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& UVODNIK

Pred skoraj sto leti (čas Avstroogrske) smo

že bili del Evrope tako na političnem, gospodar-

skem kot tudi kulturnem področju. Po razpadu

Avstroogrske smo se znašli v skupnosti ju-

goslovanskih narodov, ki so nam po eni strani

deloma poživili področje kulture, po drugi stra-

ni pa so že naši predniki kot tudi mi doživeli

prodor novih političnih, gospodarskih in veden-

jskih navad v ne najnaprednejši obliki. Kot vemo,

se slabe navade in nedisciplina hitreje širita kot

dobre navade in disciplina. Tako smo tekom de-

setletij prišli na takšno raven razvoja v vseh po-

gledih, ki je vsaj desetletje, če ne več, v za-

ostanku za državami zahodne Evrope.

Menim, da bomo morali spremeniti medse-

bojno komuniciranje na vseh področjih

družbenega življenja. Vsak državljan Slovenije

se mora zavedati, da je pomemben člen v verigi

razvoja naše nove države Slovenije.

Če hočemo dohiteti države zahodne Evrope,

ali bolje rečeno postati enakopravni član Evrop-

ske skupnosti, se bomo njenim potrebam morali

prilagoditi mi in ne ona našim. Tega se bomo

morali naučiti vsi, od državne do lokalne oblasti

in posameznika.

Nekateri posamezniki so ta izziv že davno

sprejeli, na primer: nekateri slovenski evropsko

priznani proizvajalci, posamezni znanstveniki,

obrtniki in nenazadnje športniki (v dokaz nam

je nedavni uspeh naše Anje Čarman), ki uspeš-

no ponašajo ime naše majhne Slovenije v svet.

Star slovenski pregovor je, da se »brez muje

še čevelj ne obuje«. To pomeni, da je potrebno

delati, sodelovati in gledati na dogajanje okrog

sebe v širšem pomenu besede.

Tisti, ki delajo za skupni boljši in lepši jutri,

ne potrebujejo le kritik, pač pa tudi spodbude,

predloge in ideje. Res je sicer, da se velikokrat

že sama ideja ustavi pri denarju, vendar mora-

mo zaupati, da se bo tudi na tem področju poča-

si kaj spremenilo. Zaupajmo vase, kajti če smo

v »rajnki Jugi« bili najboljša »molzna krava«,

bomo pa tudi sedaj po vstopu v Evropsko skup-

nost preživeli od svojega dela in pridelka. Za

hitrejši in usklajen napredek pa se evropske po-

moči seveda ne bomo branili. Nasprotno, celo

potrebovali jo bomo.

Še dober teden nas loči od volitev poslancev

za evropski parlament.

Nedavno tega sem na radiu Slovenija I slišal

znano novinarko, ki je  komentirala izbor naših

poslancev na volitvah za evropski parlament.

Dejala je, da smo Slovenci velikokrat preveč

skromni in ponižni, namesto da bi s ponosom

pokazali na svoje korenine ter na to, kaj vse

zmoremo. Naši poslanci bodo v evropskem par-

lamentu morali ponosno in zavzeto zastopati stal-

išča in zahteve naše države do posameznih vpraš-

anj in problemov. Zato izberimo najboljše od

predlaganih v evropski parlament!

V kolikor ta številka DOBRAV ne bo izšla

pred volitvami v evropski parlament, vam želim,

da ste se odločili za prave predstavnike naše

države, kajti koliko in kdaj bomo deležni po-

moči Evropske skupnosti ter kako bodo le-ti našo

državo v njej zastopali, bo odvisno predvsem od

njih!

Za razvoj naše vasi pa seveda računamo tudi

na vas, spoštovani vaščanke in vaščani!

To je prva številka našega glasila po vstopu v Evropsko skupnost. Mislim, da se moramo vsi

zavedati, da se bo naše življenje odslej iz dneva v dan postopoma spreminjalo v smislu

obveznosti in odgovornosti, ne pa le v pričakovanju večjega blagostanja.

Za svet KS Godešič

Ivan Logonder

DOBRAVE 2004
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Krajevna skupnost Godešič ob dnevu državnosti vabi na

VEČER NA VASI,
ki bo na kresni večer v sredo, 23. 6. 2003, ob 20.30 uri

pred vaško cerkvijo na Godešiču.

V kulturnem programu bodo sodelovali:

Otroška folklorna skupina Kamniti most iz

OŠ Škofja Loka – Mesto (mentorica Andreja Hafner),

Tamburaška skupina Bisernica,

mladi glasbeniki in recitatorji: Tamara Avguštin,

Jure Bizjak, Ema Igličar, Vida Igličar, Lucija Kermelj

in Nina Krajnik.

Po končani prireditvi bomo pokramljali in zapeli

ob domačih dobrotah in žlahtni kapljici.

S svojo prisotnostjo boste prispevali k prijetnejšemu vzdušju.

Vljudno vabljeni!

Svet KS Godešič

UVODNIK &



6 Dobrave | junij 2004

V Sloveniji se je referenduma o tehničnem

zakonu udeležilo dobrih 31 % vseh, ki imajo

volilno pravico. Več se jih je na volišče odločilo

priti v obeh škofjeloških volilnih okrajih; v 9.

volilnem okraju, ki obsega Poljansko in Selško

dolino, je na volišča prišlo skoraj 45 % volilnih

upravičencev. Nekoliko nižja volilna udeležba

je bila v 8. volilnem okraju, v Škofji Loki z okoli-

co, kjer je na volišča prišlo 15.366 volivcev, torej

dobrih 35 %. Volivci tega volilnega okraja so

Odločni NE tehničnemu zakonu

4. aprila 2004 so imeli volivci letos prvič priložnost priti na volišče. Odločalo se je o tehničnem

zakonu na temo t. i. izbrisanih.  Na skoraj 97 % oddanih glasovnicah je bila obkrožena besedica

NE.

bili med tistimi, ki so tehnični zakon zavrnili

najbolj odločno, saj jih je proti glasovalo dobrih

97 %. V ta volilni okraj sodi tudi volišče števil-

ka 1, ki je v prostorih KS Godešič. Na dan refer-

enduma je bilo v volilni imenik vpisanih 515

volivcev, na volišče jih je prišlo 259, torej 50,29

%. Ena glasovnica je bila neveljavna, 7 volivcev

(2,7 %) je glasovalo za tehnični zakon, 251 (96,9

%) pa proti.

Maja Bertoncelj

Volilni odbor je ugotovil, da je bilo v volilni imenik na dan volitev vpisanih 514 volivcev, oddanih

glasovnic je bilo 217, od tega jih je bilo 7 neveljavnih. Na volišče je torej prišlo 42.2 % volivcev.

Njihova volja je prikazana v spodnji tabeli.

Volivce na Godešiču je najbolj prepričal Lojze
Peterle

Maja Bertoncelj

V Republiki Sloveniji smo 13.junija 2004 prvič volili poslance v Evropski parlament. Volilna

udeležba je bila tudi na Godešiču nizka, največ glasov pa je prejela stranka N. Si Nova Slovenija

– Krščanska ljudska stranka.

ETSILEMI

ONPUKS

OLIVETŠ

VOSALG

VOSALGHINČNEREFERPOLIVETŠ
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Zimski meseci so pri gasilcih namenjeni za

občne zbore, izobraževanja in seveda tudi za vsa

tista redna dela, ki jih moramo opraviti sproti.

Občinsko poveljstvo je pripravilo tečaj za

gasilca, ki so ga uspešno opravili štirje mladi

člani. Dva člana sta obiskovala in prav tako us-

pešno zaključila tečaj za gasilca 1. Štirje opera-

tivci so opravili tečaj za radio vezo.

Maša ob sv. Florjanu in srečanje po njej, sta

že kar tradicionalna. Veseli smo, da pri tem sode-

lujejo tudi narodne noše ter rateški gasilci.

V začetku maja smo se udeležili medd-

ruštvene vaje, ki jo je organiziralo Prostovoljno

gasilsko društvo Trata. Vaja je potekala v pod-

jetju Termo na Trati, sodelovala pa so vsa društ-

va iz gasilskega poveljstva Škofja Loka. Potreb-

no je poudariti, da se na takšni vaji lahko opera-

tivci dobro spoznamo s problemi, do katerih

lahko pride v določenih primerih, nikakor pa to

ni primerljivo z resnično situacijo, v katero smo

postavljeni v primeru prave intervencije. Takrat

poleg pogojev, ki jih vnaprej ne moremo pred-

videti, vsekakor vplivajo na gasilce še ostali de-

javniki, ki na vaji navadno niso prisotni (npr.

vsega strahu in panike ne more izključiti nihče).

Pred nekaj dnevi smo z neko ekipo sodelovali

na družabno-tekmovalni prireditvi, ki je bila v

Poljanah. Gre za gasilski rally, ki od sodelujo-

čih poleg spretnostne vožnje zahteva še nekaj

drugih gasilskih veščin in splošne pripravljenos-

ti. Čeprav gre za tekmovanje, na koncu rezultat

ni najpomembnejši. Bistvo vsega je zabavno

druženje, ki je prepleteno z gasilstvom.

Žal smo morali letos tudi trikrat posredovati.

Dvakrat smo gasili dimniški požar, enkrat pa smo

s pomočjo prostovoljnih gasilcev s Trate, iz Stare

Loke in Škofje Loke pogasili gozdni požar.

V juniju se bomo začeli pripravljati za jesen-

ska tekmovanja, opraviti moramo še nekaj vaj,

kaj postoriti v gasilskem domu, pa tudi na kak-

šno veselico bi radi šli ...

Ker smo lani malo manj delali z mladimi, bi

to radi letos »prinesli not«, zato vabimo vse

otroke, da se nam pridružijo.

V mesecu juniju pa bo praznoval devetdeseti

rojstni dan tudi naš član Janko Bertoncelj. Ob

tej priliki mu želimo veliko zdravja in vse na-

jboljše.

NEKAJ O POŽARIH ...

Čeprav smo v decembrski številki napisali kar

nekaj o dimniških požarih, bi radi določena de-

jstva ponovili.

Nekateri so mnenja, da je požar v dimniku

nedolžna stvar, vendar se z njimi nikakor ne

moremo strinjati. Poleg tega, da iskre, ki letijo

iz dimnika, ogrožajo sosednje stavbe, gozdove,

kozolce in podobno, je požar v dimniku nevar-

en tudi zgradbi, v kateri se le-ta nahaja. Zaradi

visoke temperature v dimniku, se lahko požar

razširi na okolico, kot je na primer ostrešje, ali

pa karkoli drugega v zgradbi, ki je v bližini dim-

nika. Plini, ki nastajajo pri gorenju, lahko v

primeru, da pridejo v zaprte prostore, povzroča-

jo zastrupitev in posledično smrt.

Vsekakor se strinjamo, da so to hipoteze, ter

da nadzorovan požar najbolje »očisti« dimnik,

vendar pa lahko zgoraj naštete posledice preh-

itro privedejo do večje, oziroma včasih do

katastrofalne škode in posledic, ki lahko zaht-

evajo tudi človeško življenje.

Prav zaradi tega je priporočljivo požar pogasi-

ti, dimnik pa obvezno dobro očistiti in šele nato

ponovno zakuriti v peči.

Da pa sploh ne bi prišlo do požara v dim-

niku, je potrebno redno čiščenje dimnika in peči.

Seveda moramo pri pogostosti čiščenja upošte-

vati tudi, s čim kurimo (lesni odpadki, vrsta drv,

premoga, način kurjenja ...).

Vsekakor pa dimniški požari niso edini

požari. V današnjem času, ko imamo opravka z

Kaj delamo gasilci ...

GASILCI IN RDEČI KRIŽ &
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različnimi umetnimi materiali, se vse pogosteje

srečujemo s požari, ki niso problematični le zara-

di ognja in visoke temperature, temveč tudi zara-

di zelo strupenih plinov, ki nastajajo pri goren-

ju. Prav tako še nismo vajeni, oziroma ne pomis-

limo, da na primer gradbeni materiali pri visok-

ih temperaturah spreminjajo svoje lastnosti, kar

povzroča porušitve in podobno.

Ker se bliža čas piknikov, bi radi opozorili še

na uporabo odprtega ognja v naravi. Pri tem je

potrebna previdnost, saj lahko kaj hitro pride do

nepredvidljivih posledic. Uporaba odprtega ogn-

ja v naravi, še posebno v bližini gozda, ali celo

v njem, je predvsem v sušnem obdobju lahko

zelo nevarna.

PA ŠE  O GASILSKEM
PROSTOVOLJSTVU ...

Po merilih za organiziranje in opremljanje

gasilskih enot (Uradni list RS, št. 22/99), je naj-

manjša možna enota poklicna - enota GE 4. kate-

gorije, ki mora imeti 42 poklicnih gasilcev, in ki

bi jo bilo potrebno ustanoviti na področju občine

Škofja Loka, v primeru da prostovoljna društva

ne bi več opravljala svoje dejavnosti. Kljub temu

bi nekaj teh še moralo obstajati zaradi večjih

intervencij (požari večjega obsega, naravne nes-

reče ...). Samo za zagotovitev plač bi bilo potreb-

no približno 176.400.000,00 SIT. Poleg tega je

potrebno zagotoviti sredstva za opremo in vozi-

la, ki bi jo enota potrebovala. Vsekakor se ta sred-

stva ne bi zbirala tako kot sedaj, ko del le-teh

pridobimo prostovoljni gasilci tako, da žrtvu-

jemo svoj čas za delo v društvih.

Strošek za delovanje poklicnih gasilskih enot

bi bil krepko večji, kot je na primer znesek, ki

ga Občina Škofja Loka danes daje za požarno

varnost. Po predlogu proračuna za leto 2005, nam

je občina namenila 30.865.515,00 sit. (Podatki

so vzeti iz predstavitve Občinskega poveljstva

Škofja Loka gasilske problematike loškim svet-

nikom).

Število intervencij, ki jih opravimo prosto-

voljni gasilci, iz leta v leto raste. V letu 2003 je

bilo v Občinskem poveljstvu Škofja Loka 151

intervencijskih izvozov, 998 prostovoljcev pa je

opravilo 1531 ur za intervencije.

Poleg tega bi radi omenili še to, da današnje

gasilstvo zahteva kar precej znanja, ki si ga mo-

ramo nabrati na tečajih in praktičnih usposabljan-

jih. Gasilci se ne ukvarjamo le z gašenjem klasi-

čnih požarov, ampak sodelujemo tudi pri nar-

avnih nesrečah in tehničnem reševanju (pro-

metne nesreče), za kar pa potrebujemo ustrezno

tehnično opremljenost in znanje za ravnanje s

to opremo. Za vsa ta izobraževanja je potrebno

žrtvovati svoj čas. Poleg tega smo na voljo štiri-

indvajset ur na dan, da priskočimo na pomoč lju-

dem, ki nas potrebujejo. Pri tem včasih tvegamo

tudi svoje zdravje in življenje.

Nikakor nočemo, da bi teh nekaj besed ra-

zumeli kot »jamranje«, saj smo se za prosto-

voljne gasilce odločili sami. Radi bi le, da se o

tem govori, in sicer v tej smeri, da nam občina

in država pošteno omogočita čimboljše delovan-

je naših društev, kar pomeni, da se nam dodeli

finančna sredstva, s katerimi si bomo lahko za-

gotovili vsaj minimalno opremljenost naših enot

s kvalitetno opremo in s tem varnost na inter-

vencijah.

Zavedamo se, da državni in občinski proraču-

ni niso »vreče brez dna«, vendar je vsekakor

potrebno požarni varosti nameniti vsaj toliko

sredstev, da s tem ne bo ogroženo zdravje in živ-

ljenje gasilca, ter da bo le-ta s svojim znanjem

in opremo lahko zagotavljal optimalno pomoč

ljudem in njihovemu premoženju, ko bo to

ogroženo.

Hkrati bi država vendarle morala sprejeti za-

kone, ki bi stimulirali prostovoljno gasilstvo.

Razumljivo je, da delodajalec nerad spusti de-

lavca z dela, čeprav država refundira dohodek,

saj vsak izostanek iz dela pomeni, da nekdo ni

opravil svoje dnevne obveznosti. Le-to bo mor-

al opraviti nekdo drug, ali pa bo moral gasilec

to storiti izven svojega delovnega časa, oziroma

v naslednjih dneh to delo nadomestiti tako ali

drugače. Velikokrat je delodajalec do delavca,

ki sodeluje v prostovoljni gasilski enoti, bolj ra-

& GASILCI IN RDEČI KRIŽ
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Na pomoč!

PGD Godešič

Bližamo se 13. obletnici dneva državnosti in

v ta namen vsem želimo, da jo lepo preživite!

Tudi Rdeči križ Slovenije ima letos pomem-

bno obletnico in sicer 100-letnico začetka

delovanja. Najprej je v največji meri deloval v

okviru župnijskih uradov, leta 1926 pa je bila v

Škofji Loki ustanovljena predhodnica današnje

organizacije Rdečega križa. Danes zajema obe

dolini ter Škofjo Loko z okolico. V njej je zasto-

panih 19 krajevnih odborov s 158 člani. Na

našem območju je Rdeči križ začel organizirano

delovati že po vojni. Najprej skupaj z Retečami

in Gorenjo vasjo. Kmalu se je odcepil ter začel

samostojno delovati in tako deluje še danes (ra-

zen prekinitve med letoma 1966 in 1967).

Poslanstvo Rdečega križa je bila vedno pros-

Krajevna organizacija Rdečega križa

GASILCI IN RDEČI KRIŽ &

Odbor Rdečega križa

tovoljna in humanitarna dejavnost, ki se prila-

gaja potrebam časa. Tako je bilo v težkih povo-

jnih časih čisto drugače kakor danes, ko živimo

v dobrem in mirnem obdobju. Primanjkuje pa

nam časa za pogovore v družinah in pozornosti

do starejših. Prav zato je to postala naša glavna

dejavnost (poleg drugih nalog Rdečega križa).

Pri tem nam daje smernice občinski Rdeči križ.

Zato bi ob tej priložnosti prosili tiste

posameznike, ki bi radi tudi nam osebno podali

kritike, naj se oglasijo na našem odboru ali na

sedežu občinskega Rdečega križa. Veseli bomo

vsake nove ideje in pomoči.

Vsem, ki nam pa že stojite ob strani v obliki

članarine in dobre volje, se lepo zahvaljujemo

in se še vnaprej priporočamo.

zumljiv kot država, kar pa je kratkomalo sramot-

no za državo, ki bi morala poskrbeti, da bi vsaj

do neke mere stimulirala prostovoljno gasilstvo.

No, mogoče to nekaterim žal ni v interesu, ali

pa se ne zavedajo tistih nekaj primerjav na za-

četku tega sestavka.

Ker pa smo gasilci po naravi nepoboljšljivi

optimisti, upamo, da bo tudi ta sestavek prispe-

val k premiku stvari na bolje. Verjamemo, da se

da vse dogovoriti tako, da bomo vsi zadovoljni.
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EVROPA

Prvi maj je za nas Slovence pravi raj,

saj v Evropo vstopili smo tedaj.

Mogoče nam lepše bo,

al pa včasih bo hudo,

želim pa si,

da imeli se bi lepo.

Rok Stokuča, 3. r.

EVROPA

Evropa, Evropa, mimo si peljala,

Slovenijo vzela si v svojo druščino.

Že druge države vzela si k sebi,

veselila si se s 15 državami,

utopila je tudi naša država Slovenija.

Nastja Avguštin, 3.r.

Mladi literati
Mladi literati so za tokratno številko Dobrav pisali na temo EVROPSKA UNIJA.

EVROPA

V Evropo vstopili smo prvega maja,

v petek ob kresu pričakovali smo jo.

Otroci mali spraševali smo se,

kaj Evropa prinesla nam je.

Špela Trilar

EVROPA

Evropa, Evropa je naša domovina,

narodov evropskih svetovnih vrednot.

Življenje blagostanja se kuje v njej.

Revnih, bogatih, nesrečno trpečih, na robu živečih.

Kjer varnost nevarnost le ena neštetih bo vrednot,

kjer vojna bo pregnana z zemeljskih planot.

Urška Jenko, 3. r.
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EVROPA

Dvanajst mesecev leto ima,

dvanajst zvezdic tudi evropska zastava ima.

Države Evrope brez meje so vse,

petindvajset vseh nas je.

Vsi enaki naj bi bili,

če bo to res,

upam, da videli bomo vsi.

Eva Cerar

EVROPA

Kam naj pojdem zdaj,

ko je Evropa velik kraj.

Kamorkoli se ozrem,

ne vem, kam naj grem.

Naj Evropa meje ima,

ali pa ne,

najlepše je doma,

tam, kjer smo doma.

Nejc Avguštin
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Pod taktirko Jureta Križaja vsak torek pridno

vadi 14 tamburašev. Da bi razbremenili našega

vodjo, vsak poleg igranja tamburice in pomoči

pri delu z mladimi, opravlja še svojo nalogo.

Eden je zadolžen za pridobivanje in organizaci-

jo nastopov, drugi za program, tretji za vodenje

financ in pridobivanje sponzorjev … Seveda

nam vse ravno ne uspeva najbolje in se včasih

tudi malce grdo pogledamo, a se kmalu vse ure-

di. Če komu »zaškripa«, zmanjka časa, si rade

voljo pomagamo med seboj.

Igramo in nastopamo iz veselja do igranja,

»za dušo«, da pokažemo kaj znamo in se pome-

rimo s svojo konkurenco. Lahko bi dosegli kaj

več, a glede na to, da nismo profesionalci in da

imamo vaje enkrat tedensko, ter da ima vsak od

nas tudi študijske obveznosti ali zaposlitev, smo

zelo veseli vsake pohvale in uspeha.

Kljub temu, da smo šele pri koncu prvega

Študentska tamburaška skupina Bisernica

& KULTURA

polletja, smo lahko veseli, saj smo letos za se-

boj pustili že kar lep venček nastopov, in sicer:

tradicionalni, letos že 14. novoletni koncert, nas-

tope s FS Savo v Celovcu, Italiji in Kranju ter

24. srečanje tamburaških in mandolinskih

orkestrov,  ki se je letos že tretjič odvijalo v Re-

tečah. Na tem srečanju smo bili dobro sprejeti,

tako s strani občinstva, kot tudi s strani stroko-

vne komisije, ki nam je na koncu dodelila srebr-

no priznanje za male skupine.

Trenutno se s FS Sava iz Kranja pripravlja-

mo za desetdnevno turnejo v Bolgarijo, ki bo v

začetku avgusta.

Naš cilj do konca tega leta je, da se, glede na

to, da zadnje čase precej sodelujemo s FS Savo,

naučimo za 30-40 minut programa slovenskih

melodij, ter da bi imeli čim več nastopov ob

raznih praznovanjih tudi v domačem kraju.

Tatjana Marčeta

Verjamem, da nas že vsi dobro poznate, a kljub temu ne bo odveč par besed o študentski

tamburaški skupini in njenem delovanju.
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Odbor za pripravo zbornika ob 1000-letnici

Godešiča se je v minulem polletnem obdobju

sestal enkrat. Pregledali smo do sedaj opravljeno

delo in se dogovorili za delo v bodoče. Vsebina

zbornika je v glavnem določena in ostaja takšna,

kot sem jo predstavila v decembrski številki

Dobrav. Kljub temu so razne dopolnitve vsebine

še vedno možne. Z avtorji je dogovorjeno, da

svoje sestavke pripravijo do konca leta 2004, da

nam bo ostalo še zadosti časa za lektoriranje,

računalniško obdelavo in tisk. Knjiga bo

obsegala okoli 300 strani velikega (A4) formata.

Najtrši oreh ostaja zaenkrat etnološki

prispevek, v katerem želimo iztrgati pozabi način

življenja na vasi v naši polpretekli dobi. To so

vsi tisti dogodki, ki so vezani na kmečki vsakdan

in praznik, hrano, nošo, družabno življenje, šege

in navade, verovanje itd. Ti dogodki do sedaj še

niso bili nikjer zapisani. Tu in tam so kot drobci

zabeleženi na fotografskih posnetkih, v glavnem

Zbornik ob 1000-letnici vasi

pa živijo le v spominih. Ti pa so, kot vsi vemo,

minljivi. Sedaj imamo enkratno priložnost, da

jih zapišemo, sicer nam bodo po malem, a

neizbežno, za vedno ušli. Zato vas še enkrat

pozivam k sodelovanju. Pobrskajte po spominu

in zapišite, kar se vam zdi zanimivo. Ker pa vem,

da je nekaterim pisanje težje od pripovedovanja,

lahko vaše spomine tudi posnamemo in jih

kasneje prenesemo na papir. Vsaka na videz še

tako majhna in nepomembna informacija bo

dobrodošla pri dokončni sestavi članka. Prav

tako tudi fotografije. Pri odboru bomo poskrbeli,

da bomo originale v čim krajšem času

preskenirali in vam jih vrnili nazaj, tako da je

vsaka bojazen, da bi se kje izgubile, odveč.

Želim, da bo tokrat vaš odziv boljši, kot je bil

do sedaj, ker bomo le s skupnimi močmi lahko

napravili publikacijo takšno, da nam bo vsem v

ponos.

Judita Šega
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Konec marca 2004 je mojster Jože Eterovič

iz Moš s pomočjo Petra Bertonclja, Ivana Av-

guština, Matevža Kavčiča in Štefana Pavlija

postavil dva podporna stebra kora, oblikovana

po vzoru prejšnjih in izdelana iz hotaveljskega

marmorja. Na enem izmed njiju je iz enakega

kamna izdelan grb reteške župnije, na drugem

pa logotip Godešiča, ki ga je zasnoval Domen

Križaj. V nogi stebra je izklesan napis »Ob ti-

sočletnici prve pisne omembe Godešiča 1006-

2006«, v desnem spodnjem kotu pa je navedena

letnica 2004, ki pove, kdaj je bilo delo izvršeno.

Istočasno je kamnoseški mojster z enakim mar-

morjem obložil stopnice. Tudi tri okenske po-

lice so izdelane iz lepo pisanega hotaveljčana.

V tednu pred prvim majem sta Peter Berton-

celj in Andrej Bertoncelj nadzidala stene nad

cerkveno lopo. Potrebno bo namestiti še leseno

podkonstrukcijo, na katero bodo pritrjene

mavčne plošče. Večje delo se obeta v mesecu

avgustu, ko bo kleparski mojster streho zvonika

prekril z bakreno pločevino. Ker bo za svoje delo

postavil gradbene odre in bo tako zvonik po-

odran, bi istočasno prepleskali zvonik in obnovili

urno številčnico. Ker ste to delo nekateri oprav-

ljali že pred trinajstimi leti, vas povabim, da bi

si tudi v avgustu vzeli nekaj časa, da zaščitimo

omet in olepšamo izgled cerkve in vasi.

Nadaljevanje obnovitvenih del v podružnični
cerkvi sv. Nikolaja na Godešiču

Štefan Pavli, župnik

Podporna stebra kora sta izdelana iz hotaveljskega
marmorja.

Izklesan napis opozarja na prvo pisno
omembo Godešiča.
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BirmePrva obhajila

Prva obhajila in birme od leta 1990 do danes

Za junijsko številko Dobrav nam je reteški župnik Štefan Pavli pripravil tudi podatke o številu

prvoobhajancev (prvo obhajilo je bilo letos 9. maja) in številu birmancev od leta 1990 naprej. Naj

ob tem še dodamo, da je bila birma v naši župniji letos 25. aprila, birmoval pa je škof Jožef Kvas.

V decembrski številki pa boste lahko prebrali še o ostali župnijski statistiki.

Maja Bertoncelj

otel

olivetš

vecnamrib

aničojunats

učišedoG

4002 04 51

2002 64 71

0002 14 81

8991 23 11

4991 85 42

0991 87 63

otel

olivetš

vecnajahboovrp

aničojunats

učišedoG

4002 41 7

3002 32 7

2002 91 6

1002 32 4

0002 02 5

9991 81 5

8991 91 6

7991 02 41

6991 53 41

5991 51 5

4991 02 21

3991 02 5

2991 61 7

1991 81 7

0991 61 01
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Kdaj se je pričela tvoja glasbena pot in kako
se je nadaljevala?

Z glasbo sem se pričel ukvarjati razmeroma

pozno, šele v četrtem razredu osnovne šole, ko

sem začel obiskovati pouk klavirja pri prof. Jas-

ni Kalan v Glasbeni šoli Škofja Loka. Klavir sem

se potem učil vse do konca gimnazije, vmes pa

sem se že pri trinajstih letih vpisal tudi na Or-

glarsko šolo, ki deluje v okviru Teološke

fakultete v Ljubljani. Ker sem bil tedaj še os-

novnošolec, sem moral počakati eno leto, da mi

Orgle so del njegovega življenja

V pogovoru s Klemenom Karlinom smo izvedeli veliko zanimivega iz njegove dosedanje

glasbene poti. Kar nekaj let je bil od doma. Ljubezen do orgel ga je najprej zanesla v Celovec,

kasneje še na Dunaj. Sedaj je doma in veselje do igranja na ta star inštrument prenaša na

mlajše rodove.

je ravnatelj prof. Jože Trošt dovolil, da poleg

igranja orgel obiskujem tudi ostale predmete.

Orglarsko šolo sem zaključil hkrati z gimnazijo,

in ker si kljub odločitvi za študij kemije nisem

mogel predstavljati, da bi orgle kar „pustil“, sem

s poukom „potegnil“ še dve leti v obliki t. i.

podiplomskega izpopolnjevanja. V tem času sem

šel skozi roke treh orgelskih učiteljev, od že

pokojne s. Cecilije Kobal, ki mi je na orglah

pomagala „shoditi“, preko Tomaža Nagodeta vse

do Angele Tomanič, pri kateri sem bil resda le

zadnje leto, pa vendar mi je prav ona pokazala

pot naprej. Ta pot me je ob nadaljevanju študija

kemije na ljubljanski univerzi vodila na Koroški

deželni konservatorij v Celovcu, k prof. Klausu

Kuchlingu, pri katerem sem ostal štiri leta. To je

bilo zame izredno pomembno obdobje, obdobje

temeljitega dela, v katerem so se oblikovale os-

novne poteze moje orgelske igre. Ker sem ob

tem vedno jasneje čutil in spoznaval, da me

mnogo bolj kot h kemiji vleče h glasbi, sem se

leta 1997, ko sem imel študij kemije že skorajda

„pod streho“, odločil še za študij orgel pri prof.

Michaelu Radulescuju na Univerzi za glasbo in

uprizarjajočo umetnost na Dunaju. Ob predvi-

denem osemletnem trajanju študija to ni bila

ravno lahka odločitev, ki pa je danes seveda ne

obžalujem. S študijem sem potem vendarle

malce pohitel, tako da sem ga z odliko in na-

zivom magistra umetnosti zaključil junija lani.

Če povzamem v nekaj besedah, moja glasbena

pot ni bila vedno povsem ravna in očitna, a ko

danes gledam nazaj, vidim, da so se mi sproti

odpirala ravno prav široka obzorja, da sem jih

bil v danem trenutku sposoben zaobjeti s svojo

tedanjo zrelostjo.

Église-Musée des Augustins, Toulouse, Ahrendove
orgle; “Concert Du Midi” v okviru festivala “Tou-
louse les orgues”, 16.10.2002
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Zakaj so te navdušile prav orgle?

Do orgel me ni pripeljalo kako posebno

navdušenje, bolj poslušnost lepo vzgojenega fan-

tiča, ki se ni upal upreti domačemu župniku, ki

je modro spoznal, da je potrebno poskrbeti za

orgelski podmladek. Malo za šalo, precej zares

… Na začetku, v tistih nerodnih najstniških letih,

mi je bilo vsekakor prav nerodno povedati, da

igram na tako „staromoden“ instrument. Ljubez-

en do orgel se je razvijala počasi in neopazno

tekom let, pri tem pa so pomemben impulz pred-

stavljali tako uspehi kot neuspehi na domačih in

mednarodnih tekmovanjih mladih orglavcev.

Danes sem prepričan, da bi prej ali slej tudi sam

našel pot do orgel, zato sem tedanjemu reteške-

mu župniku Tonetu Bohincu še toliko bolj

hvaležen, da me je usmeril nanjo že kako leto

prej, preden bi si sam prišel na jasno. Zanimivo,

da mi je tudi prof. Jasna Kalan, pred katero sem

nekaj let celo skrival, da igram orgle, kasneje

rekla, da mi je nameravala tudi sama predlagati,

da bi se jih pričel učiti. Pri tem pa orgle niso

edini instrument, ki si ga lahko predstavljam kot

„svoj“ instrument. S svojo mehkobo in barvo

zvoka me zelo privlači tudi violončelo.

Poleg glasbe te je spremljala tudi kemija. Se
kemija in glasba v tvojem življenju prepletata
še danes?

Čeprav mi do kemijske diplome ni več man-

jkalo veliko, strniti bi moral le še ugotovitve ek-

sperimentalnega dela, me je že takoj po začetku

študija na Dunaju glasba posrkala v tolikšni meri,

da sem potreboval še dve leti samoprepričevan-

ja, da sem iz kemije tudi zares diplomiral. Za to

sem si danes zelo hvaležen. Da kemija ni nujno

tisto „ta pravo“, kar bi rad počel v svojem živ-

ljenju, sem sicer spoznaval že med samim štud-

ijem, a že zgolj vložena čas in energija sta me

gnala naprej. Z odločitvijo za študij na Dunaju

pa sem se nekje potihem poslovil od kemije, tako

da je diploma dejansko pomenila le še simbol-

ičen zaključek mojega ukvarjanja z njo, čeprav

bi moralo biti ravno obratno. Diploma je zdaj

našla svoje mesto na knjižni polici in po pravici

povedano, se nanjo brez vsake slabe vesti spom-

nim le še tedaj, ko me kdo povpraša po njej. Svoj

študij kemije sem si osmislil predvsem skozi šir-

ino pogleda na svet, ki mi jo je dal, in ki bi si jo

le skozi študij glasbe težje izoblikoval, seveda

pa je pripomogel tudi k razvijanju čuta za anal-

itičen pristop k problemom, ki mi je kasneje pri

študiju glasbe prišel še kako prav.

Kako sedaj gledaš na leta, ki si jih preživel v
Avstriji?

Ta leta, vsega skupaj jih je bilo pet (vmes sem

namreč moral „dati cesarju, kar je cesarjevega“),

so bila zame nedvomno izjemna obogatitev, ka-

pital, iz katerega bom črpal še celo življenje. Za

študij na Dunaju sem se odločil predvsem zara-

di ugleda svojega tedaj šele bodočega, danes

nekdanjega učitelja prof. Radulescuja, in zaradi

pogojev za delo, ki so bili in so še vedno nep-

rimerno boljši od domačih študijskih pogojev.

Seveda pa mi je Dunaj dal ogromno tudi s svojo

bogato ponudbo enega izmed svetovnih glasbe-

nih središč. Vsakršno glasbeno dogajanje je bilo

tako pestro in intenzivno, da je bila izbira včasih

res težka. Ure in ure sem prestal na stojišču tako

v zlati dvorani Musikvereina kot v Državni operi

in tako po za študentski žep povsem dosegljivih

cenah poslušal najboljše svetovne orkestre, dir-

igente in soliste. Če kaj, potem po vrnitvi do-

mov pogrešam predvsem ta bogati izbor vrhun-

skih poustvarjalnih ansamblov in solistov. Živ-

ljenje v enem izmed takih središč ima seveda

lahko za posledico lažni občutek, da se ves svet

vrti le okrog tega središča. Da je Dunaj lahko

ravno tako provincialen kot Ljubljana, prej ali

slej izkusiš tudi na lastni koži. Pri oblikovanju

kritičnega odnosa do posameznega okolja in

ustreznejšem vrednotenju vsega videnega,

slišanega, doživetega, mi je dragoceno izkušnjo

predstavljalo tudi trimesečno študijsko bivanje

v francoskem Lyonu, kamor sem se v okviru

programa Erasmus odpravil v svojem zadnjem

letu dunajskega študija.
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Opažam, da je pri nas za orgle vedno več
zanimanja.

To opažanje bo kar držalo. Porast zanimanja

je zagotovo v tesni povezavi s spremenjenimi

družbenimi razmerami. Na pedagoškem po-

dročju so pionirsko delo opravili v Glasbeni šoli

Velenje, njihovem zgledu pa sledimo tudi dru-

god po Sloveniji. Za uspešno pedagoško delo je

razumljivo potrebna dobro podkovana stroka, ki

po vrnitvi mlade, v tujini izšolane generacije,

dela velike korake naprej. Svoje moči smo

združili v Slovenskem orgelskem društvu. Naj

med našimi številnimi projekti omenim le, da

že tretjič po vrsti pripravljamo Slovenski orgel-

ski dan, ki bo 16. oktobra v Ljubljani. Ves ta

razvoj in napredek pa seveda ne bi bila mogoča

brez ustreznih orgelskih instrumentov. V minu-

lih petnajstih letih, ki bi jih lahko glede na šte-

vilne potrebe in naročila poimenovali kar zlata

leta slovenskega orglárstva, je slovenski orgel-

ski prostor z več kot sedemdesetimi novimi ali

obnovljenimi orglami (med njimi so tudi orgle

pri Svetem Duhu in v Stari Loki) močno zaznam-

ovala predvsem Škofijska orglarska delavnica

iz Maribora, v zadnjem obdobju pa smo tudi na

Gorenjskem dobili „svojo“ zelo kakovostno de-

lavnico, v mislih imam Orglarstvo Močnik iz

Cerkelj. Postavitev novega instrumenta pa prak-

tično nikjer ni možna brez sodelovanja širše

skupnosti. To pomeni, da so k ustvarjanju or-

glam naklonjenega ozračja vsaj posredno pris-

pevali tudi mnogi posamezniki, ki so bili na ta

ali oni način pripravljeni podpreti en ali drugi

orgelski projekt. Vsi ti dejavniki so med seboj

tesno povezani in vplivajo eden na drugega: za

kakovostno vzgojo so neobhodno potrebni kak-

ovostni instrumenti, kakovostno vzgojeni orglav-

ci pa spet skrbijo za čimbolj kakovostno raven

(po)ustvarjanja in samih instrumentov. Krog je

tako hitro sklenjen. Poudaril bi rad le še to, da je

končni cilj vseh prizadevanj na orgelskem po-

dročju zelo preprost: vrniti in zagotoviti orglam

tudi v našem kulturnem prostoru tisto mesto, ki

jim gre kot enemu izmed bistvenih razpoznavnih

znakov evropske civilizacije. Prav z orglami (na

tleh današnje Slovenije je več kot tisoč orgel iz

petih različnih stoletij!) smo bili v Evropi že

dolgo, dolgo pred letošnjim 1. majem.

Kaj je tvoje delo sedaj? Kje vse nastopaš?
Od lanskega septembra poučujem orgle v

Glasbeni šoli Škofja Loka, kjer imam pet

učencev, in v Glasbeni šoli v Zavodu sv. Stanis-

lava v Šentvidu, kjer so mi zaupani trije učenci.

Medtem ko zavodska glasbena šola z enim na-

jboljših slovenskih orgelskih instrumentov nudi

idealne pogoje za pouk, smo se prisiljeni v Škofji

Loki zaenkrat še malce znajti. Pouk smo organ-

izirali v župnijskih cerkvah pri Svetem Duhu in

deloma v Stari Loki, za kar smo obema g. žup-

nikoma, Romanu Poljaku in dr. Alojzu Snoju,

zelo hvaležni. Brez vizij pa ni napredka in tako

se tudi v škofjeloški glasbeni šoli že spogledu-

jemo z mislijo o postavitvi lastnega instrumen-

ta. Na račun pedagoškega dela trpi predvsem

vadenje, tako da je bilo samostojnih nastopov v

zadnjem letu manj kot poprej, vedno znova pa

se rad odzovem povabilu tako za igranje v ra-

zličnih komornih zasedbah kot za sodelovanje z

večjimi ansambli. Pred kratkim sem igral s Sim-

foniki RTV Slovenija, solistični nastop sem imel

s Slovensko filharmonijo. Poleg tega za III. pro-

gram Radia Slovenija skupaj s kolegom Dali-

borjem Miklavčičem pripravljam tudi redno

tedensko oddajo o orglah in orgelski glasbi z

naslovom „Obiski kraljice“. Dela in z njim

priložnosti za ustvarjalnost torej zlepa ne zman-

jka in dokler bo tako, sem lahko le vesel.

Maja Bertoncelj

& VAŠČANI IN VAŠČANKE
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NAUK O ŽIVLJENJU

Človek moj, pomisli resno,

kakšna tvoja je usoda,

popotnik si, ki v večnost teče,

kakor teče v morje voda.

Če nabral si se bogastva,

vse boš moral zapustiti,

pa še s svoje lastne hiše,

kmalu moral boš oditi.

Če povzpel si se visoko

in imaš zdaj častne službe,

čas bo kmalu prišel tisti,

ko izbrisan boš iz družbe.

Glej, da se ne boš prevzel,

ker le prah si in pepel.

Če zaljubljen si v življenje,

pa za smrt prav nič ne maraš,

pa si vendar vedno bližje

vsakdan malo se postaraš.

Prah, pepel si po telesu,

a po duši, večno bitje,

ki po tvoji zemeljski smrti

nadaljuje večno bitje.

VOŠČILO OB PETDESETLETNICI

Petdest let si dopolnila,

želim ti, da bi še dolgo zdrava ostala in

družino varovala.

To želim ti iz srca,

pa kozarček izpij si ga.

VOŠČILO OB ŠESTDESETLETNICI

Devetinpetdeset let vzelo bo slovo,

saj le one o tebi vse vedo.

Že te šestdeseto leto objelo,

naj bo zdravo, srečno,

zadovoljno in veselo.

VOŠČILO OB SEDEMDESTLETNICI

Zame je ta sreča cvet,

ki cvete že mnogo let.

Danes na novo se obnavlja,

saj JANEZ svoj sedemdeseti

rojstni dan proslavlja.

Želim ti, da zdrav bil bi ti,

ob svoji družini ljubljeni.

Vaški pesniki

Alenka Starman

VAŠČANI IN VAŠČANKE &

Vsaka vas ima prav gotovo vsaj enega vaškega pesnika, ki v svojem prostem času spesni kitico ali

dve za različne priložnosti. Tudi Godešič ni izjema in v tej številki vam predstavljamo Anko Hafner,

ki je danes upokojenka, prej pa je kar 27 let delala v Jelovici. Za najrazličnejše priložnosti, od

rojstnodnevnih praznovanj do različnih obletnic, pripravi pesmico in s tem popestri vsako zabavo

ter marsikomu prikliče nasmešek na obraz. Tudi meni ga je, ko sem sedela pri njej v kuhinji in

zapisovala verze, ki mi jih je govorila kar iz glave. Eno prvih pesnitev je slišala od svojega očeta

Vincenca Hafnerja z naslovom »Nauk o življenju«. Za vse, ki pa jim zmanjka idej za voščila ob

najrazličnejših obletnicah, pa predlaga nekaj svojih.

Anka Hafner
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Tisoč let godeških rodovnikov
Najbrž nihče več ne ve, kdo se je med Godešani prvi začel ukvarjati z rodovnikom. Morda jih

v zgodovini ni bilo veliko. Presenetljivo številno pa je bil obiskan pogovor o rodoslovju, na

katerega so me konec marca 2004 povabili pripravljalci prireditev ob 1000-letnici prve omembe

Godešiča. Število udeležencev pogovora dokazuje, da mora rodoslovje v kraju imeti lepo

tradicijo.

Organizatorji so pogovor naslovili Nismo od

včeraj. Bo že držalo. Za Godešič je dokumenti-

ran 1000-letni obstoj, da je bil kraj naseljen že

dolgo pred tem, pa dokazujejo vsaj še železno-

dobne gomile v Dobravah.

V še nekoliko starejši, tisti znameniti pode-

lilni listini iz leta 973, so omenjeni tudi kraji na

Sorškem polju, omenjena je Kranjska pot in kot

svojevrstna posebnost Stresov brod. Brodar je

bil torej neki Stres in omemba imena nekega

preprostega prebivalca teh krajev, je zagotovo

še posebna redkost. V podobnih listinah so bili

po pravilu omenjani le imenitniki.

Priimki naj bi se razširili šele v 16. stoletju,

pred tem naj bi jih ne bilo. Je Stres torej osebno

ime, ali morda domače ime prebivalca ob brodu?

Danes bo težko kdo podal zanesljiv odgovor na

to vprašanje, vendar ime imamo in tega Stresa

izpred več kot tisoč let imamo lahko za našega

prvega z imenom ohranjenega prednika. Znane

so namreč teorije, da naj bi bili po matematičnih

in demografskih zakonitostih praktično vsi danes

živeči ljudje potomci vseh tistih, ki so živeli pred

tisoč in več leti. Gre za nekoliko izpopolnjeno

varianto izračuna števila prednikov, po kateri se

število le-teh v vsaki generaciji podvoji. V de-

seti generaciji bi vsakdo moral imeti že prek

1000 prednikov, v dvajseti pa že milijon. V ti-

soč letih se je zvrstilo kakih 40 generacij, pod-

vajanje števila prednikov pa bi nas zaneslo v

milijarde, če se ne bi zavedali, da na našem plan-

etu nikoli ni živelo toliko ljudi naenkrat. Pozna-

mo sicer podatke o rasti prebivalstva za približno

zadnjih dvesto let. Pred tem so znani samo delni

popisi. Za obdobja  1.000, 10.000 let nazaj pa

lahko tudi znanost samo ugiba. Sam sem pre-

pričan, da je lahko v določenih obdobjih v

(pra)zgodovini živelo precej več ljudi, kot nas

prepričujejo različni strokovnjaki. Vendar to ni

predmet tega prispevka. Znano je tudi, da prej

ali slej prihaja do redukcije prednikov zaradi

porok med sorodniki. Poroka med bratrancem

in sestrično je redkost in je treba zanjo pridobiti

dovoljenje ali spregled zadržka, za poroko med

drugim bratrancem in drugo sestrično pa ni več

nobenega zadržka. Take poroke sicer niso pog-

oste, je pa toliko več porok med še bolj odd-

aljenimi sorodniki in vse to zmanjšuje število

prednikov. Vemo tudi, da se ne poročajo samo

prebivalci istega kraja ali župnije, pogosto pride

ženin ali nevesta »prek devetih gora«. Če vemo,

da so bili Godešani blizu ali celo na sami sve-

tovni magistrali, in da so bili za povrh tudi zna-

ni kot prevozniki v loškem gospostvu, da so torej

bili svetovljani, potem je bilo toliko več

priložnosti za spoznavanje »svežih« ženinov in

nevest.

Vrnimo se k dokumentiranim prednikom. Po

urbarju iz leta 1560 so bili na Godešiču nasled-

nji »davčni zavezanci«: 1. Boštijan, sin Kocija-

na Kašmana, 2. Mihel Hainricher, 3. Blaž, sin

Lukanov, 4. Andrej Nembsagkh, 5. Neža, hči

Petra Nembsaghka, 6. Ahac, sin Matije Gosarja,

7. Primož, sin Matevža Jamnika, 8. Boštijan, sin

Križajev, 9. Jernej, sin Martina Nambshagkha,

10. Ambrož Kašman, 11. Gregor, sin Gregorja

Rjavca, 12. Katra Pečnik, 13. Matija Drčar, 14.

Mihel, sin Rotije Jugove, 15. Jurij Rader, 16.

Tone Niklavec, 17. Mihel Jamnik, brat Gregor-

jev, 18. Matija Maček, 19. Andrej Križaj, 20.

Štefan Goliraj in 21. Matija, sin Lorenca Gosar-

ja. Vseh posestnikov je bilo torej takrat 21, družin

je bilo najbrž več.

Kmalu zatem so se začele redno voditi mat-
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Peter Hawlina, Lipica

predsednik Slovenskega rodoslovnega društva

ične knjige, torej evidenca krstov, porok in sm-

rti. Ohranjene so knjige: krstov od leta 1612,

porok od leta 1652 in smrti od leta 1677 naprej.

Hrani jih Nadškofijski arhiv v Ljubljani. To tudi

pomeni, da lahko rodoslovci koreninam svojih

prednikov v starološki župniji sledijo vse do za-

četka 17. stoletja, in če upoštevamo, da sta bila

v zapisu krsta vpisana tudi starša, sta bila vsaj

za zapise krstov otrok, rojenih v prvih letih 17.

stoletja, starša rojena še v 16. stoletju. Tu se ro-

doslovje praktično tudi konča. Svoje skrajne

prednike lahko Godešani (in večina tistih iz dru-

gih župnij) poskušajo iskati tja do preloma med

16. in 17. stoletjem. Če bi kdo od raziskovalcev

pri svojem delu prišel npr. do Matije Gosarja, ki

je živel v Godešiču v drugi polovici 16. stoletja,

bi lahko z veliko verjetnostjo sklepal, da je to

bil isti Matija, sin Lorenca, ki je bil omenjen tudi

v urbarju.

Od leta 1849 naprej so se matične knjige

vodile v novoustanovljeni župniji Reteče. Tudi

te knjige hrani Nadškofijski arhiv v Ljubljani. V

19. stoletju je večina župnikov vodila še spisek

župljanov po družinah. Za te evidence se na-

jvečkrat uporablja latinski izraz status animarum.

Te popise hrani župnija. Za rodoslovne raziskave

so ti popisi še posebej uporabni, saj so na isti

strani razvidni podatki o celi družini in podatk-

ov o rojstvu, poroki in smrti ni treba iskati v pri-

marnih virih, kar je bistveno zahtevnejše in čas-

ovno zamudnejše delo.

Za župnijo Reteče, in ne samo za to župnijo,

pa so podatki iz statusov animarum za 19. sto-

letje prepisani v računalniško datoteko. V Slov-

enskem rodoslovnem društvu so se posamezni

člani lotili sistematičnega prepisovanja arhivske-

ga gradiva in s tem bistveno olajšali raziskoval-

no delo. Rezultate svojega dela po pravilu daje-

jo na razpolago drugim članom in vsem drugim

zainteresiranim posameznikom ali skupinam.

Največkrat so to župnijske pisarne, arhivi,

knjižnice in podobno. Godešič je torej eden od

krajev, ki ima krajevni rodovnik narejen za 19.

stoletje, za številne družine je rodovnik podaljšan

še v 18. in celo v 17. stoletje, in vse več je takih

družin, ki so ga dopolnili do današnjih dni. To

torej ni več rodovnik neke osebe, tudi ne ro-

dovnik neke družine ali rodovine. To je krajevni

rodovnik, nanj pa se lahko navežejo vsi tisti, ki

imajo v tem kraju prednike iz 19. stoletja. Mar-

sikateremu raziskovalcu, ki šele začenja z do-

kumentiranjem svojih prednikov, torej ni treba

drugega, kot nastaviti svoj začetni rodovnik za

dve ali tri generacije prednikov in se bo z dedi

in babicami povezal z že vpisanimi predniki v

starejših generacijah. Nenazadnje se s tem tudi

zmanjša potreba po uporabi matičnih knjig in s

tem njihova obraba.

Naj vse to ilustriramo na primeru. Za pona-

zoritev smo izbrali mlajšega predstavnika dan-

ašnjih Godešanov. Prikazani rodovnik je zani-

miv zato, ker so bili njegovi predniki po obeh

starših večinoma doma iz reteške župnije, kar

pomeni, da je rodovnik zapolnjen z imeni vseh

prednikov. Za raziskavo svojega rodovnika za

štiri generacije prednikov bi Matej porabil v

povprečju dva raziskovalna dneva v arhivu, v

Slovenskem rodoslovnem društvu pa ga takore-

koč dobi zastonj v eni minuti.
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Rodoslovno drevo Mateja Novinca

Ivan Novinc
* 20.08.1937
Godešič 42
= 27.06.1992
Reteče

Matej Novinc
* 03.05.1989
Godešič

Uršula Kavčič
* 15.07.1966
Godešič

Janez Novinc
* 07.09.1896
Godešič 42
= __.__.1934
____
+ __.09.1974
Godešič

Julijana Bogataj
* 19.02.1902
Reteče 18
+ 06.04.1990
Godešič

Pavla Križaj
* 10.01.1929
Godešič 38

Marjan Kavčič
* 30.07.1929
Godešič
= 03.11.1957
Reteče

Janez Novinc
* 22.04.1857
Zgornja Senica 23
= 17.02.1890
Reteče
+ __.__.____
____

Marija Rozman
* 11.07.1865
Godešič 42
+ 07.03.1923
Godešič 42

Matevž Bogataj
* 17.08.1871
Reteče 6
= 03.02.1896
Reteče
+ 06.07.1905
Reteče 18

Marijana Stanonik
* 22.12.1870
Reteče 13
+ __.__.____
____

Anton Novinc
* 04.01.1823
= 19.02.1855
+ <1891
Marija Bertoncelj
* 18.05.1832
+ 16.08.1880
Zgornja Senica 23
Peter Rozman
* 28.06.1831
= 18.06.1860
+ 09.02.1899
Antonija Habjan
* 10.06.1834
+ 22.11.1903
Godešič 42
Franc Bogataj
* 17.11.1842
= 20.10.1867
+ 24.11.1906
Marija Žargar
* 18.12.1836
+ 03.02.1877
Reteče 5
Jurij Stanonik
* 24.04.1831
= 02.10.1870
+ 12.10.1909

Neža Jazbec
* 05.01.1839
+ 11.10.1911
Reteče 18

Anton Kavčič
* 24.05.1897
Godešič 63
= __.__.1928
____
+ 02.08.1930
Godešič 63

Frančiška Jenko
* 08.10.1906
Gorenja vas 7
+ 27.11.1972
Godešič 63

Franc Križaj
* 01.04.1891
Godešič 38
= 13.02.1922
Reteče
+ 25.02.1969
Godešič 38

Frančiška Oman
* 23.11.1889
Lipica 4
+ 03.12.1971
Godešič

Matevž Kavčič
* 07.09.1865
= 27.02.1889
+ 24.06.1927
Marija Kuralt
* 18.12.1866
+ 14.06.1897
Godešič 63
Anton Jenko
* 09.01.1880
= 06.02.1905
+ __.__.____
Helena Martinčič
* 16.05.1881
+ __.__.____
____
Janez Križaj
* 01.06.1859
= 05.05.1890
+ 18.11.1920
Helena Dolinar
* 13.09.1862
+ 10.01.1905
Godešič 38
Janez Oman
* 09.05.1849
= 25.06.1883
+ __.__.1921
Frančiška Kalan
* 30.10.1856
+ __.__.1923
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Naj na začetku najprej razložim, kaj pomeni

»odpraviti se na pot v lastni režiji«.  Na prvem

mestu je to vsekakor potovanje brez asistence

turistične agencije – celotno pot si organizira-

mo kar sami, brez za to plačanega vodiča in tu-

ristične agencije. Nekatere v ta način potovanja

ne bi nikoli prepričali (npr. menijo, da je preveč

nevarno), spet druge vleče avanturistična žilica

(a prvega koraka ne znajo in ne znajo narediti),

medtem ko si tretji brez kakršnih koli priprav

rezervirajo letalsko karto in se odpravijo na pot.

Dejstvo pa je, da mlajši kot si, veliko lažje spre-

jmeš odločitev in se v lastni režiji odpraviš na

pot. Razlog je sila preprost: nisi še pretirano raz-

vajen, hitreje se prilagajaš nepredvidenim zaple-

tom na poti in zaradi pomanjkanja denarja v

vsaki še tako slabi stvari vidiš nekaj dobrega.

Če za primer navedem mojo prvo potovalno iz-

kušnjo, vam bo stvar takoj malo bolj jasna. Pri

osemnajstih letih sva se s fantom prvič sama

odpravila na pot. Destinacija je bil grški otok

Paros. V žepu sva imela borih 500 nemških mark,

kar bi moralo zadoščati za ladijsko karto, tra-

jektni prevoz do otoka ter za prenočitev in hrano,

da ne omenim morebitnih izletov. Sliši se nep-

redstavljivo, vendar če si na ladji palubni pot-

nik, če si ves čas na otoku kuhaš sam in spiš v

šotoru ter si za oglede najameš skuter, ti tudi zelo

majhna vsota zadošča, da se imaš nepozabno.

Tudi naš slavni popotnik Zvone Šeruga je nekje

zapisal, da težko razume logiko sodobnega tur-

izma, saj »če bi na tako opevanem zahodu ljud-

je spali v jamah in si nabirali nekakšne divje ja-

gode, bi pač dojel, čemu si vsi tako silno želijo

na drug konec sveta v hotel in čisto pravo resta-

vracijo. Ampak - a nimamo prav tega vsi v polni

meri doma? Postelj in polnih hladilnikov? In ne

odhajamo v svet prav zaradi njegove drugačnos-

ti?«.

Na samem začetku si je potrebno odgovoriti

na nekatera vprašanja: Ali si zares želimo na

Popotovanja v lastni režiji

samostojno potovanje, ali si mogoče želimo, da

se na pot odpravimo skupaj s sopotnikom/-ico?

Se čutimo dovolj sposobnega? - Zavedati pa se

je tudi potrebno, da ob sebi morda ne bomo im-

eli osebe, ki nas bo poiskala, ko se bomo izgubi-

li; in nas pripeljala do mesta, kjer bomo prespali

in našli kaj za pod zob ...

Ne dogaja se prav redko, ko se popolnoma

izgubiš in se znajdeš v fazi popolne panike. Iz-

kušnja, ki se nama je dogodila ravno pred dve-

ma mesecema v Egiptu na glavni tržnici » Khan

khalili« v Cairu, ni bila ravno prijetna. Z zem-

ljevidom v roki hodiva od ene znamenitosti do

druge, ko se na enkrat znajdeva v enem popol-

noma odročnem delu mesta. Povsod okrog naju

sama nesnaga, propadajoče hiše, sumljivi pogl-

edi domačinov, ki so nama dali vedeti, da tukaj

nisva ravno zaželena. Ustaviva se in skušava

ugotoviti, kje sva ravnala narobe. Sodeč po zem-

ljevidu se ni bi smela izgubiti. Po enournem

paničnem iskanju vsaj ene nama poznane zna-

menitosti ugotoviva, da sva popolnoma izgublje-

na. Jasno nama tudi postane, da je zemljevid, ki

sva ga uporabljala, že zastarel. Kljub temu se je

vse srečno končalo in sva se čisto po naključju

znašla na nama poznanih poteh.

Če se povrnem k prvemu vprašanju, ali bi

potovali sami ali bi s seboj povabili še koga:

vsekakor je pozitivna plat samostojnega po-

tovanja neomejena svoboda na vsakem koraku

vašega potovanja. Negativno pa je to, da je po-

tovati sam tudi bolj nevarno, kot potovati v

skupini, kar skorajda bolj velja za pripadnice

ženskega spola. Najbolj pomembno je, da imate

s sopotnikom podobne interese, da skupaj načr-

tujete potovanje, ter da ste prepričani, da bo v

kritičnih situacijah ta ravnal predvidljivo. Če

nikakor ne želite potovati sami, nimate pa pri-

jatelja, ki bi z vami delil potovalno mrzlico, je

še vedno možnost, da se obrnete na sopotniško

centralo, ki deluje v okviru slovenskega popot-

I. delI. delI. delI. delI. del
TURIZEM &
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niškega društva Erazem (www.erazem.net).

Vsekakor so dobra alternativa tudi mednarodni

prostovoljni delovni tabori, ki se vsako leto iz-

vajajo na različnih koncih sveta. V okviru teh

taborov si nabereš delovne izkušnje, lažje prideš

v stik z domačini, saj skupaj z njimi delaš na

določenem projektu ter nenazadnje spoznaš šte-

vilne vrstnike s celega sveta, ki delijo podobne

interese kot ti. Prijava na te tabore je dokaj enos-

tavna. Najprej moraš postati član mednarodne

prostovoljne organizacije za prostovoljno delo

Voluntariat – Service Civil International, ki ima

svojo podružnico tudi v Sloveniji (www.zavod-

voluntariat.si). Sledi izbor države in tabora, ki ti

najbolj ustreza. S posebnim priporočilnim pis-

mom v angleščini se prijaviš na izbrani tabor in

upaš, da bodo izmed številnih prijav izbrali ravno

tebe. Na taborih dobiš v zameno za svoje delo

brezplačno prenočišče in hrano ter številne izlete,

s katerimi ti želijo domačini predstaviti njihovo

deželo. Ta alternativa je s finančnega vidika še

posebej dostopna, saj sam kriješ le stroške prevo-

za, na samem taboru pa ponavadi nimaš

priložnosti prav veliko zapraviti. Če ponazorim

s primerom. V Turčiji sva sodelovala na mednar-

odnem ekološkem projektu v organizaciji Turk-

ish Marine Environmental Protection Associa-

tion. Sponzor te organizacije je bil privatni kap-

ital - če povem na kratko - najbogatejši Turki.

Projekt je temeljil na čiščenju obalnih predelov

otočkov ter pridobivanju novih sponzorjev. Po

cele dneve smo se okoli prevažali z ladjo, hodili

na jahte in navezovali stik z morebitnimi novi-

mi sponzorji. Zajtrkovali in večerjali smo ved-

no v restavracijah, ki so bile ravno tako sponzor

omenjene organizacije. Obiskali smo tudi

glavnega guvernerja, se slikali za časopise, im-

eli intervjuje ter bili nenazadnje velika medijs-

ka atrakcija, saj nas je prišla posnet tudi televiz-

ijska hiša. Dvema prostovoljcema se je tako

primerilo, da sta si po končanem taboru vzela še

nekaj dni za ogled Istanbula. Ko sta hodila pa

glavnem bazarju, ju je ustavil mimoidoči Turek

in jima rekel: »Vidva sta bila pa na naši televiz-

iji,« hkrati pa  jima je tudi čestital, ker sta od

tako daleč prišla na prostovoljno delo v Turčijo.

Če zaključim, se je pri odločitvi za samosto-

jno potovanje potrebno držati načela postopnosti.

Najboljše je začeti z eno- ali dvodnevnimi sa-

mostojnimi potovanji npr. do Dunaja, Budim-

pešte, Dubrovnika, nato pa boste morda ugotovi-

li, da se lahko odpravite na nekajtedensko po-

tovanje, npr. na tritedensko potovanje z nahrbt-

nikom in INTERRAIL železniško karto po Ev-

ropi. A o tem več prihodnjič!

Alenka Starman

& TURIZEM
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Kakšne so bile aktivnosti ŠD Kondor v zimskih
in pomladnih mesecih?

Kot sedaj že nekaj let, smo tudi letos organ-

izirali veleslalomsko tekmo na Starem vrhu.

Letos je bila udeležba nekoliko manjša kot pre-

tekla leta, saj nam jo je malce zagodlo vreme.

Drugače pa je prireditev uspela. Ker je bila tek-

ma na pustno soboto, smo zaključek pripravili v

kulturnem domu, kjer smo podelili tudi priznanja

najboljšim.

In kdo so tisti, ki so smučali najhitreje?
Če začnem z najstarejšimi, letnik 1964 in

starejši, je najboljši čas dosegel Tine Eržen, drugi

je bil Darko Oblak, tretji pa Marko Čarman. Med

moškimi, letnik 1965 do 1987, se je na najvišjo

stopničko povzpel Matej Križaj, drugi je bil

Marko Bečan, tretji pa Damjan Gaber. Med

dečki, letnik 1988 do 1992, je med vratci na-

jhitreje vijugal Miha Berčič, drugi najboljši čas

je dosegel Matej Novinec, tretjega pa Miha

Križnar. Najboljši smučar med najmlajšimi je

postal Matej Gaber, za njim sta se uvrstila Aljaž

Rupar in Jaka Vehar. Med ženskami je bila na-

jhitrejša Jasna Križaj pred Renato Gaber in Sašo

Bobnar. Pri mlajših deklicah sta bili na startu le

dve, na koncu pa je bila Anja Gaber za sekundo

hitrejša od Špele Cerjak.

Letos so člani društva na Starem vrhu lahko
smučali ceneje.

Članom smo letos že drugič zapored nudili

možnost nakupa kart po za 5 % nižji ceni kot je

bila v predprodaji. Vsi so bili o tem pravočasno

obveščeni, poudariti pa moram, da je bilo za

naročilo le nekaj dni časa.

Brez sodelovanja mladih prihodnost društva
vprašljiva

Največji dogodki v organizaciji športnega društva Kondor so prav v prvi polovici leta. Obiskali

smo predsednika društva Domna Križaja, ki nam je povedal veliko zanimivega o delu v

letošnjem letu in načrtih v prihodnosti.

Kaj je bilo vaše delo po zimski sezoni?
Organizirali smo kresovanje ob 1. maju, kar

nekaj časa so nam vzele tudi priprave za Tek in

pohod na Osolnik, dan po teku pa smo se spom-

nili odličnih nastopov naše Anje na evropskem

prvenstvu in ji pripravili sprejem. V začetku ju-

nija smo imeli, kot je to sedaj v navadi že nekaj

let, piknik za naše sponzorje in vse, ki kakorkoli

sodelujejo s klubom. Največ dela pa imamo tre-

nutno s kandidaturo za organizacijo Evropske-

ga prvenstva v gorskem teku leta 2006.

Kandidaturo ste že vložili. Kaj vas čaka sedaj?
Organizacija takšnega prvenstva bi bila veli-

ka stvar za našo vas. Če bo kandidatura uspela,

bo vas nekaj časa resnično morala živeti s prven-

stvom, drugače je bolje, da damo stvar že sedaj

iz rok. V iniciativnem odboru je poleg našega

društva še Občina Škofja Loka, župan Igor

Draksler je tudi predsednik odbora, Športna zve-

za Škofja Loka, ŠD Puštal in ŠD Pungert, pod-

prla nas je tudi Atletska zveza Slovenije. Jasno

je, da bomo potrebovali veliko prostovoljcev.

Aktivnosti glede EP pa potekajo že nekaj časa.

Že sama kandidatura je bila izredno obsežna

zadeva. Trenutno pripravljamo predstavitveni

katalog in spot, ki ga bomo predstavili na letošn-

jem EP na Poljskem. V spotu bo predstavljena

Slovenija, Škofja Loka kot uradni kandidat, tra-

sa proge, nekaj trenutkov pa bo namenjenih tudi

Godešiču. Ta kandidatura je namreč prav zaradi

1000-letnice prve omembe naše vasi.

Kako pa nogomet?
Člani so v letošnjem letu igrali boljše. Man-

jkajo nam ljudje, ki bi se ukvarjali s tem. Jeseni

ŠPORT &
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bi radi začeli z mladinci, a zaenkrat še nimamo

nikogar, ki bi vse to vodil. Idej in načrtov je torej

veliko, vprašanje pa je, kdo bo vse to speljal.

Tisti, ki to delamo sedaj, smo preveč obremen-

jeni, v vodstvo kluba bo potrebno pritegniti

mlade, da bodo soodločali in potem tudi naprej

vodili klub. Če bo interes, bo vse skupaj šlo

naprej, drugače pa je prihodnost kluba vprašlji-

va.

Maja Bertoncelj

Imate za letos še veliko načrtov?
Aktivnosti kluba so v glavnem v spomladan-

skem času. Še vedno ostajata glavna cilja kan-

didatura za EP in dela na nogometnem igrišču.

Ob tem naj povem, da je občina, ki bo lastnik

igrišča, v fazi odkupa zemljišča. Če bomo dobi-

li EP, bo do takrat tam potrebno urediti gard-

erobe in sanitarije in ostale potrebne objekte.

Drugače pa nas do konca leta čakajo še druga

tekoča dogajanja. Dela nam vsekakor ne bo

zmanjkalo.

Po prvenstvu v kratkih bazenih pred dvema

letoma in pol o Anji ni bilo veliko slišati. Tudi

videli je nismo kaj dosti, saj se je odločila zadnji

dve srednješolski leti preživeti na Floridi. Tam

je poleg šole, ki jo je v maju uspešno zaključila,

pod vodstvom priznanega strokovnjaka Jeffa

Poppella tudi pridno trenirala.  Njen trud, ki ga

v ta šport vlaga že vrsto let, se ji je na letošnjem

EP ponovno poplačal. Tokrat sta bili njeni

disciplini 200 metrov hrbtno in 800 metrov

prosto. Že pred odhodom na prvenstvo je vedela,

da je v dobri formi, a tega ni razglašala, saj je

dobro pripravljenost želela dokazati v bazenu.

Presrečna se je dan po končanem prvenstvu z

ostalo reprezentanco vrnila v domovino in na

Godešiču so ji člani ŠD Kondor pripravili

prisrčen sprejem, ki se ga je med drugimi tudi

tokrat udeležil škofjeloški župan. S kočijo se je

pripeljala na prireditveni prostor, na oder so jo

pospremili otroci z baklami, v solzah je gledala

ognjemet, nato pa spregovorila o EP in o vsem,

kar jo še čaka pred letošnjim ciljem, olimpijskimi

igrami, kjer si želi uvrstitve v finale. Na OI jo

bo spremljala tudi godeška odprava, ki bo v

Grčijo odpotovala z dvema avtodomoma. Seveda

bosta zraven tudi njena starša, oče Marko, ki

pravi, da se hčerka, odkar je odšla čez lužo, ni

dosti spremenila, le malce bolj zagorela je, in

mama Brigita. Po sprejemu je Anja nekaj časa

namenila še svojim prijateljem, za nekaj uric

odšla v posteljo, ob šestih zjutraj pa je z

brniškega letališča že letela nazaj v Jacksonville

na Florido, kjer jo je čakala matura. Tudi nekdaj

uspešni plavalec, sedaj trener PK Merit Triglav

iz Kranja, Darjan Petrič, je poudaril, da se je Anja

odločila prav, ko je odšla v ZDA. Pogoji za

trening so tam precej boljši kot pri nas, lažje je

tudi uskladiti šport in šolo. In zato bo Anja čez

lužo ostala tudi naslednja štiri leta. Jeseni se seli

na Univerzo SMU v Dallas, kjer je pred njo

študirala Alenka Kejžar. Predmetnik v prvem

letniku bo splošen, nato pa se bo morala odločiti.

Zanima jo fizioterapija in stiki z javnostjo. Bo

pa Anja v Slovenijo prišla okrog 20. julija in tu

sklenila priprave na letošnje olimpijske igre.

Anja Čarman ponovno v plavalnem vrhu

Potem ko je razmišljala že celo o koncu plavalne kariere, je Anja Čarman v svoje življenje

vnesla nekaj velikih sprememb. Največja je bila odhod v ZDA, kjer so ji tamkajšnji

strokovnjaki pomagali nazaj na vrh. Z letošnjega EP v plavanju, ki je potekalo v Madridu, se

je kot najboljša iz slovenske reprezentance vrnila z dvema srebrnima medaljama.

Maja Bertoncelj

& ŠPORT
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Sprejem Anje Čarman v sliki in besedi

ŠPORT &

Anjo so pričakali mladi z baklami.
Pripeljala jo je kočija.

Anji sta čestitala tudi predsednik ŠD Kondor
Domen Križaj ...

... in predsednik KS Godešič Ivan Logonder.



28 Dobrave | junij 2004

& ŠPORT

Na koncu se je vsakemu z veseljem podpisala.

Smartice smo navijaško-akrobatska skupina, ki vestno tre-

niramo pod vodstvom mentorice Majde Bertoncelj. Skupino

sestavljamo sama dekleta, ki se med seboj dobro razumemo

in se vedno veselimo novih nastopov in tekmovanj.

Največjo preizkušnjo smo skupaj preživele novembra lani,

ko smo se kot slovenska članska reprezentanca udeležile sve-

tovnega prvenstva v Manchestru. Takšno veliko tekmovanje

nam je bila še dodatna spodbuda, zato smo se pred odhodom

na prvenstvo pripravljale s polno paro. V intenzivnih prip-

ravah smo pripravile izvrstno in težavno vajo z vsemi obvezn-

imi elementi. V Anglijo smo se odpravile z dobrim občutkom,

predvsem pa z zaupanjem vase, da zmoremo pokazati, kar

znamo. Dogajanje na svetovnem prvenstvu je bilo zelo napor-

no, a hkrati zanimivo. Vse se je začelo odvijati zgodaj zjutraj.

Najprej smo imele uradni trening, sledila je uradna otvoritev,

nato pa nastopi vseh držav, ki so se udeležile prvenstva. Skozi

celotno tekmovanje smo imele dovolj energije in moči, saj

nas je naša trenerka Majda vztrajno spodbujala. In skupaj nam

je uspelo, saj smo v hudi konkurenci na koncu osvojile izvrst-

no 7. mesto. Manchester smo si tako ohranile v lepem spominu,

naše znanje in kondicijsko pripravljenost pa smo še naprej

utrjevale in dopolnjevale.

V letošnjem letu smo imele kar nekaj nastopov, tudi v tuji-

ni. Leto pa smo zapečatile z naslovom državnih prvakinj v

navijaško-akrobatskih skupinah.

Smartice

Anja Hafner

Anje sta se najbolj razveselila starša in bratec.

Maja Bertoncelj
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Letošnjega teka na Osolnik se je udeležilo 146

tekačev in tekačic iz vse Slovenije. Jutranje

padavine so bile očitno razlog, da so se nekateri

odločili ostati doma. Zaradi poškodb so manjkali

tudi nekateri najboljši. Tako na Godešič ni bilo

rekorderja proge Igorja Šalamuna, sezona je že

končana tudi za Boštjana Hrovata, med

tekmovalci ni bilo niti zmagovalca Osolnika iz

leta 1997, Boštjana Novaka, ki je tek spremljal

ob progi. Družbo mu je delal najboljši domačin

zadnjih let, Uroš Bertoncelj, ki je poškodbo

staknil le dva dneva pred tekmo. Po tem, ko smo

bili gledalci v cilju obveščeni, da je zmagovalec

zadnjih dveh tekov, Jože Čeh, imel na poti z

Lenarta prometno nesrečo, a kljub vsemu

pravočasno prišel na start, je bilo jasno, da je

eden izmed prvih favoritov Kamničan Sebastjan

Zarnik. Na progi je potrdil, da je odlično

pripravljen in dosegel je prvo zmago za slovenski

pokal, za katero pa je, kot sam pravi, moral trdo

garati. Kamničanu se je najbolj približal mladi

Žirovec Peter Lamovec, ki v letošnji sezoni

prvič nastopa v članski kategoriji. Več kot do

tretjega mesta ni zmogel Jože Čeh, takoj za njim

Nova imena za v zgodovino Osolnika

pa je v cilj pritekel Stanko Janžekovič iz

Železnikov. S petim mestom se je moral

zadovoljiti Mitja Kosovelj, je pa zato toliko bolj

blestela njegova mlajša sestra, še mladinka

Mateja Kosovelj. Za več kot pol minute je za

seboj pustila rekorderko proge in sedaj že bivšo

smučarsko tekačico Ines Hižar iz Svetja. Med

starejšimi veterani je tretje mesto osvojil

domačin Stane Gaber, med super veterani pa je

prvo mesto pripadlo prvemu zmagovalcu tega

teka, domačinu Petru Bertonclju. Boj je bil do

zadnjih metrov odprt tudi za naziv najboljšega

domačina. Lani sta se Marko Bečan in Rok

Bertoncelj do zadnjih metrov borila za drugo

mesto. Letos je bila slika skoraj enaka, le da jima

je bila tokrat pot do zmage ob odsotnosti

starejšega izmed bratov Bertoncelj na stežaj

odprta. Sekunde so bile ponovno v prid Marku

Bečanu. Največje presenečenje je zagotovo

pripravil Iztok Avguštin, ko je pritekel na tretje

mesto. Stava z Jožetom Hafnerjem, ki je za

njim zaostal za slabe pol minute, mu je očitno

dala še dodatne volje za trening. Za njima so se

zvrstili Stane Gaber, Janez Križaj, ki je le nekaj

dni pred tekmo dobil že drugega sina, Peter

Bertoncelj, Štefan Križaj, Dare Avguštin,

Andrej Bertoncelj in Simon Starman. Izmed

žensk domačink se je z dolgo progo spopadla le

Zdenka Gaber. Nekaj boljša je bila udeležba

najmlajših iz ŠD Kondor. Prvo mesto je v

kategoriji domačinov med mlajšimi dečki

pripadlo Roku Stokuči, ki se je za nastop odločil

tik pred zdajci, saj teka v hrib ne trenira. V hrbet

sta mu gledala Žan Krajnik in Domen Hafner.

Med starejšimi dečki je nastopil le Tadej

Avguštin in osvojil skupno četrto mesto.

ŠD Kondor iz Godešiča je 16. 5. 2004 že trinajstič organiziralo Tek in pohod na Osolnik. – Na

dolgi progi smo dobili nove zmagovalce: Sebastjana Zarnika iz Kamnika med moškimi,

Novogoričanko Matejo Kosovelj med ženskami in Marka Bečana med domačini.

Maja Bertoncelj

Najboljših deset absolutno Osolnika 2004.
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Marko Bečan: »S časom in z zmago sem seveda
zadovoljen. Mislim, da bi bilo še bolj napeto, če bi
startal tudi Uroš. Čas je bil sicer slabši kot lani,
sem pa tudi manj treniral klanec in tudi ur treninga
se je letos nabralo manj. Ko sem prišel pod zadnjo
strmino, sem vedel, da me Rok ne more več ujeti.
Priznati moram, da še nikoli v življenju nisem bil
tako utrujen. Na cilju niti banane nisem mogel
pojesti. Se pozna, da sem leto starejši. Letos me
sedaj čaka še kakšen duatlon in seveda Triatlon
jeklenih, kjer je moj cilj zmaga v svoji kategoriji.«

& ŠPORT

Peter Bertoncelj je bil letos najboljši med
superveterani.

Iztok Avguštin je bil kratek, a jedrnat: »Zelo sem
zadovoljen.«

Glavni organizator teka Jože Hafner je letos izgubil
stavo z Iztokom Avguštinom.

Rok Bertoncelj: »Kolikor sem treniral, je bilo
odlično. Drugo leto pa na prvo mesto. Moj cilj
sezone je sedaj triatlon.«

Tek in pohod na Osolnik 2004 v sliki in besedi

Tekače je na vrhu Osolnika tudi letos pričakala
množica navijačev.

Domačini so se za najvišja mesta borili do zadnjih metrov.
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Najboljši domačini.

Najboljšim sta medalje prinesli Ajda Hafner in
Nina Križnar.

Za prazne želodce na vrhu Osolnika in pri bifeju
vsako leto poskrbi Bojan Križnar.

Maja Bertoncelj

V Škofji Loki leta 2006 praznujemo 100-let-

nico organiziranega športa, Godešič pa v istem

letu praznuje 1000-letnico. V obeležitev teh dveh

obletnic ŠD KONDOR Godešič, ki je v letošn-

jem letu priredil že 13. Tek in pohod na Osolnik,

kateri že sedmo leto šteje za Pokal Slovenije v

gorskih tekih, skupaj z Občino Škofja Loka,

Športno zvezo Škofja Loka, LTO Blegoš Škofja

Loka, ŠD Pungert in ŠD Puštal kandidira za

Evropsko prvenstvo v gorskih tekih. Ob tej

priložnosti bi bilo Evropsko prvenstvo glavna

prireditev ob praznovanju 100-letnice športa v

Kandidatura Škofje Loke in Godešiča za
evropsko prvenstvo v gorskih tekih 2006

Škofji Loki, glavna proslava pa bi bila otvoritve-

na prireditev Evropskega prvenstva v gorskih

tekih 2006.

Na osnovi zgoraj omenjenih jubilejev in

tradicije, ki jo imamo v prirejanju gorskih tek-

ov, smo se odločili, da kandidiramo za organ-

izacijo Evropskega prvenstva v gorskih tekih

2006. Atletska zveza Slovenije nas je pri tem

podprla in na podlagi te podpore smo tudi dobili

uradno povabilo h kandidaturi. Dokumentacijo

že pripravljamo, oddati jo moramo do 15. junija

2004, predstavitev naše kandidature pa bo med
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Predlagana profila proga

evropskim prvenstvom julija letos na Poljskem.

Odločitev o organizaciji bo padla v sredini sep-

tembra 2004, ko se bodo na kongresu Evropske

atletske zveze odločili o prireditelju EP GT 2006.

Prvenstvo naj bi bilo med 30. junijem in 2.

julijem 2006. Tekmovanje bi potekalo v disci-

plini gor/dol, ker lahko le na ta način zagotovi-

mo zahtevane pogoje tekmovanja. Prvi predlog

proge je podoben sedanji klasični progi, s tem

da start prestavimo na nogometno igrišče. Ko

bodo tekači pritekli na vrh Osolnika, bi se spus-

tili do kmetije Rožnik in naprej po cesti do kmet-

ije Močeradnik, kjer moški zavijejo še enkrat na

vrh, ženske pa se spustijo po skoraj isti progi

proti Gostečam in dalje do cilja na nogometnem

igrišču na Godešiču.

Organizacija tako velike prireditve je zelo

velik organizacijski in finančni zalogaj. Organi-

zator ima od petka do ponedeljka na skrbi

približno 250 tekačev in 50 članov trenerskih in

vodstvenih ekip. V tem času jim mora zagotovi-

ti prenočišče, prehrano in prevoze na progo. Ta

del je organizacijsko in finančno najzahtevnej-

ši, saj vse stroške nosi organizator.

V petek v glavnem poteka sprejem tekmov-

alcev. Organizator jih je dolžan pripeljati od le-

tališča do hotelov oziroma nastanitve. V soboto

potekajo protokolarne prireditve: sprejemi za

častne goste in vodje ekip, slavnostna otvoritev,

tehnični sestanki o poteku tekmovanja ter urad-

ni trening. V nedeljo je najprej odprta tekma za

tekače, ki se želijo poskusiti na isti progi kot rep-

rezentanti udeleženih držav, sledi uradna tekma

na dveh različnih dolžinah prog za moške in žen-

ske. Zvečer je podelitev priznanj zmagovalcem

in zaključna prireditev. V ponedeljek ekipe od-

potujejo domov.

Organizacijski zalogaj je torej velik, vendar

ga bomo s skupnimi močmi zmogli. Ko boste

brali ta članek bo namreč kandidatura že tudi

uradno vložena.
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Moška proga:

Dolžina: 12.16 km

Vzpon/spust: 700 m

Maksimalni naklon vzpona: 46 %

Maksimalni naklon spusta: 33 %

Ženska proga

Dolžina: 9.48 km

Vzpon/spust: 544 m

Maksimalni naklon vzpona: 46 %

Maksimalni naklon spusta: 33 %

Namiznoteniška sezona 2003/2004 je bila

dolga več kot osem mesecev. Namiznoteniški

klub Kondor je v tej sezoni nastopal z dvema

ekipama; za klub tako ali drugače tekmuje 10

igralcev. Prva ekipa je tekmovala v prvi Goren-

jski ligi in osvojila končno 6. mesto. Ob tem je

potrebno povedati, da v tej ligi od osmih ekip

kar šest ekip nastopa tudi v višjih tekmovanjih

od prve do tretje Slovenske lige. Pod imenom

Kondor Godešič ekipa v ligi nastopa že več kot

30 let, kar je svojevrsten rekord, saj smo edina

ekipa, ki si ji je uspelo vsa ta leta obdržati v prvi

ligi.

Druga namiznoteniška ekipa je sodelovala v

medobčinski namiznoteniški ligi in na koncu

Končana namiznoteniška sezona 2003/2004
osvojila 6. mesto med dvanajstimi ekipami. Na

zaključnem turnirju posameznikov Gorenjske

lige je Starman osvojil 3. mesto. Že drugo leto

smo s povabilom sodelovali na pokalu Žiri, kjer

smo v dokaj močni konkurenci predvsem pri-

morsko-notranjskih klubov v finalu z okrepljeno

ekipo domačinov tesno izgubili s 3:2.

Posamezniki smo se udeležili tudi nekaj turnir-

jev po Sloveniji. Glavni problem, ki nas nekako

ovira, so slabi pogoji - tako prostorski kot fi-

nančni. Nujno bi morali dokupiti vsaj eno mizo

in obnoviti luči v dvorani. Želja je tudi pričeti

ponovno delati z mladino in upamo, da nam bo

to v naslednji sezoni tudi uspelo.

Janez Starman








