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& UVODNIK
Uvod
Bliža se silvestrovo in vse se bo začelo znova.
Čas neusmiljeno teče naprej in narava menja
svoja oblačila času primerno. Kako čudovit je ta
naš svet. Vse stvari tečejo po zakonih narave, le
da se jih premalo zavedamo. Včasih je veljalo,
da se mora človek prilagajati naravi, danes pa
marsikdo misli, da ta odnos mora teči v obratni
smeri. Vsak dan lahko o posledicah takšnega
razmišljanja gledamo po televiziji, ali beremo
v dnevnem časopisju. Človeku ni več sveta
oziroma nedotakljiva nobena stvar. Posledica
pregrevanja ozračja so številne naravne nesreče
(povodnje, ki jim običajno sledijo potresi) s
številnimi človeškimi žrtvami. Vse to doživljamo
skoraj povsem neobčuteno, oziroma kot da se to
dogaja na nekem drugem planetu. Skratka, zaradi
hitrega tempa življenja se komajda zavedamo
dogajanja okoli sebe.
Velikokrat so na TV oddaje o življenju ljudi na
južni polobli, ki so še na stopnji naturalnega
gospodarstva, in kjer se je čas razvoja malodane
ustavil. Življenje tam teče tako, kot pred 100 in
več leti; in industrializacija še ni pokvarila ljudi
in uničila narave. Samo občudujemo lahko njihov zdrav način življenja, ki je hkrati velikokrat
tudi krut. Imajo pa ti ljudje spoštljiv odnos do
narave, tradicije in svojih prednikov. Zgledujmo
se po njih!
Vsi mi, ki spadamo v t. i. razviti zahodni svet,
smo v nenehnem pehanju za vsemogočimi
»dobrinami« tega sveta na tak odnos večinoma
pozabili. Kaj malo nam je mar kakršnega koli
onesnaževanja narave, bodisi s tehničnimi
pripomočki, embalažo bodisi s sredstvi za
uničevanje mikroorganizmov, gnojili itd.
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Nenazadnje bi z genskim inženiringom radi
posegli tudi v samo bistvo narave. Vse bi storili,
samo da bi živeli v izobilju s čim manj ﬁzičnega
napora. Istočasno bi hodili v razne ﬁtnese, toplice, na masaže, da bi naše telo na zunaj izgledalo
čim lepše. Veliki trgovski centri, ki rastejo kot
gobe po dežju, nas posiljujejo z vsemi mogočimi
reklamami in popusti, da bi vendarle nabavili tudi
tisto, česar dejansko ne potrebujemo. Preﬁnjeno
nam segajo v mošnjiček, dokler ni prazen. Ko pa
nimamo več denarja, nam ponudijo še kredit.
Večina ljudi se tega niti ne zaveda, ker za
razmišljanje nimajo časa. Po napornem delovnem
dnevu vsak hiti opraviti še ostale naloge dneva,
pa najsi bo to skrb za otroke, starše, rekreacijo,
ali dodatno izobraževanje in druge aktivnosti.
Hudo je, ko človek ugotovi, da je dandanes
zdravo živeti silno težko. In kar je še huje, s
svojim načinom življenja dajemo zgled tudi
našim najmlajšim. Narobe je, da skušamo ustreči
vsem njihovim željam, z izgovorom nadomestila za naše neizpolnjene želje v naših mladih
letih. Dandanašnji se v trgovinah dobi vse ob
vsakem času, samo denar moraš imeti. Pa smo v
začaranem krogu. Potreba po ﬁnančnih sredstvih
nas odteguje od naših otrok, od sorodnikov in prijateljev. Nimamo več časa za pogovor in srečanja
vse do odhoda v pokoj. In tudi upokojenci nimajo
kaj dosti več časa, vsaj tako pravijo.
Za zdrav način življenja, pozitiven odnos do
narave in za vsestransko vzgojo mlade generacije
morajo poleg nas staršev skrbeti tudi učitelji
oziroma »šola po meri človeka«.
Tudi duhovna uravnoteženost človeka je pov-
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ezana z odnosom do stvarstva oziroma soljudi in
narave. Škoda je, da mnogi mladi iščejo smisel
v vzhodnih verstvih in ideologijah, na domačo
vzgojo in tradicijo pa povsem pozabijo.
Res je težko v tej zmedeni tranzicijski sedanjosti
pokazati mladim pravo pot v lepšo in boljšo
prihodnost. Odločitev za poklic, pridobitev dela,
stanovanjsko vprašanje so vsakdanji problem, s
katerim se sooča mlada generacija. Stojmo jim
ob strani in jim pomagajmo! Upajmo, da bo nova
oblast imela več posluha za zgoraj navedene
probleme in bo v pomoč in vodilo mladi generaciji, ki bo s svojim delom polepšala življenje v
naši lepi Sloveniji!

Pravzaprav bi bilo prav, da v tej novoletni številki
povemo kaj veselega in spodbudnega, kot je času
primerno. Pa pustimo to v nadaljevanju mlajšim,
ki še niso obremenjeni z vsemi problemi tega
sveta.
Na koncu bi radi pozdravili tudi našega novega
župnika g. Gregorja Dolšaka, ki se trudi nadaljevati delo prejšnega župnika g. Štefana Pavlija.
V krajevni skupnosti vabimo k sodelovanju vse,
ki jim je mar razvoj naše vasi v smislu vsestranskega napredka, ne glede na čas priprave na
visoko obletnico, ki nas čaka v letu 2006!
Ob koncu iztekajočega se leta Vam spoštovane
vaščanke in vaščani želimo lepe božične
praznike in veliko zdravja, zadovoljstva in uspehov v novem letu 2005!
Uredniški odbor in
Svet KS Godešič
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O delu sveta KS
Ker je v junijski številki pomotoma izpadel
članek o delu sveta KS, vam ga predstavljam v
skrajšani obliki, skupno z opisom dela v drugem
polletju.
Od predloga potreb za leto 2004 (glej DOBRAVE, december 2003) v znesku 20 mio SIT,
nam je v januarju 2004 sprejet proračun za leto
2004 dodelil le okrog 10 mio SIT.
Poleg aktivnosti v zvezi z občinskim proračunom
so se v KS vršile tudi aktivnosti na drugih
področjih:
- V februarju 2004 se je zbirala dokumentacija
(pogodbe s KS) o vlaganju v telekomunikacijsko
omrežje po zahtevah občinske komisije, v kateri
je sodeloval tudi naš predstavnik Ciril Golar.
Istočasno nam je uspelo od Telekoma pridobiti
tudi dokumentacijo (pogodbo) za izvedbo prvih
20 telefonskih priključkov v letu 1975.
- Konec meseca marca je bil sestanek na občini
pri referentki za komunalne zadeve, Mojci Šmid,
ki nas je seznanila s potekom realizacije projekta
obnove vodovoda ter izgradnje kanalizacijskega
omrežja. S Strani EU so bila pridobljena določena
ﬁnančna sredstva za pripravo idejnih projektov
za zgoraj omenjene investicije. Zamenjava vodovodnih cevi bo potekala postopoma, vendar
izvedbe ni pričakovati prej kot v petih letih.
Izgradnja kanalizacijskega omrežja pa je predvidena do leta 2015.
- V začetku aprila je bila v okviru spomladanske akcije čiščenja in urejanja okolja v občini
Šk. Loka tako kot lansko leto tudi v naši vasi
izvedena čistilna akcija. Akcije so se na žalost
udeležili v glavnem člani sveta KS in njihovi ožji
družinski člani. Škoda! Če res hočemo polepšati
našo vas vsaj do leta 2006, ko bo slavje ob 1000letnici prve pisne omembe naše vasi, moramo za
to poskrbeti sami. Na tak način verjetno to ne bo
mogoče. Saj ni potrebno ne vem koliko časa, le
malo dobre volje, pa bi šlo.
Tako kot lani se ponovno odlagajo smeti v vrečah
ali v razsuti obliki po gozdu, kjer so najlepše
sprehajalne poti.
Predstavniki KS smo se skupno z referentko
6
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na občini znašli v »pat« položaju, ko ne vemo
več, na kakšen način bi pripravili neodgovorne
posameznike do sprejema prijaznejšega odnosa
do narave. Resnično, to je »Sizifovo delo«.
Vedno znova in znova. Človek se sprašuje – do
kdaj? Istočasno so taisti ljudje polni kritik, če jim
ni vse prinešeno na krožnik in če ni vse najlepše
urejeno! Vsega so krivi drugi!
Glede zabojnikov na občini pa pravijo, da
prebivalci občine ne izkoristijo še tistih dveh
brezplačnih kuponov za odvoz kosovnih odpadkov, ki so jim letno na voljo.
Poleg tega človek ne razume logike tistih ljudi,
ki na otok za ločeno zbiranje odpadkov prinašajo
take odpadke, ki zaradi velikosti ali vrste odpadka ne spadajo v dotične kontejnerje.
Kolikor časa se ne bomo naučili drugačnega
vedenja oziroma odnosa do svoje okolice, ne
bomo mogli reči, da smo evropski državljani
Slovenije.
- Zaradi odločitve Sveta KS, da DOBRAVE od
lani dalje izhajajo dvakrat letno, smo na občino
oddali prošnjo za dodatna ﬁnančna sredstva
iz naslova javnih kulturnih projektov občine.
Prošnja je bila odobrena, dobili smo dodatnih
70.093,00 SIT. Poiskali pa smo tudi dodatna
ﬁnančna sredstva pri sponzorjih – obrtnikih v
naši vasi, za kar se jim najlepše zahvaljujemo.
Njihova reklama je objavljena na zadnjih straneh
DOBRAV.
- V aprilu je bil sestanek za določitev novega
uredniškega odbora za pripravo naših DOBRAV,
ki ga odslej sestavljajo:
- Maja Bertoncelj
- Alenka Starman
- Mag. Aleksander Igličar
- Dr. Jože Hafner
- Ivan Logonder
- Konec meseca aprila smo na občino poslali
program dela za leto 2005 v obsegu 37 mio
SIT. Vendar so to le naše želje. O višini sredstev
odloči občinski svet. Naš program dela temelji
predvsem na zahtevi po boljši prometni varnosti, kamor spada zgraditev pločnika ob desni
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strani regionalne ceste Škofja Loka – Ljubjana,
pričetku zamenjave vodovodnih cevi zaradi
potrebnega začetka obnove ceste čez Matajevce
ter ureditvi športnega igrišča zaradi bližajočega
se praznika ob 1000-letnici prve pisne omembe
naše vasi. Iz gradiva predloga proračuna občine
Šk. Loka za prvo obravnavo je razvidno, da so
naše želje in potrebe po ﬁnancah zmanjšane na
18 mio SIT.
- V mesecu maju smo od občinskih organov
dobili obvestilo, da se bodo na terenu izvajale
geodetske meritve, ki jih bo s strani Občine za
potrebe izdelave investicijske in tehnične dokumentacije za obnovo vodovoda in izgradnje
kanalizacije izvajalo pooblaščeno podjetje. Da
ne bi prišlo do nepotrebnega vznemirjenja, je
svet Krajevne skupnosti vse krajane o tem tudi
pisno obvestil.
- V mesecu novembru smo dobili na vpogled idejni projekt obnove vodovoda, izvedbe kanalizacije in izgradnje plinovoda. Ocenjena vrednost
po predračunu znaša:
- vodovod 1 faza – Godešič: 177 mio SIT
- vodovod 2 faza – Reteče: 363 mio SIT
- kanalizacija: 1500 mio SIT
- čistilna naprava: 172 mio SIT
- plinovod: 352 mio SIT
Stroški so ogromni, tako da brez posojil ne bo
šlo. Kolikšno pa bo soﬁnanciranje krajanov, še
ni znano.
V nadaljevanju so podane aktivnosti na
posameznih važnejših postavkah občinskega
proračuna.
1. REDNO VZDRŽEVANJE CEST
Že v lanskem letu predvideno redno vzdrževanje
makadamskih poti (v Dobravah) se je na
žalost zaradi vremenskih neprilik in ne ravno
najboljšega izbora izvajalca zavleklo v letošnjo
pomlad. Izbrani izvajalec je začeto delo opravil
površno, vendar naših reklamacij ni upošteval,
zato smo razdrli pogodbo brez plačila opravljenih
del. Dela je nato dokončal drug izvajalec.
V lanskem letu obnovljena makadamska pot
od Sevčana do Strugarja je skoraj popolnoma
razdejana zaradi nedelovanja odvodnih jarkov.
Ti so bili v lanskem letu popolnoma obnovljeni,

vendar zaman. Nekdo je te prečne odvodne jarke
na robu brega zamašil, tako da meteorna voda
ne more odtekati. Člani sveta KS smo večkrat
odmašili in očistili jarke, vendar jih je nekdo
vedno znova zamašil. Posledice so jasne. Urgirali smo že na občini, vendar ne vidijo rešitve.
Vsekakor bo problem potrebno rešiti v doglednem času.
Na dveh koncih vasi smo izvedli manjše asfaltiranje, tako da so tista pičla ﬁnančna sredstva, ki
nam jih je namenila občina, porabljena.
2. PROGRAM OBNOV OBČINSKIH CEST
V proračunu zagotovljena sredstva (4,0 mio
SIT) so bila namenjena obnovi ceste LC401170. Zaradi sovpadanja lokacije vodovodnega omrežja s cestnim telesom je potrebno s
kakršnimi koli deli na cesti v okviru obnove
počakati vse do končanja del pri zamenjavi vodovodnih cevi. Izvedena je bila izmera cestnega
sveta, postavljeni so bili mejniki in zakoličen
predviden poseg na zemljišča, ki jih je potrebno
odkupiti. Na žalost so se geodetska dela zavlekla v oktober in november, tako da dejanski
odkupi niso bili izvedeni in so sredstva ostala
neporabljena. Poleg tega so se pri posameznikih
pojavili določeni problemi glede odkupa. Nekateri pravijo, da ceste v širini 4 m + 2 x 0,50 m
(bankine) ne potrebujejo, nekateri pa se razburjajo, zakaj širitev ceste le v eno stran. Izgleda,
da bo preteklo še kar nekaj vode, da bomo prišli
do spodobne ceste.
3. PROGRAM GEODETSKIH DEL
V okviru te postavke proračuna je navedena le
dolžina (1238 m) izvedbe geodetskih del, ki zadeva občinsko cesto LC- 401170 (čez Matjevce).
Dela so se izvedla, vendar končnih rezultatov,
potrebnih za pripravo pogodb za odkup, še ni
na voljo.
4. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KOMUNALNIH OBJEKTOV – PROGRAM KS
V proračunu zagotovljena sredstva (636.000,00
SIT) so namenjena obnovi in izgradnji komunalnih objektov v KS. Sredstva te postavke se
bodo predvidoma združila s postavko za ureditev
prostorov v KS.
Dobrave | december 2004
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5. UREDITEV PROSTOROV V KS
GODEŠIČ
V proračunu zagotovljena sredstva (1,5 mio
SIT) bodo porabljena za adaptacijo sanitarnih
prostorov v domu KS, ki v sedanji obliki ne
ustrezajo nobenemu standardu več. Izdelana
je bila projektna dokumentacija za gradbena
in instalacijska dela. Stroški adaptacije bodo
predvidoma višji od skupne vrednosti zadnji
dveh omenjenih postavk proračuna. Dogovor z
občino je, da se preostanek stroškov opravljenih
del plača v naslednjem proračunskem obdobju,
to je leta 2005. Izvajalec del je izbran, dela so
v teku. Predvidoma bodo končana v mesecu
marcu 2005.
6 . I N V E S T I C I J S K O V Z D R Ž E VA N J E
ŠPORTNIH OBJEKTOV
Na tej postavki so predvidena sredstva za nakup potrebnega zemljišča za športno igrišče.
Vrednost postavke je v proračunu navedena v
skupnem znesku (9,0 mio SIT) za potrebe investicijskega vzdrževanja objektov v celi občini.
Pogovori s tangiranimi lastniki zemljišč niso bili
pretirano uspešni. Čeprav so določene težave,
upajmo, da bodo v nadaljevanju pogajanja

uspešna. To bi pomenilo nadaljevanje del pri
dokončni ureditvi igrišča. Prav vsi se moramo
zavedati, da to počnemo predvsem v dobro naše
mlade generacije.
7. IZDAJA VODNIKOV IN ZBORNIKOV
Na tej skupni postavki so predvidena sredstva
(6,0 mio SIT) za izdajo vodnikov in zbornikov
v celi občini. Med drugimi je na tej postavki
omenjen tudi zbornik KS Godešič, ki bo izšel
leta 2006 ob 1000-letnici prve pisne omembe
Godešiča. Aktivnosti odbora za pripravo praznovanja tisočletnice so razvidne iz njihovega
prispevka.
8. ZADNJI DOGODKI
Občinske strokovne službe so pričele s pripravo
dokumentacije za izgradnjo pločnikov po desni
strani regionalne ceste skozi Godešič (smer Šk.
Loka – Ljubljana). KS Godešič tudi tukaj aktivno
sodeluje. Čeprav projekt izpred 30 let obstaja,
je potrebno napraviti novega, ker so se v tem
času spremenili predpisi. Poleg tega je potrebno
pridobiti tudi nova soglasja vseh upravljalcev
komunalnih vodov. Upajmo, da bo do velikega
praznika naše vasi pločnik že zgrajen.
Predsednik sveta KS
Ivan Logonder

Cestno-prometna problematika na območju
KS Godešič
Naselje Godešič je drugo naselje v občini Škofja
Loka, skozi katero vodi regionalna cesta iz smeri
Ljubljanske regije, zaradi česar je ta cesta glede
pretoka vozil ena izmed najbolj obremenjenih.
Zaradi velike gostote prometa na tej cesti so
policisti PP Škofja Loka pogosto prisotni prav na
odseku, ki poteka skozi naselje Godešič. Pri kontrolah cestnega prometa v primerjavi z drugimi
cestami policisti ugotavljajo sorazmerno majhen
delež kršitev cestno prometnih predpisov. Večino
kršitev policisti zabeležijo prav na regionalni
cesti, saj je na lokalnih cestah oz. cestah v samem
8
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naselju promet redek in jih uporabljajo predvsem
domačini.
Večina cestno prometnih kršitev je s področja
prekoračitve hitrosti in vožnje vozil pod vplivom
alkohola. Prav te kršitve botrujejo številnim
prometnim nesrečam. Na območju krajevne
skupnosti Godešič se je v letu 2004 zgodilo 9
prometnih nesreč. V eni izmed prometnih nesreč
je ena oseba izgubila življenje. V prizadevanju za
izboljšanje prometne varnosti so policisti podali
9 predlogov za uvedbo postopka pri sodniku
za prekrške in izdali 78 obvestil o prekršku s
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plačilnim nalogom. Več kot polovica teh kršitev
je s področja prekoračitev hitrosti v naselju.

kazniva dejanja učinkovito lahko preprečimo le
s skupnimi močmi.

Policisti ugotavljamo, da je prometna varnost na
območju Krajevne skupnosti Godešič glede na
ostale krajevne skupnosti občine Škofja Loka
zadovoljiva.

V prvi vrsti je skrb občanov za svoje premoženje
oz. samozaščitno ravnanje, kot je zaklepanje vrat,
zapiranje oken, shranjevanje vrednejših predmetov na primernih mestih, opazovanje okolice
(sumljiva vozila in osebe) pomemben element
preprečevanja kaznivih dejanj.

Poleg cestno-prometne problematike je potrebno
poudariti še problematiko s področja kriminalitete in kršitev javnega reda in miru. V letu 2004
so policisti obravnavali 1 kaznivo dejanje ter 4
kršitve javne reda in miru.
Posebno pozornost je potrebno nameniti kaznivim dejanjem, kot so vlomi v stanovanjske
hiše, trgovine in druge objekte, katerih v krajevni
skupnosti Godešič sicer letos nismo zabeležili,
zabeležena pa so bila v predpreteklem letu.
Kljub prisotnosti policije na območju, takšna

Za uspešnejše odkrivanje storilcev teh dejanj
pa je ključnega pomena sodelovanje in pomoč
policiji z informacijami. V primeru pojava sumljivih oseb in vozil, naj si občani zabeležijo registrsko številko vozila in opis oseb ter o dogajanju
obvestijo policijo na številko 113 ali PP Škofja
Loka na tel. številko 04 51 51 270.
S skupnimi močmi za varnejši jutri!
Podatke zbral vodja policijskega okoliša
Jure MRAK.

Delikateso zamenjal kopalniški program
Prav te dni na Godešiču v prostorih bivše Mercatorjeve franšizne trgovine odpira svoja vrata
podjetje K Form, katerega prodajni program
obsega keramiko, laminate, lepila, fugirne mase
in sanitarne armature. Janez Krajnik, lastnik
trgovine, je povedal, da si je prizadeval, da bi
na Godešiču ostala živilska trgovina in dodal:
»Stike sem navezal z najmanj petimi živilskimi
podjetji, vendar prav nobeno ni bilo zainteresirano za najem na Godešiču. Za razlog so vsi
po vrsti navajali slabo prodajo pred zaprtjem

bivše trgovine. Vaščane popolnoma razumem,
da bi radi imeli živilsko trgovino, zanjo sem
si prizadeval po najboljših močeh, a ni šlo. In
ker je ta možnost oddaje v najem odpadla, sem
se odločil odpreti trgovino s kopalniškim programom«. Prostore je moral temeljito obnoviti,
v letu 2005 pa se bo lotil še obnove bifeja. Sicer
pa bo v trgovini za kupce na razpolago kopalniški
program vseh cenovnih razredov, del programa
bo tudi razstavljenega.
Maja Bertoncelj
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Zmagovalka volitev Slovenska
demokratska stranka
Več kot tretjina volivcev na Godešiču je na državnozborskih volitvah 3. oktobra 2004 podprla
SDS. – Volilna udeležba nad slovenskim povprečjem.
Tokratne državnozborske volitve so prinesle Ti so Koaliciji Slovenija, torej SDS in NSi
preobrat. Preobrat predvsem v smislu skupnih skupaj, namenili več kot 50 % glasov. Nekaj
rezultatov na ravni celotne države, saj so bili manj kot 20 % je dobila LDS, v parlament pa bi
godeški volivci že vseskozi bolj naklonjeni t. volivci in volivke na Godešiču uvrstili še SLS,
i. desnim strankam. Letošnjih volitev se je na ZLSD in SNS. Neveljavnih glasovnic je bilo 7
Godešiču udeležilo 70,2 % volilnih upravičencev. (1,93 %).
Ime liste
ZLSD
LDS
SLS
Slovenija je naša
Za podjetno Slovenijo
SMS
Junijska lista
Združeni za samostojno
pravično Slovenijo – Združeni
GŽS, ZZP, ZNS, NDS
Socialna liberalna stranka
AS
Naprej Slovenija
NSi
DS
Zeleni Slovenije
Stranka Slovenskega Naroda
SNS
DeSUS
SDS
Stranka ekoloških gibanj

Število glasov
17
70
27
5
1
8
1

Odstotek glasov
4,68
19,28
7,44
1,38
0,28
2,20
0,28

0

0

4
0
8
1
54
0
0
0
16
7
135
2

1,10
0
2,20
0,28
14,88
0
0
0
4,41
1,93
37,19
0,55
Maja Bertoncelj
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Delo godeških gasilcev v drugi polovici leta
Posebnega operativnega dela gasilci v drugi
polovici leta nismo imeli. Pogasiti smo morali
manjši gozdno-travniški požar, ki je nastal zaradi
samovžiga trave, ki je bila še sveža naložena na
kup, na katerega je padal dež. Zaradi sonca, ki
je posijalo v vročem poletju, se je trava vnela
in prišlo je do samovžiga. K sreči je bil požar
odkrit dovolj zgodaj, tako da materialne škode
ni bilo.
Poleg vaj, ki jih ima operativna desetina v
društvu, smo sodelovali na meddruštveni vaji
na Gostečah. Prikazan je bil postopek gašenja
na gospodarskem poslopju, kjer se je požar
že nevarno razširil. Poleg tega je bila v bližini
prometna nesreča, kjer so pri reševanju osebe iz
vozila prav tako sodelovali gasilci.
Po vaji je bilo še srečanje gasilcev. Ob okrogli
obletnici sosednjega društva (Gosteče), smo se
udeležili slavnostne seje.
Veterani pa so bili na srečanju veteranov v
Sorici.
Ob koncu septembra smo se z desetinami mladincev, članov in veteranov udeležili tekmovanja
Gasilske zveze Škofja Loka. Rezultati so bili
povprečni, kljub temu pa smo lahko zadovoljni,
saj bi ob malo večjem številu vaj in resnosti, ki je
letos bila na visokem nivoju (ob tem je potrebno
še posebej pohvaliti mladince), lahko dosegli tudi
mesta med prvimi tremi.
Za res kvalitetno izvedeno vajo je potrebno,
da se cela desetina zbere kar nekajkrat, to pa je
dandanes vse večji problem, saj ima vsak vse več
obveznosti v službi in doma. Ko se ekipa nekako
dogovori za termin vaje, ji včasih ponagaja slabo
vreme, poleti so problem dopusti, spomladi in
jeseni pa je dolžina dneva včasih veliko prekratka. Včasih se zgodi, da je potrebno zamenjati
člana desetine tik pred tekmovanjem, ker mora
na službeno pot, ali pa ima šolske obveznosti.
Vse to seveda vpliva na rezultat. Vsekakor pa
drži, da imajo podobne probleme vsa društva.
Zimske mesece nameravamo izkoristiti za
izobraževanje operativnih članov, tako novih kot
tistih, ki so že opravili nekatere tečaje.
Organizirali bomo tudi pregled ročnih gasilnih
aparatov. Ob tej priliki bo možno kupiti tudi

nov gasilni aparat, kar vsakomur, ki ga še nima,
priporočamo.
Nekaj o postopkih samopomoči pri gašenju
in reševanju do prihoda gasilcev
V sledečem sestavku želimo opozoriti na nekatere točke, ki nam lahko pomagajo pri gašenju
in reševanju do prihoda gasilcev.
Kljub temu da vzroke požarov v gospodinjstvih,
gospodarskih poslopjih in industriji poznamo,
se pogosto zgodi, da ogenj povzroči manjšo
ali večjo škodo. Krivdo za škodo pa lahko
največkrat pripišemo kar človeškemu faktorju
in ne kakšnemu »zunanjemu« vzroku.
Ko zagori, smo postavljeni v vlogo reševalca,
gasilca, kar pa od nas zahteva preudarno
ravnanje. Vsekakor bo trezno razmišljanje in pa
ohranjanje mirnih živcev veliko pripomoglo k
ugodnejši rešitvi nastale situacije.
Prav tako nam bo pomagalo poznavanje nekaterih postopkov ter njihovega vrstnega reda
in znanje uporabe ročnih gasilnih aparatov ter
drugih priročnih gasilnih sredstev. Zato ni odveč,
da se seznanimo vsaj z delovanjem ročnega gasilnega aparata, ki naj bo v vsakem gospodinjstvu,
odveč pa ni tudi v osebnem vozilu.
V primeru požara ravnamo po sledečih navodilih:
- ko opazimo požar, ostanemo prisebni
- o požaru takoj obvestimo ostale družinske
člane, sosede in sodelavce
- ne glede na obseg požara obvestimo center
za obveščanje na tel. št. 112, ali najbližje
prostovoljno gasilsko društvo (potrebno je
navesti kdo kliče, kje in kaj gori, ter kakšne so
nevarnosti – vse naj bo kratko in jedrnato)
- ukrepamo hitro in varno
- zapremo in iznesemo na varno plinsko jeklenko
- če je le mogoče, odstranimo druge lahko
vnetljive in strupene snovi
- izklopimo delovni stroj, oziroma ga ustavimo
- izklopimo električni tok
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- najprej rešujemo ljudi, predvsem otroke in
bolne osebe, nato živali in druge dobrine
- požar gasimo z mokro krpo, peskom, pepelom, zemljo
- gorečo osebo gasimo z odejo, pregrinjalom
ali drugim težje gorljivim pokrivalom
- gorljivih tekočin in maščob ne gasimo z vodo,
ampak s peskom, zemljo, vlažno žagovino
- če so v bližini gasilni aparati, jih uporabimo
- če ni možnosti za pogasitev požara, rešujemo
sebe
Prav tako je koristno če vemo:
- uporaba zasilnih izhodov bo omogočila varno
rešitev iz gorečega prostora
- gorečega človeka lahko pogasimo s pregrinjalom
- skozi goreč prostor se umaknemo tako, da
se zaščitimo z mokrim, navlaženim pokrivalom
- otroka iznesemo zavitega v odejo, pri tem pa
pazimo, da se ne zaduši
- gorečo maščobo, ki je v posodi na štedilniku,

pokrijemo s kovinsko pokrovko
- pravočasno zaprt ventil na plinski jeklenki in
izklopljen električni tok sta učinkovita ukrepa
za preprečitev težjih posledic požara.
Iznajdljivost, znanje, zbranost, pogosto pa tudi
hrabrost, so predpogoji za uspešno izvajanje
naštetih postopkov.
Vsekakor je potrebno dodati, da je zavestno
in nepotrebno ogrožanje svojega življenja in
življenja drugih nesprejemljivo.
Da pa uporaba naštetih aktivnosti sploh ne bi bila
potrebna, torej da do požara sploh ne pride, se je
koristno zavedati, kaj lahko požar povzroči (igra
otrok z ognjem, slabo očiščen dimnik, zastarela
električna napeljava, nenadzorovano kurjenje,
odmetavanje cigaretnih ogorkov, brez nadzora
vklopljen štedilnik, likalnik ter drugi gospodinjski aparati ...).
Godeški gasilci vsem skupaj želimo lep božič ter
veliko veselja in sreče v letu 2005.
PGD Godešič

Poročilo krajevnega odbora rdečega križa
Počasi se bližamo koncu leta 2004. Pred nami
so prazniki, ko se največkrat spomnimo tudi
vseh tistih, na katere med letom radi pozabimo.
Tudi v Krajevnem odboru RK Godešič v tem
času obiščemo naše starostnike (nad 75 let), kar
seveda ne pomeni, da smo med letom povsem
pozabili nanje. Nasprotno, obiščemo jih tudi ob
rojstnih dnevih. Prav tako obiskujemo naše bolne
in starejše vaščane ter starostnike v domovih za
upokojence. Teh obiskov je velika večina zelo
vesela in komaj čakajo, da pridemo. V času, ko
neprestano nekam hitimo, jim največ pomenita
prijazna beseda in čas, ki si ga vzamemo zanje.
Pomemben je občutek, da jih nismo pozabili.
Sodelujemo tudi z Območno organizacijo RK
Škofja Loka. Nekatere naše članice so se odzvale
povabilu in pomagale pri sortiranju in urejanju
oblačil v skladišču RK Škofja Loka, pomagamo pa tudi pri ostalih dejavnostih, ki nam jih
posreduje organizacija.
Pri skrbi za socialno ogrožene vaščane nam
12
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območna organizacija pomaga v obliki nekaj
prehrambenih paketov, ki jih razdelimo najbolj
potrebnim.
Že nekaj časa lahko spremljamo akcijo za zbiranje pomoči za izgradnjo novega doma za slepo
deklico Majo. Ob tej priliki vas na priporočilo
Območne organizacije RK Škofja Loka in na
naše priporočilo vabimo, da tudi vi prispevate
po svojih zmožnostih. Številka računa je 07000
- 0000187397, sklic na številko 300 (za Majin
dom). Za vaš prispevek se vam najlepše zahvaljujemo.
Hkrati se zahvaljujemo vsem članom RK za
članarino, ki je naš največji vir dohodkov. S tem
nam pomagate razveseliti naše sokrajane. Posebej
se zahvaljujemo Krajevni skupnosti za ﬁnančne
pomoči in se priporočamo za vnaprejšnje dobro
sodelovanje.
Naj vam na koncu zaželimo prijetne in mirne
praznike ter veliko dobre volje v letu 2005!
Krajevni odbor RK Godešič

Večer na vasi
Že tradicionalni Večer na vasi je bil tudi letos na
kresni večer, v sredo, 23. rožnika. V kulturnem
programu so sodelovali: recitatorki Tamara
Avguštin in Nina Krajnik, glasbeniki Jure Bizjak, Ema in Vida Igličar, otroška in veteranska
tamburaška skupina Bisernica pod vodstvom
Janeza Kermelja, osrednji gostje programa
pa so bili mladi folkloristi skupine Kamniti
most iz osnove šole Škofja Loka Mesto, ki jih
vodi naša sovaščanka Andreja Hafner. Vsem
nastopajočim se še enkrat zahvaljujem za njihovo
sodelovanje.
V folklorni skupini Kamniti most nastopajo
otroci od 2. do 5. razreda, predstavili pa so se
s spletom pesmi, plesa in pastirskih iger, ki jih
je koreografsko in plesno pripravila njihova
voditeljica. Otroci so bili zelo prisrčni in zanimivi, saj redko vidimo nastopati tako mlade
učence, ob njihovem nastopu pa se je marsikdo
spomnil svojih otroških let. Še zlasti zato, ker so
bile tudi njihove noše preproste, take kot so jih
nosili vaški otroci pred davnimi leti.
Zbrane je na začetku pozdravil župan Igor
Draksler, ki se že dolga leta rad udeležuje naših
Večerov in ob koncu z vaščani pokramlja o
stvareh, ki bi jih bilo potrebno v ožji in širši
skupnosti izboljšati in urediti.
Vesel sem, da se vaščani radi udeležujete teh
večerov in z radostjo sprejemate kulturni program, v katerem prevladujejo ljudske in narodne
pesmi, šege in navade. Vse to me opogumlja,
ko že razmišljam o programu za naslednje leto.
Nekaj idej že imam, zelo pa bi bil vesel, če bi
kakšna pobuda in ideja prišla tudi z vaše strani,
saj vem, da veliko dejavnosti in talentov, ki jih
imajo (imamo) Godešani, še ne poznam in jih je
potrebno tudi z vašo pomočjo predstaviti širšemu
krogu ljudi. Če imate predlog, me kar ustavite,
ali pridite k meni in mi ga zaupajte.
Že vsa leta si prizadevam, da v programu nastopajo predvsem domačini, Godešani, bodisi da
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nastopajo samostojno ali v okviru skupin, pri
katerih sodelujejo. Včasih sem že malo v zadregi
ali v skrbeh, da mi to ne bo uspelo, a do zdaj
se je še vedno našla primerna rešitev. In z vašo
pomočjo in pripravljenostjo se bo tudi v prihodnje. Vesel sem tudi, da mi do zdaj še nihče od
nastopajočih, ki sem ga povabil k sodelovanju,
ni odrekel. Ko razmišljam, vse bolj spoznavam,
da je Večer na vasi osrednji kulturni dogodek
na Godešiču, ob katerem se zbere veliko število
vaščanov, ki po končanem programu še dolgo v
noč kramljajo ob kapljici domačega in ljudskih
pesmih in napevih.
Letošnji kulturni program smo pričeli z besedilom Ivana Tavčarja, ki ga je prebrala Tamara
Avguštin.
»Poglejte slovenske gore, kako veličastno se
bleščijo v žarkih sonca, ozri se na pisane travnike,
zelene gozdove in vmes na srebrne vode, potoke,
obrni oko na bele hiše, lepo obdelane njive, na
nizke gorice, kjer se solzi in joka vinska trta in
kjer rodi težke sadove, in pač se ti mora otajati
led srca, ako nisi zatajil človeštva popolnoma!
Vodi /.../ Tudi svojega otroka pred hišo na vrtno
senco ter mu pokaži slovensko domovino, kako
se v naravni lepoti ziblje krog in krog ter /.../
Povej mu, da stanuje po teh dolinah rod, ki se
je bojeval že zanje po krvavih bitkah, kateri je
krepak in srečen, da ga je postavil neskončno
modri Stvarnik tu sem in ne drugam!«
Nekateri se še spominajte, da smo Večer na vasi
v letu 2003 zaključili s pesmijo Toneta Pavčka
Nekaj je v zraku. Po dolgotrajni suši, ki je bila
junija 2003, je nato med samo pesmijo in ob
koncu res padlo nekaj kapelj dežja, ki je namočil
sušno zemljo in nas pregnal pod streho preddverja naše cerkve. Letošnje vreme v juniju je
bilo povsem drugačno kot lani, saj je bilo malo
toplih večerov, da bi lahko posedeli zunaj. Zato
smo letošnji Večer na vasi zaključili s pesmijo
Simona Jenka Pod milim nebom, ki nas vabi ven,
pod milo nebo!
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Simon Jenko: POD MILIM NEBOM
Pod milo nebo
me žene željenje
novo in ljubo
me stresa življenje.
Kak bije srce,
kak noga hiti!
po žilah mi vre
ponovljena kri.
Kdor toži mi svet,
življenje sovraži,
pod nebes razpet
iz sob se prikaži:
Glej, svet je prelep,
življenje sladko,
si gluh in si slep,
če ti je grenko.

Zatorej srce
le čutom se vdajaj
in radosti se
ne’zmerne napajaj.
Trenutek hiti –
glej, kmalu bo preč;
če ti odbeži –
ne bode ga več.

Aleksander Igličar

Miklavž obiskal vse pridne
Tudi letos je v našo vas prišel Sveti Miklavž. Skupaj s svojim spremstvom je obiskal najmlajše,
pa tudi na tiste malce starejše ni pozabil. Letošnji stari, dobri mož je opazil, da postajajo
otroci vse bolj zahtevni, zato
nekaterim vseh želja ni mogel
uresničiti. Za naslednje leto
pa vsem sporoča, da morate
biti pridni in dobri do vseh, ki
vas obkrožajo skozi celo leto
in ne zgolj zadnji mesec pred
njegovim prihodom.
Maja Bertoncelj
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Praznovanje 1000-letnice Godešiča
Leto 2006, ko bo Godešič praznoval svojo
tisočletnico, se vztrajno približuje, zato narašča
tudi intenzivnost dogajanj in razmišljanj, kako
bi obeležili častitljivi jubilej naše vasi.
Največ aktivnosti je bilo v minulem letu
posvečenih pripravi zbornika. Judita Šega, vodja
odbora za pripravo zbornika, je v stalnem stiku
z avtorji posameznih prispevkov in jih vzpodbuja, da bodo pravočasno dokončali svoje delo.
Še vedno vas pozivamo, da s svojimi predlogi
in pobudami sodelujete pri oblikovanju prispevka, ki bo osvetlil in zapisal življenje na naši
vasi. Zbirajte fotograﬁje, pobrskajte po svojem
spominu in svoje zamisli sporočajte Juditi ali
ostalim vaščanom, ki smo vključeni v pripravo
praznovanja tisočletnice.
Trenutno izbiramo ponudnika za oblikovanje
in tiskanje zbornika, ki bo stroškovno največji
ﬁnančni zalogaj. Ko bodo celotni stroški izdaje v
grobem znani, vas bomo povabili k prednaročilu.
Prednaročilo zbornika bomo v pomladnih
mesecih posredovali vsem vaščanom in že sedaj
pričakujemo vaš pozitivni odziv. Zavedati se moramo, da bo zbornik enkratna predstavitev naše
vasi, ki jo mora imeti vsaka družina na Godešiču.
Zanimiv bo tudi za vse Godešane, ki zdaj živijo
drugje in vse ostale, ki jih zanima zgodovina in
življenje na naši vasi. Zaradi tega razmislite,
da boste ob zbiranju prednaročil pomislili tudi
na vaše sorodnike in znance in jim z veseljem
podarili jubilejni zbornik.
Vse bolj jasen obris dobivajo tudi prireditve in
dogajanja, ki bodo povezana s praznovanjem
jubileja v letu 2006. Osrednja dogodka bosta
konec junija in v začetku oktobra. Razmišljamo,

da bi konec junija potekalo tridnevno dogajanje.
V petek, 23. 6. zvečer, bi bila osrednja proslava, svečana predstavitev zbornika, svečano
razvitje godeške zastave in grba. Naša pobuda,
da bi bila proslava ob tisočletnici združena z
osrednjo občinsko proslavo ob prazniku Škofje
Loke, je bila pri županu sprejeta pozitivno in
nekatere aktivnosti v tej smeri že potekajo. V
tistih dneh bi bila odprta tudi razstava Godešič
skozi zgodovino. Jekcov Roman je dal pobudo,
da bi organizirali »Rally veteranov«, srečanje
starih avtomobilov, ki bo v soboto dopoldan. V
soboto popoldan bo gasilska povorka ob praznovanju 95. obletnice društva, zvečer pa velika
gasilska veselica. V nedeljo dopoldan, na dan
državnosti, bo maša za vse žrtve vojn, po maši bo
sledilo odprtje sprehajalno-učne poti po Produ.
Pri pripravi te poti se nameravamo povezati
z Osnovno šolo Cvetka Golarja in s sosednjo
KS Reteče. Popoldan pa bi lahko organizirali
srečanje vseh odseljencev z Godešiča.
V okviru priprav na praznovanje tisočletnice se
je pojavila tudi pobuda, da bi našega sovaščana
Antona Hafnerja, Vincencovega, ki je bil v času
prve svetovne vojne vodja upora v Judenburgu,
uvrstili v alejo znamenitih Ločanov. Pobuda
je bila pismeno že posredovana na Muzejsko
društvo. Zaradi pomembnosti je pismena pobuda
tudi predstavljena v posebnem članku v teh
Dobravah.
1. oktobra 2006, za Godeški »semenj«, pa bo
blagoslovitev novih bronastih zvonov. Kot
vidite, so nekateri dogodki planirani kot pogojni,
saj za vse še ni dokončnih dogovorov. Zaradi
tega so še vedno dobrodošle tudi vaše pobude
in predlogi.
Aleksander Igličar

Dobrave | december 2004

15

& KULTURA

Predlog za v Alejo
V naši vasi se pripravljamo na tisočletnico kraja,
ki bo v letu 2006. Med drugim smo sestavili
odbor, ki naj bi pripravljal gradivo za zbornik
ali kroniko za to obdobje.
Ko odstranjujemo prah in zbiramo podatke, je
potrebno vložiti kar nekaj napora, da se osvetli
čas, ki je že za nami.
Prav 1000-letnica kraja je prilika, da to storimo.
Ob prebiranju in razmišljanju o že zapisanih dogodkih, ki so se zgodili med 1. svetovno vojno v
Judenburgu leta 1918, ko so se slovenski fantje
in možje uprli nesmiselni vojni moriji, ki jo je
vodila Avstro-Ogrska monarhija z večnarodnim
sestavom, smo ugotovili, da je bil med prvimi na
Slovenskem, ki se je temu uprl prav Anton Hafner – Vincencov iz
naše vasi.
Naš krajan Anton
Hafner, korporal
– desetnik, je bil
vodja in organizator upora v Judenburgu. Za vodjo
upora so ga izbrali kameradi iz
Anton Hafner (1887-1918) 17. dopolnilnega
pešpolka, ker je najbolj prepričljivo zahteval uresničevanje njihovih
želja. Te pa so bile:
- končanje vojne morije
- vrnitev v domače kraje (Kranjsko oz. Slovenijo)
- ločitev naših krajev iz Avstro-Ogrske monarhije
- ustanovitev samostojne Slovenije
Ta prvi upor slovenskih fantov in mož ni uspel
zaradi kratkega časa priprav, začetnega uspeha
in obvladovanja trenutne situacije. Ko pa so
to dosegli, so si nekateri vojaki dali duška s
popivanjem. Tako so vojaške enote iz sosednjih
krajev, z avstrijsko-madžarsko narodnostjo,
16
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dokaj lahko obvladale upor in dale voditelje
vojnemu sodišču, ki jih je nato po kratkem
postopku obsodilo na smrt z ustrelitvijo. Tako
so ustrelili Hafnerja, Možino, Štefančiča in
Dautoviča. Ustrelitev so morali gledati vojaki 17.
dopolnilnega pešpolka, med katerimi sta bila tudi
dva naša krajana: Janez Alič - Projev in Janez
Hafner - Lovričkov. Vodje upora v Judenburgu so
vedeli, da bodo ustreljeni, če z uporom ne bodo
uspešni. Danes lahko rečemo, da so bili ti ljudje
med prvimi, ki so dali svoje življenje za MIR IN
SAMOSTOJNO SLOVENIJO.
Krajani Godešiča in Ločani smo lahko ponosni,
da smo imeli človeka, ki je s svojim življenjem
tlakoval pot slovenski osamosvojitvi.
Za gornji opis sem koristil:
- Knjižico Iz starih in novih časov (Vlado
Klemenčič: 1939)
- knjigo Doberdob – upor v Judenburgu
(Prežihov Voranc)
- Loški razgledi (Lojze Ude: 1969)
Ostalo:
- Spomenik padlim v 1.svetovni vojni – reteško
pokopališče
- Kostnica Žale - Ljubljana, zgrajena 1939,
arhitekt Ravnikar

Kostnica Ljubljana - Žale
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- Plošča na Hafnerjevi – Vincencovi hiši ob
50-letnici usmrtitve (1968)
- Plošča padlim v 1. svetovni vojni na godeški
cerkvi
- Poimenovanje naselja v KS Trata – Hafnerjevo
naselje
To so v grobem razlogi, ki so nas pripeljali na

misel, da predlagamo Muzejskemu društvu
in Občinskemu svetu Škofja Loka, da se za
tisočletnico našega kraja (2006) v Škofji Loki v
Alejo znanih Ločanov postavi kip Antona Hafnerja. Da pa bi uspeli v naši želji, morajo naš
predlog obravnavati pristojne službe v občini
Škofja Loka. S to pobudo je seznanjena tudi KS
Godešič in jo podpira.
Lep pozdrav in vesele praznike!
Andrej Jenko

Evropski simboli
Ker je
Slovenija
1. maja
vstopila v
Evropsko
skupnost,
je bila ena
od tem
povezovalnega programa posvečena tudi temu,
za našo državo prelomnemu dogodku. Ema in
Vida Igličar sta zaigrali evropsko himno Oda
radosti, Nina Krajnik pa je prebrala besedilo o
pomenu Evropskih simbolov. Ker je prav, da
se vsi seznanimo s pomenom zastave, himne
in praznika Evrope, ki je zdaj naše najširše
združenje, objavljamo celotno besedilo, ki ga
je pripravila Andreja Burja, najdeno pa je bilo
na internetu.
Državni simboli, ki predstavljajo duh in identiteto države, so pomemben povezovalni dejavnik
vsake države oziroma skupnosti, seveda če se
državljani z njihovo vsebino in pomenom vsaj
deloma identiﬁcirajo. To so gotovo dobro vedeli
tudi ustvarjalci evropskih simbolov, saj le-ti
nosijo tako univerzalne kot speciﬁčno evropske
pomene in vsebine.

Enotnost, solidarnost in popolnost
Evropska zastava
je tako
rekoč
že postala del
našega
vsakdanjika, nanjo smo se navadili in nam predstavlja zelo pozitiven simbol boljšega življenja
v Evropski uniji.
Zastava naj bi simbolizirala enotnost Evrope in
njeno identiteto, dvanajst zlatih zvezd v krogu pa
je simbol solidarnosti in harmonije med njenimi
narodi.
Čeprav je šele leta 1986 postala uradna zastava
takrat še Evropske skupnosti, je njena zgodovina
precej daljša in sega v leto 1955, ko jo je za svoj
simbol prevzel Svet Evrope; Evropska unija je
takrat še v podobi Evropske skupnosti za jeklo
in premog štela le šest članic.
Marsikdo misli, da je število zvezdic povezano
Dobrave | december 2004
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s številom članic EU, vendar ni tako. Število
dvanajst je prispodoba popolnosti, ki se pojavlja
v različnih kulturah – dvanajst mesecev, 12 apostolov, dvanajst palčkov ... Krog pa simbolizira
povezanost in nerazdružljivost. Modra zastava
z zlatimi zvezdicami je edini simbol Evropske
komisije, druge ustanove in organi uporabljajo
še svoje simbole.

je bila namreč naslovljena prošnja, da napiše tri
inštrumentalne priredbe: solo za klavir, pihala in
simfonični orkester.
Himna za zdaj ostaja le v inštrumentalni izvedbi,
čeprav je bilo napisano že kar nekaj besedil,
vendar še nobeno ni našlo soglasja.
Konec vojne in mir v Evropi

Bratstvo in mir med državami
Zelo slovečo in zanimivo zgodovino ima evropska himna Oda radosti, saj so jo sooblikovali
kar trije slavni evropski umetniki.
Prvi je sloviti skladatelj
Ludwig van
Beethoven, ki
je Odo radosti
(kot zadnji
stavek devete simfonije)
zložil daljnega
leta 1823, navdih zanjo pa je
dobil v pesmi z istim naslovom enako slavnega
pesnika Friedericka von Schillerja. V njej je
Schiller podal svojo vizijo človeštva kot skupnosti bratskih narodov, ki živijo v miru. Tudi Oda
radosti je bila sprva himna Sveta Evrope, ki jo je
za svojo razglasil leta 1972. Tu nastopi še tretji
slavni mož – dirigent Herbert von Karajan. Nanj

Osrednji praznik Evropske unije je dan Evrope, ki smo ga praznovali 9. maja – datum, ki
ima v sebi veliko simbolnega za vse Evropejce in
tudi Slovence. 9. maja leta 1945 je bilo s kapitulacijo nemških sil v Evropi konec druge svetovne
vojne, prav na ta dan pa je bila osvobojena tudi
Ljubljana.
Na obletnico osvoboditve Evrope, 9. maja 1950,
je eden izmed očetov Evropske unije, francoski
zunanji minister Robert Schuman, v t. i. Schumanovi deklaraciji postavil temelje Evropske
unije, katere glavni cilj poleg gospodarskega je
bil predvsem zagotoviti mir v takrat razdeljeni
Evropi. Na podlagi te deklaracije je bila eno
leto kasneje ustanovljena Evropska skupnost za
premog in jeklo.
Dan, ki je bil za uradni praznik Evropske skupnosti določen leta 1985, je namenjen predvsem
aktivnostim, ki naj bi Evropsko unijo približale
njenim prebivalcem in zbliževale različne narode
in posameznike združene Evrope.
Aleksander Igličar
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Intervju z župnikom Gregorijem Dolšakom
nekaterih stvari spremeniti pogled.

Kakšne spremembe konkretno si lahko
obetamo verniki?
Predvsem gre tu za večjo vključenost vernikov
(faranov) v aktivnosti, ki se dogajajo znotraj
župnije, in ki se tičejo vseh nas. Prav zato me zelo
veseli, da smo glede čiščenja cerkve že uspeli
izoblikovati skupine, ki bodo skrbele za čiščenje
cerkve, in zato se tistim posameznicam, ki bodo
za to skrbele, na tem mestu lepo zahvaljujem.

Gregorij Dolšak (rojen 10. 3. 1946) na sliki z
nadškofom in metropolitom Alojzijem Uranom.
Kje ste že vse službovali, preden ste prišli v
Reteče?
V Kosezah (1971-1972), v župniji Ljubljana
Šentvid (1972-1976), v Krašnji pri Lukovici
(1976-1978) in v Vavti vasi (1978-2004).
Kolikor vem, prihajate iz zelo velike
družine?
To drži, saj nas je bilo v družini 9 otrok in sam
sem najmlajši. Imel sem še 3 sestre in 5 bratov,
od katerih sta dva že umrla.
V župniji Reteče ste samo dobre 3 mesece, potem ko ste sem prišli namesto priljubljenega
Štefana Pavlija in zato naj vas najprej vprašam
– kako se vam zdi tukaj, oziroma kako težka
je bila za vas sprememba župnije?
Moram reči, da je bila sprememba zame zelo
težka, saj zamenjati okolje in ljudi, ki so bili kar
lep čas del mojega življenja, ni bila enostavna
odločitev. Sedaj vidim, da se je duhovnik pred
mano (Štefan Pavli) izredno udejstvoval na veliko
področjih in bil izredno delaven in zato se bom
tudi sam potrudil, da bom po svojih najboljših
močeh nadaljeval njegovo delo. Razumeti pa je
potrebno, da sam nimam toliko sposobnosti, kot
jih je imel moj predhodnik, zato bo potrebno do

Bodo kakšne aktivnosti v župniji, ki zadevajo
predvsem mlade (npr. oratorij)?
Pri svojem zdravju si sam ne upam iti v to zadevo, namreč urediti celotni oratorij zahteva
veliko organizacijskih sposobnosti in tudi kar
zajeten ﬁnančni zalogaj. Če pa bodo posamezniki
zelo zainteresirani, da se oratorij izpelje, bomo
poizkušali zadevo urediti s sosednjimi župnijami.
Sam sem po svojih zmožnostih pripravljen
pomagati, toda razumeti je potrebno, da pač ne
poznam teh krajev in ljudi, in da žal nimam vseh
sposobnosti, ki jih je imel moj predhodnik.
Kaj bi rekli, da je vaša glavna naloga kot
duhovnik?
Temeljna naloga duhovnika je oznanjevanje
evangelija in podeljevanje zakramentov, kar
pomeni, da duhovnika do župljanov vsak trenutek veže nek poseben odnos, ki ga je potrebno
postopno graditi.
Vaše misli ob prihajajočih praznikih?
Vsem želim lepe in blagoslovljene praznike in
vam voščim po 4. Mojzesovi knjigi (4Mz 6,2227): »Gospod naj vas blagoslovi in vas varuje,
vam da sijati svoje obličje nad vami in naj vam
bo milostljiv in naj vam podeli mir.«
Za konec še nekaj statistike za Godešič za leto
2004:
Do najinega pogovora je bilo 9 krstov in 8
smrti
Marko Starman
Dobrave | december 2004
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Poročilo Odbora za zvonove
Najprej lep pozdrav in zahvala vsem darovalcem
iz domovine in tujine za nabavo novih jubilejnih
bronastih zvonov.
V letošnjem
letu je bilo
delo Odbora
za zvonove
v glavnem
povezano
z obnovo
zvonika.
Z deli smo
pričeli
6. junija,
končali pa v
ponedeljek,
20. septembra. Najprej
smo z Jeprce
pripeljali
cevi za oder,
ki so last
župnijskega
19. avgusta 2004 je na vrhu zvonika urada Žiri.
zaplapolala slovenska zastava.
Ko smo 20.
septembra te cevi vrnili, smo zanje plačali 50.000
SIT, kar mislim, da ni bilo predrago. Od Antona
Dolinarja smo pripeljali 200 plohov, ki jih je
posodil brezplačno, za kar se mu zahvaljujem.
V soboto, 10. julija, smo pričeli s postavljanjem odra. Cevi iz Žirov je bilo toliko, da smo
oder postavili do višine ur. S tem se je lahko
pričelo delo na zvoniku, in sicer obnavljanje ur
ter čiščenje in barvanje fasade. Ta dela je vodil
župnik Štefan Pavli, ki je 29. junija na zvoniku
še zadnjič delal. Za vse njegovo delo in vodenje
se mu v imenu odbora najlepše zahvaljujem. Po
njegovem odhodu je nadaljnje delo in vodenje
prevzel odbor.
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2. avgusta smo pripeljali drugi del odra, s katerim
smo poodrali od višine ur do vrha zvonika. Ta
oder je last sedanjega župnika Gregorja Dolšaka
in za njegovo izposojo ni zahteval najemnine.
Tudi njemu v imenu odbora najlepša zahvala.
Za kleparska dela smo jeseni 2003 pridobili dve
ponudbi, ugodnejša je bila ponudba kleparja
Franca Kožuha. Klepar je s svojimi sodelavci s
postavljanjem odra pričel v začetku avgusta. Ker
je bilo to delo že na precejšnji višini, so delali
sami, mi pa smo bili rajši na varnih tleh in smo
samo pripenjali potreben material. Kleparji so
svoje delo končali 20. avgusta, 11. septembra pa
so dodali še okraske na špice zvonika.
Končna dela, brez bakrene pločevine, so znašala
1.727.755 SIT. V tej ceni ni upoštevana pozlatitev krogle, ki je na vrhu zvonika. Krogla je
pozlačena s 23-karatnim zlatom, stroške pa sta
poravnala darovalca iz vasi. V kroglo je vloženo
posvetilo z naslednjim besedilom:
»Na dan 19. 8. 2004 je bil
− predsednik države Slovenije dr. Janez
Drnovšek
− župan občine Škofja Loka Igor Draksler
− upravitelj ljubljanske škoﬁje Andrej Glavan
− Iz župnije Reteče je leta 2004 odšel župnik
Štefan Pavli, na novo pa prišel župnik Gregor
Dolšak
− ključarja na Godešiču sta Vinko Avguštin in
Anton Starman
− Člani Odbora za obnovo zvonika so: Peter Bertoncelj, Alojz Igličar, Janez Karlin,
Matevž Kavčič, Janez Križaj, Štefan Križaj,
Mira Starman, Simon Starman, Jože Rant in
Jože Zevnik.
− Obnovo zvonika je izvedel Franc Kožuh iz
Zminca«.
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Na koncu besedila je žig župnije Reteče in podpis
župnika. Posvetilo je shranjeno v bakreni cevi,
ki je zacinjena in vložena v kroglo.
Pri obnovi zvonika je s svojim delom in znanjem velikodušno sodelovalo veliko vaščank in
vaščanov. Nove ure je iz nerjaveče pločevine
izdelal Jože Rant (Matijov), križ sta naredila
Janez Križaj (Kržejčkov) in Jože Rant. Izravnavo
pri urah pa sta naredila Vinko Avguštin (mlajši)
in Štefan Pavli. Vse svoje delo so opravili
brezplačno. Pri obnovi zvonika je bilo narejenih
1061 prostovoljnih ur. Za malice je poskrbelo
22 gospodinj, 12 pa jih je prispevalo denar. S
kamionom je bilo narejenih 22 ur, s traktorjem
pa 12. Tudi ti prevozi so bili brezplačni. V imenu
odbora se vsem najlepše zahvaljujem.
Še mnogo drugih vaščanov in vaščank je s svojim delom pomagalo pri obnovi zvonika, a vseh
seveda ne morem poimensko omeniti. Največja

sreča je, da pri delu ni bilo nobene nezgode.
Vsem, ki ste pomagali pri obnovi zvonika, se v
imenu odbora iskreno in najlepše zahvaljujem.
Vsem Bog poplačaj!
Na deseti seji, ki je bila konec novembra, so člani
Odbora obravnavali ponudbo za vlitje novih
zvonov s strani Livarne Žalec. Člani Odbora
so sprejeli odločitev, da se ponudba sprejme.
To pomeni, da se bo vse štiri zvonove naročilo
že letos, ob vplačilu delnega avansa izvajalec
namreč garantira ponudbeno ceno. Zvonovi
bodo predvidoma vliti jeseni 2005, do svečane
blagoslovitve pa bodo skladiščeni pri izvajalcu
v Livarni Žalec.
V imenu odbora se vsem darovalcem še enkrat
zahvaljujem za pomoč, ob koncu leta pa vsem
želim vesele božične praznike in srečno v letu
2005.
Alojz Igličar
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Na obisku pri 90-letniku
Povabila sem se na obisk k najstarejšemu Godešanu, Janku
Bertonclju. Dvajseti dan v mesecu juniju je praznoval svojo
devetdesetletnico.
Rodil se je na Godešiču kot prvi od petih otrok, med katerimi so
vse tri sestre umrle za krvavo grižo in niso dočakale tako zavidljive starosti. Njegov oče se je ukvarjal s kupovanjem lesa za
žago na Trati, mama pa je doma gospodinjila. Osnovno šolo je
obiskoval v Retečah. Šolanje je nadaljeval na srednji obrtni šoli
v Škofji Loki, kjer se je izučil za čevljarja. Svojo prvo zaposlitev
je dobil v Jugočeški – tekstilni tovarni v Kranju (na prostorih
današnje Iskre), kjer je delal vse do upokojitve leta 1971. Kljub
temu da se je izučil za čevljarja, je delal v tekstilni tovarni kot
kemijski laborant in svojega primarnega poklica tako ni imel
možnosti opravljati.
Svojo bodočo ženo Karolino je spoznal ravno v tovarni, kar so
vsekakor njegovi najlepši spomini na delovne dni. V letu 1941
Janko Bertoncelj leta 1938
sta se poročila in sta tako poročena že 64 let. Starejši bi rekli,
da »jima je Bog naklonil« dva otroka – Janka in Marto, ta dva pa sta »poskrbela« za enega vnuka
in tri vnukinje. Zakonca Bertoncelj pa sta tudi že prababica in pradedek s tremi pravnuki in s še
enim, ki je na poti. Med njegovimi spomini je na posebnem mestu tudi vsakodnevna hoja v službo
v Kranj – peš! z Godešiča preko Sorškega polja in vse do Kranja.
V času med drugo svetovno vojno je bil kurir pri partizanih in je dodobra spoznal okoliške hribe,
še posebej Osolnik. Po vojni pa je aktivno sodeloval v vaški skupnosti. Več kot štirideset let je bil
tajnik Gasilskega društva Godešič, kot igralec je nastopal za Kulturno društvo Godešič. Po duši in
po srcu pa je bil pevec. Več kot petindvajset let je pel v Pevskem zboru upokojencev Škofja Loka
ter najmanj toliko let v cerkvenem pevskem zboru farne cerkve v Retečah.
Vsekakor je na mestu vprašanje, kaj je njegov recept za dolgo življenje. Z nasmehom na obrazu
pove že vsem znano resnico: »Ne se sekirat, pa bo šlo!« Ali bomo tudi mi »kuhali« po tem receptu,
pa je stvar vsakega posameznika.
Alenka Starman

Topli copatki jekcove mame
Marija Jenko, rojena Sedej, je na Godešič prišla
leta 1959 z Notranjske, natančneje s Planine nad
Horjulom. V družini je bilo 13 otrok, sedem fantov in šest deklet. Oče je bil priučen zidar.
Služila je kar pri petih gospodarjih, pletenja se
je učila že v tretjem razredu osnovne šole, vendar pa se je s tem resno začela ukvarjati šele s
22
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štiriindvajsetimi leti s pomočjo njene sestrične.
Sem jo je gnala ljubezen do Alojza Jenka – Jekcovga, s katerim sta se leta 1960 tudi poročila.
Nazadnje je delala v Industriji usnja na Vrhniki,
rada pa pove, da tudi ko si že izučen, se še vedno
učiš.
Njena strast je pletenje, kar je tudi vidno na
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njenih izdelkih, katere rada podari prijateljem,
znancem, sploh pa otrokom in mladim mamicam, ki po njenih mehkih otroških copatkih
rade posežejo. Za en par copatkov se zamudi
približno štiri ure. Pravi, da če bere, takoj zaspi,
zato raje ˝štrika˝. Copatke dela kar ˝serijsko˝, ima
jih narejene, in ko jih kdo potrebuje, jih pride
iskat. Za copatke nič ne zaračuna, saj pravi: »To
podarim otrokom«.
Zase naredi kakšne rokavice in nogavice, včasih

pa je pletla tudi kape, puloverje in celo hlače, a
večinoma le za otroke. Sedaj raje prebere kakšen
časopis, knjigo, posluša radio, ali pa gleda televizijo. Včasih je okopala svoj vrt, sedaj pa pravi,
da ni več pri močeh, tako kot pri večini ljudi pa
je kriva bolezen. Ko je potrebno, si skuha kosilo,
drugače pa gre k sinovi družini, ki ima hišo takoj
zraven njene.
Večina ljudi jo pozna po njenih copatkih in dobri
volji, ki jo prenaša nanje.
Tamara Avguštin

Risinja Urša ima v hokeju še veliko načrtov
Sedemnajstletna Urša Krajšek z Godešiča je bila članica slovenske ženske hokejske
reprezentance, ki se je novembra borila celo za nastop na olimpijskih igrah leta 2006. Hokej
trenira pri ljubljanski Olimpiji in igra na mestu branilke.
Ljubljani in še v nekaterih hokejskih centrih
v Sloveniji že obstajajo ženske hokejske selekcije. Na začetku sezone 2000/2001 so me
starši včlanili v ženski hokejski klub Olimpija.
Razlog za mojo odločitev je bila predvsem želja
po preizkušnji in dejstvo, da je bil ženski hokej
nova športna disciplina v Sloveniji.

Izmed mnogih športov si izbrala hokej na
ledu, kar za ženske ni ravno vsakdanja
odločitev. Kdaj je prišlo do te odločitve in kje
so razlogi zanjo?
Že v zgodnjem otroštvu sem imela možnost
ogleda hokejskih tekem, predvsem na Jesenicah
in v Ljubljani. Hokej je igral tudi moj bratranec
in prav od njega sem dobila informacijo, da v

V katero leto segajo začetki slovenskega
ženskega hokeja na ledu?
Začetki ženskega ekipnega hokeja v Sloveniji
segajo v leto 1996. Do sedaj je bilo odigranih
pet državnih prvenstev in vseh pet zaporednih naslovov so osvojile igralke HK Terme
Maribor, ki so favoritinje tudi v letošnji sezoni.
Mariborčanke so v lanski sezoni osvojile tudi
prvi mednarodni pokal za ženske v hokeju na
ledu – Elite Cup. V tem pokalu so nastopili klubi
iz Avstrije, Madžarske in Slovenije. Trenutno
so v Sloveniji štiri hokejske ekipe: HK Terme
Maribor, HD mladi Jesenice, HK Triglav Bled
in HDD ZM Olimpija. Žal ekipa Bleda igra
združena z ekipo Triglava iz Kranja, ekipa Celja
pa v letošnji sezoni ne nastopa. V slovenskem
državnem prvenstvu igra tudi ekipa ŽKHL Grič
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iz Zagreba. Ženski hokej na ledu igra približno
80 do 90 igralk.
Izbrana si bila v člansko reprezentanco, ki se
je novembra v Nemčiji borila za olimpijsko
vozovnico. Kakšni so bili občutki in kako ste
se odrezale?
V lanski sezoni sem bila občasno vabljena na
širši zbor članske reprezentance, predvsem na
različna testiranja in treninge. V letošnji sezoni sem bila prvič vabljena na reprezentančne
priprave, kjer smo odigrale tudi tri trening
tekme na Slovaškem. V mesecu novembru smo
po krajših pripravah v Mariboru odpotovale v
Nemčijo, kjer smo dekleta med 11. in 14. novembrom nastopile na kvaliﬁkacijskem turnirju
za nastop na olimpijskih igrah leta 2006 v italijanskem Torinu. Konkurenca je bila izjemna, saj
smo risinje nastopile v skupini z Nemčijo (na 6.
mestu svetovne lestvice IIHF), Kazahstanom (na
9. mestu svetovne lestvice IIHF) in Latvijo (na
12. mestu svetovne lestvice IIHF). Slovenke se
nahajamo na 24. mestu svetovne lestvice IIHF
(International Ice Hockey Federation). Kljub
trem porazom je slovenska reprezentanca v
skupini B ﬁnalnega turnirja v Bad Tölzu imela
prvič priložnost igrati s tako uglednimi nasprotnicami, ki izvrstno obvladajo plošček na ledu. Ne
glede na zasedeno zadnje mesto v skupini, smo
bile deležne pohval, predvsem kot zelo mlada in
perspektivna reprezentanca.
Na katerem mestu igraš?
Moje igralno mesto je branilka, tako v klubu kot
v reprezentanci.

Že vseskozi treniraš v Ljubljani. Kako potekajo
treningi?
Sem članica kluba HDD ZM Olimpija, kjer sem
začela tudi s prvimi hokejskimi koraki. Treningi
potekajo dvakrat tedensko na ledu, vmes pa urnik
zapolnimo s t. i. suhimi – kondicijskimi treningi. Ob vikendih pa potekajo tekme državnega
prvenstva.
Kaj pa poleti, ko ni ledu. Kako se takrat
pripravljaš?
Hokejsko sezono zaključimo v mesecu marcu in
nato začnemo s kondicijskimi treningi za prihodnjo sezono. Po julijskem premoru priprave nadaljujemo avgusta, ko že nestrpno pričakujemo
prve treninge na ledu.
Kako usklajuješ vse te športne obveznosti in
šolo?
Sem dijakinja tretjega letnika športnega oddelka gimnazije v Škofji Loki. Imam status
perspektivne športnice in tako lažje usklajujem
šolske in športne obveznosti.
Kaj sicer še rada počneš?
V prostem času rada poslušam glasbo, gledam
TV in se družim s prijatelji.
Kako so doma sprejeli to tvojo odločitev za
hokej na ledu?
Vsi domači podpirajo mojo športno odločitev.
Vozijo me na treninge in tekme ter me pri tem
tudi spodbujajo.
In kakšni so tvoji cilji?
Uvrstitev v reprezentanco, ki bo sodelovala na
svetovnem prvenstvu divizije III v Južni Afriki,
ki bo marca prihodnje leto. Cilj na klubskem
nivoju pa je osvojitev naslova državnih prvakinj.
Maja Bertoncelj
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Popotovanja v lastni režiji

TURIZEM &
II. del

Po izboru destinacije, katero bi radi obiskali,
je ena prvih skrbi izbira prevoznega sredstva.
Vsekakor je to v prvi vrsti odvisno od časa in
denarja, ki ga imamo na razpolago.
Če se najprej dotaknem cenovno najugodnejših,
je najboljše, da pričnem kar pri avtoštopu. Pred-

Potovanje z avtomobilom pa navadno že ni več
tako poceni (treba ga je imeti, ali si ga izposoditi), a ima vsekakor veliko prednosti: nisi odvisen
od javnih prevoznih sredstev, kar pomeni, da
se lahko voziš, kjer ti srce poželi. Težave pa
povzročajo morebitne okvare, izgubljanje časa
(in včasih tudi denarja) s parkiranjem, policaji
z radarji, avto pa ti lahko tolovaji tudi ukradejo
...
Med javnimi prevoznimi sredstvi je na izbiro
tudi potovanje z avtobusom. Splača se ga koristiti tam, kjer je

nost je vsekakor »zelooo« nizka cena prevoza (v
nekaterih državah pa je v navadi, da prispevaš
nekaj denarja za gorivo) ter doživetje neposrednega stika s tujci (z voznikom ali s sopotniki).
Lahko pa se pripetijo tudi neprijetne stvari –
postaneš žrtev prometne nesreče, kraje, posilstva
(še posebej to velja za dekleta, ki potujejo sama).
Za uspešno potovanje z avtoštopom je potrebno
izbrati ustrezen kraj, čas in vreme; tablica z
napisom kraja, kamor jo mahaš, dela čudeže.
Upam, da je jasno, da v nalivu ob treh zjutraj
na štiripasovnici ne ustavlja nihče. Štopanje
odsvetujem tistim, ki potujejo sami in tistim, ki
tega še niso prakticirali doma. Ves čas pa se je
potrebno zavedati, da ti voznik, ki ti je ustavil,
dela uslugo, in da je zato prijaznost in razumevanje na mestu, navkljub neskončni zgodbi o
njegovi bolni mami ali čem podobnem. Iz istega
razloga NIKOLI ne zavrni ponudbe voznika,
pa čeprav gre v tvojo smer le kilometer, preveč
škode narediš tvojemu nasledniku. In glavno pri
štopanju: POTRPLJENJE!
Naslednja cenovno ugodna alternativa je kolo,
za kar pa je potrebno biti dobro kondicijsko
pripravljen. Drugače od potovanja nimaš veliko,
saj vsak prosti trenutek, ki ga ne preživiš na
kolesu, zdraviš obolele mišice.

cestno omrežje dobro
razvejano. Z avtobusi se navadno prevažajo tudi
domačini, ki so prvovrsten vir informacij o krajih,
kamor greš. Za tiste, ki nameravate večino poti
opraviti z avtobusi, so ponekod na voljo posebne
(več)tedenske ali (več)mesečne vozovnice. Avstralija tako ponuja Auss Pass vozovnice, Kanada
Canada Coach Pass in Amerika Grey Hound
vozovnice, ki ti omogočajo koriščenje vseh avtobusnih povezav v posameznih regijah ali celo
po celotni državi ali kontinentu.
Precej udobnejše javno prevozno sredstvo od
avtobusa je vlak. Železniške postaje se večinoma
nahajajo v središčih mest, kar predstavlja dobro
izhodišče. Zopet velja biti pozoren na razvejanost
omrežja in je tako idealna izbira za Evropo. Podobno kot pri avtobusnih prevozih, je v Evropi
na voljo Interrail vozovnica (vožnje z vlaki so
časovno, ne pa količinsko omejene). Cena je
odvisna od tvoje starosti in cone (skupine držav),
katero bi rad prepotoval; za mlajše od 26 let veljajo posebni popusti. Euro Domino vozovnica
je podobna stvar, ki velja na območju določene
države (v 28 evropskih državah in v Maroku).
Velja mesec dni, v okviru tega pa lahko koristiš
(in plačaš) neomejeno število voženj za 3, 4, 5,
6, 7 ali 8 potovalnih dni.
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Med zadnjimi prevoznimi sredstvi navajam
letalo, saj spada med dražja prevozna
sredstva. A tudi to se

spreminja, saj je razvejanost
povezav nizkocenovnih prevoznikov (Ryanair,
EasyJet ... ) vedno večja. Z letalom je najpametneje leteti na dolgih razdaljah ali v primeru
naglice. Slednja navadno drago stane, saj so
karte, kupljene »na horuk«, ponavadi dražje. Za
ugodno ceno povprašaj pri več ponudnikih letalskih kart, ki ti lahko svetujejo tudi glede odhoda/
prihoda (npr. cena za polet iz Zagreba je lahko
precej nižja od tiste iz Ljubljane). Za skorajda
»džabe« pa letiš, če greš v Frankfurt, na Dunaj
ali podobno veliko letališče in tik pred poletom,
ki ni popolnoma zaseden, kupiš karto ...

Meni najljubši način potovanja pa je vsekakor
potovanje z ladjo. Prelepi spomini na prvo potovanje v Grčijo
nočejo zbledeti.
Ogromen grški
trajekt, ki nas je
naložil v Trstu
in zaplul proti
Patrasu, ima deset nadstropij z bazeni, igralnico, diskoteko,
cerkvijo, trgovinami in restavracijami. V dnevu
in pol te popelje vzdolž Jadranskega morja, in če
imaš še srečo z vremenom, ti nepopisne zvezdne
noči ne uidejo. S seboj lahko vzameš tudi jeklenega konjička, cenovno pa je zelo konkurenčen
ostalim načinom prevoza na jug Evrope. Le čas
si je treba vzeti, a ker tega danes nihče več nima,
se večina ladijskih povezav ukinja ...
Torej, popotovanj naj bo čim več, krajših ali
daljših. S tem si širiš obzorja in spoznavaš nove
stvari, razbijaš vsakodnevno rutino in pridobivaš
na prilagodljivosti. Zamenjaj vsakoletno desetdnevno poležavanje na plaži za pot v svet in videl
boš, o čem govorim!
Uroš Alič & Alenka Starman

Bolgarija
V letošnjem poletju smo se tri prijateljice
odločile, da z agencijo Globtour za 14
dni odpotujemo v
Bolgarijo. Izbrale
smo stari del hotela
Kristal. Z letališča
Brnik nas je popeljal
bolgarski prevoznik
Balkan Holidays.
Po slabih dveh urah
vožnje smo prispeli
v Varno, pol ure
vožnje od Zlatih
peskov, kjer smo
bili nastanjeni. Zlati
peski so najbolj znano bolgarsko letovišče ob
Črnomorski obali. Na dolžini 4 kilometrov so
v treh nivojih natrpani hoteli, diskoteke, bari in
bazeni.
26
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Ob prihodu v novi del hotela smo bile navdušene,
veliko manj pa nad
našo sobo, kjer je
bilo prostora za dve
postelji in dodatno
ležišče – ležalnik.
Kopalnica je bila še
slabša. Odtok tuša
je bil za WC-jem.
Ločila ju je samo
zavesa. Puščalo je
vsepovsod. Po nekaj
dnevih pa smo se
sobe že navadile in
teh stvari nismo več
opazile. Vzdušje
nam je že naslednji dan popravil zajtrk v novem
delu hotela. Ponudba je bila zelo bogata – od
palačink, bureka, različnih vrst kruha, sadja,
tort …

TURIZEM &
Prvi dan smo se odpravile na plažo. Morje je bilo
zelo čisto, a mrzlo in na trenutke zelo razburkano.
Menjalnice so skoraj na vsakem
koraku, a je
potrebno paziti na menjalni
tečaj. Denarna
enota Bolgarije
je lev, in sicer 1
lev je približno
1 2 0 t o l a r j e v.
Skoraj vsak dan
smo jedle v restavracijah, saj so
cene zelo primerne
za vsak žep. Cene
hrane in pijače so
izven Zlatih peskov skoraj polovične
(npr: burek 120 sit,
velik kos pice 120 sit, juhe od 150 do 200 sit,
pivo 100 sit, juice 120 sit …), tako da se lahko
poceni do sitega naješ.
Ker je bil skoraj en teden slabo vreme, smo se
odločile za nekaj izletov v lastni režiji ali preko
cenejših lokalnih agencij. Ker je Varna veliko
cenejša kot Zlati peski, smo se kar nekajkrat
odpravile tja po nakupih in na oglede (glavna
cerkev, etnografski muzej, rimske toplice,
arheološki muzej …).
Preko agencije smo si
ogledale rt Kaliakra, dolg
2 kilometra, ki se s kliﬁ
strmo spušča v morje. Na
poti nazaj smo se ustavili
v poletni rezidenci nekdanje romunske kraljice
Marije. V botaničnem vrtu
nas je osupnil velik nasad
kaktusov. Ker se je slabo
vreme kar nadaljevalo,
smo se same z lokalnim
kombijem odpravile do
druge znane bolgarske
plaže – Sončna obala. Tu se nahaja mesto Nessebar, ki je pod Unescovo zaščito. V tem malem
mestu je bilo nekoč kar 80 cerkev in kapelic, ki
so sedaj večinoma porušene. Tu so značilne tudi
tipične bolgarske hiše z zidanim pritličjem in
lesenim nadstropjem. Povsod je polno trgovin in
stojnic, kar nekoliko pokvari sam izgled mesta.

Zaradi močnega naliva smo doživeli tudi pravo
poplavo, saj imajo
ob cestah zelo
slabe odtoke.
Posebna zanimivost
tega predela je tudi t.
i. k am n i t i
gozd, star
približno
50 milijonov let.
Po imenu
bi lahko
sklepali,
da gre za gozd, a temu
ni tako. Stebri, visoki tudi do 8 metrov, so zgrajeni iz kamna. Ko ne požirajo več, voda teče
po cesti navzdol in nato poplavi promenado in
plažo.
Ljudje so zelo prijazni in pripravljeni pomagati.
Večkrat so nas tudi opozarjali, naj pazimo na vrednostne stvari. Jezik in pisava sta podobna srbski,
tako da z branjem in sporazumevanjem nismo
imele večjih težav. Angleško razen turističnih
vodičev in uslužbencev v hotelih in bankah govori
le redkokateri Bolgar, tako da smo si pomagale s
srbohrvaščino.
Z dopusta smo
prinesle veliko
lepih spominov. Ker pa se
Bolgarija šele
turistično razvija, morate
biti pripravljeni na to, da
so nekateri
hoteli še zelo
socialistični.
Če se iz hotela odpravite
samostojno raziskovati obalo ob Črnem morju,
se pripravite na prevajanje, veliko spraševanja,
iskanja po zemljevidu, a tudi na lepa doživetja.
Martina in Andreja Uršič,
Mateja Smolec
Dobrave | december 2004
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Utrinki iz vrtca v Retečah
V vrtcu smo
valiva. Skupaj
dobili novo
ugotavljamo,
slikanico
da nam je
JAZ BOM
lepo, če smo
ZMAGAL.
prijatelji.
Slikanico nam
Z medsebojnje podarila
im sodelovanEPTA, Založba
jem sta nastala Roki in
najlepših
Hipohamprij
slikanic.
iz kaširanega
Z g o d b a
slikanice nas
papirja.
je navdušila.
Začelo se je s
Pripoveduje o
pogovorom,
Rokiju, ki želi
iskanjem mavedno zmagati.
teriala, oblikEnota vrtca Škofja Loka v Retečah je polno zasedena, tako da vseh vpisanih
ovanjem. Ena
Njegov prijatelj
letos niso mogli sprejeti.
skupina otrok
Hipohamprij
mu pokaže, kako ni pomembno samo, da si prvi, je trgala papir, drugi otroci so lepili, se med seboj
dogovarjali, kaj in kako bodo delali (kdo bo lepil
temveč so pomembne tudi druge stvari.
Oba glavna junaka sta nam bila dober zgled, da v noge, roke, trup ...), spet drugi so le opazovali,
vsakdanjem življenju potrebujemo prijatelja, pri- komentirali. Na koncu smo bili vsi navdušeni.
jazno besedo, vzpodbudo, strpnost do drugih.
Delo v skupini je otrokom pomagalo spoznati,
S težavami
da njihove
pri strpnosti
potrebe niso
v različnih
vedno na
situacijah se
prvem mestu.
srečujemo
Med seboj se
je potrebno
skoraj vsak
dogovarjati
dan. Odločili
smo se, da
in upoštevati
bomo na to
tudi besede
bolj pozorni
ali dejanja
svojega priin se o tem
pogovarjali.
jatelja.
Te ž a v e , k i
Pa recite,
nastanejo
če niso to
v medseboizjemno
jnih odnosih,
pomembne
r e š u j e m o Otroci v vrtcu razvijajo različne spretnosti.
reči.
sproti in se ob tem učimo prijaznosti drug do
Smiljana, Sonja in otroci oddelka
drugega. Otroci že prav dobro vedo, kdaj ravnajo
Pikapolonica, Vrtec Škofja Loka
prav in kdaj ne, ter poskušajo izboljšati svoje
enota Reteče
ravnanje. Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice
jih pri tem spodbujava in podpirava, pa tudi poh28
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Spoštovanje, delo, znanje in poštenje odpirajo vrata v srečno življenje!
Tako se glasi naše vodilo skozi šolsko leto
2004/05. Učenci in zaposleni na šoli si prizadevamo k uresničevanju teh pomembnih
vrednot. Osnovna naloga šole je izobraževanje,
zato želimo, da učenci pridobijo znanje, ki ga
potrebujejo. Pomembno je tudi, da ob tem otroke
usmerjamo v spoštovanje in poštenje. Spoštovati
druge in sebe je v resnici pot, ki vodi v srečno
življenje. Ugotavljamo, da v vsakodnevnem
hitrem toku življenja nekaj manjka. Večkrat se
je potrebno ustaviti in se ozreti na vrednote, ki
naredijo človeka.
Letos je na šoli 74 učencev in 10 zaposlenih.
Imamo pet razredov in dva oddelka podaljšanega
bivanja. V razredih je prijetno vzdušje. K temu
pripomore domačnost šole, učenci, zaposleni,
starši in okolje.
Deluje tudi celodnevni vrtec, v katerega je
vključenih 23 otrok. Vrtec in šola lepo sodelujeta, saj vzgojiteljici in učiteljica poskrbijo, da
se otroci enkrat mesečno srečujejo pri raznih
dejavnostih. Prehod iz vrtca v šolo bo na tak
način vsekakor lažji.
Letos imamo še zadnjo generacijo učencev
osemletke. Naslednje šolsko leto bo v celoti
uvedeno devetletno šolanje in učni proces bo
tekel po novih tirih. Na izvajanje devetletke
se že nekaj časa pripravljamo, saj je potrebno
spremeniti učne načrte in se pripraviti na nov
način ocenjevanja. V zadnjem času smo že kar
precej posodobili učilnice in pridobili nove
računalnike. Želje za različne izboljšave so sicer
še večje, a se je potrebno prilagajati glede na

možnosti, ki jih imamo. Ob tem naj povem, da
podružnična in matična šola dobro sodelujeta,
saj se trudimo, da novosti pridejo v enaki meri
tudi na podružnico.
Lotili pa smo se tudi urejanja šolske okolice.
Začeli smo z igriščem in sadovnjakom. Obsežno
akcijo ureditve sadovnjaka smo povezali s
poučnim in prijetnim dnevom za učence. S tem
so si pridobili nekaj koristnih znanj, obenem pa
razvijajo čut in odgovornost za okolje, v katerem prebijejo kar nekaj časa. Spomladi bomo
nadaljevali z urejanjem. Upamo, da se bomo
uspeli dogovoriti za asfaltiranje parkirišča pred
šolo, saj bo tako bolj čisto, manj bo kamenja na
igrišču, ob deževnih dnevih pa se bomo izognili
velikim lužam. Poskrbeli smo tudi za dodatno
razsvetljavo zunanjih šolskih površin.
Šola v Retečah, ki sprejema otroke v svoje
okrilje, je in mora biti duša kraja in okolice. Dogodki na šoli se povezujejo z ljudmi in krajem,
v katerem živimo, zato se vsi skupaj potrudimo,
da bodo mladi čutili pozitiven utrip Reteč.
Naš cilj je otrokom omogočiti kakovostno
šolanje, preživljati dneve v prijetni šoli ob dobrih odnosih in sodelovanju. Ob tej priložnosti
se zahvaljujem vsem, ki ste z dobro voljo in
sodelovanjem prispevali in pomagali šoli.
V prihajajočem letu naj se vam uresniči veliko
želja!
Vodja podružnice
Majda Ovsenek
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Naša družina
Živim v petčlanski družini.
Ati dela v Termu. Jaz sem star
osem let. Hodim v tretji razred
devetletke. Mami je medicinska
sestra. Mojemu bratcu je ime
Matej. Lucija ima svetle lase.
Doma smo na Godešiču. Pišemo
se Hafner. Velikokrat gremo z
atijem na Osolnik. Imam tudi
tečnega bratca. Dobili bomo
lepega kužka.
Domen Hafner, 3. r.
Obiranje jabolk
Vsi otroci smo obirali jabolka. Zložili smo jih v velike košare. K sosedu smo jih odšli stisnit. Iz
preše je pritekel mošt. Naš razred je naredil jabolčni zavitek. Razrezali smo jabolka in jih dali na
testo. Na testo smo dali še sladkor, drobtine in cimet. Spekli smo jabolčni zavitek. Bil je dober.
Aljaž Rupar, 3. r.

To sem jaz
Jaz sem Barbara. Stara sem osem let in hodim v tretji razred.
Imam dve sestri, Matejo in Darjo. Imam modre oči in rjave
lase. Spim s panda igračo. V prostem času se zabavam. Zelo
rada imam muco Smeško.
Barbara Jugovic, 3. r.

Na kmetiji
Najprej smo se s kombijem pripeljali na kmetijo. Ko smo prispeli, smo si kmetijo najprej ogledali.
Tam smo ostali dva dni. Potem ko smo si ogledali kmetijo, smo odšli v sobe. Z mano so bile še tri
sošolke, Klara J., Manca in Valerija. Na kmetiji smo spoznali veliko kmečkih pripomočkov in celo
ponija smo jahali. Zelo dobro so kuhali. Spekli smo tudi kruh.
Daša Hafner, 2. r
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To sem jaz
Jaz sem Ajda Hafner. Hodim v 3. razred. Stara sem 8 let. Stanujem na Godešiču. Živim v petčlanski
družini. Sem najmlajša, imam tudi brata Aljaža in sestro Anjo. Visoka sem 136 cm in tehtam 28 kg.
Moji temno rjavi lasje mi segajo do ramen. Tudi oči imam rjave barve. Moja najljubša barva je svetlo
modra. Maja in Urša sta moji najboljši prijateljici. Treniram atletiko in obiskujem še veliko drugih
krožkov. Družbo mi dela papagaj Koki. V prostem času se najraje sama igram v svoji sobi.
Ajda Hafner, 3. razred
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31

& MLADI LITERATI

Navdušenje nad Dansko
V soboto, 2. 10. 2004, se nas je 53 učencev v
spremstvu štirih učiteljev iz OŠ Cvetka Golarja
odpravilo na 8-dnevno ˝popotovanje˝na Dansko.
Tja smo odšli pod okriljem projekta Comenius, ki deluje v okviru programa Socrates, ki
spodbuja mednarodno sodelovanje s šolami. V
šolskem letu 2004/05 je bila na vrsti izmenjava
z dansko šolo iz Hjørringa, prejšnje leto pa so
učenci odšli k vrstnikom v Romunijo. Ob 19h
smo imeli odhod izpred šole, še prej pa je bilo
seveda obvezno slovo od staršev, ki so le s težavo
dojeli, da se približno teden dni ne bomo videli.
Sledila je dolga vožnja prek Avstrije, v jutranjih
urah pa smo bili že v Hamburgu v Nemčiji, kjer
smo imeli tudi zajtrk na enem izmed tamkajšnjih
parkirišč. Sledila je vožnja do Danske, katero smo
kaj kmalu prepoznali, saj smo zagledali
električne vetrnice, ki
jih je tam polno. Ker
smo potovali hitreje,
kot je bilo sprva v
načrtu, smo imeli še
čas, da smo obiskali njihovo najvišjo
˝goro˝ Ejerbavnhoj,
z nadmorsko višino
CELIH 173 m, kar
nam je jemalo dih.
Okrog 17h smo prispeli pred šolo
v Hjørringu, kjer so nas pričakali vrstniki s starši.
Na hitro smo se predstavili in že smo se odpeljali
vsak proti svojemu začasnemu bivališču. Sama
sem imela to srečo, da sva bili s sošolko skupaj
pri eni izmed družin, saj je bilo veliko lažje navezati stike. Sprva pogovor nikakor ni stekel, vsak
se je pogovarjal v svojem jeziku, nakar je spregovorila mama moje sovrstnice, ki je angleški
jezik (ki je bil v času obiska tudi edini jezik, v
katerem smo se pogovarjali) dobesedno obvladala, tako da je pogovor počasi le uspel. Sledila
je obilna večerja, ki je med drugim na Danskem
nekako glavni obrok. Hrana na splošno je bila na
trenutke kar malce preveč drugačna. Po večerji
so nas vrstniki peljali v klub, ki ga imajo kar v
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kletnih prostorih šole. Tam smo se tudi malce
bolje spoznali. Kmalu smo odšli domov in sledil
je težko pričakovani pravi spanec. Zjutraj smo
dobili tako imenovane »lunch« pakete (malico,
katero jim pripravijo starši, saj v šoli nimajo organizirane prehrane). V šolo je naju s sošolko na
srečo peljala Pijina (tako je bilo ime sovrstnici)
mama - z avtom, ki pa sploh ni bil njen, ampak
si ga je za tisto deževno jutro izposodila. V
šolo je nekaj učencev prišlo kar s kolesom, nad
čimer pa niso bili pretirano navdušeni, saj jih je
dodobra zmočilo. Najprej smo imeli nekakšen
pozdravni nagovor učiteljev in ravnatelja, nato
pa smo se razvrstili v dopoldanske delavnice.
Okrog dvanajste ure smo pojedli »lunch« pakete, nato pa smo se odpravili na popoldanski
izlet na obalo Severnega morja
v Lønstrup. Tam
nas je prepihalo
in zmočilo do kosti, vendar pa smo
videli čudovite
plaže, na katerih
kopanje žal tudi
poleti ni dovoljeno,
klife, svetilnike ter
počitniške hišice.
Naslednje jutro se
je vse tja do popoldneva odvijala ista
zgodba, popoldne pa je sledila ekskurzija v
Skagen – najsevernejši del Danske. Odpravili
smo se do najsevernejše točke, torej do rta, kjer
se stikata modro Severno in zelenkasto Baltiško
morje. Zopet je pihal močan veter, vendar nas to
ni pretirano motilo, saj je bilo res lepo. Ko se je
zvečerilo, so nas vrstniki peljali kegljat v njihov
bowling center. Naslednji dan, torej v sredo, smo
v dopoldanskem času imeli športni dan, in to kar
v njihovi veliki telovadnici. Po kosilu (»lunch«
paketih) je sledila predstavitev projektnega dela z
naslovom Visions and hopes for the future (Vizije
in upanja za prihodnost), preostanek popoldneva
pa smo preživeli z družinami gostiteljicami. Naju
z sošolko sta vrstnici peljali po nakupih (naj
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omenim, da je na Danskem vse zelo drago, zato
smo si večinoma stvari le ogledovali). Po večerji
smo imeli disko v mladinskem klubu Godthåb.
V četrtek zjutraj smo imeli zbor v šoli, sledilo je
poslavljanje od naših vrstnikov, s katerimi smo
navezali res trdne stike in pravo prijateljstvo,
zato je marsikomu pritekla kakšna solzica. Zopet je sledila vožnja, ostali so nam še trije dnevi
za samostojen ogled Danske. Najprej smo se
odpravili v muzej
na prostem (Den
Gamble By –staro
mesto). Tu smo si
ogledali stare hiše
in dobili predstavo,
kakšna je bila Danska videti pred nekaj
stoletji. Sledilo je še
nekaj kratkih ogledov
znamenitosti, nato
pa težko pričakovani
Legoland, kamor smo
prispeli z nekaj urami
zamude, tako da na koncu sploh ni bilo vstopnine, na naših obrazih pa se je pojavilo strašansko
razočaranje, ko smo ugotovili, da naprave delajo
le še kakih 15 minutk.
Potem smo se odpeljali proti Askovu, kjer smo
prespali v tamkajšnjem dijaškem domu. Nekaj
čez osmo uro zjutraj smo imeli zajtrk, nato pa
smo se odpeljali proti otoku Fyn – v mesto
Odense, kjer smo si ogledali tudi H. C. Andersenovo rojstno hišo in muzej, v katerem hranijo tudi
prevode njegovih del v slovenskem jeziku. Nato
smo se odpeljali čez najdaljši most na svetu (18
km) do otoka Selland, kjer smo si v nekdanjem

kraljevem mestu Roskilde ogledali stolnico z
grobnicami danskih kraljev in kraljic, kasneje
pa tudi muzej vikinških ladij. Proti večeru smo
prispeli v Københaven, kjer smo imeli večerjo
in prenočišče v Danhostlu. V soboto smo se po
zajtrku odpeljali do Grundtvigove katedrale,
kasneje pa smo si ogledali tudi mestno hišo, kar
nam je omogočil danski veleposlanik v Sloveniji. Nato smo se
sprehodili vse tja do
Andersenove ˝male
morske deklice˝. Zapustili smo to znano
turistično točko in
se odpeljali na otok
Møn. Tam smo se
sprehodili po obali ter si ogledali
apnenčaste stene v
Møns klintu, kjer
smo nabrali tudi
nekaj kamenčkov
za spomin. Sledila je vožnja preko otokov
Bogø in Farø, kasneje pa smo se s trajektom, ki je
bil opremljen s trgovinami, televizijo, udobnim
pohištvom … skratka bil je popoln, odpeljali
proti Nemčiji. In spet je bila tu dolga pot nazaj,
proti domu, ki pa je bila veliko bolj tiha in
mirna, kot pot na Dansko. Vsak zase je obujal
spomine o tej prekrasni državi, novih prijateljih,
doživetjih …, a žal je vsega lepega enkrat konec
in tako je bilo konec tudi teh prečudovitih osmih
dni, ki smo jih nekateri učenci osmih razredov
preživeli skupaj na Danskem. Vse je bilo krasno
in komaj čakamo, da nam aprila 2005 učenci
obisk vrnejo.
Tamara Avguštin
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Kot kaže bo šel šport na vasi vendarle naprej
ŠD Kondor je bilo aktivno tudi v drugi polovici letošnjega leta. Med drugim smo od Domna
Križaja, predsednika društva, ki pa se od te funkcije počasi poslavlja, izvedeli, da bo »Vešnk«
dobil novo podobo, in da so v vodstvo društva vendarle pridobili mlade.
Največ aktivnosti ŠD je v prvi polovici leta. Pa
vendarle, kaj se je pomembnega zgodilo od
junija, ko sva se zadnjič pogovarjala?
Poleg rednih in že utečenih dejavnosti društva,
je bila energija usmerjena predvsem v kandidaturo za evropsko prvenstvo v gorskih tekih v
letu 2006. Glavni akter kandidature je bil kolega
Jože Hafner. Tudi sam sem bil navdušen nad
namero, tako da sva skupaj pripravljala načrt
in predstavitev naše kandidature. Vsa podpora
je bila tudi s strani ostalih organizacij, ki smo
jih povabili k skupni kandidaturi. To so bili:
Atletska zveza Slovenije – gorski teki, Občina
Škofja Loka, Športna zveza Škofja Loka in LTO
Blegoš. Tudi športni društvi Pungert in Puštal sta
bili pripravljeni sodelovati pri pripravi in izvedbi
te velike prireditve.
Kandidatura pa ni uspela. Kako komentirate?
Tako je, na kandidaturi za evropsko prvenstvo v
gorskih tekih v letu 2006 žal nismo bili izbrani
za organizatorja prireditve. V septembru sta
nas obiskala dva delegata iz Evropske zveze
za gorske teke: g. Shulek z Madžarske, ki je
organizacijski strokovnjak in ga je zanimala ta
plat, ter g. Munzel iz Nemčije, strokovnjak za
tehnično izvedbo tekmovanja. Peljali smo ju na
ogled proge, prireditvenega prostora in Škofje
Loke. Videti sta bila navdušena nad predstavljenim, le nastanitvene kapacitete so ju nekoliko
zmotile, ker bi reprezentance morali nastaniti na
približno petnajstih lokacijah v Škofji Loki in
njeni okolici.
Tudi njuno uradno mnenje je bilo na naši strani,
končna odločitev vodilnih za EP v gorskih tekih
pa je bila, da organizacijo prireditve dodelijo
Češki. Moj komentar na to je, da imajo tudi v
Evropi in v športu večjo težo lobiji in politiki,
kot realna strokovnost.
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Kaj to pomeni za modernizacijo travnatega
nogometnega igrišča? Kakšni so načrti
sedaj?
Seveda smo z organizacijo EP pričakovali hitrejši
razvoj na igrišču, kjer naj bi bil start, cilj in ostali
prireditveni prostor. Načrti za nadaljevanje del
na igrišču ostajajo enaki. Z veliko truda smo
dosegli, da Občina obročno že odkupuje večji
del zemljišča od enega lastnika, z ostalima
dvema lastnikoma pa se bo o odkupu še skušala
pogoditi. Stavbo za garderobe s spremljajočimi
prostori bomo lahko začeli graditi po odmeri
in prepisu zemljišča ter pridobljeni gradbeni
dokumentaciji. Pri pridobivanju sredstev iz
občinskega proračuna v ta namen nam pomaga
tudi KS Godešič.
Na enem izmed sestankov ste delo in naloge
v društvu bolj podrobno opredelili. Kdo so
gonilne sile društva?
Ker je preveč dela in nalog padlo le na nekatere,
smo se zbrali v večjem številu in skupaj bolj podrobno opredelili posamezne naloge in določili
vodje. Vsak vodja naj bi sestavil svoj krog članov
za izvajanje nalog iz njihovega področja. Nekaj
vodij je k delu takoj resno pristopilo, drugi pa
upam, da še bodo. Na sestanek so bili povabljeni
tudi mlajši, ki so pokazali pripravljenost za nadaljnje delo, le mi jih bomo morali bolj vključiti.
Predlagam tudi zamenjavo predsednika društva,
torej mene, ker menim, da sem izčrpal svoje
ideje za nadaljnji razvoj društva. Tudi delo mi
ne dopušča zadostne pozornosti za naloge in
podrobnosti, ki so pomembne za dobro delovanje
društva. Ker zaenkrat nisem našel še nikogar,
ki bi bil pripravljen prevzeti to funkcijo in se
zavedal odgovornosti, želim, da bi člani društva
o tem bolj razmislili in resnično skupaj našli
zamenjavo, ki bo zopet prinesla nove ideje.
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Kako pa je z asfaltnim igriščem in društvenim
bifejem?
Asfaltno igrišče je v slabem stanju, saj je od
njegove izgradnje preteklo že več kot dvajset let.
Razmišljali smo tudi o preplastitvi z asfaltom in
umetno maso; ﬁnančna sredstva, pridobljena s
prireditvami, ki jih organiziramo, in s pomočjo
sponzorjev, varčujemo za gradnjo garderobnih
in spremljajočih prostorov ob nogometnem
igrišču. V mesecu novembru je nekaj članov
zalilo razpoke v asfaltu, ki so z leti nastale, da
se ne bo delala nadaljnja škoda.
Bo s prenovo dela prostorov KS svoje prostore
dobilo tudi športno društvo?
KS Godešič je tudi na naše veliko veselje
pričela s prenovo prostorov v domu krajanov.
Kolikor mi je znano, bo najprej stekla prenova
sanitarij z garderobo. Ivan Logonder, predsednik
KS Godešič, me je kot predstavnika športnega
društva povabil k sodelovanju načrtovanja prenove prostorov. Skupaj smo bili mnenja, da se v
dvorani odvijajo pretežno športne aktivnosti in
zato potrebujemo garderobo s tušem. Vesel sem
te odločitve, saj bo to za nas velika pridobitev
in možnost za organiziranje še drugih športno
rekreativnih dejavnosti. V odboru društva smo
prišli do spoznanja, da potrebujemo tudi pisarno,
kjer bomo lahko urejali potrebne administrativne zadeve. Tudi za to pisarno nam je prostor
ponudila KS Godešič, kjer bomo skupaj imeli
ločeni omari za nemoteno delo. Če sem si še
pred letom ali dvema želel boljšega sodelovanja
z našo krajevno skupnostjo, moram biti sedaj nad
takratno željo samo zadovoljen.
Kaj vas čaka v prihodnjem letu?
Najprej naj povem, da so vsa sredstva, ki jih
društvo zasluži s ponudbo svojim članom v
društvenem bifeju, namenjena vlaganju v stavbo.
Jasno pa je, da v ta namen ne porabljamo katerih
koli drugih sredstev društva. To povem zato, ker

nekaterim ni jasno, ali jim noče biti jasno, kje
porabljamo pridobljena sredstva, kljub temu da
je to na vsakem občnem zboru predstavljeno. S
tem širijo slabo voljo in dvome na ostale člane,
kar je v nasprotju z dobronamernim delom člana
v društvu. Pa pojdimo nazaj k bifeju. Nazadnje
smo zamenjali stara okna z novimi. Spomladi
imamo namen narediti še fasado in izboljšati
prezračevanje.
Tako bo star »Vešnk« dobil novo, lepšo podobo.
Sledi tlakovanje dvorišča in ureditev okolice.
Vlaganje v kateri šport je prioriteta društva
in zakaj?
Prioriteta vlaganja v našem društvu je v mlade
nogometne selekcije, ker je delo z njimi
načrtovano, strokovno in redno skozi celo leto.
Imamo pet trenerjev z licenco in tudi naslednje
leto bomo na tečaj za pridobitev trenerske licence poslali kandidate. Zanimanje za ta šport
v našem društvu je zadovoljivo. Prepričani pa
smo, da bo večje s pridobitvijo nujnih garderob
z vodo in elektriko ob igrišču. Tudi z rezultati
nas naši mladi nogometaši kar naprej razveseljujejo. Zaradi nezadovoljivih pogojev za boljše
igralce je škoda, da se jih kar nekaj odloči za
nadaljevanje igranja in treniranja v boljših, večjih
klubih. Želimo zagotoviti čim boljše pogoje,
da zadržimo večino takih igralcev doma, tistim
najboljšim pa omogočimo nemoten odhod le v
boljši klub.
Želite vaščankam in vaščanom dati kakšen
športen nasvet za prihajajoče leto?
V obdobju hitrega in stresnega življenjskega
tempa v katerem živimo, je še toliko bolj
pomembna zadostna telesna aktivnost. Seveda
nisem povedal nič novega in to vemo vsi, če pa
zase dovolj poskrbimo, pa je že drugo vprašanje.
Možnosti za sprostitev in rekreacijo je v našem
okolju tudi brez ŠD Kondor veliko, zato jih je
vredno izkoristiti.
Maja Bertoncelj
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Evropsko prvenstvo v gorskem teku 2006
Na žalost Vam moram sporočiti, da z našo
kandidaturo nismo uspeli pridobiti organizacije
evropskega prvenstva v gorskem teku za leto
2006. Ob tej priložnosti bi na kratko povzel vse
akcije, ki smo jih izvedli, da bi dobro pripravili
našo kandidaturo za evropsko prvenstvo:
1. V začetku junija 2004 smo na pobudo ŠD
Kondor ustanovili iniciativni organizacijski
odbor, v katerem so sodelovali predstavniki:
- g. Igor Draksler, župan Občine Škofja
Loka
- g. Tomo Šarf, predstavnik AZS, odgovoren za gorske teke
- g. Aleš Murn, sekretar Športne zveze in
direktor Zavoda za šport Škofja Loka
- ga. Andreja Megušar, vodja protokolarnih
dejavnosti Občine Škofja Loka
- ga. Saša Jereb, direktorica LTO Blegoš,
Škofja Loka
- g. Aleš Platiša, ŠD Puštal
- g. Vinko Bergant, ŠD Pungert
- g. Domen Križaj, g. Jože Hafner, ŠD
Kondor Godešič
2. Na sestanku 10. junija smo se dogovorili
o načinu naše predstavitve. Osemstranski
namenski bilten, ki je predstavljal Slovenijo, Škofjo Loko, lokacijo teka in tehnične
podrobnosti, je izdelal Domen Križaj, Oblikovanje Križaj. Z gradivom so sodelovali
tudi LTO Blegoš ter g. Šarf in g. Draksler z
nagovoroma.
3. Na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih 2004
na Poljskem, ki se ga je udeležila tudi delegacija ŠD Kondor oziroma član iniciativnega
odbora Jože Hafner, smo na tehničnem sestanku predstavili našo kandidaturo in razdelili
namenske biltene in prospektni material vsem
vodjem sodelujočih ekip in delegatom Evropske atletske zveze. Moje mnenje je, da smo
se zelo dobro pripravili na predstavitev.
4. Ker sta bila v igri za izvedbo evropskega
prvenstva 2006 dva prireditelja, saj so poleg
nas kandidirali še Male Svatonovice, Češka, se
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je Evropska atletska zveza odločila, da pošlje
dva delegata, ki pregledata pripravljenost
prirediteljev na EP v GT 2006. V nedeljo,
26. septembra 2004, sta nas tako obiskala g.
Schalek (H), podpredsednik Evropske atletske zveze in g. Muenzel (D), tehnični delegat
EAA (European athletic association), odgovoren za gorske teke. S strani prirediteljev smo
sodelovali: Lojze Pungerčič, nacionalni trener
za gorske teke, Tomaž Jarc, član odbora za
gorske teke pri Atletski zvezi Slovenije, Igor
Draksler, župan, Domen Križaj, predsednik
ŠD Kondor, in dr. Jože Hafner, član iniciativnega odbora EP GT 2004. Ogledali smo si
progo, mesto Škofjo Loko in jima prikazali
možna prizorišča otvoritvene in zaključne
prireditve. Oba predstavnika EAA sta bila
z ogledom zadovoljna. G. Muenzel je teden
kasneje s Tomom Šarfom, predsednikom
odbora za gorske teke pri AZS, celotno progo
tudi pretekel.
5. Kljub pozitivnim ocenam obeh delegatov in
posredovanju Toma Šarfa in Janeza Aljančiča,
predstavnika Slovenije v EAA, so kandidaturo zaradi močnejših lobističnih povezav
dobili protikandidati iz Češke republike. V
skoraj vseh primerjalnih kategorijah smo bili
v prednosti pred njimi, razen v nastanitvah,
kjer bi bili v našem primeru tekmovalci nastanjeni na več lokacijah, ki bi bile oddaljene
do 15 km od prizorišča, na Češkem pa v enem
hotelu, ki pa bo ravno tako oddaljen 12 km
od prizorišča.
Evropskega prvenstva v gorskih tekih 2006 v
Škofji Loki ne bo, ker je odločitev dokončna
in nanjo ni možna pritožba. S tem smo na
žalost izgubili možnost, da z organizacijo velike atletske prireditve v gorskih tekih, ki so
močno prisotni v naših krajih, saj imamo kar
nekaj prireditev, obeležimo pomembne obletnice v letu 2006: tisočletnica Godešiča in
stoletnica organiziranega športa v Škofji Loki.
Sedaj razmišljamo, ali bi za prvenstvo morebiti
kandidirali ob kakšni drugi priložnosti. Jasno je,

ŠPORT &
da je razočaranje veliko, zato se morajo glave
najprej umiriti, šele kasneje bomo razmišljali,
kako dalje.
Ob tej priložnosti bi se tudi zahvalil vsem
članom iniciativnega organizacijskega odbora,
ki ste s svojo udeležbo na sestankih, z Vašimi

idejami in s pomočjo pri pripravi kandidature
pripomogli k čim boljši predstavitvi naše države
in mesta Škofja Loka. Če smo s predstavitvijo
pripomogli k večji uveljavitvi naše države in
našega mesta, potem tudi neuspešna kandidatura
ni bila zaman.
Lep pozdrav
Dr. Jože Hafner

Namiznoteniška sezona 2004-2005
Namiznoteniški klub Kondor je tudi za novo
sezono prijavil dve ekipi. Prva ekipa je letos
zopet pričela s tekmovanjem v prvi gorenjski
namiznoteniški ligi, kar še zdaleč ni lahko.
Z osvojitvijo petega mesta prejšnje sezone je
ekipi ponovno uspelo ostati med najboljšimi. V
prvi ligi namreč nastopajo večinoma ekipe, ki
tekmujejo v prvi, drugi in tretji slovenski ligi.
Ekipa Kondor se je to sezono okrepila z nekdanjim odličnim igralcem Zajtelnom, kar se tudi
že pozna na rezultatih, saj smo prve štiri tekme
gladko zmagali. Najtežja srečanja šele prihajajo,
a vseeno računamo na uvrstitev med prve štiri.

Druga ekipa tekmuje v medobčinski ligi Škofja
Loka, Železniki in Gorenja vas - Poljane. V ligi
tekmuje deset ekip. Ekipa Kondor je štartala
zelo dobro, saj smo ravno tako nanizali zmage v
prvih štirih krogih. Težje preizkušnje nas čakajo
v naslednjih krogih, ko bodo nasprotniki same
kvalitetne ekipe.
Glavna težava, s katero se srečujemo, so slabi
pogoji v dvorani in več kot deset let stare igralne
mize.
V svojem imenu in v imenu kluba Kondor želim
krajanom vesel božič in srečno novo leto 2005,
Janez Starman
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& ZNAK IN LOGOTIP
Znak in logotip Godešič
Pripravljalni odbor za praznovanje tisočletnice vasi Godešič me je zaprosil za izdelavo celostne
graﬁčne podobe ob tej priložnosti. Godešič do sedaj ni imel simbola, znaka ali grba, zato sem se
odločil, da najprej izdelam slikovni znak - simbol in logotip vasi. Na podlagi le tega bomo lahko
nadaljevali s celostno graﬁčno podobo za tisočletnico vasi ter znak in logotip uporabljali tudi ob
drugih priložnostih.
Pri iskanju izhodišč vezanih na zgodovino, nisem našel posebnosti, ki bi lahko simbolizirale
tisočletno vas, zato sem znak zasnoval na podlagi geografskega položaja kraja.
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Kvadrat predstavlja vas kot celoto s točno začrtanimi okviri.
Dve horizontalni liniji, ki sta rahlo vzvalovani, nakazujeta
zgornjo in spodnjo teraso. V naravi se obe terasi iz vasi
širita navzven, zato sta tudi tako postavljeni na kvadrat. Trije
posamezni elementi skupaj tvorijo znak, v katerem vidimo
tudi malo črko g - Godešič.
V napisu Godešič (logotip), zadnje tri črke predstavljajo
ikone - ﬁgure ljudi v gibanju, kar kaže na aktivnost ljudi v
vasi.
Š - človek čepi ali kleči, I - človek stoji z iztegnjenimi rokami,
Č - človek v skoku.
V osnovni barvni varianti se v kvadratu preliva toplo rumena
barva preko svetlo zelene v hladno, temno zeleno. Rumena
predstavlja toploto, sonce, ki je desno zgoraj nad zgornjo
teraso in sije na zeleno polje, gozd, naravo. V spodnjem
levem delu kvadrata zelena barva preide v temno zeleno, ki
predstavlja hlad in vodo.
Zgornja linija (terasa) je rdeče barve, in predstavlja
življenje.
Spodnja linija (terasa) je modre barve, in predstavlja vodo,
hlad, mir.
V kvadratu sta hkrati zajeti tudi barvi občine Škofja Loka
- rumena in zelena.

Znak se večinoma pojavlja v svoji osnovni, rasterski varianti.
Za enostavnejše aplikacije, ali kjer to ni mogoče, se uporablja
v ploskovni varianti v treh barvah.V enobarvnih tehnikah se
znak uporablja v rastru ali ploskovno, kot je prikazano.

Znak ima dokaj široko vsebino, likovno pa je zaradi čimboljše razpoznavnosti izdelan na podlagi
preprostosti. S svojim pogledom in domišljijo v znaku poiščite še nove asociacije in ga sprejmite
za svojega, kot krajan ali vaščan tisočletne vasi Godešič.
Avtor znaka
Domen Križaj
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& VOŠČILO

VESELE PRAZNIKE
IN VSE DOBRO V
PRIHAJAJOČEM
L E T U VA M Ž E L I M O

40

Dobrave | december 2004

