
se stopnjujejo in zelo sem vesel napredka,“
pravi 19-letnik iz Spodnje Besnice, ki se pri
pravlja na novo sezono. Je član mlade A-re
prezentance, v kateri je tudi Domen Prevc,
trenira pa pod vodstvom Gorazda Berton
clja. Jelarjeva želja je, da bi sezono začel v
svetovnem pokalu: „Bomo videli, koliko
se bo to uresničilo. Želja so tudi olimpijske

ŽIGA JELAR / Foto: osebni arhiv

KRISTJAN LESNIK / Foto: osebni arhiv
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igre, predvsem pa svetovno prvenstvo v
poletih. Na letalnici se najbolje počutim in v
poletih uživam.“ Z letenjem je povezan tudi
njegov vzornik Robert Kranjec. Žiga se trudi
usklajevati šport in šolo. Je študent prvega
letnika Ekonomske fakultete v Ljubljani.
„Velikokrat je težko, a se trudim. Še posebno
pozimi sem pogosto odsoten. Ravno v času
mladinskega svetovnega prvenstva je bilo
izpitno obdobje, tako da je vse treba nado
knaditi kasneje,“ je še povedal. Kljub vsem
obveznostim najde čas še za harmoniko
in zadnja leta tudi za kitaro. Do predlani je
meh raztegnil tudi na tekmovanju harmo
nikarjev v Besnici.
Skupaj z Jelarjem je skoke začel trenirati
tudi 19-letni Nik Fabijan, ki se prav tako
lahko pohvali z letenjem na planiški ve
likanki. Letos je kot predskakalec poletel
do 192 m. Njegov najboljši mednarodni
rezultat je dvanajsto mesto na tekmi Alp
skega pokala, prav tako dvanajsti je bil na
FIS-tekmi v ZDA. Njegovi športni cilj so na

stopi v celinskem in FIS-pokalu. Skoki so
šport tudi dveh besniških 17-letnikov. Jošt
Sušnik jih je začel trenirati skupaj z bratom.
„Skoki so mi bili videti zanimivi in sem že
lel poskusiti,“ se spominja začetkov. Med
narodna uvrstitev, ki mu pomeni največ, je
44. mesto v Alpskem pokalu, doma je bil
večkrat ekipni državni prvak. Njegova prva
velika želja je skočiti na letalnici in nato po
leteti prek dvesto metrov. Dijak Šolskega
centra Škofja Loka ima za vzornika ima
Domna Prevca, s katerim sta dolgo časa
skupaj trenirala. Njegov vrstnik je Kristjan
Lesnik. V svet skokov ga je pripeljala sestra
Monika, ki jih je trenirala pred njim. „Skoki
so mi zanimiv šport. Veliko si v zraku, uži
tek je leteti,“ pravi dijak Gimnazije Fran
ceta Prešerna. Med največje uspehe šteje
naslove državnega prvaka, drugo mesto
na mladinskem grand prixu in 17. mesto na
tekmi Alpskega pokala. Želji sta mladinska
reprezentanca in dobri skoki v mednaro
dni konkurenci.

JOŠT SUŠNIK / Foto: osebni arhiv

NIK FABIJAN / Foto: osebni arhiv
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Rokovnači Besnica
Miro Kemperle

Pred dvajsetimi leti (točno 1. aprila 1997)
smo ustanovili Rekreativno društvo Ro
kovnači Besnica. Delujemo kot neprof
itna organizacija, osnovni cilj pa je veselo
druženje, šport in rekreacija članov društva,
sovaščanov, prijateljev in znancev iz bližnje
in daljne okolice. Veliko število članov in za
nimanje javnosti za rokovnaške prireditve
dokazujeta pravilno usmerjenost društva
in veliko potrebo po zabavnih priredit
vah. Tradicionalno prirejamo ali pa smo
prirejali kar nekaj prijetnih tekmovanj in
srečanj. Od pohodov, piknikov, dveh tekem
v smučarskih skokih, iger, maškarade,

Kostanovega piknika do izdelovanja bakel
in še drugih aktivnosti, ki so idejno in orga
nizacijsko prave rokovnaške zadeve.

Vsaka pomoč in vsak krvodajalec
je dragocen
Romana Bizjak, predsednica KO RK Besnica

Odbor naše organizacije šteje 12 prizadev
nih članov iz vseh delov naše vasi in iz Zabu
kovja. Okrog novega leta vas obiščejo naši
predstavniki na vaših domovih. Zbirajo pro
stovoljne krvodajalce, pobirajo članarino
in prostovoljne prispevke. Za vse smo vam
hvaležni člani odbora in ljudje, ki jim je bila
darovana vaša kri ali pomoč. Na krvodajal
sko akcijo se vsako leto prijavi okrog pet
deset krvodajalcev. Do lani so krvodajalci
darovali kri v Ljubljani v Zavodu RS za trans
fuzijsko medicino, lansko leto pa v Domu
krajanov Primskovo v Kranju. Zbran denar
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porabimo za pogostitev krvodajalcev po
krvodajalski akciji. Nekaj denarja vsako leto
ostane v blagajni društva. Do letos smo nu
dili pomoč nekaterim starejšim krajanom,
pomoči potrebnim in otrokom iz socialno
šibkejših družin za šolo v naravi ali poletno
kolonijo na morju. V tem letu nismo preje
li nobene prošnje za pomoč. Če ste v hudi
stiski vi, vaš sosed ali znanec, se obrnite na
nas. Upravičencem bomo po svojih močeh
pomagali. Za pomoč šoloobveznim otro
kom se lahko obrnete na šolo, ki jo otrok
obiskuje, ali pa kar na nas.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje ob
našem obisku, darovano kri in prispevke.

Društvo

Čebelarji z več priznanji
Čebelarsko društvo Besnica in nekaj njihovih čebelarjev je v zadnjem
obdobju prejelo več odlikovanj. V besniški šoli tudi uspešno deluje
čebelarski krožek, ki ga vodi Matevž Kordež.
Suzana P. Kovačič

Pri Čebelarskem društvu Besnica zgledno
skrbijo za svoje poslanstvo, njihovo priza
devno delovanje je bilo opaženo tudi pri
krovni organizaciji, Čebelarski zvezi Slo
venije, ki jim je 8. aprila letos na Brdu pri
Lukovici podelila odlikovanje Antona Jan
še II. stopnje za posebne zasluge za dvig
slovenskega čebelarstva. Predsednik Če
belarske zveze Slovenije Boštjan Noč jim
je podelil tudi zahvalo za sodelovanje pri
izvedbi vseslovenskega medenega zajtrka
ob njegovi desetletnici in neprecenljivo
pomoč pri ozaveščanju otrok o pomenu

MATEVŽ KORDEŽ Z ODLIKOVANJEM
ČEBELARSKE ZVEZE SLOVENIJE / Foto: Tina Dokl

čebel in čebelarstva. „Čebelarji našega
društva vsako leto za medeni zajtrk poda
rimo več kilogramov medu: šoli v Podbli
ci, šoli in vrtcu v Besnici, šoli v Stražišču in
Baragovemu vrtcu. Pridružili smo se tudi
pobudi, da se 20. maj razglasi za svetovni
dan čebel, to je na rojstni dan utemeljitelja
modernega čebelarstva Antona Janše,“ je
povedal predsednik Čebelarskega društva
(ČD) Besnica Matevž Kordež.
Na zadnjem rednem občnem zboru dru
štva so odlikovali pet njihovih članov; z
redom Antona Janše III. stopnje je ČD Be
snica odlikovalo Franca Šolarja, Čebelarska
zveza Gorenjske pa se je z odličji Antona
Janše II. stopnje za prizadevnost zahvalila
Alojzu Zupancu, Avgustu Benediku, Janku
Šolarju in Igorju Krivicu.
Matevž Kordež je pohvalil mlade, ki obi
skujejo čebelarski krožek v šoli v Besnici.
„Devet krožkarjev imam v skupini; eden
prihaja iz Podblice, dva iz matične šole v
Stražišču, ostali so iz Besnice. Na voljo ima
mo nakladni panj, praktične izkušnje krož
karji pridobivajo tudi z obiskovanjem be
sniških čebelarjev.“ Sicer pa si predsednik
ČD Besnica želi še več članstva v ČD Besni
ca, trenutno imajo dvajset članov. Kot še
pravi: „V naše društvo smo povezani če
belarji z območja na desnem bregu Save.
Kot predsednik društva se udeležujem
aktivnosti v organizaciji Čebelarske zveze
Gorenjske – izobraževanj, strokovnih ek
skurzij … – in o tem poročam članstvu.“
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Imajo nove klubske prostore
Člani Moto kluba Raubritter so tudi letos poskrbeli za sedaj že
tradicionalni Moto zbor, ki ga v Besnici pripravijo zadnji majski konec
tedna. Nanj vedno povabijo prijatelje od blizu in daleč, ki jih srečujejo
na svojih motorističnih poteh po različnih krajih Evrope.
Vilma Stanovnik

Sicer pa se doma v zadnjem letu in pol
največ družijo v novih klubskih prosto
rih, ki so jih uredili v prirejenem kozolcu
na Dvoru v Zgornji Besnici. „Ti prostori so
za nas velika pridobitev, v zimskem času
imamo ob petkih zvečer tudi uradne ure.
Trenutno nas je trinajst aktivnih članov
kluba, ki skupaj potujemo. V začetku fe
bruarja smo se že dvanajsto leto udeležili
slovitega zimskega srečanja motoristov
Elefanten Treffen na Bavarskem, prav tako
se udeležujemo drugih srečanj doma in v
tujini,“ pravi predsednik Moto kluba Rau
britter Robi Knific.
Ker se poletje šele začenja, imajo motoristi
še veliko načrtov za potovanja, prav tako
pa se že pripravljajo na praznovanje pet
najste obletnice ustanovitve kluba. V klub
skih prostorih jo bodo skupaj s prijatelji
praznovali 18. novembra.

38

ČLANI MOTO KLUBA RAUBRITTER
SO SI UREDILI PRIJETNE KLUBSKE
PROSTORE. / Foto: arhiv MK Raubritter

„Radi se družimo, prav tako sodelujemo z
drugimi društvi in klubi v kraju in okolici,
čeprav nismo vsi doma z Besnice,“ dodaja
Robi Knific.

Oglasi

Matej Florjančič s.p.

POGREBNE STORITVE NAVČEK
NAVČEK d.o.o., Visoko 140, 4212 Visoko,
T: 031 577 229, 041 628 940,
e: navcek1@siol.net, www.navcek.si
NA VOLJO SMO 24 UR NA DAN

Mohorič Ivan
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Krajevna skupnost Besnica

Za srečelov za harmonikarje in otroško zabavo so prispevali: Iskra
Mehanizmi Lipnica, PAB Naklo, Market Resman Naklo, Trgovina
Korotan Struževo, Avtoservis Sušnik Zg. Besnica, Zavarovalnica
Triglav, Tiskarna Mesec, Mercator, Eurocom, Zavarovalnica
Adriatik Slovenika, Gostilna Na Razpokah Nemilje, Gostilna Pr´
Jazbcu Zg. Besnica, Avtokadivec Janez Kadivec, s. p., Brunarica
Dražgoše, Energetik šport, Kavarna Piškotek, Pikapoka, d. o. o.,
Tehniški muzej Slovenije, Klevi, d. o. o., Lolipop – spleteno s
srcem, Lonček kuhaj, Mladinska knjiga založba, d. d., NaTV.si,
OOPS82, Pekarstvo Triler, d. o. o., Pletilstvo Jakopin, Thermana
Laško, Založba Rokus Klett, Energetik šport, Vogu, d. o. o.,
Založba Egmont, Zašito z ljubeznijo.

