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Delo v KS
Ob izteku starega leta in novoletno voščilo 2017
Osrednji dogodek naše krajevne skupnosti v letu
2016 je bila otvoritev fotografske razstave »10 let po
tisočletnici«, ki smo jo v preddverju doma KS postavili
skupaj z mag. Aleksandrom Igličarjem in Domnom
Križajem.
Deset let pomeni na videz malo. A ko gledaš fotografije
svoje vasi in krajanov, hitro najdeš spremembe.
Godešič se je »olišpal« kljub slabim časom in krizi,
ki nas je ujela v letu 2009. Pročelja hiš so lepša, med
hišami nastajajo novi objekti, ulice so širše in na novo
asfaltirane, javna razsvetljava sveti pred skoraj vsako
hišo, nogometno igrišče Na produ je glede na leto
2006 postalo pravi nogometni športni park.

načrtov kanalizacije manjkali. Samo z zavzetostjo
KS smo uspeli na kanalizacijo priključiti tudi hiše
na Matajevcih. Dodatni kanal je morala Občina
izvesti tudi na zahodnem delu na »Uršnem koncu« in
preko glavne ceste, med avtobusno postajo pa vse do
Žunovih »Na Polu«.
Večinoma so ceste po vasi na novo asfaltirane,
prenovljena je skoraj vsa vodovodna instalacija,
pripravljena tudi predinstalacija za hitropasovni
internet, le javna razsvetljava nekje še ni dokončana,
saj je za izvedbo Občini zmanjkalo denarja oziroma
je naši KS odtegnila skoraj vsa denarna sredstva iz
proračuna. Naš svet KS se s tem ne strinja, vendar sta
župan in občinska uprava nepopustljiva.
Ponekod se še vedno zapleta tudi pri priključkih na
fekalno kanalizacijo. Občina in koncesionar Loška
komunala nekaterim lastnikom dajeta nemogoče
pogoje za priklop hiš na kanalizacijo. Posamezniki
take težave rešujemo na različne načine, se pa člani
sveta KS trudimo pomagati krajanom, vendar je
rešitev v dialogu in pametnem dogovoru s komunalo.
Zanimivo je, da se s temi težavami sooča tudi sama KS
z obema objektoma, ki sta v njeni lasti.

Svet KS je ob zadnjem obračunu nadomestila za
stavbno zemljišče (NUSZ) opozoril Občino, da je
Na fotografijah so mladi in starejši Godešani. V FURS-u dala napačne podatke za izračun. NUSZ za
desetih letih so mladi postali starejši in starejši stari. kanalizacijo se je zaračunaval lastnikom objektov
Na žalost fotografije spomnijo tudi na minljivost, tudi tam, kjer še ni kanalizacijskega priklopa ali pa se
saj nekaj naših krajanov ni več med nami. Tak je objekt na kanalizacijo sploh ne bo moral priklopiti.
red narave. Rojevajo se otroci, mladinci postajajo Krajane obveščamo, da imajo letos do 30. decembra
starejši, starejši postajajo babice in dedki. Otroci možnost na Občini popraviti podatke in tako dobiti
postajajo sošolci, soigralci v športu, sonastopajoči na realen izračun za NUSZ.
prireditvah, mladci in mladenke se spogledujejo in
sklepajo prijateljstva, malo starejši obujajo spomine Poleti, tik pred dopusti, se je v naši soseščini zgodila
na mladost. Nekako tako tečejo leta v naši vasi in čez Ekologija. Podjetje Ekologija deluje v več kot 40
deset let bodo spomini na leto 2006 še bolj dragoceni. let starih prostorih Gorenjske predilnice. ARSO je
zaprosilo za novo okoljevarstveno soglasje, s katerim
želi večkratno povečati skladiščenje in predelavo
Ob izteku leta je prav, da se
nevarnih odpadkov. Dejstva: bližina vasi, neprimerni
spomnimo, kako je delovala naša
prostori in samo skladiščenje nevarnih odpadkov
krajevna skupnost.
iz Slovenije ter bližnjih držav so nas postavila v
dvom. Na to je naša KS podala pritožbo, ki pa je bila
Glavni poudarek je bil na gradnji kanalizacije. zavržena, češ da nismo stranka v postopku. Ker sta
Končani so sekundarni vodi, tudi tisti, ki so v zasnovi
Fotografska razstava ob 10-letnici 1000-letnice.
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za celotni postopek vedela občinska uprava in župan,
sosedov in bližnje KS pa niso obvestili, se sprašujemo,
ali je Občina ravnala pravilno. Vprašanje Ekologije
se še ni zaključilo, saj se bo o njem razpravljalo na
eni od prihodnjih občinskih sej. S strani iniciative za
čisto Loko je bilo proti Ekologiji in novemu soglasju
pobranih več kot 1.500 podpisov občanov.
Letos poleti je Občini skupaj z DRSI uspelo zaključiti
krožišče ob Traškem grabnu, kjer je dostop do IOC
Trata. S tem krožiščem se je razbremenil promet skozi
staro Trato, delno pa so se znižale tudi hitrosti skozi
Godešič iz smeri Škofje Loke. Upamo, da bo Občina
postorila vse, da čim prej pristopimo k izgradnji
tovorne ceste med IOC Trata in Mejo, ki bi Godešič in
Reteče razbremenila kamionskega prometa. Še vedno
pa je za svet KS glavna naloga, da znižamo hitrosti
skozi naselje in sredi vasi zgradimo krožišče ter na
obeh koncih vasi na državni cesti izvedemo otoke kot
umirjevalce hitrosti.

Krožišče pri traškem grabnu med gradnjo (foto: Ivo Križnar)

Dovozna cesta za IOC Trata

Na spletno stran KS Godešič smo letos poleg
fotoarhiva dodali še videoarhiv. Miklavževanja,
gasilske veselice, vaška praznovanja, osamosvojitveni
dogodki, tisočletnica in še kaj so lahko lep dodatek za
naš video- in fotoarhiv, spomini na naš kraj in krajane
pa še lepši in bližji. Zato vse Godešane prosimo, da
pobrskajo po svojih arhivih in posodijo posnetke za
objavo na www.godesic.si.
Sredi aprila 2016 je bilo v Aleji zaslužnih Ločanov v
Škofji Loki odkritje doprsnega kipa prof. dr. Jožetu
Rantu, očetu slovenskega zobozdravstva. Jože Rant
je bil rojen 15. aprila 1896 pri Rudarju na Godešiču,
umrl pa je leta 1972 v Ljubljani. Doprsni kip je izdelal
akademski kipar Metod Frlic, stoji pa na godeškem
kamnu – labori, ki je bil izkopan ob nedavni gradnji
krožišča pred Traškim grabnom. Na prireditvi je bilo
veliko Rantovih sorodnikov, Godešanov in drugih
Škofjeločanov. Godešani imamo zdaj v Aleji že drugi
doprsni kip, prvi je bil leta 2006 postavljen Antonu
Hafnerju, Vincencovemu.
Pomemben dogodek za celo Škofjo Loko se je
zgodil v začetku decembra. Škofjeloški pasijon
je bil v etiopijski prestolnici Adis Abeba v okviru
11. zasedanja Unescovega medvladnega odbora za
varovanje nesnovne kulturne dediščine vpisan na
Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne
dediščine človeštva! To je resnično velik dogodek,
ki bo, upajmo, pomenil tudi novo poglavje v skrbi
za pasijon in njegovo promocijo, za občino Škofja
Loka pa dodatna priložnost v kulturi, turizmu in
gospodarstvu.
Pomemben delež k razglasitvi je prispeval tudi
naš sokrajan mag. Aleksander Igličar, predsednik
Muzejskega društva Škofja Loka, ki se je dogodka
tudi udeležil.
Kljub temu da nam je Občina odtegnila veliko
sredstev na račun zgrajene kanalizacije, vseeno
upamo, da bomo v letu 2017 nadaljevali z
načrtovanimi krajevnimi projekti. Čaka nas
dokončanje javne razsvetljave, ureditev mulde na
Tonkovem klancu, izvedba znamenja na mostu čez
Strugo, izvedba umirjevalcev prometa na produ,
izgradnja pločnika od Klormana do Jekca ali vsaj
izvedba prehoda za pešce pri Enšku. Glavna naloga, ki
nas spremlja že dva mandata, pa je izvedba krožišča pri
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domu KS, ki bo zanesljivo upočasnilo
promet skozi vas in tako pripomoglo
k večji prometni varnosti.
Ker sta pred nami božič in novo leto,
smo se tudi letos odločili, da božično
drevo okrasimo v starem delu vasi.
Po stari slovenski navadi smo okrasili
listnato drevo in ne smreke, kot smo
to podedovali od skandinavskih
narodov. Središče stare vasi, tam ob
cerkvi, naj bo zbirališče Godešanov.
Tako kot to velja za Večer na vasi, naj
velja tudi za novoletni čas. Mogoče se
celo jaslice primejo in jih pred cerkvijo
postavi vsako leto druga godeška Jaslice pred cerkvijo
družina – Avguštini, Bertoncljevi,
Križajevi, Hafnerji, Jenkovi, Novinci, Bobnarji, še kakšni drugi Krajniki in tako
naprej vsaka družina z Godešiča.
Sicer pa vsem krajanom želim vesel božič, srečno, zdravo in uspešno novo leto 2017.
Godešanom pa podarjam verze:
Prijatelji in novo leto
Ob novem letu se prijatelji snidèjo,
si povejo kaj in zapojèjo.
Želje eden drugemu spovèjo,
zaobljube si dajèjo.
Želijo si vse najlepše in pa srečo,
zdravja ter uspehov polno vrečo.
A novo leto jemlje in daje,
prijateljstvo utrdi al' zamaje.
Ni važno, kako leta meriš,
važno je, da pogled naprej uperiš.
Vsak razume prijateljstvo po svoje,
zato ga meri, tako kot more ...
Prijatelja in srečo težje je dobiti,
kakor se ju odreči in ju obiti.
Naj bo novo leto, al' druz'ga kaj,
življenje eno je, ni poti nazaj.
Dnevi, mes'ci tečejo naprej,
Na koncu ostane: srečno, zdravo in lepo se imej!
Matjaž Krajnik,
predsednik KS Godešič
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Ekološka bomba ob traškem grabnu
Prav gotovo vam je znano, da je podjetje Ekologija
zaprosilo Agencijo RS za okolje za izdajo
okoljevarstvenega soglasja za obratovanje naprave
za predelavo in odstranjevanje do 92 ton nevarnih
odpadkov na dan (22 ton nevarnih odpadkov na dan
po postopku R4 in odstranjevanje 82 ton odpadkov na
dan po postopku D9 (od tega 70 ton na dan nevarnih
odpadkov in 12 ton na dan nenevarnih odpadkov).
Gre za kar 15-kratno povečanje predelave nevarnih
odpadkov, ki poteka na Trati, v prostorih nekdanje
Gorenjske predilnice. Lokacija predelovalnice je na
stičišču več vodnih poti, na obrobju Sorškega polja.
Že zdaj se soočamo s precejšnjo onesnaženostjo
podtalnice – predvsem zaradi obstoječe industrije,
komunalnih odplak in intenzivnega kmetijstva. V tem
industrijskem kompleksu je v bližini Ekologije tudi
podjetje Knauf Insulation, ki s svojo dejavnostjo prav
tako povzroča precejšnje onesnaženje okolja. Prostor
med obema podjetjema deli glavna železniška proga
Ljubljana–Jesenice, po kateri dnevno potekata tako
tovorni kot potniški promet. Obe podjetji posegata
v varovalni pas železnice in le zamislimo si lahko
ekološko katastrofo, ki se lahko zgodi v primeru
nesreče na železnici, še posebej, ker tudi prek tovornega
železniškega prometa poteka transport visoko
nevarnih snovi in reagentov! Na prostoru, manjšem od
0,5 km2 so ŠTIRI proizvodna in predelovalna podjetja
z možnostjo visoke eksplozivnosti (Knauf, Messer,
Ekologija, železnica). Že zdaj je to območje Škofje
Loke izredno obremenjeno s številnimi škodljivimi
snovmi in emisijami, ki nastajajo pri delovnih
procesih. V tem območju svoje delo vsakodnevno
opravlja nekaj sto zaposlenih. Le 200 metrov zračne
linije so oddaljene prve stanovanjske hiše, nekaj sto
metrov stran leži vas Godešič, kjer zaradi dosedanjega
onesnaženja (predvsem Knauf Insulation) prebivalci
trpijo velike posledice. Na Godešiču je nenormalno
veliko število obolelih za rakom in drugimi boleznimi,
ki jih povzročajo različne strupene spojine (pljučne
bolezni). Tako v neposredni bližini Gorenjske
predilnice, kjer nevarne odpadke predeluje Ekologija,
prebiva nekaj tisoč ljudi, občanov Škofje Loke. Ob
morebitni nesreči ali kakšnem drugem incidentu, ki
se lahko pripeti tudi med transportom po dovoznih
cestah do prostorov podjetja, je lahko ogroženo
zdravje in življenje izjemno velikega števila ljudi.

Na spletni strani podjetja Ekologija, d. o. o., je bilo
možno najti zapis:
»V podjetju načrtujemo pridobivanje odpadnih
surovin za nov proizvod predelave odpadne lužine na
slovenskem trgu in tudi na trgih EU ter na Hrvaškem.
Potencialni dobavitelji odpadnih surovin v tujini so
zlasti na Madžarskem in v Srbiji, kjer z določenimi
tovarnami že potekajo dogovori o sodelovanju. Poleg
tega se v sodelovanju s kemijskim koncernom nudijo
možnosti za pridobivanje teh odpadnih surovin po vsej
Evropi.«
Sklepamo lahko, da podjetje Ekologija, d. o. o.,
potrebuje soglasje, da bo v Škofjo Loko vozilo nevarne
odpadne surovine iz cele Evrope in jih tu predelovalo.
Če je to res, smo prepričani, da ni v interesu in tudi
ne v strateških usmeritvah Republike Slovenije,
da vozimo odpadne surovine (še posebej, če so te
tretirane kot nevarni odpadki) iz drugih držav in na
ta način postajamo smetišče Evrope.
Podobne načrte je podjetje Ekologija imelo v Tržiču,
kjer so skladiščili sto ton nevarnih odpadkov, in
sicer v popolnoma neprimernih prostorih. A tam je
župan odločno nastopil proti takšnemu ravnanju in
nevarne odpadke naj bi tedaj Ekologija prepeljala prav
v prostore v Škofji Loki.
Škofja Loka pa ni takšna občina. Dejstvo je, da imamo
župana, ki ni proti tolikšnemu povečanju predelave
nevarnih odpadkov. Celo več, na vse načine je
zagovarjal podjetje in opravičeval Občino, da na tem
področju nima pristojnosti. Prav Zakon o lokalni
samoupravi v svojem 21. členu pa govori, da Občina za
zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev med drugim
skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo
pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in
opravlja druge dejavnosti varstva okolja. Župan je za
javne medije celo izjavil, da je bil seznanjen z namero
podjetja Ekologija, a o tem ni obvestil niti občinskega
sveta niti občanov, hkrati pa ni preveril posledic
na okolje v občini Škofja Loka. To pa pomeni, da je
direktno kršil 21. člen Zakona o lokalni samoupravi.
Župan občine Škofja Loka je grdo izigral tudi sklicatelje
izredne seje, ki so se želeli podrobno seznaniti in
Dobrave | december 2016
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razpravljati o tej problematiki. Kasneje je namenoma
prezrl vse predloge opozicije glede uvrstitve teme na
redno sejo občinskega sveta, popolnoma ignoriral
zahtevo svetnikov, da na sejo povabi neodvisne
strokovnjake in zainteresirano javnost. Namesto
da bi občinske strokovne službe z županom na čelu
varovale interes občanov in njihovo pravico do bivanja
v varnem, zdravem in čistem okolju in bile v okviru
svojih zakonskih možnosti odločno proti tolikšnem
povečanju predelave nevarnih odpadkov v podjetju
Ekologija, je župan vso nesnago »zavil v celofan« in
poziva ARSO, naj deluje po zakonu. Popolnoma jasno
je, da župan dela vse, da bi njegov dolgoletni poslovni
partner Saubermacher, ki je hkrati tudi večinski lastnik
Ekologije od leta 2009 (župan je bil tedaj še direktor
in večinski lastnik podjetja Gorenjska predilnica), v
Škofji Loki prek svoje hčerinske družbe Ekologija
enormno povečal predelavo nevarnih odpadkov.
Župan namerno prezre tudi dejstvo, da je Ekologija
vse od začetka obratovanja, tj. od leta 2006/2007 do
leta 2013, predelovala nevarne odpadke v občini Škofja
Loka brez okoljevarstvenega dovoljenja. Nekdanji
zaposleni so opozorili na številne nepravilnosti in
potvarjanja dokumentacije. Še najbolj pa bodejo v oči
zastareli, popolnoma neprimerni prostori, ki na noben
način niso primerni za moderno, predvsem pa varno
predelavo tako velike količine nevarnih odpadkov.
Iz javno dostopnih podatkov lahko razberemo, da

je podjetje Ekologija v zelo slabi finančni situaciji,
saj že dve leti poslujejo z visoko izgubo. To pomeni,
da bi v primeru ekološke nesreče vsi stroški sanacije
padli na Občino, saj podjetje Ekologija ni v finančni
situaciji, da bi krilo morebitno škodo.
Za konec naj navedem še primer dobre prakse v
naši državi – Občine Ankaran, ki zaradi žaveljskega
plinskega terminala toži italijansko vlado. Župan
občine Ankaran je dejal: »Terminal v Žavljah pri
Trstu ogroža varnost in zdravje naših občanov ter
okolje. Nasprotujemo nerazumnim, zastarelim in
konceptualno zgrešenim posegom v okolje.«
To je način, kako se zoperstaviti logiki kapitala, ki mu
nič ni sveto. In na tak način bi se moral odzvati tudi
naš župan, mag. Miha Ješe, skupaj s svojimi Prijatelji
Loke.
Prerokba domorodcev iz plemena Cree pravi: »KO
BODO POSEKANA VSA DREVESA, POLOVLJENE
VSE ŽIVALI, ZASTRUPLJENE VSE VODE, ZRAK
NE BO VEČ VAREN ZA DIHANJE, ŠELE TAKRAT
BOŠ UGOTOVIL, DA DENARJA NE MOREŠ JESTI.«
Rolando Krajnik

Videoarhiv na spletni strani
Na godeški spletni strani smo na pobudo mag.
Aleksandra Igličarja in Blaža Hafnerja začeli oblikovati
videoarhiv. Dostopen je na www.godesic.si pod
zavihkom Foto/Video > Video arhiv. Videoposnetki
so naloženi na spletno stran YouTube in niso javno
dostopni prek strani YouTube. Ogledate si jih lahko
samo tako, da obiščete godeško spletno stran in od
tam potem nadaljujete na YouTube.
Prvi objavljeni posnetki so iz let 1991 in 1992.
Prikazujejo dogodke ob razglasitvi Slovenije kot
samostojne države. O sami vsebini posnetkov nekaj
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več pove mag. Aleksander Igličar v članku 25 let
samostojne Slovenije nekaj strani naprej. Prav lepo ste
vabljeni, da si posnetke ogledate tudi sami.
V prihodnosti želimo videoarhiv še razširiti. Vsak
videoposnetek prisostvujočim vzbudi spomine,
naslednjim rodovom pa prinaša vpogled v zgodovino
iz prve roke. Zato vabim vse, ki imate morda podobne
posnetke in bi jih bili pripravljeni deliti z ostalimi,
da nam pišete na info@godesic.si ali pa na novinec.
matej@gmail.com.
Matej Novinec

Gasilci in Rdeči križ
Rdeči križ Godešič
Ob izteku še enega leta se vedno sprašujem, kdaj se je
tako hitro premaknilo. Ob tem pa premišljujem, kaj
smo naredili in česa ne. Je pa seveda zdaj pravi čas za
obnovo letošnjih dogodkov.
1. Že na republiški ravni RK je kar nekaj novosti.
• Dobili smo novega predsednika – dr. Dušana
Kebra. Upamo, da bo s svojimi izkušnjami dobro
vodil našo najstarejšo dobrodelno organizacijo.
• RK Slovenije je v mesecu septembru praznoval
150-letnico obstoja. V ta namen je bil organiziran
koncert v Cankarjevem domu. Bil je lep in dobro
obiskan in upam, da ste si ga ogledali po televiziji
ter tudi kaj prispevali za akciji z gesloma »Peljimo
jih na morje« in »Lepo je deliti«.
2. Tudi v OZRK Škofja Loka, s katerim dobro
sodelujemo, so to leto potekale številne aktivnosti:

organizirali tečaji za obnovo znanja, zato vse, ki
vas to zanima, prosimo, da nam to sporočite;
• zelo smo aktivni tudi na socialnem področju:
denarna in fizična pomoč ob nesrečah in
finančnih stiskah; občasno so na voljo paketi
Tuš, pralni prašek in jabolka;
•
• otrokom in starejšim omogočamo letovanje na
Debelem rtiču in v Savudriji;
• na področju dela »Starejši za starejše« v Škofji
Loki deluje osem skupin; ob 10-letnici dela je
bilo skupno srečanje na Svetem Andreju;
• vsako leto se podelijo razna priznanja za
prostovoljno delo – tako na ravni krajevnih
organizacij kot tudi občinskega in republiškega
odbora; tudi me smo jih že zaslužile in prejele.

• zelo so bile obiskane krvodajalske akcije (več kot 3. Zdaj pa obnovimo še letošnje delo v naši krajevni
organizaciji RK.
4.000 krvodajalcev letno);
• delujejo tudi tečaji prve pomoči za voznike
• Letni program pripravimo na prvem sestanku
in loška ekipa prve pomoči je zelo aktivna
v začetku leta. Po potrebi se sestanemo še med
in uspešna – na regijskem tekmovanju v
letom, večinoma pa se dogovarjamo osebno ali
Šenčurju se je namreč uvrstila na prvo mesto,
po telefonu.
na republiškem pa na šesto; z njihove strani je
• Za rojstne dneve smo obiskale ali poslale voščilo
bila podana pobuda, da bi se
vsem starejšim, tudi po domovih
lahko po krajevnih skupnostih
upokojencev.

Nastopajoči na srečanju starejših 2015
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tu KS Godešič – za prispevek in
odstop dvorane.
• Že desetič zapored bomo v
mesecu decembru pripravile
predpraznično srečanje starejših.
Letos je starejših nad 70 let 34
vaščanov, nad 75 let pa 55.
• Lanskoletno srečanje je bilo
13. decembra 2015. Program
je vodila naša dobra mentorica Andreja
Hafner. Hvala! Nastopili so otroci, in sicer
z deklamacijo in glasbenimi točkami, ter
dramska upokojenska skupina s skečem
«Tunel». Vse je lepo potekalo, nadaljevalo pa se
je s pogostitvijo in prisrčnim klepetom. Enako
veselo dogajanje bo tudi letos. Pridite v čim
večjem številu.
Skupinska slika s srečanja starejših 2015

• Z odborom RK Škofja Loka krajanom
razdeljujemo pakete, pralni prašek in jabolka.
Obleko pa lahko izbere vsak sam, in sicer v Škofji
Loki v stari vojašnici.
• Pomagale in sodelovale smo tudi ob težkih
situacijah krajanov.
• V mesecu novembru smo pobirale članarino.
Vsem najlepša hvala! Zahvaljujemo se tudi sve-

Na koncu vam vse članice odbora RK želimo
lepo doživete praznike.
Leto prihodnje
naj zdravja vam da,
pa srečo, veselje naj zraven doda!
Tončka Bobnar,
Odbor RK Godešič

Kaj smo delali gasilci v letu 2016
Kot vsako leto smo tudi leto 2016 začeli z občnimi
zbori – najprej s svojim, ki smo ga imeli v januarju,
nato pa smo nadaljevali z obiskovanjem zborov
sosednjih društev in zaključili na Gasilski zvezi Škofja
Loka prvi petek v mesecu marcu.

Maja, natančneje v nedeljo, 8. maja, smo se – 24
gasilcev in šest narodnih noš – v čast svetemu Florjanu
udeležili maše na Godešiču. Po njej pa smo pripravili
kratko srečanje in pogostitev za vse udeležence.
Ob obletnici Prostovoljnega gasilskega društva Škofja
Najbolj zagnani mladinci so se udeležili letovanja Loka smo se udeležili njihovih slovesnosti. Prav tako
gasilske mladine poleti v Savudriji, kjer so se po smo sodelovali pri slovesnosti ob okrogli obletnici
njihovih besedah imeli lepo.
Prostovoljnega gasilskega društva Reteče - Gorenja
vas.
V mesecu marcu smo poskušali popularizirati
gasilstvo med mladimi na vasi, zato smo organizirali Naši člani so kot redarji sodelovali tudi pri organizaciji
srečanje za mlade, kjer smo jim pokazali gasilski dom kolesarskega maratona Franja in teka na Osolnik.
in opremo. Srečanja se je sicer udeležilo nekaj otrok,
žal pa so bili vsi še predšolski, tako da bomo nanje Čez leto smo imeli z operativno desetino redne vaje,
morali počakati še kakšno leto.
na katerih smo tematsko obnavljali znanje in delo z
8
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opremo. Udeležba je bila dobra in dokaj redna s strani
najbolj zagnanih. Tako ali drugače smo se lotili tem
črpalk, gasilskega vozila, izolirnih dihalnih aparatov,
motorne žage, gasilske taktike … Ob tej priložnosti pa
bi radi nagovorili in povabili vse tiste, ki se vaj še ne
udeležujejo, da se nam pridružijo. Teme so zanimive
in znanje, ki ga obnovimo ali celo na novo pridobimo,
je potrebno za delo v intervencijah. Prav tako vabimo
vse mlade, ki bi želeli pristopiti v operativno enoto, da
se nam pridružijo.
V spomladanskem času smo operativci sodelovali
tudi na vaji z različnimi temami, ki jo je organiziralo
Gasilsko poveljstvo Škofja Loka. Zelo dobro so
organizirane vaje s strani občinskega gasilskega
poveljstva, ki so zdaj že del nepogrešljivega programa
in koristne za vsa društva, posebej pa za manjša, kot
je naše. Na teh vajah lahko pridobimo veliko izkušenj
kolegov, ki so praktično bolj podkovani kot mi.

nujno potrebno. Na vozilu smo na novo namestili
strešni nosilec za lestev, v vozilu pa nove nosilce za
motorno žago, potopno in muljno črpalko, ročne
radijske postaje, nosila za prvo pomoč, na nova mesta
pa smo premestili tudi nekaj že nameščenih nosilcev
in opreme. Prav tako smo vzdrževali čistočo in
urejenost doma.
Dobili smo nekaj nove zaščitne opreme, in sicer
zaščitno obleko za posredovanje v poplavah. Tako smo
zdaj bolje opremljeni za vse bolj pogosta posredovanja
v tej vrsti naravnih nesreč.

Preteklo leto smo si zadali nalogo, da bomo za potrebe
vasi kupili AED (defibrilator). Z zbiranjem denarja
ob deljenju koledarjev smo zbrali 2.222 evrov. Od
ponudnikov naprav AED smo pridobili ponudbe,
v katerih smo želeli ne le ponudbo za napravo, ki je
najbolj primerna za uporabo in vzdrževanje, temveč
tudi montažo in izobraževanje za vse zainteresirane,
saj je le tako zagotovljena primernost naprave. Glede
Jeseni pa smo sodelovali v 24-urni vaji Potres, ki je na ponudbe, ki smo jih prejeli, smo ugotovili, da nam
bila organizirana na ravni Gorenjske. Skozi časovno primanjkuje še del sredstev. Kot smo se odločili že
obdobje štiriindvajsetih ur so se različne službe preteklo leto, bomo manjkajoči del pokrili iz letošnje
srečevale z navideznimi težavami, ki bi nastale ob nabirke ob delitvi koledarjev. Predvidevamo, da bi v
potresu.
nakup in montažo naprave AED lahko šli v začetku
Udeležili smo se tudi sanacije požara na Trnju in naslednjega leta.
kasneje tudi analize samega požara.
V mesecu oktobru smo organizirali pregled in prodajo Vsem, ki ste ali še boste prispevali za to napravo, ki
rešuje življenja, se najlepše zahvaljujemo.
Prav tako velja zahvala Domnu Križaju za oblikovanje
koledarja, s katerim smo ta sredstva zbirali.
Med letom smo se žal poslovili tudi od dveh svojih
članov. Poleti od Petra Starmana, jeseni pa od Petra
Bobnarja, ki smo ju pospremili tudi na njuni zadnji
poti. Naj omenimo, da je bil Peter Bobnar tudi
predsednik našega društva.
Zbor v vojašnici po vaji Potres

ročnih gasilnih aparatov. Pregledali smo 35 aparatov
in prodali pet novih.
Seveda smo opravljali redna vzdrževalna dela na
opremi in vozilu. Kljub temu da opremo in vozila
ne uporabljamo pogosto za intervencijske namene,
temveč večinoma le za potrebe vaj, je vzdrževanje

Vsem vaščanom in bralcem želimo vesele praznike,
blagoslovljen božič in srečno 2017.
Na pomoč!
UO PGD Godešič
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Ogljikov monoksid (oksid): nevidni morilec - tihi
ubijalec
Kaj je ogljikov monoksid oz. oksid (CO)?
Pravilnejše je poimenovanje ogljikov oksid, vendar pa
je v splošni rabi še vedno pogostejše poimenovanje
ogljikov monoksid. Kemijski simbol za ogljikov monoksid je CO. Ogljikov monoksid je zelo strupen plin.
Izjemno nevaren je zaradi svojih lastnosti: je neviden,
brez vonja in okusa!

liko časa smo izpostavljeni strupenemu plinu. O naslednjih simptomih, ki so povezani z zastrupitvijo z
ogljikovim monoksidom, se pogovorite z vsemi člani
svoje družine.
Manjša izpostavljenost CO: rahel glavobol, slabost,
bruhanje, utrujenost, oslabelost, omotičnost, bolečine,
enake simptomom gripe, možnost je tudi poslabšanje
osnovne bolezni, kot npr. kroničnega bronhitisa,
Kako nastane?
angine pektoris itd.
Sprošča se pri izgorevanju v gorilnih napravah, ki Srednja izpostavljenost CO: možni ščipajoči glavoboli,
uporabljajo fosilna goriva: premog, kurilno olje, zaspanost, zmedenost, motnje vida, visok srčni utrip.
utekočinjeni plin, naravni plin, parafin, les, bencin, Visoka izpostavljenost CO: nezavest, krči, odpoved
nafto, oglje itd. Za človeka in živali je ogljikov mo- srca in prenehanje dihanja, smrt.
noksid strupen, saj preprečuje organizmu sposobnost absorbiranja kisika, kar vodi v resne in tudi Kaj moramo narediti, če zaznamo prve znake
usodne poškodbe tkiv. Do uhajanja strupenega pli- uhajanja ogljikovega monoksida?
na največkrat pride zaradi nepravilnega delovanja, Izklopite vse gorilne naprave, odprite vrata in okna,
vzdrževanja ali vgradnje gorilnih naprav za ogrevanje da se prostor prezrači; zapustite prostor; pokličite
vode in prostorov.
vzdrževalca svojih gorilnih naprav, če pa ste v dvomih
glede zastrupitve, pokličite na št. 112; če imate
Novi detektorji ogljikovega monoksida
nameščen detektor, ne vstopajte v prostor toliko časa,
V nadaljevanju smo vam pripravili najbolj osnovne dokler zvočni alarm na detektorju ne preneha delovati;
ukrepe, s katerimi se lahko zaščitite pred nevarnim ne uporabljajte gorilnih naprav, dokler jih ne pregleda
plinom, in nasvete, kako lahko zaščitite svoje pooblaščeni vzdrževalec.
najbližje pred ogljikovim monoksidom, ki ga nekateri
poimenujejo tudi tihi ubijalec oz. nevidni morilec.
Kako se lahko zaščitite pred »nevidnim morilcem«?
Za preprečevanje zastrupitve z ogljikovim
Kje največkrat nastaja ogljikov monoksid?
monoksidom svetujemo redno pregledovanje in
V veliki večini stanovanjskih objektov imamo vsaj vzdrževanje kurilnih naprav (predvsem plinskih peči)
enega od v nadaljevanju naštetih potencialnih izvorov in dimnikov, redno prezračevanje bivalnih prostorov
nastajanja ogljikovega monoksida.
ter namestitev detektorjev ogljikovega monoksida.
Najpogostejši
izvori
nastanka
ogljikovega
monoksida
Plinske kuhalne plošče, poškodovani dimniki, prenosni plinski ali oljni grelniki, kamini na trda goriva, plin
ali olje, plinske ali oljne peči in bojlerji, krušne peči na
trda goriva ali olje, žar v zaprtih prostorih, avtomobili,
motorji in kosilnice na motorni pogon v garažah.
Ali prepoznate prve znake zastrupitve z ogljikovim
monoksidom?
Izpostavljenost veliki koncentraciji ogljikovega monoksida je izjemno škodljiva. Zelo pomembno je, ko10
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VIR: http://www.detektor-sistemi.si/ogljikov-monoksid.html (Detektor sistemi, d. o. o.)
Spoštovani vaščani!
Detektor CO-ja lahko naročite pri podjetju Detektor
sistemi, d. o. o., in sicer prek obrazca, ki ga boste dobili ob »gasilskem koledarju 2017«, ki vam ga bomo
prinesli pred novim letom.
UO PGD Godešič

Življenje na vasi
25 let samostojne Slovenije
Letos smo se spominjali 25-letnice samostojne
slovenske države. Slovesni razglasitvi, ki je bila
na Trgu republike v Ljubljani v sredo, 26. junija
1991, zvečer, je naslednje jutro sledila agresija
Jugoslovanske ljudske armade (JLA) na Slovenijo, ki
je trajala 10 dni. V enotah teritorialne obrambe (TO)
in policije, ki so se zoperstavile vojakom JLA, so
sodelovali tudi Godešani.
Enote loške TO so bile udeležene v bojih na letališču
Brnik, na mejnem prehodu Ljubelj, v Gornji Radgoni
in Lenartu na Štajerskem. Seznam Godešanov, ki so
bili vključeni v enote TO, je bil objavljen v zborniku
Godešič skozi tisočletje 1006–2006:
Kraji vojnega
delovanja
Marko Bečan

Letališče Brnik

Andrej Bertoncelj

Letališče Brnik, Gornja
Radgona

Stanislav Bertoncelj

Poveljnik območnega
štaba TO Škofja Loka

Zvonimir Časni

Ljubelj

Boštjan Debenc

Letališče Brnik

Boštjan Hafner

Ljubelj

Marko Hafner (Vincencov)

Letališče Brnik

Aleksander Igličar

Letališče Brnik

Anton Jevšek

Ljubelj

Dušan Krajnik

Štab TO v Ljubljani

Jurij Krajnik

Letališče Brnik

Miha Krajnik

Vezist v Škofji Loki

Stane Lenarčič

Voznik kombija

Franjo Podnar

Letališče Brnik, Gornja
Radgona

Andrej Starman

Varovanje štaba v Škofji
Loki

Matjaž Šimič

Letališče Brnik

Točne evidence o vpoklicanih niso na voljo, zato
vabim vse, ki niste navedeni, da mi to sporočite.
Poleg Godešanov, ki so bili vpoklicani v enote TO in
policije, je bilo veliko vaščanov aktiviranih tudi na
drugih področjih, med drugim kot dežurni v prostorih
krajevne skupnosti (KS).
V dneh osamosvojitvene vojne je Andrej Jenko
(Jekcov) nekatere dogodke posnel in jih s tem odvzel
pozabi. Posnel je praznovanje ob dnevu razglasitve
samostojne Slovenije, ki je bilo 26. junija 1991 ob
20. uri, na parku sredi vasi s posaditvijo lip v parku in
pred cerkvijo sv. Miklavža. Govornik na praznovanju
je bil Ciril Golar, tedanji predsednik sveta KS
Godešič, ki je nagovor začel z besedami: »Z veseljem,
ponosom in radostjo v srcu vam prinašam veselo
sporočilo o tem, da se je uresničil sen stoterih rodov
Slovencev, da postanemo samostojni in neodvisni v
svoji slovenski državi. Uresničitev tisočerih sanj je
za nas tako velik dogodek, da ga danes sporočamo
po vsem svetu.« Končal je z mislijo: »Želim vam
obilo korajže v prihodnjih časih, da bomo uspeli
pred svetom dokazati, da si svojo slovensko državo
zaslužimo bolj, kot o tem mislijo drugi.«
Na prireditvi je Jože Rant omogočil neposredni
prenos govora predsednika RS Milana Kučana
na državni proslavi v Ljubljani, ki ga je končal z
znanimi besedami: »Nocoj so dovoljene sanje. Jutri
je nov dan.« Po praznovanju se je razvilo spontano
prepevanje Godešanov ob igranju ansambla Jaz pa ti,
ki se je nadaljevalo pozno v noč v bifeju ŠD Kondor.
5. julija 1991 je Andrej posnel pogovor s Stanetom
Lenarčičem, ki je s svojim kombijem opravljal
prevoze za TO, in z nekaterimi godeškimi vojaki pred
osnovno šolo v Škofji Loki. Že po končani vojni je 18.
julija 1991 posnel pogovor s Stanetom Bertoncljem
(Aleševim), ki je bil v času vojne poveljnik TO v
Škofji Loki. Pogovor objavljamo v celoti:

Andrej Jenko: »Ocena poveljnika 35. Območnega
štaba TO Škofja Loka Staneta Bertonclja o udeležbi
V rezervno sestavo policije sta bila vpoklicana
naših fantov v TO in ostalih krajanov pri dežurstvu v
Marko Čarman in Vinko Krajnik (Dolinarjev).
KS ob napadu JLA na Slovenijo.«
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11

Življenje na vasi
Stane Bertoncelj: »Agresija JLA je povzročila in
je bila vzrok za maksimalno angažiranje vseh ljudi
v prostoru območja TO občine Škofja Loka. Moram
povedati, da je takrat vsak od Slovencev začutil,
da mora storiti svojo dolžnost, tako da so bile
mobilizacijske aktivnosti izpeljane stoprocentno, in
seveda v teh nalogah je bila angažiranost krajevne
skupnosti tudi maksimalna.
Zbrani ljudje v sami krajevni skupnosti so imeli nalogo
sporočati spremembe dogodkov v prostoru. Vsi tisti,
ki so bili pripadniki TO, so bili na nalogah v bojnih
enotah. Precejšnje število iz krajevne skupnosti je bilo
v tem smislu angažirano v sami krajevni skupnosti,
v civilnih strukturah narodne in civilne zaščite
približno 90, medtem ko v TO tudi veliko število. Naše
ljudi, naše krajane smo zaradi nalog, ki jih je TO
imela, angažirali na več področjih kot pomoč. Med
drugim so naši fantje šli branit agresijo na Ljubelju,
šli so zavarovat področje Brnika in bili poslani tudi
v področje Lenarta pri Mariboru. Na vso srečo se v
borbenih aktivnostih ni zgodilo nič tragičnega, tako
da ni bil nobeden ne ranjen in ne drugače poškodovan.
Morala naših fantov je bila maksimalna, angažiranost
stoprocentna in pa tudi miselnost, da branimo svoje,
je delovala non stop. Po povratku s teh področij in
pa s popuščanjem vroče, torej hude napetosti smo
začeli občasno spuščati fante na počitek, z njimi smo
delali na pouku spoznavanja novih orožij, ki smo jih
pridobili z zajemom iz skladišč JLA, tako da so enote
TO začele delovati tudi v šolskem smislu.
Torej, še enkrat bi rad rekel v grobem oceno:
maksimalna prizadevnost krajanov, ki niso bili
angažirani, kar prej nisem omenil, je bila tudi zelo
dobra, ljudje so nam maksimalno pomagali, veze so
bili odlične, sporočanja zelo dobra, skratka, imamo
veliko hudo šolo, ki si je najbrž ne želimo nikdar
več, da v kolikor bi bilo kdaj še kaj storjenega zoper
Slovenijo kot celoto, postanemo ljudje otep, snop in
ne sama bilka, ki nič ne pomeni, skratka, homogenost
je vedno izražena in potrjevana nič kolikokrat in želim
si, da takšna tudi ostane. Na koncu bi rad še čestital,
se zahvalil brez nepotrebnega priporočila, da če bo
še kdaj potrebno, pa še tako naprej. Hvala lepa.«

12
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Leta 1992 je bil na obisku Andrejev brat Lojze Jenko,
ki živi blizu Toronta v Kanadi. Imel je veliko željo,
da se sreča z Godešani, ki so sodelovali v enotah
TO. Srečanje, ki je posneto, je bilo 31. julija 1992 na
športnem igrišču pri bifeju ŠD Kondor.
Vsi navedeni videoposnetki imajo seveda izjemno
sporočilnost, tudi zato, ker mnogih ni več med nami.
Franca Bertonclja, Andreja Jenka, Gašperja Krajnika,
Franceta Krajnika, Janeza Križaja (Kr‘žajevega), Ane
Križaj (Poldetove), Tilke Križaj, da omenim samo
nekatere od njih. Z veseljem vam sporočam, da so
odslej vsi navedeni posnetki na ogled na godeški
spletni strani www.godesic.si (zavihek Foto/Video
– Video arhiv) in tako dostopni vsem Godešanom
doma in po svetu. Zahvala za objavo gre Pavli Jenko,
Andrejevi vdovi, ki je njihovo objavo pospremila z
besedami: »Andrej bi bil tega zelo vesel.« Vabim vas
k ogledu!
Aleksander Igličar

Življenje na vasi
Naše občestvo soseska Godešič v letu 2016
V nedeljo, 24. aprila 2016, so bili umeščeni novi
ključarji v župniji Reteče, ki jih je na predlog našega
župnika Branka Potočnika imenoval ljubljanski
nadškof Stanislav Zore. Za ključarje župnijske cerkve
v Retečah so bili imenovani Miha Jenko (Gorenja vas),
Štefan Jenko (Reteče) in Jože Štalec (Zgornja Senica),
za godeško cerkev pa Štefan Križaj in Aleksander
Igličar. Vsi ključarji, razen Aleksandra Igličarja, so
bili prvič umeščeni za ključarje. Ključarji skupaj z
župnikom skrbijo za gospodarsko poslovanje župnije
ter vzdrževanje in prenovo obeh cerkva. Na pobudo
župnika smo imeli v letu 2016 več srečanj, kar v
preteklih letih ni bilo v navadi. Osrednja pozornost
je bila namenjena razrešitvi nejasnega gradbenega in
predvsem finančnega stanja prenove župnijske cerkve
sv. Janeza Evangelista v Retečah. Poravnan je bil
finančni dolg do sestre pokojnega župnika Gregorja
Dolšaka, v teku pa so pogovori z arhitektom Markom
Mušičem o poravnavi odprtih finančnih terjatev.
Razplet pogovorov bo vplival tudi na nadaljnje načrte
prenove župnijske cerkve.

Župnik Branko Potočnik in jezuit Tomaž Podobnik pred
podobo Usmiljenega Jezusa (foto: Janez Bertoncelj)

ureditvijo tega prostora bi izboljšali tudi možnost
ogleda freske angelov z glasbili z začetka 14. stoletja,
ki je največji umetnostnozgodovinski biser godeške
cerkve. Kopija freske je od decembra 2015 na ogled v
stalni zbirki Narodne galerije v Ljubljani.

Zgornji del freske je bil leta 2012 restavriran, njen
spodnji del ob vhodu v cerkev pa še čaka na morebitno
Z imenovanjem ključarjev je bil dogovorjen tudi nov restavriranje. Zaradi vremenskih vplivov skozi dolga
način za naročanje zvonjenja za umrle vaščane stoletja je ta del freske že zelo obledel, njena figuralika
v godeški cerkvi. Ob smrti svojih sorodnikov se pa je praktično neprepoznavna. Te okoliščine in
morate za zvonjenje dogovoriti z župnikom Brankom umetnostni pomen freske za restavratorje pomenijo
Potočnikom, pri katerem tudi poravnate prispevek. velik strokovni izziv. Zaradi tega je bil za zaključek
Praviloma se za pokojnika zvoni šestkrat, za vsako strokovnega posveta društva restavratorjev in
zvonjenje pa je prispevek 8 evrov.
konzervatorjev Slovenije, ki je bil 27. oktobra 2016
v Škofji Loki, organiziran ogled godeške cerkve.
Po Markovi maši 25. aprila 2016 je jezuit Tomaž
Podobnik blagoslovil podobo Usmiljenega Jezusa
– Jezus vate zaupam, ki je odslej nameščena pred
stransko kapelo sv. Frančiška Ksaverija. Z njeno
blagoslovitvijo smo v godeški cerkvi obeležili sveto
leto usmiljenja, ki ga je papež Frančišek razglasil za
cerkveno leto 2016 z geslom »Usmiljeni kakor Oče«.
Na podružnični cerkvi sv. Miklavža na Godešiču v
letu 2016 niso bila izvedena večja vzdrževalna dela. V
letu 2017 načrtujemo zamenjavo klopi pod lipo pred
cerkvijo, ki smo jo novembra obrezali, in ureditev
prostora za korom, ki bi bil namenjen za hranjene
kipov, svečnikov in drugih pomembnejših predmetov
iz zgodovine godeške in tudi reteške cerkve. Z Restavratorka Anita Kavčič Klančar svojim kolegom predstavlja fresko pred vhodom v godeško cerkev
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Restavratorka Anita Kavčič Klančar, ki je restavrirala
zgornji del freske, je svojim kolegom predstavila potek
svojega restavriranja, predvsem možne poti ter načine
restavriranja spodnjega dela freske.
Pri sveti maši v nedeljo, 21. avgusta 2016, so bili
predstavljeni novi člani župnijskega pastoralnega
sveta (ŽPS) župnije Reteče. Nove člane so predlagali
farani, končni predlog pa je oblikoval župnik. V
ŽPS je 19 članov, od katerih so trije z Godešiča, in
sicer: Milena Igličar, Blaž Karlin in Bernarda Koželj.
Člani ŽPS skupaj z župnikom skrbijo za duhovne in
pastoralne dejavnosti v župniji.

Ob tej priložnosti je dolgoletni godeški ključar Vinko
Avguštin, st., za svoje delo prejel priznanje Nadškofije
Ljubljana. Poleg njega sta nadškofijsko priznanje
prejela Magda Drnovšek in Peter Bernard, Franc
Jelenc pa je prejel priznanje župnije Reteče.

V cerkvenem letu 20161 je bilo v godeški cerkvi sv.
Miklavža darovanih štiriindvajset (24) svetih maš,
kar je daleč največ v zadnjih letih. Poleg obletnih
in ustaljenih maš sta bili decembra 2015 darovani
pogrebni maši in maši ob sedmem dnevu smrti za
Tinko Bernard in Anico Vehar. Maja sta bili maši
ob sedmem dnevu smrti za Tilko Križaj in Maro
Avguštin, junija pa za Petra Starmana. Konec avgusta
V nedeljo, 25. septembra 2016, je bila v župnijski in v začetku septembra sta bili pogrebni maši in maša
cerkvi v Retečah zunanja slovesnost ob 40-letnici ob sedmem dnevu smrti za Filipa Ranta, oktobra maša
izgradnje sedanje cerkve, ki jo je načrtoval arhitekt ob sedmem dnevu smrti za Petra Bobnarja, novembra
Oton Jugovec. Sveto mašo, ki je bila popoldne, ob 15. pa za Marinko Košir. Junija je bila poročna maša Ane
uri, je daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore ob Križaj in Gašperja Vidica.
somaševanju domačega župnika Branka Potočnika,
nekdanjih župnikov župnije Reteče Draga Markuša V preteklih letih je bilo v godeški cerkvi opravljenih
(zdaj župnik župnije Čemšenik, Zagorje ob Savi) tudi nekaj svetih krstov. V skladu z usmeritvami
in Štefana Pavlija (zdaj župnik župnije Kresnice pri nadškofije župnik Branko Potočnik krste opravlja le
Litiji), dekana dekanije Škofja Loka Simona Fortune, v župnijski cerkvi v Retečah, kjer sta krstni kamen in
gvardijana loškega kapucinskega samostana br. Jožka najsvetejši v tabernaklju.
Smukavca in nadškofovega tajnika Boštjana Prevca.
Pri pridigi je nadškof Zore poudaril, da si moramo V imenu župnika Branka Potočnika in obeh godeških
verniki najprej prizadevati, da gradimo živo Cerkev ključarjev se iskreno zahvaljujem vsem, ki skrbite
med nami. Če bosta med nami vladali Božja ljubezen za urejenost našega svetišča in lepo bogoslužje.
in dobrohotnost, bo tudi izgradnja cerkve kot Hvala dolgoletnemu ključarju Vinku Avguštinu, st.,
zgradbe lažje uresničljiva. Pridiga nadškofa je v celoti (imenovan je bil leta 1974) za vse njegovo delo in skrb
objavljena v posebnem prispevku.
za godeško cerkev. Hvala Danici Bertoncelj za krasitev
in čiščenje cerkve ter ženam, ki so pred godeškim
žegnanjem temeljito očistile cerkev. Hvala Jerneji in
Tonetu Jevšku za vzdrževanje ribnika ob cerkvi. Hvala
pritrkovalcem, pevcem, bralcem beril, ministrantom.
Hvala za vse vaše darove, ki jih darujete ob mašnih
darovanjih, pušicah in drugih priložnostih. Hvala tudi
za vse vaše molitve za skupno dobro in vse dobre misli.
Želim vam blagoslovljene božične praznike, v novem
letu pa obilo zdravja, sreče in notranjega miru.
Aleksander Igličar,
ključar godeške cerkve
Maša ob slovesnosti 40-letnice izzgradnje sedanje cerkve
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Cerkveno (liturgično) leto se začne s prvo
adventno nedeljo konec novembra in konča z nedeljo
Kristusa, Kralja vesoljstva.

Življenje na vasi
Pridiga nadškofa Stanislava Zoreta pri sveti maši ob
slovesnosti 40-letnice cerkve v Retečah
NEDELJA, 25. SEPTEMBRA 2016
Dragi gospod župnik Branko, dekan Simon, nekdanja
župnika Drago in Štefan, dragi ministranti, dragi
pevci, zvonarji, dragi drugi bogoslužni sodelavci,
spoštovani gospod župan, narodne noše, gasilci, dragi
bratje in sestre,
vesel sem, da lahko skupaj praznujemo to
štiridesetletnico posvetitve vaše cerkve. To je razlog
za praznovanje. Razlog za praznovanje zaradi tega,
ker najprej obhajamo hvaležnost za tiste med vami, ki
ste takrat, ko se je ta cerkev gradila v sedanji obliki,
pri tem sodelovali. Vem, da vas je nekaj takšnih;
hvaležnost za tiste, ki so se iz te cerkve preselili v
zmagujočo oziroma zmagoslavno cerkev, pa so takrat
morda veliko sodelovali pri tem, da je cerkev med vami
zrasla in dobila svojo obliko. Veselimo se tudi tistih,
ki danes v tej cerkvi oblikujejo in živijo svojo vero in
bodo Cerkev, živo Cerkev, živeli v prihodnjih letih in
desetletjih. Za vse smo hvaležni v tem trenutku. Za vse
Bogu izrekamo zahvalo in vse izročamo Bogu, da bi
mogli vsak na svojem mestu biti to, kar Bog pričakuje
od nas.
Ne bom govoril o zgodovini te cerkve, čeprav je
zanimiva, zanimiva v svojem nastajanju in zanimiva
v tem, koliko ovir je bilo treba premagati zato, da so
dobili vsa dovoljenja – in kako so ljudje stopili skupaj,
kako so dali čas, moči, kako so združevali sredstva in
kako so združevali povezanost z Bogom. Najprej so
porušili tisto, kar je bilo treba porušiti po načrtih,
da so potem zgradili to svetišče, v katerem se zbirate
danes.

koliko stavb po Sloveniji danes postaja zapuščenih. Ko
umre človek, zaklenejo tudi vrata domačije. Nekoč so
tu živeli ljudje, obdelovali zemljo, se ljubili, se prepirali
in delali, skrbeli za otroke, skrbeli za družino, ampak
to je preteklost. Ta cerkev, dragi bratje in sestre, pa ni
prazna in zapuščena in v tem je njena lepota. Vsebine
tej cerkvi ne dajejo zidovi, vsebino tej cerkvi daje živa
Cerkev. Beseda cerkev namreč pomeni sveti zbor.
Beseda cerkev ne pomeni najprej stavbe, v kateri
se zbira občestvo. Beseda cerkev najprej pomeni
občestvo, ki se zbira kjer koli. In to občestvo bi se
lahko zbralo pod vaško lipo ali pa na skednju in to
bi bila Cerkev. In to Cerkev oblikujte, ljubosumno jo
oblikujte, z ljubeznijo jo oblikujte. Vesel sem, da skrbite
za to cerkev, za to stavbo, za Božjo hišo med vami, da
to, kar so vaši predniki zaupali vaši skrbi, ohranjate in
po svojih močeh in možnostih krasite, da bo vedno
lepša, da bo zares vaša, da bo postala moja; moja v
lepem in plemenitem pomenu besede, ne nekaj, kar si
prisvajam, ampak nekaj, kjer se počutim doma.

Še bolj sem pa vesel, da skrbite za živo Cerkev. Tam
namreč prebiva Bog. Gorje, če bi bil v tej cerkvi Bog
zapuščen, tabernakelj zapuščen, da bi večna luč svetila
v prazno. Gorje! In zato hvala, da ste živo občestvo,
ki v tej stavbi, v tej hiši, v tej hiši Božji moli, obhaja
zakramente, daruje sveto mašo, krščuje svoje otroke
in se poslavlja od svojih pokojnih, da v tej cerkvi
živite svoje krščansko življenje. In na kakšen način
naj živo občestvo postaja prostor živega Boga?
Najprej na ta način, da v vsakem izmed vas prebiva
Bog. Prebivališče Boga je namreč človekovo srce.
Po svoji podobi ga je ustvaril, po Božji podobi ga je
ustvaril. Ne nekje v preteklosti, ne na začetku Svetega
V pozdravnih besedah, za katere se zahvaljujem, pisma. Vsak izmed nas je ustvarjen po Božji podobi.
je gospod rekel, da morda ta cerkev ni tako lepa, In Cerkev se gradi najprej s tem, da vsak izmed nas
kakor bi si želeli. Veste, tudi najlepša cerkev na tem odkrije to Božjo podobo sam v sebi, da se jo začne
svetu – najbolj veličastna cerkev na svetu – lahko zavedati, da se jo začne veseliti in da je vedno bolj
postane zgolj spomenik, zgolj muzej; muzej nekega hvaležen zanjo. Potem Cerkev gradimo s tem, da
časa, muzej vere v preteklih stoletjih. Tudi najbolj Božjo podobo odkrivamo drug v drugem. Ne vem, vi
veličastna katedrala na tem svetu se lahko spremeni v možje in žene, ali ste že kdaj pogledali drug drugemu v
to, kar je Nietzsche imenoval grob mrtvega Boga, kajti obraz, morda drug drugemu v srce pod tem vidikom.
nazadnje je cerkev samo stavba in vemo, koliko hiš, Na kakšen način je Bog upodobil samega sebe v moji
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ženi, v mojem možu in se podaril meni. Ne gledamo
se samo s temi zemeljskimi očmi, ampak da se
pogledamo drug drugega tudi skozi Božje oči, skozi
nebeške oči. Cerkev bo rasla na ta način, da boste
starši na svoje otroke pogledali kot na tiste, v katerih
se je upodobil Bog. Res je, rodili so se, spočeli so se iz
vajine ljubezni. Ampak Bog je v tistem trenutku rekel:
»Bodi!« In je v tvojega otroka položil svojo podobo.
Ali znamo v svojih otrocih odkrivati Božjo podobo? Si
predstavljate, dragi bratje in sestre, kakšno občestvo,
kako tesno občestvo ljubezni, povezanih med seboj, bi
postali, če bi gradili Cerkev na ta način, da bi se začeli
drug drugega sprejemati in videti kot Božji dar, kot
Božjo podobo.
Močno pa nam govori o tem, kako graditi Cerkev,
današnja Božja beseda, predvsem ta Jezusova prilika
o bogatinu in ubogem Lazarju, ki je ležal ob vratih
bogatinove hiše in so mu samo psi delali družbo. Pa
ne bi govoril o bogastvu in revščini, čeprav tudi to
zahteva pozornost, besedo in dejanja. Ampak bolj o
odtujenosti. Problem tega bogatina ni bilo njegovo
bogastvo. Njegov problem je bil, da je začel živeti samo
še v svojem svetu. Nikogar več ni bilo. Dan na dan se je
sijajno gostil, oblačil se je v mehka in pisana oblačila.
In to je bil ves njegov svet. Zunaj tega sveta ni bilo nič.
Ko bi tistega reveža pri vratih vsaj brcnil kdaj pa kdaj,
da bi mu pokazal, da ga je opazil, ampak ga tudi opazil
ni. Šel je mimo, kot da ga ni. To je tisto nasprotje
tega, kar sem povedal prej. Gledati drug v drugem
Božji dar, Božjo podobo ali pa ne opaziti drugega.
In ta nevarnost ne opaziti drugega je danes navzoča
v našem svetu. Ne samo v velikem svetu, ne samo v
poslovnem svetu, v svetu izkoriščanja, ustvarjanja
dobička in istočasno ustvarjanja revežev. Ne. To je
lahko navzoče v družini. Ali smo dovolj tankočutni,
da zaznamo, kako živi človek ob meni, kako utripa
njegovo srce, česa se morda boji? Če tega ne zaznamo
v družini, do sozakonca ali do otrok, to pomeni, da
živim odtujeno, da živim v svojem svetu, v svetu
tega bogatina, obdan s tančico in škrlatom. In zunaj
mojega sveta so ljudje, ampak ne vem, kako živijo.
Ali vem, kaj se dogaja z našimi sosedi? Ali je morda
v naši župniji kdo, ki mu delajo družbo samo psi, ki
je osamljen, ki je zapuščen, ki je morda bolan, morda
je ljudomrznež? Ali je v mojem, v kristjanovem srcu
tudi ta človek? Ali imam morda drobtinico svojega
življenja tudi zanj? Ali imam morda Zdravo Marijo
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zanj? Ali imam morda dober dan zanj, ko ga srečam?
Če bomo na ta način zaživeli iz Boga in se srečevali
med seboj, da med nami ne bo odtujenosti, da ne
bomo živeli vsak v svojem svetu, potem bo Cerkev, ki
se bo zbirala v tej hiši, v resnici živa Cerkev. In Jezus
Kristus, ki se vam bo dajal v besedi, Jezus Kristus, ki
se vam bo dajal v evharistiji, Jezus Kristus, ki se vam
bo dajal v odpuščanju grehov, ta Jezus Kristus se bo
dotaknil vsakega človeka, ki ga boste srečali. In ta hiša
bo vedno bolj polna. Ko bodo ljudje začutili, da iz te
hiše prihajajo kristjani, ki v Božjem imenu ljubijo,
ki ljubijo vsakega človeka, bodo začeli prihajati v to
hišo, ker vsi potrebujemo ljubezen, vsi potrebujemo
sprejetost, vsi potrebujemo človeško toplino in Božjo
bližino.
Tako, dragi bratje in sestre, gradite to Cerkev. In
potem boste poskrbeli za to stavbo mimogrede. In
poskrbeli boste za brate in sestre, pa ne mimogrede,
pač pa z vsem srcem in vso ljubeznijo. In hvala vam
za to. Amen.
Z zvočnega posnetka prepisal župnik Branko Potočnik

Nadškof Stanislav Zore

Življenje na vasi
Obeležje zobozdravniku prof. dr. Jožetu Rantu v
Aleji zaslužnih Ločanov
V petek, 15. aprila 2016, je bilo v Aleji zaslužnih
Ločanov v Šolski ulici v Škofji Loki slavnostno odkritje
doprsnega obeležja godeškemu rojaku zobozdravniku
prof. dr. Jožetu Rantu, Rudarjevem dohtarju. Pobudo
za postavitev obeležja sta podala Muzejsko društvo
Škofja Loka in Inštitut za zgodovino medicine,
Medicinska fakulteta v Ljubljani. Spominsko obeležje
je delo akademskega kiparja Metoda Frlica, ki je
izdelal tudi preostalih deset obeležij v aleji.
Slavnostni govorniki so bili mag. Miha Ješe, župan
Občine Škofja Loka, dr. Zvonka Zupanič Slavec,
predstojnica Inštituta za zgodovino medicine, mag.
Aleksander Igličar, predsednik Muzejskega društva
Škofja Loka, in sin Andrej Rant, zobozdravnik. V
kulturnem programu so nastopili člani veteranske
tamburaške skupine Bisernica iz Reteč, odkritja pa
so se udeležili tudi člani društva Rovtarji, smučanje
in kolesarjenje po starem, in lovci iz loških lovskih
družin.

Akademski kipar Metod Frlic, župan mag. Miha Ješe,
dr. Zvonka Zupanič Slavec. mag. Aleksander Igličar in
zobozdravnik Andrej Rant ob otvoritvi obeležja

Jože Rant se je rodil 15. aprila 1896 pri Rudarju na
Godešiču, kot najmlajši, šesti otrok očetu Mihu in
mami Katri, rojeni Šifrer. Na mestu njegove rojstne
hiše je danes nova hiša, na kateri je Rantov doprsni
kip, delo akademskega kiparja Toneta Logondra,
ki so ga postavili Godešani leta 1986 ob 90-letnici
njegovega rojstva.

Po prvih letih ljudske
šole v Retečah je oče
nadarjenega sina vpisal v
deško šolo v Škofji Loki,
šolanje pa je nadaljeval
na gimnaziji v Kranju in
Novem mestu. Spomladi
1915 je bil kot 19-letni
fant mobiliziran v avstroogrsko vojsko in vključen
v 7. kranjski lovski
bataljon. Bojeval se je
na soški in kasneje na
dr. Jože Rant
tirolsko-koroški fronti,
kjer je bil na veliki šmaren
leta 1916 hudo ranjen. Zadelo ga je šest šrapnelov
italijanske mine, ravno ko je reševal dva ranjenca. Po
daljšem zdravljenju v bolnišnici v Pragi so ga poslali v
štab generala Borojevića.
Na odločitev za študij medicine so nedvomno vplivale
izkušnje z ranjenci in mrtvimi soborci na fronti ter velik
zgled strica dr. Janeza Šifrerja, vojaškega zdravnika z
generalskim činom ter funkcijo načelnika sanitetnega
korpusa avstro-ogrske vojske. Študij medicine je začel
oktobra 1918 v Gradcu, nadaljeval v Zagrebu, oktobra
1921 pa se je vpisal v peti semester medicine na
Dunaju, kjer je oktobra 1923 promoviral. Ker doma
niso imeli zadosti sredstev za njegov študij, se je na
Dunaju preživljal s seciranjem trupel in dve leti skoraj
ni užil toplega obroka. Za vsak groš je preračunal, za
kaj ga bo porabil. Znana je prigoda, ko je na poti na
predavanje beraču na cesti dal zadnji groš, ki ga je
imel za žemljo. »Ta je res potreben pomoči, jaz se bom
že kako znašel,« si je mislil. Bog mu je hitro povrnil
njegovo dobroto, saj ga je po predavanju poklical
dekan in mu povedal veselo novico, da je prejel
Knafljevo štipendijo za odlične kranjske študente.
Po dveletnem sekundariju v Ljubljani je februarja
1926 v Škofji Loki odprl zasebno zdravniško
ordinacijo v nadstropju »Balantovega magacina«, ki
je stal na mestu sedanje pošte. »Rudarjev dohtar«, kot
so ga mnogi klicali, je bil pacientom na voljo ves dan,
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razen če je na terenu obiskoval bolnike ali porodnice. delovanje je ves čas gmotno podpiral. Bil je ustanovni
Ob vsakem letnem času ter vremenu in tudi ponoči je in častni član društva. Kot amaterski arheolog je
hodil z vozom k bolnikom v loške hribe in obe dolini. dal pobudo in finančno podprl izkopavanja gomil
v Godeških Dobravah v letih 1936 in 1938, ki jih je
Bolj kot splošna me- vodil kustos Rajko Ložar. Bogate najdbe z grobišč
dicina sta ga zanimala železne dobe je leta 1939 podaril novoustanovljenemu
zdravljenje poškodb Loškemu muzeju, kjer so na ogled še danes. S
čeljusti in pravilna rast profesorjem Francetom Planino sta leta 1956 gomilna
zob, zato je jeseni 1926 grobišča tudi kartografirala. Loškemu muzeju je
začel s specializacijo iz kasneje podaril tudi nekaj starih listin in nagačenih
stomatologije na duna- živali, med drugim medveda.
jskem
zobozdravstvenem inštitutu in jo Že pred drugo svetovno vojno se je začel ukvarjati z
zaključil
novembra numizmatiko in bil po vojni ustanovni član, dolgoletni
1928. Postal je prvi predsednik in kasneje častni član Numizmatičnega
oralni čeljustni kirurg društva Slovenije.
na Slovenskem in v
Škofji Loki odprl prvo Oktobra 1941 se je pridružil Osvobodilni fronti. V
zobozdravstveno ambulanto. Njegov prijatelj profe- Ljubljani je organiziral mrežo odpora zobozdravnikov
sor France Planina je v nekrologu ob njegovi smrti ter zbiranje sanitetnega materiala in zdravil. V svoji
leta 1972 zapisal: »Mnogi Ločani se ga spomnijo kot ordinaciji in sanatoriju Emona je oskrboval in zdravil
zdravnika, ki ni delal razlike med revnimi in bogatimi ranjene partizane. Od oktobra 1944 do aretacije aprila
in je vsakemu rad pomagal, svoja dobra dela in svojo 1945 je vodil zdravniški odbor OF v Ljubljani.
plemenito osebnost pa je skrival za navidezno trdoto.«
Julija 1945 je bil dr. Jože Rant s strani slovenske
Škofja Loka je za ambicioznega dr. Ranta kmalu vlade imenovan za prvega profesorja stomatologije
postala premajhna za uresničitev poklicnih z nalogo ustanovitve stomatološke klinike in
zobozdravniških ciljev in maja 1933 je skupaj s fakultete, kar mu je s sodelavci uspelo, čeprav so začeli
kolegoma dr. Savom Pircem in dr. Josipom Tavčarjem praktično iz nič. Prva klinika je bila odprta že leta
odprl najmodernejšo zobno ordinacijo v na novo 1946, potem ko so adaptirali nekdanjo vilo upravnika
zgrajenem nebotičniku v Ljubljani. Nabavil je prvi ljubljanske bolnice. Leta 1952 je Rant prepričal oblasti
zobni rentgen v takratni Jugoslaviji in imel jasno o nujnosti gradnje nove klinike in dobil začetni kapital.
vizijo potrebnega razvoja zobozdravstva, vendar pri Da mu ta ne bi zapadel, je leta 1953 s sodelavci ponoči
predvojnih oblasteh ni našel razumevanja. Tako je požagal platane in začel z gradnjo nove klinike, ki je
13 let brezplačno in z lastnim materialom opravljal bila odprta leta 1954.
čeljustne operacije.
Predstojnik Stomatološke klinike je bil 19 let, v letih
V Škofji Loki se je dr. Rant zelo dejavno vključeval 1950 do 1954 je bil dekan Stomatološke fakultete
v družabno življenje. Bil je med najbolj dejavnimi v Ljubljani in prorektor Medicinske visoke šole, ki
telovadci in voditelji Sokola, planinec, lovec, športnik se je kasneje preimenovala v Medicinsko fakulteto
in eden prvih smučarjev na Loškem. Leta 1928 je bil v Ljubljani. Objavil je veliko strokovnih člankov in
med soustanovitelji lovske podružnice za Gorenjsko, poljudnih člankov z drugih področij. Leta 1970 je
kasneje ustanovni in častni član lovskih družin izdal učbenik Čeljustna in zobna ortopedija, ki je še
Škofja Loka, Križna Gora in Sorško polje. Dolga leta danes osnovni temelj znanja preventivne in kurativne
je bil član nadzornega in upravnega odbora Okrajne ortodontije.
hranilnice in posojilnice Škofja Loka.
Novembra 1936 je bil član pripravljalnega odbora za Rantova izjemna zasluga je, da mu je leta 1948 uspelo
ustanovitev Muzejskega društva Škofja Loka, katerega dokazati, da je za ortodontsko zdravljenje pomembna
18
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Življenje na vasi
preventivna dejavnost za preprečevanje kariesa in
paradontoze. Dosegel je, da je bilo ortodontsko
zdravljenje vključeno v plačilo zdravstvenega
zavarovanja. Leta 1945 je ustanovil Društvo
zobozdravstvenih delavcev Slovenije, s čimer je
združil prej sprte profile zobozdravstvenih kadrov –
zobozdravnike, zobotehnike in zobne asistentke – in
ustvaril društveni strokovni časopis Zobozdravstveni
vestnik. Društvu je predsedoval 16 let in bil nato
imenovan za častnega predsednika.

erozijo zaradi poseka zmanjšalo že tako tanko plast
humusa.
Dr. Jože Rant je bil človekoljub širokega srca in
duha. Ljudem je pomagal v vseh pogledih – od tega, da
je revežem delal zastonj, plačal jim je celo zdravila, do
uslug svojim sovaščanom. Odpovedal se je dediščini
v korist svoje sestre, vdove Rudarjeve Ane, in bil
skrbnik vsem njenim šestim otrokom, ki jih je dal v
uk in šolanje. Gmotno je podpiral mlade nadarjene
umetnike, med drugim kiparja Toneta Logondra.

Za svoje delo je bil dr. Rant nagrajen s številnimi
priznanji in odlikovanji, kot sta red dela in red Obeležje dr. Jožetu Rantu v Aleji zaslužnih Ločanov
zasluge za narod z zlato zvezdo, in s Kidričevo nagrado je spomenik borb, odrekanj, sanj in vizij, ki jih je
za življenjsko delo na področju znanosti.
uresničil. Več za druge kot zase. V življenju se je držal
načela: »Ne, kar mora, to, kar zmore človek storiti, je
Leta 1939 se je poročil in z ženo Vido sta imela dolžan.« Godešani smo lahko ponosni, da sta v Aleji
sina Jožeta, jedrskega fizika, in sina Andreja, ki je zaslužnih Ločanov od skupaj enajstih obeležij kar dve
šel po očetovih stopinjah in postal zobozdravnik. posvečeni našima sovaščanoma – Antonu Hafnerju
Kljub življenju in delu v Ljubljani je dr. Rant vse svoje - Vincencovemu, vodji upora vojakov v Judenburgu
življenje ostal globoko navezan na rodne kraje. Kot maja 1918, in zobozdravniku dr. Jožetu Rantu.
strasten lovec je najraje »jagal« v domačih gozdovih
in na poljih. Bil je eden prvih naravovarstvenikov.
Aleksander Igličar
Leta 1967 je preprečil posek gozdov na Sorškem polju,
kar bi ogrozilo podtalnico in pitno vodo ter z vetrno
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Večer na vasi
Na kresni večer, 23. junija 2016 je pred cerkvijo potekal
Večer na vasi – tokrat že petnajsti po vrsti. Na ta dan
se spominjamo dogodkov izpred 25 let, ko je naša
mala podalpska država Slovenija postala samostojna
država.
Letos nam je za razliko od preteklih let vreme ostalo
naklonjeno in smo lep junijski večer lahko preživeli
na prostem.
Vse prisotne so nagovorili Matjaž Krajnik, predsednik
KS, župan mag. Miha Ješe in mag. Aleksander Igličar.
Skozi kulturni program so nas popeljali učenci Pevski zbor OŠ Reteče
podružnične šole Cvetka Golarja iz Reteč, in
sicer pevski zbor pod vodstvom Špele Ferle,
posebej pa so se nam predstavili tudi učenci 2.
razreda s pesmico in učenci 5. razreda s skečem.
Nekaj skladb so nam zaigrali tamburaši tamburaške
skupine Bisernica pod vodstvom Janeza Krmelja, za
zaključek prireditve in veselo vzdušje po njej pa so
poskrbeli člani ansambla Kerlci.
Program je oblikoval Blaž Karlin, prireditev pa je
povezovala Eva Krajnik.
Matej Novinec

Tamburaška skupina Bisernica

Učenke 5. razredda

Učenci 2. razreda
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Matjaž Krajnik

mag. Miha Ješe

mag. Aleksander Igličar

Življenje na vasi

Ansambel Kerlci

Večer na vasi je bil kar dobro obiskan

Godeške hudobe
Godeške hudobe smo se že tretje
leto zapored udeležile prireditev
Noč parkeljnov v Goričanah,
Ognjenega spektakla v Podkorenu,
svetomartinskega
Krampuslaufa
na Hrvaškem in popolnoma nove
prireditve, ki je potekala na Kanalu
ob Soči. Na vseh prireditvah smo
doživeli precejšen uspeh. S strani
organizatorjev vseh prireditev
smo namreč prejeli tako pohvale
kot zahvale za udeležbo. Ekipa
Godeških hudob se je letos okrepila
z novimi člani, zato smo bili na
dogodkih bolje organizirani in
dobro pripravljeni. Seveda nas
ni nikoli dovolj, zato vabimo vse
nadobudne, da se nam pridružite.
Najdete nas tudi na Facebooku, kjer
sprejemamo prijave.
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Vrtec Škofja Loka
Skupina Tinka Tonka, Oddelek v Retečah

Ko v skupini Tinka Tonka po hrani zadiši ...
V letošnjem šolskem letu je v naši skupini 21 otrok, ki
so stari od 3 do 6 let. Dvanajst otrok je v skupini od
lanskega leta, štirje otroci so premeščeni iz drugih enot
Vrtca Škofja Loka, pet otrok pa je v mesecu septembru
prvič vstopilo v vrtec. Letos sta v našem oddelku tudi
novi pedagoški delavki – Veronika in Mojca.

igre usvajajo nove veščine in spretnosti. Tako jih že od
malih nog neizmerno privlači kuhinja in vse, kar se dogaja
v njej. Zato je smiselno, da otroke vključujemo v proces
pripravljanja hrane (npr. mešanje sestavin, razbijanje
jajc, dodajanje sestavin, rezanje in ribanje zelenjave ...)
in jim s tem omogočimo, da spoznajo različne vrste,
oblike in stanja živil ter njihov pomen za rast in razvoj.
››Zdrav« odnos do hrane in prehranjevanja bodo na ta
način pridobili spontano, kar sami od sebe.
ZAKAJ JE DOBRO, DA OTROCI
SODELUJEJO PRI PRIPRAVI HRANE?

»Vse, kar moram vedeti o tem, kako je treba živeti,
kaj je treba početi in kakšen moraš biti, sem se naučil
že v vrtcu.
Modrost me ni čakala na vrhu šolanja,
ampak v peskovniku na otroškem igrišču.
Tam sem se naučil tole:
vse deli z drugimi,
igraj pošteno,
ne tepi ljudi,
vsako stvar vrni tja, kjer si jo našel,
počisti za seboj,
ne jemlji stvari, ki niso tvoje,
opraviči se,
če koga prizadeneš,
preden začneš jesti, si umij roke …«
(Masaru Ibuka)

• otrok, ki sodeluje pri pripravi hrane, jo bo zelo
verjetno z večjim veseljem pojedel;
• kuhanje, pri katerem sodelujejo otroci in starši,
družino povezuje in krepi njene vezi;
• z učenjem kuhanja otrok hkrati spoznava pomen
zdravega prehranjevanja;
• med kuhanjem si otroci širijo besedni zaklad in
večajo matematično znanje (npr. štejejo, tehtajo)
ter razvijajo ustvarjalnost;
• s kuhanjem se otrok uči skupinskega dela in
razdelitve vlog, kar mu bo koristilo pozneje v
življenju;
• kuhanje spodbuja razvoj otrokovega mišljenja.
Med kuhanjem otroci živila razporejajo,
analizirajo, klasificirajo in primerjajo. Razvija se
tudi problemsko učenje, ko morajo iz določenih
živil, glede na dana navodila, pripraviti obrok;
• kuhanje je tudi odlična priložnost za razvijanje
otrokovih motoričnih spretnosti. Ko otroci
gnetejo, oblikujejo in mešajo, razvijajo hkrati
grobo in fino motoriko. Koordinacija med očmi
in kontrolo mišic pa se razvija, ko režejo, zlivajo,
merijo in lupijo živila.

Naloga odraslih je, da otrokom omogočimo, da so
samostojni, jim zaupamo in pustimo, da so aktivni
V predšolskem obdobju otroci radi raziskujejo, udeleženci pri določenih opravilih (npr. mazanje
opazujejo, odkrivajo, spoznavajo in se nenehno učijo. kruha, priprava mize za obrok, priprava namaza ...).
Otroci so mali raziskovalci, ki se radi učijo o svetu, ki V naši skupini smo se v mesecu septembru skupaj z
jih obdaja. Radi odkrivajo nove stvari in s pomočjo
22
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Z njuno pomočjo bomo
skrbeli za svoje zdravje,
skušali uživati raznovrstno hrano, pripravljali
pa bomo tudi različne
jedi iz zelenjave in
sadja, ki zraste na naši
dvignjeni gredici oziroma
sadovnjaku.
Na dvignjeni gredici
so zrasle maslene
buče. V dogovoru
s kuharico smo z
otroki za kosilo
skuhali
bučkino
juho, za sladico smo
pripravili jabolčno
V želji, da bi otroci raziskovali, odkrivali, spoznavali
pito in dinozavrovo
in se aktivno učili, smo
pito iz pirine moke,
sodelovali v natečaju
pekli smo različne
»Zdravi junaki so
vrste
piškotov,
korenjaki«, v okviru
naredili dinozavrov
katerega smo zašili
namaz. Otroci zelo
maskoti, ki so ju otroci
radi sodelujejo in
poimenovali Zdravko
pomagajo.
Tudi
in Zdravka.
sami izražajo želje,
kaj bi lahko skuhali,
Skupaj smo zapisali
opozarjajo, kaj je zdravo in s katerim živilom lahko
tudi pesem:
nadomestimo določeno živilo, ki je bolj zdravo.
otroki dogovorili o nalogah pomočnikov, ki pomagajo
pri posameznih obrokih in opravilih. Skupaj smo
oblikovali tudi BONTON PRI MIZI in ga predstavili
na plakatu. Otroci si pri zajtrku samostojno mažejo
namaze, starejši so pozorni do mlajših in jim
pomagajo.

ZDRAVKO IN ZDRAVKA
ZDRAVKO IN ZDRAVKA
SKRBITA ZA NAS,
DA ZDRAVJE
SPREMLJA NAS.
ZDRAVKO IN ZDRAVKA
SKRBITA ZA NAS,
DA JEMO ZDRAVO
ZA VESELJE IN ZABAVO.
ZDRAVKO IN ZDRAVKA
SKRBITA ZA NAS,
DA NAŠI ZOBJE
BLEŠČIJO SE VSAK DAN.

Z otroki se ob rezanju in pripravi hrane pogovarjamo
o nevarnostih, jih opozarjamo na pazljivost in
strpnost. Ob različnih situacijah se učimo, kako si
lahko pomagamo, kako in na kakšen način lahko
rešimo nastali problem.
Dobrave | december 2016
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se pogovarjamo o reciklirani hrani – pripravi jedi iz
hrane, ki nam ostane.
Radi bi povabili tudi krajane, da nam pomagajo pri
iskanju receptov. Tako nam lahko recepte jedi, ki so
jih kuhali naši predniki, ali pa recepte za reciklirane
jedi posredujete na naš e-naslov: vrtec-sl.retece@
guest.arnes.si.
Recepte jedi, ki jih bomo skuhali, bomo zbrali v svoji
kuharski knjigi.
Pozno jeseni smo na našo dvignjeno gredico posadili
zimsko solato in kodrolistni ohrovt. Pridelano
zelenjavo bomo uporabili za pripravo solat in juh v
pomladanskih mesecih.
V sodelovanju s starši in starimi starši iščemo
recepte jedi, ki so jih pripravljali naši predniki, in

Izdelki otrok iz vrtca
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Strokovne delavke v oddelku:
Jana Podobnik Kožić, vzgojiteljica,
Veronika Švigelj, pomočnica vzgojiteljica,
Mojca Strasner, pomočnica vzgojiteljica.
Prispevek pripravila:
Jana Podobnik Kožić

Mladi
Dodatne vsebine na podružnični šoli
Interesne dejavnosti so pomemben del vseživljenjskega
učenja. Šola jih organizira z namenom, da bi učencem
omogočila odkrivanje in razvijanje interesov. S tem
učence navajamo na zdravo preživljanje prostega časa.
V interesne dejavnosti se vključujejo prostovoljno,
šola pa jim omogoča, da čas preživljajo v prijetnem
in sproščenem vzdušju. S pomočjo mentorjev
pridobivajo dodatna znanja in veščine.
Vsako leto ponudimo dejavnosti na različnih
področjih, tako da lahko vsak učenec najde nekaj
zase. Letos pokrivamo športno, ustvarjalno, glasbeno,
računalniško, ekološko, jezikovno in logičnomatematično področje. Na začetku šolskega leta
svetujemo, da si učenci izberejo eno do dve dejavnosti,
a se vedno izkaže, da radi obiskujejo različna področja,
zato se pogosto vpišejo na več dejavnosti.

raziskovanje narave in ustvarjalnice. Ponujamo tudi
možnost priprave na tekmovanja in poglabljanje
znanja angleščine in računalništva.
Vsako leto se trudimo dodati kakšno novost na
področju preživljanja prostega časa. Tako razmišljamo
že za prihodnje leto. Naša želja je popestriti zunanje
otroško igrišče s senzorno potjo. Naš cilj je, da v
spomladanskem času začnemo preurejati del igrišča
v pot, ki bo krepila otroške čute in omogočala
sproščanje v naravni senci, ob dišavah zelišč, na
različnih naravnih materialih … Naravno okolje je
najboljša izkušnja pri spoznavanju in spodbujanju
čutnih zaznav. Ni dovolj, da samo vidimo in slišimo,
moramo tudi začutiti. To nalogo smo si zadali v obliki
šolskega projekta, saj želimo, da igrišče popestrimo
skupaj z učenci. Vsak razred bo pripravil in uredil del
poti. Zbiranje naravnega materiala (kamenje, lubje,
les …) že poteka, saj projekt želimo izpeljati s čim
manj stroški. Radi bi dokazali, da lahko tudi s svojimi
rokami in pridnostjo veliko dosežemo. Če ima kdo od
bralcev tega prispevka kakšno idejo ali je pripravljen
sodelovati, je dobrodošel, da se nam pridruži.

V ospredju je šport. Veseli smo, da je v projekt Zdrav
življenjski slog vključena večina učencev. Letos smo
na pobudo staršev vpeljali še nogomet, ki je prav
tako zelo obiskan in priljubljen. Učenci imajo tako
omogočeno vsakdanje gibanje, ki ga ni nikoli preveč.
Gibanje prinaša veliko koristi, ki se prenašajo na
zdravje in vsakodnevno delo.
Naj bo novo leto tudi za vas ustvarjalno in navdihujoče.
Nabor dejavnosti smo dopolnili tudi s šahom, ki je po
več letih prekinitve ponovno zaživel.
Dobro obiskane dejavnosti so še pevski zbor,

Majda Ovsenek,
vodja podružnice
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Izdelki otrok iz šole
Moj plišasti zajček pripoveduje
Vsak dan poležavam na Katjini postelji. Ko je
čas za spanje, me vzame k sebi in celo noč sem stisnjen
ob njej.
Zjutraj, ko vstane, nekam za cel dan izgine. A
brez skrbi, ni mi dolgčas. Takrat se malo razgledam
po hiši. Komaj odprem omaro in pokličem še ostale
plišaste živali. Malo se igramo, si skupaj ogledamo
hišo, kdaj pa kdaj kaj ušpičimo. Potem pa pride domov
Katjina mama. Vsem drugim pliškotom pomagam
nazaj v omaro, sam pa grem nazaj na posteljo.
Potem pa pride domov Katja. Malo se z mano
igra, potem pa gre ven. Ko pride nazaj, je že čas za
spanje in takoj me stisne k sebi.
Katja potočnik 4. r.
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Šola
V šolo hitim, da ne zamudim.
Učiteljica predava snov,
a meni se zvrne stol.
Ko odhitimo na malico,
učiteljica zlije kavico.
Ko pet minut je do konca šole,
bi rada odšla domov, na svoj domači stol.
In da odženem šolske skrbi,
pa vzamem bombone tri.
Anja Demšar 4. r.

Šport
Šport na vasi
Na športnem področju je bilo leto 2016 veliko bolj
mirno kot v preteklih letih. Tu mislim predvsem na
investicije v športnem parku, saj smo se osredotočili
le na izboljšave obstoječih vadbenih površin.
Poleg nogometa, ki predstavlja največjo aktivnost v ŠD
Kondor, se ukvarjamo še z vztrajnostnimi športi, kot
so pohod, tek, kolesarjenje in kajakaštvo in namizni
tenis.
18. novembra smo imeli občni zbor in zaključek teka
in pohoda na Osolnik, kamor smo poleg članov ŠD
Kondor povabili tudi podjetnike, ki nam pri teku na
Osolnik pomagajo. Kot gost je sodeloval naš vrhunski
alpinist in ekstremni smučar Davo Karničar, ki je
predaval o svojem treningu za ekstremne smučarske
podvige, smučanju z najvišje gore sveta Mt. Everest
in o pripravah na naslednji podvig, ko naj bi smučal
z druge najvišje gore K2. Srečanje se je končalo ob
družabnem klepetu, pokušanju kmečkih dobrot
Mesarije Štajnbirt in žlahtne kapljice.

Teki, pohod, veslanje in triatlon
Tekaških prireditev se člani ŠD Kondorja in na splošno
Godešani udeležujemo vedno manj, kljub temu da je
ta rekreacija v Sloveniji v vzponu in je zelo zdrava. Po
drugi strani pa srečujemo vedno več posameznikov,
ki se redno rekreirajo Na produ ali v Dobravah, ki sta
idealni lokaciji za tovrstno gibanje.
Ena redkih udeležb na tekaških tekmovanjih je
udeležba Boruta Bizjaka na teku trojk na 29 km
v Ljubljani in Brussels Half Marathonu v začetku
oktobra 2016, ki ga je zaključil s solidnim časom – uro
in 37 minut.
Vsako leto, na štefanovo, člani ŠD Kondor organiziramo
tradicionalni pohod po okoliških hribih. Trasa pohoda
v decembru 2015 je bila enaka, kot je bila prva pred
več kot desetimi leti: Godešič–Puštal–Sv. Andrej–Sv.
Ožbolt–Selo nad Hrastnico–Tošč–Gonte–Govejk–
kmetija Rožnik–Godešič. Nameravali smo se spustiti
še do Polhovega Gradca, vendar smo zgrešili pot v
dolino in se na Tošč povzpeli z njegove južne strani,
vmes pa smo morali prečiti dokaj strmo brežino nad

neznano grapo, ki nam je ponudila še drugi obraz
Polhograjskih Dolomitov. Vsekakor zelo zanimiva
izkušnja. Pohoda se je udeležilo 12 Godešanov. Pohod
je bil dolg dobrih 30 km s 1.550 m višinske razlike,
za pot smo brez postankov porabili pet ur in pol. Po
tako dolgem pohodu so bile naslednji dan noge kar
prijetno boleče.
Kolesarsko smo člani kluba letošnje leto preživeli
dokaj mirno. Tekem se skoraj nismo udeleževali, bilo
je le nekaj posameznih udeležb na maratonu Franja,
vendar brez večjih uspehov. Največ sta prekolesarila
Janez Debenc in Jure Vrhovnik, ki sta se redno
udeleževala tudi rund Koloke. Ostali smo kolesarili
več ali manj individualno – tako na cestnem kakor
tudi na gorskem kolesu.
Na kajakaških tekmah je bil aktiven le Jože Hafner.
Udeležil se je sedmih tekem, od tega svetovnega
prvenstva v Banjaluki, državnega prvenstva v spustu
na divjih vodah na Savi Dolinki, državnega prvenstva
v maratonu v Bohinju in morskem maratonu od
Portoroža do Kopra. Na tekmah je bil dokaj uspešen,
saj je trikrat zmagal, bil dvakrat drugi in enkrat tretji.
Odstop si je privoščil le na SP v Banjaluki.
Udeležba na triatlonu jeklenih v Bohinju je bila
tokrat s strani članov ŠD Kondor zelo skromna, saj
se je celotnega triatlona udeležil le Janez Križaj in s
svojim najboljšim časom 3:06:10 osvojil 29. mesto in
2. mesto v kategoriji moških med 40. in 44. letom, kar
je njegova prva uvrstitev na zmagovalne stopničke in
s katero je ohranil tradicijo uvrščanja na zmagovalne
stopnice. Poleg Janeza smo sodelovali še z dvema
štafetama, ki sta se s časoma 2:41:12 in 2:45:56 uvrstili
na 9. in 11. mesto.

Nogomet
Skupne ekipe imamo v zadnjih preteklih letih
organizirane skupaj z NK Škofja Loka (nekdanji
Ločan) in ŠD Polet iz Svetega Duha - Virmaš ter z
NK Medvode. Sodelovanje je sicer solidno, vendar
smo opazili, da se predvsem najmlajši zelo težko
vključujejo v skupne ekipe. Zato smo z novim šolskim
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letom organizirali krožek nogometa na POŠ Reteče.
Odziv je presegel naša pričakovanja, saj se je v krožek
vključilo več kot 20 dečkov in deklic, ki jim znanje
posreduje Tadej Avguštin. Zaradi velikega zanimanja
smo dodaten trening naredili še na umetni travi na
Godešiču. Upamo, da bomo lahko čim več tako
vzgojenih igralcev pripeljali do članske ekipe.
Pred novim letom bomo postavili še zadnje temelje
Nogometne šole Škofja Loka (NŠ ŠL), ki sicer deluje
v okviru NK Škofja Loka. Ustanovitelji NŠ ŠL smo vsi
trije klubi, ki delujemo v občini Škofja Loka. Vodstvo
in vsi organi NŠ ŠL so enakomerno zastopani iz vseh
treh klubov, delimo si tudi stroške. V tekoči sezoni
se je NŠ ŠL financirala sama iz prispevkov staršev
in sponzorjev, ki jih lažje pridobivamo, če sredstva
namenjamo za mlade nogometaše. Trenutno v okviru
NŠ ŠL trenira več kot 300 nogometašev – od šestih let
do mladincev.
Rezultati skupnih ekip, ki delujejo v okviru Nogometne
šole Škofja Loka, so zelo vzpodbudni, saj se vse ekipe
borijo za vrh lestvic v svojih starostnih skupinah,
izjema so bili v jesenskem delu le kadeti, ki so jim
ponagajale poškodbe.
V juniju je bil v Škofji Loki velik mednarodni turnir za
nogometaše, mlajše od 13 let, katerega del se je odvijal
tudi na nogometnem igrišču Na produ. Polovica
kvalifikacijskih tekem z več kot 500 nogometaši v
skupinah se je odvijala na Godešiču, zaključni boji
pa so se odigrali v Puštalu. Toliko obiskovalcev je bilo
za naše igrišče kar velik zalogaj, predvsem s stališča
prometne ureditve in parkirišč. Ob tej priložnosti bi
se zahvalil Tonetu Bernardu in Vinku Avguštinu, ki
sta velikodušno odstopila travnik, na katerega smo
lahko usmerili udeležence.

Članska lestvica 11. krog 5.11.2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

KLUB
Bohinj
Žiri
Jesenice
JuRentA Bitnje
Zarica Kranj B
Naklo
Visoko
Škofja Loka
Kondor Godešič
Britof
Preddvor
Jecom Sport DLN
Polet
Niko Železniki

Št
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Z
8
7
7
6
5
6
5
6
4
3
3
3
1
0

N
2
2
2
3
4
1
4
0
3
1
0
0
1
3

P
1
2
2
2
2
4
2
5
4
7
8
8
9
8

GR
30:12
29:08
25:11
18:11
28:12
23:12
25:16
17:20
18:20
19:34
17:34
15:34
6:35
12:23

Tč
26
23
23
21
19
19
19
18
15
10
9
9
4
3

V preteklih nekaj sezonah nastopamo v enotni
gorenjski ligi. Ker smo se kljub solidnim rezultatom
v celotnem pomladanskem delu nogometne sezone
2015 srečevali z veliko kadrovsko krizo, saj so igrali
tudi fantje, ki so s treningi prenehali, smo se s ŠD Polet
iz Sv. Duha, ki so imeli podobne težave, dogovorili, da
ekipi združimo. Fantje so bili na začetnih treningih
dokaj resni, saj se jih je udeleževalo vedno več kot
za eno enajsterico, rezultatov pa kljub temu ni bilo.
Vzrok za slabše rezultate je predvsem v pomanjkanju
obrambnih igralcev in pripadnosti v ekipi. Strelsko
so bili nogometaši uspešni, saj so po učinkovitosti v
sredini lestvice, katastrofalno pa so igrali v obrambi,
saj so dobili daleč največ golov. Pomladanski del
so začeli z zadnjega mesta s samo štirimi točkami.
Pomladanski del nogometne sezone v drugi skupini
so odigrali mnogo bolje, saj so vknjižili dodatnih 17
točk in prehiteli tri ekipe.
Po temeljitem pogovoru z nogometaši smo se odločili,
da se vrnemo na samostojno pot. Pritegnili smo nekaj
nogometašev, ki so že končali kariero, vključili nekaj
mladih in ekipa je jesenski del – po uvodnih dveh
porazih zaradi neuigranosti – odigrala praktično brez
napake, saj so zmagali na vseh tekmah s primerljivimi
ekipami. Dobro pa so se upirali tudi favoriziranim
ekipam in z njimi iztržili tri neodločene rezultate in
dva minimalna poraza. Zabeležili so tudi niz šestih
tekem brez poraza, kar je eden daljših nizov brez
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poraza v zgodovini Kondorja.

Investicijska dela v športnem
nogometnem parku
V zadnjih šestih letih se je podoba nogometnega
igrišča Na produ močno spremenila, saj smo v
preteklih letih kar po tekočem traku zaključevali
investicije, o katerih pred desetletjem ne bi upali niti
sanjati. V 2016 je bilo teh investicij manj, smo pa še
vedno kar veliko investirali v športni park.
Po zaključku zime smo tribune za približno 150 ljudi
dopolnili z dodatnima dvema enotama in skupna
kapaciteta je zdaj 250 sedežev za gledalce. Te so bile
med letom kar nekajkrat dobro zasedene. Hraste
smo odkupili od Godešanov, podjetje Kaltak pa jih je
brezplačno izdelalo. V prihodnjem letu jih bomo še
pokrili, del lesa že imamo, del pa ga bomo dokupili.

• izdelava betonskega platoja za moravški pesek v
velikosti pribl. 6 × 6 m – 1.500 evrov;
• globinsko zračenje, nasutje pribl. 24 t moravške
mivke in dosejanje trave (pribl. 200 kg semena)
– 3.000 evrov;
• izdelati streho na tribunah – nabava materiala
pribl. 500 evrov;
• obnova dveh golov 2 × 5 m (Ključavničarstvo
Marčeta) in nakup dveh novih mrež –
pribl. 200 evrov;
• nakup gozda ob igrišču z umetno travo (pribl.
700 m2) ter preureditev v parkirišča – s tem
rešimo zamaške ob tekmah in treningih – pribl.
3.500 evrov;
• redno vzdrževanje garderob (obnova tal v
garderobah, vzdrževanje pohištva, table za
navodila za uporabo) – ocenjeno na 1.000 evrov;
• zamenjava toplotne črpalke zaradi delovanja do
0 °C (obstoječa se izklopi pri 10 °C) – 1.700 evrov;
• preprečiti puščanje pri polnjenju cistern v
garderobah – pribl. 200 evrov;
• obnova asfaltne površine na igrišču pri bifeju –
850 m2 × 40 evrov/m2 = 34.000 evrov (želja za
prihodnja leta).

Glavni del sredstev smo namenili v izboljšanje travne
površine. Na igrišče smo raztrosili 25 t kremenčevega
peska, igrišče smo globinsko prezračili in dosejali
200 kg travnega semena. Celoten strošek je bil okoli
3.000 evrov. Poleg tega smo globinsko prezračili
tudi igrišče z umetno travo in dodali 4 t gumijevega Ocenjene investicije za leto 2017 so 13.600 evrov (brez
obnove igrišča pri bifeju). Iz plana preteklega leta
granulata. Dela so vredna 2.500 evrov.
pa prenašamo ureditev dveh dodatnih garderob na
Travna zelenica zahteva veliko dela, da je nato podstrešju garderobnega objekta. Načrte že imamo, le
primerna za igranje. Zanjo skrbita Peter in Marko finance za izvedbo si še moramo zagotoviti.
Čarman. Letos je bila pokošena 40-krat, 20-krat je
Peter označil igrišče, 35-krat pa je čistil tudi garderobe.

Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem članom
ŠD Kondor Godešič za udarniško pomoč pri vseh
Po dolgem času smo investirali tudi v opremo, ki akcijah na nogometnem igrišču. Brez približno 200
ni povezana z nogometom, saj smo kupili novo udarniških ur nam tega dela ne bi uspelo opraviti, ker
kakovostno namiznoteniško mizo v vrednosti 535 si ga preprosto ne bi mogli privoščiti.
evrov.
Prispevek bi končal z željo, da bi mladi nogometaši
Skupni stroški investicijskega vzdrževanja za leto 2016 uživali na treningih in tekmah »Na produ«, da bi s
svojimi rezultati upravičili velika vlaganja v preteklih
znašajo 11.339 evrov.
nekaj letih in da bi bili tudi v drugih rekreativnih
aktivnostih bolj dejavni – da bi se družili na tekaškoPlan investicij in vzdrževanj za leto
pohodniških turah in kolesarskih izletih.

2017:

• Na igtišču z naravno travo sanirati zastoj vode
pred severnim golom (znižati teren na pribl.
200 m2, polaganje nove trave) – strošek 2.000
evrov;

Srečno in športno novo leto 2017.
dr. Jože Hafner,
predsednik ŠD Kondor
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V letu 2017 petdeset let uradnega igranja
namiznega tenis na Godešiču
Namiznoteniška sekcija Kondor konec meseca marca
2017 praznuje petdeset let registriranega delovanja
namiznega tenisa na Godešiču.

Na pobudo predsednika ŠD Kondor dr. Jožeta Hafnerja
smo nabavili novo mizo, za kar se zahvaljujemo, saj se
število rekreativnih igralcev iz leta v leto povečuje.
V mesecu oktobru smo začeli s tekmovanji v novi
sezoni 2016/17. Igramo v prvi gorenjski ligi in
medobčinski ligi Škofje Loke.

Seveda se je pred letom 1967 namizni tenis na
Godešiču igral v gasilskem domu, nadaljevanje tega
pa je ustanovitev kluba v letu 1968, nato nogometne
sekcije, strelske sekcije, sankaške sekcije in sekcije za S turnirjem konec marca 2017 bomo obeležili petdeset
let namiznega tenisa. Seveda brez pridnih in zagnanih
teke po suhem in snegu.
članov delovanje ne bi bilo mogoče, zato vsem iskrena
Namiznotenisači bomo tako konec marca 2017 ta hvala.
okrogli jubilej obeležili z organizacijo turnirja.
V letu, ki prihaja – letu 2017 – vsem članom in
Največje uspehe je klub dosegel z osvojitvijo krajanom želim zdravja in sreče, za božične praznike
štirikratnega gorenjskega namiznoteniškega prvaka, pa osebnega zadovoljstva in pozitivne energije.
zadnjič v gorenjski ligi v sezoni 2000/2001. Bili smo
štirinajstkratni prvaki medobčinske lige Škofje Loke.
Janez Starman,
Eno leto smo igrali v drugi slovenski ligi, tri leta pa v
vodja sekcije
tretji slovenski ligi.
Ob uvrstitvi v drugo slovensko ligo je časopis Dnevnik
zapisal: »Neznani klub Kondor premagal mladince
Olimpije, kasnejše državne reprezentante Bojan in
Uroš Rak /…/«
V tem petdesetletnem obdobju smo osvojili številna
prva mesta za posameznike v občinskem in gorenjskem
prostoru. Vodili smo v gorenjski in občinski ligi, bili
organizatorji številnih tekmovanj – naj omenim samo
mednarodno prvenstvo Alpe-Adria.
V vseh teh letih smo kljub lepim uspehom doživeli
tudi številne padce, kar nas JE še bolj utrdilo pri delu.
V tem obdobju pa smo izgubili tudi dva odlična
prijatelja in igralca – Petra Bertonclja in Slobodana
Niševiča. Iz srca hvala za vse.
Seveda z igranjem in tekmovanjem nadaljujemo.
Tako smo v sezoni 2015/2016 v gorenjski ligi osvojili
sedmo mesto med desetimi ekipami, v medobčinski
ligi Škofje Loke pa četrto mesto. Stroške tekmovanja
pokrijemo igralci sami s članarino, nekaj jo ostane
tudi za ogrevanje.
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Četrt stoletja Osolnika
Bil je dober trening in kazalnik, da sem zelo dobro
pripravljen. Mislim, da bo zima uspešna,« je povedal
Matej Jakša, Logatčan, ki živi na Vrhniki. Je aktualni
Tekači so se letos v septembrskem terminu pomerili državni prvak v teku na smučeh v kraljevski disciplini
na teku na Osolnik, ki je praznoval četrt stoletja. Po na 50 kilometrov. V smučarskem teku tekmuje
dolgem času ni štel za slovenski pokal v gorskih tekih. kot amater. Za njim sta bila v cilju dva udeleženca
Na startu je bilo precej manj tekačev kot v najboljših svetovnega prvenstva v gorskih tekih: Gašper
Bregar (KGT Papež, 26:49) in Matic Plaznik (TK
letih, konkurenca pa je bila kljub temu dobra.
Šmarnogorska naveza, 29:10). V ženski konkurenci
Najhitrejša v 25. izvedbi sta bila Matej Jakša (26:22) sta bili za Peperkovo Tina Kozjek (TK Šmarnogorska
in Maja Peperko (TK Šmarnogorska naveza, 34:19). naveza, 34:42) in Urša Trobec (ŠD Setnik, 37:00).
»Po 18 letih sem se ponovno udeležil teka na Osolnik.
Takrat sem bil še mladinec. Zmaga ni bila ravno V konkurenci domačinov iz ŠD Kondor Godešič
pričakovana, saj mi je največji tekmec Gašper Bregar je bil najboljši Janez Križaj (34:02) pred Rokom
nekoliko ušel. Lovil sem ga, bil pri tem uspešen in Bertoncljem (35:05) in Alešem Krajnikom (36:04).
zadnje pol kilometra sem vedel, da bom zmagal. Trasa
Maja Bertoncelj
je zelo lepa. Ni mi bilo pretežko. Očitno sem dobro
pripravljen. V užitek mi je bilo danes tekmovati tukaj.
V petindvajseti izvedbi teka na Osolnik sta bila
najhitrejša Matej Jakša in Maja Peperko.

Vesele praznike in
vse dobro v novem
letu 2017
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