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Ciril Golar,
predsednik Sveta KS Godešič

Nagovor predsednika KS Godešič

uvodnik&

Spoštovane vaščanke, spoštovani vaščani Go-
dešiča! 
Zaključuje se leto, leto pretresov tako na go-
spodarskem kakor tudi na socialnem področju. 
Recesija, ki je zajela tudi Slovenijo, je globoko 
posegla v življenje številnih družin in posame-
znikov. Izguba delovnih mest in skrb za preži-
vetje prizadetih je ta čas največji problem naše 
družbe. Vendar, bile so že hujše krize, povezane 
celo z vojnami, pa je človeštvo vedno preživelo 
in zakaj ne bi prebrodili tudi te.
V teh časih se moramo najprej soočiti z vse-
splošnim stanjem v naši vasi. Tudi to leto nam 
bolezni niso prizanašale in posledica njih je 
velika umrljivost, kar je zelo zaskrbljujoče. Vse 
drugo je več ali manj odvisno od nas samih in 
od družbe v celoti. Kakšen bo naš kraj, pa je 
odvisno od vseh vaščanov in tistih, ki smo pre-
vzeli to odgovornost. Kljub nekaterim kritikam 
posameznikov lahko rečem, da smo v naši vasi 
v letošnjem letu veliko pridobili. Vse dosežke na 
področju kulture in na področju športa vam bosta 
predstavila mag. Aleksander Igličar in dr. Jože 
Hafner. Svet KS pa se lahko pohvali z zaključ-
kom dolgo pričakovanega projekta na prometni 
infrastrukturi. Po desetletju prizadevanj smo 
končno dobili zavarovan nivojski prehod čez 
železniško progo na Godešiču. Res, da smo pri 
tem izgubili dva nezavarovana prehoda, vendar 
smo v zameno dobili dovozno cesto. Ta služi 
vsem lastnikom zemljišč na tej strani proge. 
Strinjam se, da bi morali na samih cestah narediti 
nekaj več, vendar je to največ, kar smo dobili 
iz občinske blagajne. V planu še vedno ostaja 
izgradnja pločnika od križišča v vasi do Jekca, 

vendar je le-ta vezana na izgradnjo vodovoda, 
ki poteka po isti strani ceste. Prav tako je na 
izgradnjo vodovoda in kanalizacije vezana vsa 
obnova cest, tako na Matajevcih kot drugod po 
vasi. Problematiko, ki izhaja iz dveh projektov, 
bodo v tem glasilu predstavile pristojne službe 
občinske uprave Škofja Loka.
Pri izgradnji podvoza v industrijski coni na 
Trati je prišlo do povečanega prometa tovornih 
vozil na cesti iz vasi do bivšega nezavarovane-
ga železniškega prehoda. Kljub nezadovoljstvu 
nekaterih krajanov se temu ni dalo izogniti, zato 
se vsem prizadetim v imenu KS Godešič opra-
vičujem. Poškodbe, ki so pri tem nastale na tej 
cesti, so že sanirane. Tudi prehod čez brv preko 
traškega grabna, ki je bil v  tem času otežen, 
smo začasno uredili. Kako bo s tem prehodom 
v prihodnosti, pa smo v dogovoru z Občino 
Škofja Loka. Povedati moram tudi, da se bodo 
pri izgradnji vodovoda in kanalizacije v naši vasi 
na cestnem omrežju izvajala le najnujnejša dela, 
saj bo predvsem kanalizacija potekala v največji 
meri le po cestišču.
Za prihodnje leto tako planiramo le obnovo stre-
he na večnamenski dvorani in v prostorih KS. 
S prekategorizacijo nekaterih poti, za katere ni 
moč dobiti finančnih sredstev, bi v bodoče lahko 
vzdrževali tudi te. V Svetu KS se zavedamo, da 
se v celoti ne da zagotoviti vseh potreb in želja, 
vendar skušamo še naprej delati v dobrobit ce-
lotne vasi.
Naj vam na koncu v svojem imenu in v imenu 
Sveta KS Godešič zaželim lepe božične in novo-
letne praznike in čim več zadovoljstva in uspe-
hov, predvsem pa zdravja in miru v letu 2010.
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Tehnični pregled zapornic

Komunalna infrastruktura v naselju Godešič

Zadnji dan novembra je 
na nivojskem prehodu na 
Godešiču potekal tehnični 
pregled zapornic, po kate-
rem je bila na omenjenem 
prehodu ukinjena počasna 
vožnja vlakov. »V kratkem 
bo izdano obratovalno do-
voljenje. Do takrat bo na-
prava še vedno v neke vrste 
poskusnem obratovanju, 
v katerega je bila predana 
že konec aprila letos. Za 
uporabnike prehoda v ce-
stnem  prometu je njeno 
delovanje enako kot bo 
takrat, ko bo naprava redno 
obratovala,« so v začetku 
decembra sporočili s Področja za infrastrukturo 
Slovenskih železnic. Kot še dodajajo, je bila 
pogodba za  obsežno investicijo podpisana lani 
in vključuje ureditev in zavarovanje nivojskega 
prehoda, zamenjavo postavljalne mize v pro-

metnem uradu postaje Škofja Loka ter  ureditev 
javljanja delovanja nivojskega prehoda v center 
telekomande v Ljubljano. Vrednost investicije 
znaša nekaj manj kot 500 tisoč evrov.

Tehnični pregled je potekal zadnji dan novembra.

Maja Bertoncelj

Komunalna ureditev naselja Godešič ni zado-
voljiva in ne ustreza več današnjim standardom 
oskrbe. Vodovodno omrežje je na tem območju 
občine staro in zato že precej dotrajano. Cevi so 
z leti na stikih postale bolj prepustne, okvare so 
pogostejše, zaradi česar prihaja do izgub pitne 
vode in občasnih motenj v vodooskrbi. Obstoječi 
vodovod prav tako ne zagotavlja povsem redne 
oskrbe vseh porabnikov, tako v smislu zagoto-
vitve zadostnih količin pitne vode, ustreznega 
pritiska ter zagotavljanja požarne varnosti v na-
seljih. Tudi javni sistem za odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda še ni zagotovljen po normativih, 

kot jih pričakujemo v enaindvajsetem stoletju. 
Tega se na Občini dobro zavedamo.
Prav zato Občina Škofja Loka vodi postopke za 
ustrezno ureditev vodooskrbe ter odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda v vzhodnem delu naše 
občine. 
Občinski svet Občine Škofja Loka je zato na 
svoji 9. redni seji, dne 6. 9. 2007, sprejel Odlok 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
posodobitev primarnega vodovoda Trata–Reteče, 
na 18. redni seji, dne 29. 9. 2009, pa tudi Odlok 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za komunalno ureditev naselij Godešič, Reteče 

Samo z Vašim sodelovanjem bomo lahko obnovili in zgradili sodobno komunalno 
infrastrukturo v naselju Godešič
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in Gorenja vas–Reteče. Prvi občinski podrobni 
prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN) določa 
potek primarnega vodovodnega omrežja, in sicer 
od nove obrtne cone na Trati do proizvodnega 
objekta podjetja Corona, d. d., v Retečah. 
Drugi OPPN obsega izgradnjo glavne in sekun-
darne kanalizacije v mešanem sistemu skupaj z 
novo čistilno napravo velikosti 2.400 populacij-
skih enot (PE), posodobitev ter dograditev sekun-
darnega vodovodnega omrežja ter posodobitev 
in dograditev javne razsvetljave. Potek trase so 
kot optimalen določile komunalne strokovne 
službe.
S sprejetjem omenjenih odlokov je Občina ko-
munalno infrastrukturo umestila v prostor. 
Ker je bila trasa potrjena s strani občinskega sve-
ta, je tako ni mogoče spreminjati brez težav. 
Vsaka najmanjša sprememba sprejete trase bi 
namreč pomenila ponovitev več kot leto dni 
dolgega postopka.
Oba projekta sta tako finančno, kot investicijsko 
zelo zahtevna. Skupaj presegata investicijsko 
vrednost 10 mio evrov (brez DDV). V ta namen 
je Občina Škofja Loka skupaj z občinami Že-
lezniki, Žiri in Gorenja vas - Poljane že v letu 
2006 pričela s postopki pridobivanja evropskih 
kohezijskih sredstev za izgradnjo primarnega 
vodovodnega omrežja ter sistema odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda v celotnem porečju 
Sore. 
Rezultat prizadevnega dela je bila tako v mesecu 
novembru 2009 izdana odločba o evropskem 
sofinanciranju projekta Odvajanje in čiščenje 
odpadne vode v porečju Sore. Skupna ocenjena 
vrednost omenjenega projekta je 29,6 mio evrov, 
projekt pa bo s strani evropskega Kohezijskega 
sklada sofinanciran v višini 15,9 mio evrov.
Občina Škofja Loka je v ta zahtevni skupni 
projekt občin na Loškem vključila tudi izgra-
dnjo kanalizacije v naseljih Godešič, Reteče in 
Gorenja vas–Reteče, in sicer v skupni dolžini 
5,64 km ter izgradnjo nove čistilne naprave v 
Retečah, v velikosti 2.400 PE. 
Predmet druge vloge, ki je trenutno v fazi pre-
gledovanja na Ministrstvu za okolje in prostor, 
pa je na območju naselja Godešič tudi izgradnja 
primarnega vodovoda Trata–Reteče.
Občina Škofja Loka pa mora kot investitor za 
izgradnjo celotne komunalne ureditve območja 

pridobiti gradbeno dovoljenje. 
Za ta namen moramo na Upravno enoto Škofja 
Loka ob vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja 
predložiti tudi vsa dovoljenja za vkop komunalne 
infrastrukture v tista zemljišča, ki niso v občinski 
oziroma javni lasti. 
Sedanji zakonski predpisi kot ustrezne predvi-
devajo le podpisane, notarsko overjene in na 
zemljiško knjigo predložene pogodbe o ustano-
vitvi služnosti. 
Vsaka drugačna oblika takšnega dokumenta ni 
več primerna. Zaradi zelo obsežnega in dolgo-
trajnega postopka in velike količine dela tudi na 
drugih območjih je Občina za to delo izbrala po-
sebne pooblaščene izvajalce. Preko teh poobla-
ščenih izvajalcev smo vsem lastnikom zemljišč 
poslali predlog pogodb o ustanovitvi služnosti. 
Postopki za vodovod in za kanalizacijo so lo-
čeni. 
Za realizacijo zgoraj omenjenih projektov mora 
Občina za potrebe izgradnje komunalne infra-
strukture v naseljih Godešič, Reteče in Gorenja 
vas–Reteče imeti pridobljenih 267 služnostnih 
pogodb. V tem trenutku občina razpolaga s 140 
podpisanimi pogodbami, vendar tudi vse te še 
niso overjene.
Potrebno je poudariti, da nam vsem skupaj lahko 
ena sama nepridobljena služnostna pogodba (ne-
podpisana ali neoverjena) prepreči ali odloži iz-
dajo gradbenega dovoljenja za celoten projekt!
S tem pa bo ogrožena ali celo onemogočena 
izgradnja celotne komunalne infrastrukture, kar 
bo posledično pomenilo, da bomo morali vrniti 
tudi že pridobljena evropska sredstva. 
V takšnem primeru bomo celotno investicijo 
morali plačati iz občinskega proračuna, tj. ne-
posredno s sredstvi naših občanov. Posledično 
se bodo morali zelo močno povečati komunalni 
prispevek in drugi lokalni davki.
Občani, krajani ter ostali lastniki zemljišč v KS 
Godešič, zagotovo imate interes, da se komu-
nalna infrastruktura tudi za Vaše območje zgradi 
poceni in v čim krajšem času. 
Zato bi rad ponovno opogumil vse tiste, ki še 
nekoliko omahujete in dvomite v ta projekt, da 
je vendarle modro in racionalno podpisati pre-
dložene služnostne pogodbe. 
Urejena in sodobna komunalna infrastruktura 
je tako v našem skupnem javnem interesu kot 
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tudi v interesu velike večine krajanov krajevne 
skupnosti in lastnikov zemljišč.
Zato Vas prijazno prosimo, da v tem primeru 
osebne interese postavimo za naš skupni interes 
in tako skupaj omogočimo celotnemu območju 
in vsem krajanom Godešiča boljši življenjski in 
bivalni standard. 
Priznam, da je odziv pri podpisovanju pogodb 
sicer nekoliko slabši od pričakovanega. 
Kljub vsemu verjamemo, da bo prevladalo pozi-
tivno mnenje in da bo občinski upravi skupaj z 

Igor Draksler,
župan Občine Škofja Loka

Vašo pomočjo in sodelovanjem uspelo uresničiti 
zastavljene cilje. 
Ponovno pa bi rad izrekel zahvalo in pohvalo 
vsem lastnikom, ki so pogodbe že sklenili ali 
so na kakršen koli način prispevali k uresničitvi 
projekta.

Vsem krajanom Godešiča pa želim spokojen ter 
doživet božič, želim Vam zdravja, osebne sreče 
ter ustvarjalnega dela v letu, ki prihaja.

Nadomestne volitve za člane v Svet KS 
Godešič
Zaradi smrti predsednika sveta KS Godešič Ivana Logondra in odstopa treh članov sveta v lanskem 
letu so 11. januarja 2009 potekale volitve za nadomestne člane Sveta KS Godešič. V volilni imenik 
je bilo vpisanih 531 volivcev. Glasovalo je 122 volivcev, kar je 22,98 %. Uradni izidi nadomestnih 
volitev v Svet KS Godešič, na katerih se je volilo štiri člane sveta KS, so sledeči:

Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. BORUT BIZJAK, 99 glasov
2. FRANC SOVINC, 49 glasov
3. MARKO POLAJNAR, 88 glasov
4. PIA DELALUT, 63 glasov
5. MATEJ NOVINEC, 89 glasov

Po pošti ni bila poslana nobena glasovnica.

Pia Delalut
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Gasilci in leto 2009
Leto, ki bo počasi za nami, je bilo na področju 
gasilstva na Godešiču kar pesto,  pa vendar ne 
preveč naporno.
Če začnemo poročilo z najbolj prijetnimi dol-
žnosti, udeleževanja prireditev, naj povemo, 
da smo se v mesecu maju udeležili  slovesnosti 
ob okrogli obletnici obstoja PGD Gosteče, kjer 
so organizirali mašo ob zavetniku gasilcev sv. 
Florjanu in srečanje za vse povabljene. V istem 
mesecu smo bili prisotni tudi na prevzemu nove-
ga gasilskega vozila v Sori, poleti pa v Žabnici. 
Sami smo kot že nekaj let doslej organizirali 
mašo ob sv Florjanu na Godešiču s srečanjem in 
skromno pogostitvijo vseh gasilcev in vaščanov 
po koncu. Sodelovali smo tudi pri blagoslovitvi 
obnovljenih oltarjev v godeški cerkvi.
Veterani so se udeležili srečanja veteranov Škofji 
Loki.
V gasilskem domu smo postavili novo omaro, 
tako, da je sedaj več prostora za strokovno lite-
raturo in arhiv. Celo leto smo vzdrževali opremo 
in gasilski dom, konec aprila pa smo imeli ge-
neralno spomladansko  čiščenje in vzdrževanje.  
Na pomoč pa smo priskočili tudi danes že žal 
pokojnemu Francu Bergantu pri beljenju fasade 
stanovanjske hiše.
Čez leto seveda ni šlo brez preverjanja delovanja 
radijskih zvez, sirene in ostale opreme.
Dobili smo tudi nekaj nove zaščitne opreme in 
tlačnih cevi. 

Spomladi je nekaj mladih članov začelo z izo-
braževanjem za naziv gasilec in gasilec I, ki so 
ga zaključili pred nekaj dnevi z praktično vajo 
v Izobraževalnem centu na Igu. 
Tudi v društvu smo imeli nekaj praktičnih vaj, 
predvsem z motorno brizgalno.
Z najmlajšimi smo se celo leto po malem pri-
pravljali za tekmovanja, udeležili  pa smo se 
orientacijskega teka na Gostečah (tri ekipe) in 
tekmovanja Gasilske zveze Škofja Loka (ena 
ekipa). 
Manj časa smo posvetili pripravam za tekmova-
nje članov in veteranov. Tekmovanja GZ Škofja 
Loka smo se udeležili s po eno ekipo. 
Dvakrat pa smo morali posredovati tudi na ope-
rativnem področju. Prvič smo pogasili manjši 
gozdni požar, drugič pa smo posredovali pri 
puščanju vode v kletnih prostorih stanovanjske 
hiše.
Na sestankih upravnega odbora pa smo poleg 
rednega dela in problemov ob koncu leta uvr-
stili točko, ki nas bo zaposlovala predvsem v 
naslednjem letu. Več o tem pa v naslednjem 
sestavku.
Žal pa smo se letos poslovili tudi od dveh naših 
dolgoletnih članov. Franca Krajnika in Franca 
Jenko.  
Ob koncu vsem godešankam in godešanom, se-
veda pa tudi ostalim bralkam in bralcem želimo 
miru polne božične praznike, v novem letu 2010 
pa veliko sreče in zdravja!

Na pomoč!
UO PGD Godešič

V letu 2011 bomo godeški gasilci praznovali 100 
let obstoja. V tem času se je zgodilo marsikaj, 
tako v svetu, kot na vasi in v našem društvu. 
Veliko je bilo lepega, nekaj težkega, so stvari s 
katerimi se lahko pohvalimo, kdaj pa kdaj pa bi 
lahko naredili tudi kaj boljše, več…
Obletnico društva, ki je tudi v slovenskem merilu 
kar častitljiva bi radi seveda obeležili na najboljši 

100 letnica PGD Godešič in novo vozilo
možni način. Tako smo si ob tej priliki zadali 
zamenjati naše že več kot polnoletno vozilo.
Če nas boste vprašali po prevoženih kilometrih, 
vam lahko malo v šali odgovorimo, da bi v ne-
kaj letih starost vozila skoraj prehitela stanje na 
števcu. Do petmestne cifre nam manjka še kar 
nekaj vožnje. 
Obrabljenih delov na avtu skoraj ni, življenjska 
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doba pa se jim je počasi, a zanesljivo iztekla. 
Prav tako avto nima opreme, ki je danes že  
nepogrešljiva v vsakem vozilu, da ne govorimo 
o opremi, ki jo uporabljamo na intervencijah. 
Zaradi varnostnih standardov že nekaj časa ne 
smemo voziti otrok, kar pomeni,da je prevoz 
mladine na tekmovanja in srečanja mogoč le z 
osebnimi vozili članov. 
Vse to pa vodi v zmanjšanje zanimanja za ga-
silstvo med mladimi, slabše pogoje za vaje in 
intervencije pri operativnih članih, ter več težav 
pri delovanju društva.
Cena vozila je odvisna seveda od tipa vozila in 
opreme v njem, vsekakor pa to ne bo majhen 
zalogaj. 
Posamezno društvo ima s kategorizacijo pred-
pisano kakšno opremo in vozilo naj bi imelo in 
tega se je potrebno držati. 
Ne bi želeli že govoriti o natančnih številkah, saj 
je do nabave vozila še kar nekaj časa, finančna 
situacija v svetu pa je še zmeraj nestabilna, ven-
dar bi moralo društvo  samo, tako »na palec« 
zbrati okoli  50.000€.   Na pomoč!

Godeški gasilci!

 Pri nakupu vozila nam bo seveda priskočilo na 
pomoč Občinsko gasilsko poveljstvo ( preko 
njega občina Škofja Loka), ki v svojem planu 
popolnjuje opremo društev.
Seveda se bomo potrudili  pridobiti čim več po-
nudb, strokovnih mnenj, ki bi pozitivno vplivala 
na ceno. 
Vseeno pa se moramo obrniti tudi na vas, spo-
štovani vaščani!
Odločili smo se, da bomo v prihodnjem letu 
naredili akcijo zbiranja prispevkov za novo vo-
zilo. Predvidoma vas bomo obiskali spomladi 
in jeseni v letu 2010. Upamo, da vam bomo že 
ob prvem obisku lahko povedali vse, kar vas bo 
zanimalo o nakupu.
Vas pa prosimo, da nam, po svojih zmožnostih 
pomagate. Veseli bomo vsakega prispevka, vse-
kakor pa tudi večjih sponzorjev.

Upamo, da bomo z vašo pomočjo veselili 100-le-
tnice z novim vozilom!

V Zakonu o dohodnini, ki se je začel uporabljati s 
1. 1. 2007  je v 142. členu opredeljena namenitev 
dela dohodnine za donacije. To je instrument, po 
katerem lahko zavezanci namenjajo del svoje 
dohodnine (do 0,5 %) za financiranje splošno 
koristnih namenov.
Vlada RS je sprejela tudi Uredbo o namenitvi 
dela dohodnine za donacije, ki določa podrob-
nejši način izvajanja namenitve dela dohodnine 
za donacije, priložen pa je tudi seznam upravi-
čencev za donacije. 
Med upravičenci za donacije so na seznamu 
tudi vse gasilske organizacije (PGD, PIGD, GZ, 
GZS). 
Občanom je treba poudariti, da ta sredstva ne 
pomenijo nobenih dodatnih stroškov, ampak se 
0,5 % odmerjene dohodnine nakaže namesto 
v državni proračun točno določenemu upravi-
čencu. 
V prilogi so navodila in obrazec za zahtevo, ki 
jo vložijo zavezanci, ki svoje zahteve za na-
menitev dela dohodnine še niso podali (za leta 

2006, 2007, 2008) in zavezanci, ki želijo že dano 
zahtevo preklicati ali spremeniti. Rok za oddajo 
obrazcev za letošnje leto je 31.12.2009.

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE 
ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA 
DONACIJE
V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – 
ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06) lahko davčni 
zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% doho-
dnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, 
ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni 
za financiranje splošno-koristnih namenov in za 
financiranje političnih strank in reprezentativnih 
sindikatov. Za splošnokoristne namene se štejejo 
humanitarni nameni (vključno z varstvom člo-
vekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, 
ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi 
nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti re-
zidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih 
ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavno-

ŠE VEDNO LAHKO NAMENITE DEL DOHODNINE PGD GODEŠIČ



10 Dobrave | december 2009

& GASILCI IN RDEČI KRIŽ

sti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s 
posebnim zakonom ali na podlagi posebnega 
zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan 
poseben status ali določeno, da je njihova de-
javnost v javnem interesu ali da je dobrodelna. 
Za rezidente iz prejšnjega stavka se ne štejejo 
rezidenti pravne osebe, ki so jih ustanovile ali 
katerih člani so pravne osebe javnega prava.
Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del 
dohodnine, so določeni v Uredbi o namenitvi 
dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 
30/07 in 36/07), seznam (z imenom oziroma 
nazivom upravičencev in davčno številko) pa 
je objavljen na spletni strani Davčne uprave 
Republike Slovenije: http://www.durs.gov.si/

fileadmin/durs.gov.si/pageuploads/Davkipred-
pisi_in_pojasnila/Dohodnina/Uredba_doh_do-
nacije_NUPB_20.4.2007.pdf
Zahtevo vložijo zavezanci, ki svoje zahteve 
za namenitev dela dohodnine še niso podali (v 
napovedi za odmero dohodnine za leto 2006) in 
zavezanci, ki želijo že dano zahtevo preklicati 
ali spremeniti.
Davčni zavezanec lahko posameznemu upravi-
čencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% 
dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 
0,5% dohodnine. Davčni organ upošteva veljav-
ne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. de-
cembra leta, za katero se dohodnina odmerja.

To pot bomo naše pisanje začeli s hitrim pregle-
dom zgodovine oziroma z začetkom organizacije 
Rdečega križa.

Leta 1859 je Švicar Henry Dunant spotoma 
prišel na prizorišče bitke pri italijanskem Sol-
ferinu. Tam je namreč obležalo okoli 40.000 
vojakov z obeh strani – italijanske in avstrijske. 
Vojaška saniteta je bila skromna, tako v znanju 
kot v opremi, zato je g. Henry s svojim znanjem 
priskočil na pomoč, k sodelovanju pa je povabil 
tudi domačine iz sosednjih krajev. Pomagali so 
vsakemu ranjencu, ne glede na njegovo pripa-
dnost, z geslom: »Vsi smo bratje!«
Njegovo dejanje je naletelo na ugoden odmev po 
vsej Evropi. Tako je bilo po njegovih prizadeva-
njih leta 1863 ustanovljeno Društvo Rdečega 
križa, z razpoznavnim znakom – rdečim križem 
na beli podlagi.
Ta odbor se je leta 1865 poimenoval Ženevski 
odbor Rdečega križa. Po drugih državah (tudi 
Kitajski) so se odbori imenovali Nacionalni 
odbori Rdečega križa.
Leta 1875 se je omenjeni odbor preimenoval v 
Mednarodni odbor Rdečega križa.
Leta 1919 je bila v Parizu imenovana Medna-
rodna federacija društva Rdečega križa in 
Rdečega polmeseca.
Ob koncu prve svetovne vojne je bilo že 28 

Poročilo RK Godešič za leto 2009
društev, po drugi svetovni vojni 65, leta 1985 je 
bilo 135 društev, danes jih je 180.
Slovenija je bila kot samostojna država v Medna-
rodno federacijo društev Rdečega križa sprejeta 
leta 1993. Tako imamo sedaj pri nas Republiški 
odbor Rdečega križa, ki je povezan z občinski-
mi odbori, le-ti pa se naprej delijo na Krajevne 
odbore Rdečega križa.
Vsa delovanja Rdečega križa so vezana na Sta-
tut, ki temelji na šestih načelih, veljavnih za vse 
razmere, kjerkoli ali kadarkoli, in sicer:

- humanost,
- nepristranskost,
- nevtralnost,
- prostovoljnost,
- enotnost,
- univerzalnost.

Dejavnosti Rdečega križa se nadaljujejo, vedno 
pa so prilagojene na čas in trenutne potrebe.
Prav leto 2009 bo ostalo v spominu po težkih 
razmerah – po svetovni recesiji. Ta problem do-
življamo tudi pri nas, kaže se v brezposelnosti in 
vedno večjih socialnih in zdravstvenih težavah. 
Tu pomagata predvsem Republiški odbor in 
Občinski odbor Rdečega križa, in sicer z orga-
niziranjem raznih dobrodelnih akcij.
V naši krajevni organizaciji Rdečega križa pri 
tem sodelujemo z razdeljevanjem paketov iz EU 
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in od raznih donatorjev. Shranjeni so v skladišču 
Rdečega križa Škofja Loka. Ob tej priliki obve-
ščamo tudi vse vaščane, ki potrebujejo obutev ali 
oblačila, da le-te lahko dvignejo v tem skladišču, 
seveda vse z dogovorom tajništva Občinske-
ga odbora Škofja Loka ali s predsednico RK 
Godešič (čas odprtja skladišča je vsako sredo 
dopoldne od 9. do 12. ure, popoldne pa od 16.30 
do 17.30).
Velikokrat se ob reševanju tudi kakšnih drugih 
težav krajanov povezujemo še s socialnimi in 
zdravstvenimi organizacijami. Naša največja 
naša skrb pa je še vedno namenjena starejšim 
in bolnim v naši vasi, ki jih je bilo v začetku 
leta 2009 štiriinpetdeset. 

Letošnje leto je 
bilo zelo žalo-
stno predvsem 
zaradi velike 
u m r l j i v o s t i . 
Zapustila nas 
je tudi naša dol-
goletna članica 
odbora Anica 
Križaj, ki je za 
svoje uspešno 
50-letno delo pri 
Rdečem križu 
dobila republi-
ško priznanje 

Zlati znak RK Slovenije. Žal je v življenju 
tako, da eni odhajajo, drugi pa prihajajo. 
Starejše obiskujemo čez leto za rojstne dneve in 
ob raznih težavah. Konec leta pa zanje pripra-
vimo tudi srečanje. To bo letos 20. 12. 2009 ob 
14.30, zato vas že ob tej priliki lepo vabimo, da 
se ga udeležite.
Leta 2008 je bilo srečanje 13. 12. 2008. Udeležba 
je bila kar številna. Zabavali smo se ob dobrem 
programu, pogostitvi in ob prijetnem klepetu.
Z Območnega odbora Rdečega križa Škofja Loka 
je prireditev obiskala podpredsednica Olga 

Bandelj. Povabilu se je odzval še predsednik 
Krajevne organizacije Ciril Golar. Obeh smo 
bili zelo veseli, saj sta s svojo prisotnostjo pri-
reditvi dala večji pomen.

V mesecu novembru 2009 smo odbornice pobi-
rale članarino Rdečega križa. Odziv je bil dober, 
na pomoč pa nam je z denarnim prispevkom 
priskočila tudi Krajevna organizacija. Vsem naj-
lepša hvala za prispevke, saj so ti edini denarni 
vir organizacije, za nas pa dobra motivacija za 
naše nadaljnje prostovoljno delo.
Me, odbornice Rdečega križa (deset članic), med 
seboj dobro sodelujemo in se dopolnjujemo. 
Enako željo imamo tudi za vse vas, krajane. 
Kadarkoli se lahko obrnete na nas in me vam 
bomo pomagale, če bo le v naši moči.

Zaključujemo pa z dobrimi mislimi in željami: 
»Bodite srečni, zdravi in veseli!«

Anica Križaj
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Podjetje KALMAN, d. o. o., iz Ljubljane je 
bilo izbrano za izvajalca konservatorsko-resta-
vratorskih del na vseh treh oltarjih v cerkvi sv. 
Miklavža na Godešiču – glavnem sv. Miklavža 
ter stranskih sv. Frančiška Ksaverija in sv. Va-
lentina. V nadaljevanju predstavljamo kratko 
umetnostno-zgodovinsko predstavitev oltarjev 
in potek obnovitvenih del.
Glavni oltar sv. Miklavža
Demontiran je bil v začetku maja 2008 pod 
vodstvom višjega restavratorja – konservatorja 
Veljka Tomana ter v sodelovanju z akademskim 
kiparjem specialistom Damijanom Kracino in 
umetnostnim zgodovinarjem – konservatorjem 
mag. Pavlom Toplakom. Oltarji so bili prepeljani 
v restavratorske delavnice restavratorja specia-
lista Veljka Tomana na Rakitno nad Ljubljano. 
Zaradi zaplinjevanja z árgonom je bil oltar 
najprej za dva meseca zaprt v komoro.
Oltar datira okoli leta 1670, vsekakor pa v drugo 
polovico 17. stoletja, torej gre za baročni oltar. 
Med restavriranjem je bilo pri odstranjevanju 
barvnih nanosov, ki so bili narejeni ob zadnjem 
večjem restavriranju (leta 1889, restavrator 
Šubic iz Poljan), ugotovljeno, da se pod njimi 
nahajajo prvotni zlato-črni barvni odtenki. 
Godeški oltar sv. Miklavža je zelo podoben 
oltarjem v cerkvi v Olimju pri Podčetrtku, ki 
so jih izdelali mojstri pavlinske delavnice iz 
samostana Lipoglava na Hrvaškem. Drobna 
podobnost med oltarjema, ki je prepričljiva na 
prvi pogled, sta kipa sv. Florijana, ki sta si na 
obeh oltarjih presenetljivo podobna in potrjujeta 
veliko verjetnost, da gre za izdelek iste delav-
nice ali istega mojstra. Sicer je tipično, da je na 
oltarjih (tako v Olimju kot na godeškem) delalo 
več različnih avtorjev, kiparjev in rezbarjev, 
zaradi česar se figure v posameznih nadstropjih 
oltarjev razlikujejo v kvaliteti izvedbe, kar so 
pogojevale zmožnosti sodelujočih avtorjev.
Med restavriranjem je bila pod pročelno tablo 
menze glavnega oltarja odkrita slikarska po-

Potek konservatorsko-restavratorskih del na 
oltarjih v cerkvi sv. Miklavža na Godešiču

doba sv. Miklavža, stoječega s škofovsko palico 
v orokavičeni roki in s knjigo v drugi roki ter s 
statusnim pokrivalom (mitro) na glavi. Svetnik 
stoji v kvalitetno naslikani realistični pokrajini, 
obdani z medaljonom, spletenim iz lovorovega 
venca. Ta lep in edinstven prizor je komponiran 
v čudovito, s cvetjem poslikano sicer svetlejšo 
tablo, kakršne so nekdaj krasile domače hišne 
skrinje. Zanimiv je prepoznaven izbor cvetja – 
od nageljna do »eksotičnih« tulipanov, vmes pa 
še marsikateri gorenjski cvet.         
Zaradi na novo odkritih prvotnih barvnih nanosov 
so konservatorsko-restavratorska dela potekala 
dlje od začetnih ocen in so bila končana konec 
marca 2009. Montaža oltarja je bila zaključena 
v soboto, 27. marca 2009. 

Glavni oltar
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Stranska oltarja
Demontirana sta bila 6. februarja 2009, zopet 
pod vodstvom višjega restavratorja – konser-
vatorja Veljka Tomana, akademskega kiparja 
specialista Damijana Kracine in dipl. ing. le-
sarstva Edvarda Zdešarja. Prepeljana sta bila v 
restavratorsko delavnico podjetja KALMAN, 
d. o. o., za Bežigrad v Ljubljani, kjer sta bila v 
plinski komori do konca marca 2009. 
Od tod naprej so se posamezne delovne etape 
opravljale v delavnicah na Rakitni, v Mostah 
(mag. Urša Toman) in za Bežigradom.
Stranski oltar sv. Frančiška Ksaverija je 
baročni izdelek, kasnejšega nastanka kot glavni 
oltar, saj je bil postavljen leta 1752. Stilni zgled 
zanj bi lahko bili izdelki delavnice Francesca 
Robbe, ki je takrat delovala v Ljubljani. Stilno 
ta oltar, za razliko od Miklavževega, nima več 
svedranih stebrov, pa tudi aplikacije so, četudi 
bogate, glede oblike umirjene. Oltar je bil pr-
vič močno prenovljen (predelan) leta 1904, ko 
ga je »pomladil« slikar in ljubljanski podobar 
Avgust Götzl. 
Sondiranja barvnih nanosov so pokazala, da so 
na glavnem delu oltarja pod vrhnjim nanosom 
barve starejši marmorini, na volutah oltarne 
atike pa je samo en nanos barve na slabem 
temelju (Götzlova faza), ki se je zlahka luščil z 
lesene arhitekture. Pri čiščenju Götzlovega dela 
polihromacije je Damijan Kracina na bazi oltarja 
nad menzo odkril ime avtorja (podobarja) oltarja: 
Mathias Paller. Napis, sicer skrit v marmorino, 
je konzerviran in sedaj ponovno na ogled pozor-
nemu opazovalcu.
Raziskana je bila pozlata in posrebritev aplikacij 
(baze in kapiteli stebrov, vitičevje in okvirji), 
ki so bile v predzadnji fazi oltarja. Götzlova 
predelava je bila, razen marmoriranih stebrov, 
imitacija sivega kamna, z minimalno pozlato 
in posrebritvijo, nanešeno na (kasneje odstopa-
joče) osnovne podlage (Götzlovo grundiranje). 
Sonde so pokazale lazurno polihromacijo (zelen 
in rdeči odtenek, ki pa ni nujno Pallerjeva faza), 
posrebritve na določenih mestih, kar je bilo v 
zaključku obnovitvenih del ponovljeno. Pozlate 
smo obnovili na vseh mestih, kjer so bile tudi 
prvotno.

Stranski oltar sv. Valentina je spričo prečiščenih 
form in delno strojno izdelanih detajlov (stebra 
in zaključne letve) najlaže datirati v neoklasici-
zem (druga polovica  19. stol.). Pogled od blizu 
in sonde so pokazali, da je osnova tega oltarja 
narejena iz težkega, temnega eksotičnega lesa, 
ki je bil po vzoru Miklavževega oltarja prvotno 
pobarvan na črno, vendar je bilo za to potrebno 
manj nanosov barve. Tako lazurna prosojnost 
ni povsem prekrivala lesne strukture, kar smo v 
konservatorskih postopkih ponovili. 

Oltarne aplikacije (vitičevje, kapiteli) so morali 
pripadati starejšemu ali predhodnemu oltarju, 
ki je časovno spadal v obdobje Miklavževega 
oltarja, narejene pa so iz mehkega lesa listavca, 
ki ga je najedla močna črvojedost, tako da je bilo 
potrebno mnogo konservatorskega utrjevanja, 
da smo jih lahko ohranili in ponovno pozlatili v 
klasičnih tehnikah.

Stranski oltar
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Po opravljenih konservatorsko-restavratorskih 
delih sta bila oltarja sredi septembra 2009 pri-
peljana nazaj na Godešič. V naslednjih dneh je 
bila izvedena montaža, poslikavo marmorinov in 
zadnje retuše pa je mojster Veljko Toman naredil 
30. septembra 2009 na licu mesta v cerkvi.
Potek konservatorsko-restavratorskih del je nad-
zorovala strokovna skupina, ki so jo sestavljali 
Modest Erbežnik, odgovorni konservator iz 
Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo 
naravne in kulturne dediščine, mag. Nuška Do-
lenc Kambič, višja konservatorka restavratorka, 

sodelavka Restavratorskega centra RS, in mag. 
Vlado Fras Zavrl, višji konservator restavra-
tor, sodelavec Restavratorskega centra RS. 
Strokovnim avtoritetam se zahvaljujem za vso 
izkazano pozornost in pomoč.
Posebna zahvala pa gre predstavnikom Odbora 
za obnovo godeške cerkve, ki so aktivno in 
skrbno sodelovali pri demontaži in montaži 
oltarja. Posebej sta se izkazali družini Igličar 
in Bertoncelj, brez pomoči katerih akcija, kot 
je bila izpeljana, ne bi bila možna.

Pavel Toplak,
Kalman, d. o. o.  

Rožnovenska, godeška žegnanjska nedelja, 4. 10. 2009

Spoštovani škof dr. Anton Jamnik, župnik Gregor 
Dolšak, spoštovani župniki, spoštovani župan 
Igor Draksler, Ciril Golar, predsednik Sveta KS 
Godešič, drugi gostje, spoštovane Godešanke in 
Godešani, spoštovani vsi navzoči!
Danes je za vse nas velik in pomemben dan, saj 
bo s slovesnim blagoslovom obnovljenih oltar-
jev, fresk in križevega pota godeška cerkev sv. 
Miklavža dobila prenovljeno notranjo podobo, 
lahko rečemo prenovljeno dušo, tako v zunanjem 
vidnem kot mogoče še bolj v notranjem duhovnem 
smislu. 
Zaključujemo izjemno obsežna obnovitvena dela, 
ki so se pred več kot 10 leti pričela na pobudo 
župnika Štefana Pavlija. V teh letih je bila naša 
cerkev temeljito prenovljena tako zunaj kot znotraj 
in leta 2006 ob praznovanju tisočletnice je dobila 
tudi novo krono s štirimi bronastimi zvonovi. 
Razmišljanje o obnovi fresk se je pričelo kmalu po 
namestitvi novih bronastih zvonov, saj je ob vaši 
darežljivosti ostalo nekaj sredstev, s katerimi smo 
želeli zaščititi freske za oltarjem, ki so bile tik pred 
tem, da skupaj z ometom odpadejo s stene. Prijatelj 
Vid me je opozoril, da je Ministrstvo za kulturo 

Nagovor ob blagoslovitvi obnovljenih oltarjev, 
fresk in križevega pota v cerkvi sv. Miklavža na 
Godešiču

pripravilo razpis za sofinanciranje obnove 
objektov kulturne dediščine in me vzpodbujal, 
da se nanj prijavimo, in to ne samo za obnovo 
fresk, ampak še oltarjev in križevega pota, ki 
so bili tudi že v zelo slabem stanju. Kar malce 
sem se ustrašil tako velikega zalogaja, v sebi pa 
sem ves čas čutil, da je pred nami edinstvena 
priložnost, ki jo moramo zagrabiti in izkoristiti 
za naše skupno dobro. Imenovali smo odbor, 
ki naj bi vodil vsa dela in so ga poleg mene 
sestavljali ključarja Vinko Avguštin in Tone 
Starman, mežnar Peter Bertoncelj, blagajni-
čarka Mira Starman, ki jo je po smrti nasledila 
Justi Vehar, Robi Šega in Alojz Igličar.
Predpogoj za prijavo na državni razpis je bila 
razglasitev naše cerkve za kulturni spomenik 
lokalnega pomena, kar je občinski svet po nekaj 
zapletih sprejel tik pred zdajci julija 2007, saj 
se je državni razpis zaključil sredi septembra. 
Decembra smo prejeli veselo novico, da smo na 
razpisu uspeli in prejeli podporo v višini nekaj 
več kot 45.000 evrov. Ker je bil naš projekt 
edini v občini Škofja Loka, ki je dobil podporo 
na državnem nivoju, smo za sredstva zaprosili 
tudi Občino. Župan je bil našemu predlogu 
naklonjen, občinski svetnik z Godešiča, Dušan 
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Krajnik, pa je z vloženim 
amandmajem ob pomoči 
svojih kolegov predvide-
ni znesek s 15.000 evrov 
dvignil na 30.000 evrov. 
Spomladi 2008 smo na 
osnovi več ponudb izbrali 
strokovne izvajalce, ki so 
poleti že pričeli z deli, 
ki bodo v nadaljevanju 
na kratko predstavljena. 
Ocenjena vrednost del je 
znašala 130.000 evrov, 
kar pomeni, da smo ozi-
roma bomo morali večino 
sredstev zbrati iz vaših 
darov, ki ste jih darovali 
ob mašnih darovanjih na 
Godešiču ter ob drugih 
priložnostih. Za obnovo 
nismo uporabili finančnih 
sredstev iz župnije, ki so 
namenjena vzdrževanju 
naše župnijske cerkve v 
Retečah.  
Ob pogledu nazaj smo 
izjemno hvaležni Bogu, 
da so vsa dela lepo po-
tekala in to brez nezgod, 
kar je posebna milost in 
zunanji znak, da je bil 
Božji blagoslov ves čas 
z nami. Zahvaljujem se 
vsem restavratorjem in drugim, ki ste strokovno 
spremljali potek obnove. Hvala Ministrstvu za 
kulturo, Občini Škofja Loka, Svetu Krajevne 
skupnosti Godešič in družbi Mercator za izka-
zano finančno pomoč. 
Največja zahvala pa grem vam Godešanom in 
vsem ljudem dobre volje od drugod, ki ste nas 
ves čas finančno ter moralno podpirali in nam s 
tem vlivali moči, da smo dela uspešno pripeljali 
do konca. Vesel sem, da smo se združili in ob-

novili svetišče, ki so ga naši predniki zgradili v 
težjih materialnih okoliščinah, kot so v sedanjem 
času. Zahvaljujem se vam tudi za vaš današnji 
dar, ki bo pripomogel, da bomo izvedena dela 
tudi finančno pokrili. 
Iskrena zahvala vsem, ki ste tudi s svojim delom, 
časom in na druge načine pomagali pri izvajanju 
del in pripravi današnje slovesnosti. Restavratorji 
so večkrat dejali, da tako lepo in skrbno zanje 
niso poskrbeli še nikjer.

Aleksander Igličar
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Legenda predstavlja sv. Miklavža kot velikega 
čudodelnika. Nekoč je rešil tri hčere siroma-
šnega moža. Ponoči je vsaki izmed njih skozi 
okno porinil kepo zlata in jim tako priskrbel 
potrebno doto. Odtod izhaja šega, da otrokom 
ponoči prinaša darove v nastavljene posode. 
Tri jabolka, ki jih na podobah nosi s seboj, so 
pravzaprav tri kepe zlata, zato sodijo jabolka 
med obvezne darove, ki jih dobri svetnik pri-
naša otrokom.
Miklavževanje je pri nas priljubljen ljudski obi-
čaj, saj ga dojemamo kot slovensko tradicijo, ki 
se navezuje na nekatere obrede še iz časa pred 
prihodom krščanstva. Praznik je dobil ime po 
škofu Miklavžu oziroma Nikolaju iz 2. stoletja 
našega štetja, z njim pa so ga pri nas začeli is-
tovetiti v 12. stoletju. Etnologi beležijo, da so 
najstarejši ohranjeni opisi Miklavževega obho-
da na Kranjskem iz sredine 19. stoletja. Javni 
obhodi so se pojavljali vse do 50. let 20. stoletja, 
nato pa je sledilo nekaj let zatišja, ko povork 
niso izvajali v javnosti oz. so bile le-te prega-
njane. Šele po letu 1991 se je javno praznovanje 
prihoda Miklavža znova pojavilo. Da je tradi-
cija miklavževanja na Sloven-
skem globoko zakoreninjena, 
pričajo tudi nekatere vraže, ki 
so povezane s tem praznikom. 
Predvsem se nanašajo na obrti 
in poklice, katerih zavetnik je 
sv. Miklavž. V okolici Laške-
ga so na primer dejali, da na 
ta dan ni dobro delati v gozdu 
ali v mlinu. Na Štajerskem in 
v Prekmurju je bilo na ta dan 
prepovedano presti. Ljudska 
modrost pa pravi, da bo, če je 
na Miklavževo mrzlo, zima 
huda. No, potemtakem letos 
ne bomo občutili prav hudega 
mraza.
Predvsem pa se Miklavža veselijo otroci. Že 
nekaj dni pred njegovim prihodom pridno 
pišejo pisma, jih nastavljajo na okno, vestno 
ponavljajo molitvice in pri sebi delajo obračune, 
ali so bili čez leto pridni ali ne. Ob opazovanju 

Miklavžev večer
večerne zarje verjamejo, da Miklavž peče pi-
škote za pridne otroke. 
Na predvečer sv. Miklavža nekateri otroci s 
svojimi starši obiskujejo javne prireditve, kjer 
jih obišče dobri mož s spremstvom, pri nas na 
vasi pa imamo to srečo, da se ta lepa tradicija 
Miklavževega sprevoda in obiskov po hišah ni 
prekinila in jo mladi z veseljem nadaljujejo in 
ohranjajo.
Ko se pričenja mračiti, je vznemirjenje v hiši 
vedno večje, odpiramo okna in prisluškujemo, 
če se že slišijo žvižgi parkeljnov … – Ne še. 
– Kdaj bodo prišli? – Ne vem, ali si bil dovolj 
priden, da se bo Miklavž ustavil pri nas … Ne-
kaj slišim, odprem okno in že zaslišim žvižge. 
Otroci se posedejo za mizo, trepetajo, mamica 
sede zraven, starejša dekleta in fantje se skrijejo 
ali pa gredo na vas s svojimi vrstniki zasledovat 
Miklavžev sprevod. Oče jih počaka pred vrati. 
Parkeljni pritečejo, ga malo stresejo, poskuša 
jih nekoliko pomiriti, za njimi pride še Miklavž 
z angelčkoma. Z nekaj parkeljni jih spusti v 
hišo, ostali počakajo zunaj. Miklavž povpraša, 
kako so otroci ubogali starše, parkeljni silijo 

za mizo in rogovilijo. Otrok zmoli molitvico, 
mama trepeta, ali bo zmogel do konca. Dobro, 
šlo je.  Šlibar pogleda v črno knjigo, če je bil 
zapisan. Najde ga. Zarobanti. Miklavž vseeno 
obdari otroke in obljubiti mu morajo, da bodo 
prihodnje leto bolj pridni. Nato odide s svojim 
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Andreja Hafner

spremstvom. Vsem odleže. Vsi hitro stečemo 
do okna in gledamo za njimi, kako nadaljujejo 
svoj pohod po vasi. Najbolj korajžni jih gredo 
počakat še pred dom KS. Tam si odrasli kora-
jžo okrepijo s kuhanim vinom. Parkeljni lovijo 
mlada dekleta in fante, ki morajo pred njimi 
poklekniti in moliti. Sprevod krene naprej, saj 
so obhodili šele pol vasi.
Nekatere otroke obišče še enkrat ponoči in 

jim v nastavljene peharje položi darila. Ena so 
bolj bogata, druga skromnejša. Vsi otroci pa so 
vznemirjeni in polni vtisov. Še nekaj dni pripo-
vedujejo v šoli svojim vrstnikom o srečanju z 
Miklavževim sprevodom. Takrat so mnogo bolj 
korajžni in njihove besede povedo več, kot so 
v resnici doživeli. Mladi pa se še kakšen dan 
˝cajtajo˝ po napornem večeru in kujejo načrte 
za naslednje leto.

Večer na vasi 
je tradicional-
na godeška pri-
reditev, ki jo 
Godešani po-
svečamo dne-
vu državnosti. 
Prireditev je 
to leto postala 
polnoletna. Že 
vse od 1991. 
leta poteka na 
isti dan, na kre-
sni večer, 23. 
junija. In vse 
do letos, vseh 
sedemnajst let, je prireditev potekala v lepem 
vremenu na prostem, ponavadi pred cerkvijo. 
To leto kresne noči ni obvarovala magična moč, 
tako kot so 
naši predniki 
radi verjeli. 
Pomagal ni 
noben škrat, 
nobena dobra 
vila, vreme 
jo je pošteno 
zagodlo  in 
cel teden je 
bilo deževno, 
vetrovno in 
za junij tudi 
zelo hladno. 

Večer na vasi
Temperatura se 
je dvignila le 
na 12 ºC, zato 
smo prireditev 
tokrat prestavili 
v dvorano. 
Uvodni poz-
drav je imel 
predsednik KS 
Godešič, Ci-
ril Golar. Za-
nimivo vezno 
besedilo, ki je 
bilo duhovito 
in šegavo, je 
napisala Maja 

Trilar, prireditev pa je povezovala Tamara Av-
guštin. Nekaj pozornosti smo ob 120-letnici roj-
stva posvetili pesniku Cvetku Golarju in skupaj 

z Osnovno šolo 
Cvetka Golarja 
tudi pripravili 
nekaj točk.
Letošnji nasto-
pajoči so si bili 
po starosti pre-
cej različni, saj 
so bili najmlajši 
stari komaj šest 
let, najstarejši 
pa že častitljivih 
osemdeset.
V kulturnem pro-
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SOVICA OKA – predstava za otroke
V mesecu marcu je bila na Godešiču uprizorjena 
igrica Sovica Oka avtorice Svetlane Makarovič, 
znane slovenske pisateljice in pesnice. Uprizorile 
so jo vzgojiteljice in mamice otrok iz vrtca Stra-
žišče pri Kranju. Sovico Oko si je prišlo ogledat 
veliko otrok z Godešiča, nekaj pa tudi iz okolice. 
Predstava jim je bila zelo všeč.

JANKO, METKA IN PAVLIHA – lutkovna 
predstava za otroke
Veseli december je preteklo leto na Godešiču 
potekal tudi za otroke. Na sporedu je bila lutkov-
na predstava Janko, Metka in Pavliha, in sicer 
v izvedbi Plesnega društva Netopir iz Kranja, 
nastopila pa sta Simona in Tomaž Pinter.

Iz predstave Janko, Metka in Pavliha

Predstave za otroke

gramu so nastopili:
- Folklorna skupina Trata, pod vodstvom učiteljic 

Marjance Trilar in Ede Berginc,
- deklice Katja, Kaja, Petra, Tajda in Ajda, ki so 

deklamirale Pesem o čmrlju (C. Golar),
- otroški pevski zbor iz OŠ Reteče, ki ga vodi 

učiteljica Špela Ferle,
- Daša, ki je igrala na violino,
- Jaka in Samo, ki sta deklamirala Pesem o 

dedku,
- Ana in Pia, ki sta zaigrali dve pesmici na flav-

to,
- Tamburaška skupina Bisernica ter
- Jaz pa ti.
Večera na vasi se je tudi letos udeležilo veliko 
ljudi. Po koncu prireditve je bila pogostitev, 
številni pa so izkoristili priložnost in poklepetali 
s sosedi, prijatelji in znanci.

Pia Delalut

Pia Delalut
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K pisanju tega članka me je vodila predvsem 
skrb za zdravje, kajti nam vsem pomeni zdravje 
največjo oziroma najpomembnejšo vrednoto.
Ni treba iti daleč, dovolj je, da se ozremo po do-
mači vasi in lahko smo upravičeno zaskrbljeni.

V današnjem času, še posebej pa v zadnjih letih, 
smo priča nenehnemu spreminjanju družbenega 
okolja in uveljavljanju novih vrednot v družbi kot 
celoti in pri posamezniku. Dogajajo se številne 
klimatske in gospodarske spremembe ter global-
ni finančni pretresi po celem svetu, kakor tudi 
pojav novih bolezni. Čas vseh teh sprememb pri-
naša tudi nove zdravstvene izzive in postavlja se 
vprašanje, ali smo na te izzive dovolj pripravlje-
ni. Ljudje smo dnevno podvrženi nevarnostim, 
ki nas fizično in psihično obremenjujejo. Skrbijo 
nas zdravje, zaposlitev, klimatske spremembe, 
ekonomska in socialna prihodnost, prometna 
kultura oziroma varnost na cesti in odgovor je, da 
si vsi skupaj želimo mir, stabilnost in predvsem 
varnost. Skrbi nas, ali bo v času teh zaostrenih 
razmer zdravje sploh še dostopno vsem drža-
vljanom. Številne države se pospešeno pripra-
vljajo na spremembe zdravstvene reforme, celo 
Amerika. V naših zakonodajnih postopkih sta ta 
čas predloga dveh temeljnih zakonov: Zakon o 
zdravstveni dejavnosti in Zakon o zdravstvenem 
zavarovanju. Vendar ta dva predloga ne prinašata 
v celoti vseh novosti, ki smo jih pričakovali in 
so bile napovedane. Sprememba ne odgovarja na 
osnovna vprašanja: kakšno zdravstvo si želimo 
in kako zmanjšati čakalne vrste ter zagotoviti 
dodatna sredstva za starajočo se družbo. Največ 
sprememb pričakujemo pri Zakonu o zdravstve-
nem zavarovanju. Nikakor ne moremo pristati 
na zmanjšanje osnovnih pravic posameznika, 

Zdravje in bele halje
ampak je potrebno dodatna zavarovanja v okviru 
zakonskih normativov pripeljati v zdravstveni 
sistem. Omogočiti je treba razvoj novih oblik 
zavarovanj, kot na primer zavarovanje za dolgo-
trajnejšo oskrbo. Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje ima sedaj monopol in le konkurenca na tem 
področju bi lahko izboljšala celotni sistem.

Želel bi se dotakniti tudi zdravnikov in zdra-
vstvenega osebja, na katere v zadnjem času letijo 
velike kritike. V ospredju so predvsem očitane 
zdravniške napake in zdravniške plače. Sam me-
nim, da ne bi smeli vsakega primera, ki se tragič-
no konča, označiti za zdravniško napako, ampak 
moramo upoštevati vse okoliščine in zaplete, ki 
so prisotni ob takem dogodku. V tako oteženih 
primerih še tako dober zdravnik ali zdravniška 
ekipa ostane brez moči. Res redki so primeri, ko 
lahko govorimo o osebni odgovornosti zdravni-
ka. Zakaj se nikoli ne vprašamo, koliko bolnih 
ali poškodovanih dnevno rešijo ti ljudje v belih 
haljah. In tu smo že pri njihovih plačah, ki so 
po mnenju mnogih previsoke. Treba je vedeti, 
da je v teh plačah ogromno znanja, sposobnosti 
in odgovornosti, in da je od njih odvisno naše 
zdravje in v mnogih primerih tudi življenje. To 
se je prepričal in priznal tudi naš zdravstveni 
minister ob zadnjih težavah s svojim zdravjem.
Vse težave, ki se kopičijo v našem zdravstvu, 
po mojem videnju izhajajo iz pomanjkljivega in 
nedorečenega zdravstvenega sistema v celoti, kot 
tudi iz samega sistema poslovanja v zdravstvenih 
ustanovah. Mislim, da se premalo zavedamo 
vseh teh sistemskih težav in najraje vse svoje 
nezadovoljstvo preložimo na zdravnike, čeprav 
nam ob boleznih in nesrečah lahko pomagajo 
edino oni, četudi nosijo bele halje.

Ciril Golar
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Šolski  projekti  povezujejo 
Kaj je šolski projekt? Učenci in učitelji smo se 
skupno odločili, da izpeljemo nekaj projektnih  
nalog, ki bodo vključevale večino učencev na 
šoli. Glede na to, da vsebine teh nalog niso pred-
pisane v učnih na-
črtih, so naloge 
potekale na pro-
stovoljnih odlo-
čitvah. Učenci, ki 
jih je to delo zani-
malo, so pristopili 
k delu in daljše 
obdobje pridno 
sodelovali. Neka-
tere vsebine se je 
dalo lepo vključiti 
v pouk, sicer pa so 
delali doma. Vsak 
projekt se začne z 
idejo, nadaljuje z 
načrtovanjem, iz-
vajanjem nalog in 
konča s predstavi-
tvijo. Predstavitev 
dela je za vse so-
delujoče pomem-
ben dogodek, saj 
predstavlja konč-
ni skupni izdelek, 
na katerega smo 
ponosni vsi. 
V letu 2009 smo 
na šoli izvedli pet 
šolskih projektov, 
od tega dva še ve-
dno potekata. 
Že v lanskem šol-
skem letu je do-
zorela ideja, da bi 
obnovili leseno 
hiško na šolskem 
vrtu. 
Razpisali smo šol-
ski natečaj za zbi-
ranje idej, kako 

hiško poslikati. Učence je delo pritegnilo in na 
šolskem panoju na hodniku so se začele zbirati 
zanimive ideje za poslikavo. Učenci so od doma 
prinašali osnutke, risbice, pisali svoje zamisli 

… Pano se je hitro 
napolnil z najra-
zličnejšimi ideja-
mi. Učenci so se 
pogosto zadrže-
vali pred izdelki 
in jih komentirali. 
Hodnik je postal 
točka  mirnega 
druženja učencev. 
Komisija, ki je 
morala izbrati naj-
boljšo zamisel, je 
imela težko delo. 
Ko smo izbrali in 
odločili, kako bo 
hiška poslikana, 
smo kupili barve 
in začeli z delom. 
Pomlad je bila 
lepa, topla in pri-
ložnosti za slika-
nje na prostem je 
bilo dovolj. Nekaj 
ur likovnega po-
uka smo prežive-
li zunaj. Starejši 
učenci so barvali 
in slikali večje 
ploskve, mlajši 
učenci pa so do-
dali pomembne 
detajle. Hiška je 
bila vsak dan lep-
ša in z zadovolj-
stvom smo stali 
pred njo. Poslika-
va se je končala 
pred zaključkom 
šolskega leta in 
ponosni smo bili, 
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da smo hiški povrnili življenje in polepšali 
okolico. 
Drugi projekt je bil prav tako zanimiv. Vključili 
smo se v sodelovanje z Unescom in se lotili 
projekta MODRI STOL. Kaj je bilo potrebno 
narediti? S podstrešja smo prinesli stare, za-
prašene stole, ki jih prav nihče ni več pogrešal. 
Potrebno jih je bilo očistiti in  obdelati. Vsak 
razred je izdelal stol po svoji zamisli. Nastali 
so: stol za igranje, mavrični stol, polžkov stol 
… Stole smo razporedili po šoli in učenci jih 
še danes radi zasedajo. Stol za igranje stoji na 
hodniku in noben odmor ne samuje. Učenci 
se ob njem zadržujejo in igrajo vsem dobro 
znano igro – potapljanje ladjic. Polžkov stol je 
namenjen »hitrim« učencem, saj jih čudežno 
pomiri in tek po hodniku spremeni v hojo. V 
kotu je tudi pripovedovalni stol. Če sediš na 
njem, zgodbe kar vrejo na dan. 
Projekt DOBIMO SE NA ODBOJKI, KOŠAR-
KI, NOGOMETU smo izvedli v povezavi z 
Zavodom za šport otrok in mladine Slovenije. 
S tem smo učencem ponudili možnost rekre-
acije med glavnim odmorom in dvakrat na 
teden odprli vrata telovadnice tudi v tem času. 
Učenci so z veseljem prihajali v telovadnico, 
kjer so pod vodstvom učiteljice igrali odbojko, 
včasih košarko, se žogali … in tako aktivno 
preživeli prosti čas. V tem šolskem letu nismo 

več vključeni v projekt, rekreativni odmori pa 
so se obdržali. 
Projekt, ki poteka že tretje leto, je ekološke 
narave. Skupina prostovoljcev pridno zbira 
pločevinke in tako prispeva k skrbi za okolje. 
Samo zbiranje seveda ni dovolj. Potrebno je tudi 
osveščanje ljudi okrog nas in v ta namen smo 
izvedli anketo, izdelali brošuro, plakate … Ob 
koncu šolskega leta smo se udeležili zaključne 
prireditve v Zgornji Besnici. V slovenskem 
merilu smo dosegli lep uspeh in bili za to tudi 
pohvaljeni in nagrajeni. V tem šolskem letu 
imamo namen pripraviti lutkovno igro s poučno 
vsebino. Ideja je že, zdaj je pred nami še naloga, 
da napišemo vsebino in izdelamo lutke. Igra bo 
predstavljena ob zaključku tega šolskega leta. 
Projekt, ki smo ga v oktobru uvedli na novo, pa 
vabi učence, da na določeno temo (vrednote) 
pišejo in rišejo, kar mislijo in občutijo. Izdelke 
razstavijo na panoju, tako da svoja razmišljanja 
lahko delijo še z drugimi. 
Kaj je torej prednost šolskih projektnih nalog? 
Vsi učenci imajo možnost prostovoljnega 
sodelovanja in udejstvovanja glede na svoje 
interese. Projekti dejansko povezujejo učence, 
omogočajo, da se družijo. Obenem pa umirjajo 
življenje  na šoli – predvsem med odmori, saj 
ob vseh teh dogajanjih ni več časa za dolgočasje 
in nered.

Majda Ovsenek,
vodja podružnice 
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Oddelek Pikapolonica vrtca Škofja Loka v 
Retečah

Vzgojiteljica
Jerica Podpečan

S k u p i n a  š t e -
je enaindvajset 
otrok, dvanajst 
deklic in devet 
dečkov. Razlika 
med najmlajšim 
in najstarejšim 
je dve leti in pol. 
Enajst otrok je 
ostalo v skupini 
od lanskega leta, 
pet otrok je bilo 
premeščenih iz 
drugih enot vrtca 
Škofja Loka, en 
otrok je prišel iz 
vrtca Medvode, 
štirje otroci pa 
so se letos prvič 
srečali z vrtcem. 
Otroci niso imeli 
posebnih težav 
z uvajanjem v 
skupino.

Nekaj pomemb-
nih dejavnikov, 
ki jih bomo upo-
števali:
- medsebojno razmevanje in sodelovanje med 

otroki,

- spodbujanje 
otrok k samo-
stojnosti, jih 
pri tem pod-
pirati, jim dati 
priložnost za to 
in jim tudi pri-
znati uspeh,

- otrokom dati 
k a r  n a j v e č 
pr i ložnost i , 
da doživljajo 
zdravo, pozi-
tivno čustve-
no razmerje z 
ljudmi okoli 
sebe (vrstniki, 
odrasli).

Prednostne na-
loge:
- ekologija,
- lepo vedenje,
- bralna značka,
- c i c i  v e s e l a

šola,
- pasovček,
- zlati sonček,
- varno sonce.

Pa še nekaj otroških domislic:
Na sprehodu smo opazovali drevesa, ki so izgubila že skoraj vse liste, pa pripomni deklica: »A 
ne, tale drevesa so pa že skoraj čisto plešasta.«

Ogledali smo si predstavo o poklicih in otroke sem vprašala, kaj bodo, ko odrastejo. Otroci so 
naštevali: policist, vojak, frizerka... En deček pa pravi: »Jaz bom pa kmetavzar.«

Deklica se je bolj igrala za vodo, kot umivala, zato sem jo vzpodbudila: »Pa dobro si podrgni 
roke!« Deklica me je pogledala in rekla: »Saj drgam, a ne vidiš, da drgam.«
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Otroški kotiček
Ura

Jaz sem ura, ti pa ne.
Jaz se oglašam tika, taka, tika, taka.

Visim na steni, ti pa ne,
imam tri kazalce, ti pa ne.

Kažem čas, ti pa ne,
imam sekunde, minute in ure, ti pa ne.
Imam debele in tanke kazalce, ti pa ne.

Jaka Križaj, 3. r

Če bi sneg postal zlat …

Že celo popoldne sem gledal skozi okno, kdaj 
bo pričelo snežiti. Zvečer pa je le pričel naleta-
vati sneg. Bil sem zelo vesel, kar skakal sem od 
veselja.
Ko sem šel spat, sem razmišljal, kako se bom 
naslednjega dne sankal. Ponoči sem sanjal, kako 
se sankam in to ne po navadnem snegu, ampak 
po zlatem. Tako se je svetil, da so me kar oči 
bolele. Imel sem se lepo. 
Zjutraj, ko sem se zbudil, sem šel pogledat, ko-
liko snega je zapadlo ponoči. Bilo ga je veliko, 
ne samo to, bil je tudi zlat.

Tim Bobnar, 4. r

Bile so samo sanje

Nekega večera sem skozi okno opazovala sne-
žinke. Letos je bil to prvi sneg. Tako lahkotno so 
plesale po zraku, brez premišljevanja kam bodo 
padle. Ko sem tako zasanjano gledala snežinke, 
sem nekje v daljavi slišala mamin glas: ̋ Pia, poj-
di spat! Jutri gremo v Maribor k Luku na rojstni 
dan, zgodaj bo treba vstati.˝ Hitro sem smuknila 
v posteljo ter poskušala zaspati. Snežinke pa so 
padale in padale. V navdušenju sem si potiho 
zaželela, da bi sneg pokril ves svet, da mi potem 
ne bi bilo treba v šolo. Iz minute v minuto je bil 
sneg višji in višji in kmalu je segel že do mojega 
okna. Hitro sem smuknila iz postelje ter odšla na 
podstrešno okno opazovat te bele snežinke. Sneg 
pa je padal in padal. Cepetala sem z nogami od 
navdušenja, ker sem vedela, da mi kar nekaj časa 
ne bo treba v šolo. V tistem pa sem se spomnila 
na prijatelja Luka, da bo zelo žalosten, ker niko-
gar ne bo na njegov rojstni dan. V daljavi sem 
zaslišala mamin glas: ˝Pia, vstati bo treba!˝ Kar 
odneslo me je iz postelje proti oknu. Spoznala 
sem, da so bile vse to le sanje ter da je zapadlo 
ravno prav snega. Hitro sem se oblekla, ker sem 
vedela, da se bomo kmalu odpravili v Maribor.

Pia Starman, 4. r

Prvič v gorah

V soboto, 16. 8. 2009, smo se s prijatelji pripra-
vili na moj prvi pohod na več 2000 m visoko 
goro. Prejšnji dan smo se s prijatelji dogovorili, 
kje in kdaj se bomo dobili. Komaj sem čakal, da 
vidim to goro od blizu.
Ko so prišli prijatelji, smo se usedli v avto. Z 
nami je bil tudi Ožbej Kozmelj. Prispeli smo do 
vznožja in gledali prelepo goro. Odrinili smo 
izpod Storžiča in hodili eno uro in pol. Potem 
smo se usedli na prvo klopco in nekaj popili. Po 
kratkem počitku smo odšli naprej in po pol ure 
hoda prišli do Kališča. Od tam se je videl že vrh 
Storžiča. Razgled je bil prelep, zato smo hitro 
pojedli in popili, da bi čim hitreje prispeli na 
vrh tega lepotca. Ko smo bili 500 m pod vrhom, 
smo se ustavili, pogledali navzgor in si mislili, 
da bo potrebna še ura hoje. Nato smo prišli do 
prve plezalne stene. Ker sva bila z Ožbejem 
najmlajša, in zato ker sva imela največ energije, 
sva prva splezala po skalah. Za njo je sledila še 
ena, še ena in še ena. Čas je zelo hitro mineval, 
zato smo tudi kmalu prišli na vrh. Tam smo na-
redili skupinsko sliko, si na roko ali list pritisnili 
´štempelj´, jedli sendviče in krmili ptice. Ko smo 
se vračali nazaj pod Storžič, smo se usedli v avto 
in odpeljali domov. Imel sem se krasno, ker je 
bil čudovit razgled. Doma sem odšel počivat in 
po nove zaloge energije.

Rok Cerar, 5. r
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MODRI STOL

V okviru Unescovega projekta so na podružnični 
šoli v Retečah nastali zanimivi stoli. Vsak je 
nekaj posebnega …

Polžkov stol

Ko na hodniku pre-
več hitiš, se usedeš 
na polžkov stol in 
se upočasniš. 

Krompirjeve počitnice

Med počitnicami smo z mojim bratcem Jakobom in bratrancem Urbanom v gozdu delali bunker.
Ko smo z Jakobom in Urbanom hodili po gozdu, smo videli prijeten kraj za bunker. Najprej smo 
poiskali posekano strohnelo drevo. To drevo smo s tal postavili na drugo drevo tako visoko, da smo 
šli lahko pod njim. Naslednji dan smo naredili steno iz palic in listja. Nekaj prostora smo morali 
pustiti za vrata. Poleg stene pa smo za okras posuli lepo rumeno travo. Seveda smo v notranjosti 
bunkerja pospravili in s smrekovo palico pometli. Z Jakobom sva od doma prinesla deske, katere 
služijo za stol. V kotu drevesa smo izkopali tudi jamico, v katero smo pospravili vrvice za nujno 
uporabo. Pri delu smo tudi uporabljali orodje, kot je: žaga, sekira in kladivo. Ker se je iz bunkerja 
videlo na cesto, smo se zagradili in naredili streho. Streha ni bila čez cel bunker, ker je le-ta zelo 
velik, nam pa je zmanjkalo materiala. Na drevo smo zabili tudi žebelj, ki služi kot obešalnik za 
oblačila. Okolico bunkerja smo okrasili z različnimi gobami, med njimi je bila tudi strupena mu-
šnica. Seveda smo imeli tudi dvorišče, ki smo ga okrasili z vrvicami, ki smo jih spletli iz korenin, 
trave in vejic. Vse to je bilo zavezano okoli drevesnih debel. Na drevo smo zabili desko, na kateri je 
napisano ime našega bunkerja. Imenovali smo se z okrajšavo M. J. U., kar pomeni Miha, Jakob in 
Urban. Iz različno dolgih desk smo si naredili mizico, majhne stole in polico za odlaganje različnih 
stvari. Ko smo dokončali bunker, pa so se končale tudi naše počitnice.
Zelo smo zadovoljni, ker nam je uspelo dokončati zelo lep bunker. Če bomo imeli še kakšno novo 
zamisel, ga bomo še polepšali.

Miha Jenko, 5. r

Stolček crkljanček

Tale stol mi je povedal,
da na njem lahko crkljamo se
in če k njemu pridemo, s cofki poigramo se.
Vsak na njem lahko sedi 
in se z nami vesli.
Nikoli dolgčas nam ne bo, na stolu res uživa-
mo.  
                                                      

Ajda Kok

Vsi se radi crkljamo 
na stolu za crkljanje. 
Radi se imamo
in vesele pesmi pojemo.
Smo s pisanimi čopki okrasili ga
in z modro barvo ga pobarvali.
Vsi ponosni smo zares,
saj lepega smo naredili prav res.
Ta stol zares udoben je, 
tako kot nobeden ne. 
Samo še v maminem naročju 
bolj prijetno je.

Matic Košir 
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Modri stol pripoveduje

Naš modri stol v kotu 
stoji in pripoveduje 
najrazličnejše stvari. 
Z vici nas nasmeje, s 
pravljicami pa ogreje. 
Pesmi tudi peti zna, saj 
zapoje in zaigra. Naš 
modri stol je bistra gla-
va,  vsaka zgodba je ta 
prava. Razred naš ima 
ga rad, on je pravljični 
junak. 

Anamarija Volčič 

Ime mi je pripovedovalni stol. Na meni sedijo 
otroci iz drugega razreda. Ko se usedejo name, 
začnejo pripovedovati zanimive zgodbice in peti 
pesmice. Včasih se kakšen otrok zmoti in reče, 
da je 16 – 6 = 9. Takrat bi mu rad pomagal, a na 
žalost me otroci ne razumejo. Zelo sem vesel, če 
na meni otroci pravilno sedijo. Ne maram, da se 
gugajo, ker me potem bolijo noge. Prav tako ne 
maram, če me kdo počečka. Zelo sem vesel, ko 
me otroci po pouku pospravijo za mizo. 

Jaka Križaj 
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Modri stol 

Modri stol je na-
menjen sproščanju. 
V primeru, da smo 
živčni ali imamo 
tremo, se usedemo 
nanj. Kadar smo sla-
be volje, nas modri 
stol pomiri. Ko se 
usedemo na modri 
stol, smo takoj dobre 
volje. Modri stol pri-
poročam vsem, ki se 
hočejo sprostiti. 

Bor Krajnik 

Mavrični stol 

Sem mavrični stol. 
Naredili so me otroci. 
Jaz sem tak stol, da 
se otroci, ko se raz-
jezijo, usedejo name 
in se takoj pomirijo. 
Otrokom pomagam 
pri obnašanju. Zato 
je na šoli danes tako 
mirno. 

Nika Štalec 

Stol pripoveduje
 
Sem modri pripovedovalni stol. Nekdaj pa nisem bil modri stol. Včasih sem bil čisto navaden šolski 
stol. Leta in leta so otroci sedeli na meni in gulili šolske klopi. Ko sem postal star, zdelan in utrujen, 
so me zamenjali z lepim novim stolom. Na srečo me niso vrgli v smeti. Otroci so me pobarvali z 
modro barvo in name nalepili črke in slike. Tako sem sedaj najlepši stol na šoli. 
 
Otroci me uporabljajo za zelo posebne namene. Otrok, ki sedi na meni, pripoveduje pravljice, ugan-
ke, pesmi, bralne značke in še druge zanimive zgodbe. Ostali otroci pa pripovedovalca poslušajo 
na navadnih šolskih stolih. Naslednji dan na meni sedi drug otrok pripovedovalec, z novo zgodbo, 
in naslednji dan spet nov pripovedovalec …
 
Kot vidite, je pravzaprav najbolje biti stol pripovedovalec. Okrog mene se vedno slišijo najboljše 
zgodbe in nikoli mi ni dolgčas.
 

Samo Delalut
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Pobarvanka za najmlajše
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V ponedeljek, 25. avgusta, smo se mladi skavti, 
izvidniki in vodnice stega Škofja loka 2 odpravili 
na poletni tabor v Fučkovce ob reki Kolpi. Na 
odpravi nas je bilo 12 IV ter voditelja Martin 
Igličar in Aljaž Hafner, četovodja in stegovodja 
Škofje Loke 2. 
Na ponedeljkovo jutro smo se zgodaj zjutraj 
zbrali na zbirnem mestu pod starološko cerkvijo. 
V prtljažnik smo naložili nahrbtnike, šotore in 
vso taborno opremo, se poslovili od staršev ter 
se vkrcali na 
a v t o b u s . 
Prijazni šo-
fer nas je 
odpeljal no-
vim dogo-
divščinam 
naproti.
Pot do Bele 
kraj ine je 
b i l a  k a r 
dolga, saj je 
trajala debe-
li dve uri.
Končno smo 
prispeli. Av-
tobus nas je zložil malo nad tabornim prostorom, 
tako da smo morali vso opremo najprej znositi po 
strmem klancu navzdol do travnika tik ob reki.
Ker smo imeli veliko dela s postavitvijo tabora, 
smo se takoj lotili dela. Najprej smo postavili 
členar. To je šotor, ki je sestavljen iz dveh ali več 
členov. V njem smo imeli kuhinjo in shrambo za 
hrano ter skladovnico za orodje. Naslednja nalo-
ga je bila postavitev treh jamborijev – šotorov, v 

Skavtski poletni tabor – Kolpa 2009
katerih lahko spi tudi do osem ljudi. Sledila so 
še manjša opravila, kot so postavitev stranišča, 
koša za smeti, jame za organske odpadke, vhod v 
tabor, kurišče za ogenj in seveda jambor. Začelo 
se je večeriti in pripravili smo si večerjo. Zakurili 
smo si ogenj, ob njem prepevali ter se dogovori-
li, kdo bo stražil tabor. Po zabavnem večeru ob 
tabornem ognju, ob številnih igrah in prepevanju 
ob zvokih kitare smo se odpravili spat.
Dan kasneje smo se zbudili v lepo sončno jutro. 

Opravili smo 
vsa jutranja 
opravila, kot 
so priprava 
zajtrka, po-
spravljanje 
š o t o r o v , 
pomivanje 
posode, oce-
njevanje šo-
torov in dvig 
zastave.
Ker za ogenj 
nismo imeli 
dovolj drv in 
nismo želeli 

sekati v gozdu, smo se z bližnjo lesno tovarno 
dogovorili, da nam pripeljejo lesne odpadke. 
Kmalu po kosilu so nam pripeljali les. 
Odložili so ga na vrhu klanca nad taborom. Lesa 
je bilo čez glavo in takoj smo se zopet lotili dela, 
saj smo morali les, tako kot dan prej opremo, 
spraviti po strmem klancu do mesta, namenje-
nega za hranjenje lesa, in ga razžagati. To je bila 
res prava muka. Ko smo delo opravili, smo imeli 

Uganki

J. Bitenc

Priplesale so z neba
in popadale na tla.

Vso noč so preprogo tkale,
v belem jutru so zaspale.

A.Štefan

Mrzla zima ne počiva,
v belo je odela svet.

S čim je jezero prekrila,
da je gladko kot parket?

Snežinke Led
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dovolj drv za preostali čas taborjenja. Zaslužili 
smo si počitek, zato smo se odšli kopat v toplo 
Kolpo. Skuhali smo si še večerjo in postavili 
ogenj. Ko se je stemnilo, smo prižgali ogenj in 
veselo prepevali vse do spanja.
Naslednje jutro smo bili spočiti in polni energije, 
saj je noč potekala mirno. Ta dan smo pričakovali 
obiske. Opravili smo jutranje dolžnosti in pojedli 
zajtrk, sledilo je temeljito čiščenje tabora. Napra-
vili smo še oltar za mašo. Malo pred kosilom se 
nam je že pridružil gospod župnik Štefan Pavli. 
Skupaj smo pojedli okusne palačinke z marme-
lado in nutelo. Nato so prišli še drugi obiski in 
odpravili smo se do našega oltarja. Posedli smo 
na šotorke in armaflekse in maša se je pričela. 
Del maše je bil namenjen tudi skavtskim oblju-
bam, torej tistim, ki so iz VV prestopili v IV in 
so obljubili zvestobo skavtstvu. Po končani maši, 
ki je vsebovala veliko pozitivne energije in petja, 
smo se usmerili proti ognju. Zakurili smo ga in na 
njem pekli hrenovke in tvist, to je iz moke, vode 
in soli narejeno testo, ki se ga ovije na palico in 
speče na ognju. Naše druženje je trajalo do po-
znega popoldneva. Ko so naši gostje odšli, smo 
se osvežili v prijetno topli vodi. Nato je sledil še 
večerni program: ogenj, petje in spanje.
Jutro kasneje je bilo za nas zelo naporno. Na 
sporedu je bil 'hajk'. To je dan oz. noč, ki je ne 
smeš preživeti v tabornem prostoru. Poiskati si 
moraš primeren kraj za prenočitev. A imeli smo 
težave. Veliko otrokom v taboru je bilo slabo in 
so bruhali.
Zjutraj smo najprej opravili jutranje dolžnosti in 
pozajtrkovali, nato pa smo začeli pakirati za našo 
pot. Opoldne smo dobili vso potrebno hrano za 
preživetje in pripravljeni smo bili za pot.
Hodili smo proti točno določeni točki, a bilo je 
težavno. Bilo je zelo vroče in nismo imeli dovolj 
vode. Vedno več otrokom je postajalo slabo, zato 
smo poklicali voditelja, da sta nam dala dovolje-
nje, da se vrnemo v tabor.
Ko smo se vrnili, smo bili vsi zelo slabotni, 
zato smo pod ogromen hrast prinesli šotorke in 
spalke. Bili smo prava »bolnica«. Kasneje smo 

Ajda Hafner

ugotovili vzrok našega slabega počutja. Pili 
smo onesnaženo vodo iz izvira. Da bi se hitreje 
pozdravili, smo jedli medicinsko oglje, ki smo 
ga mešali z vodo. Zaradi utrujenosti smo kmalu 
odšli spat.
Naslednje jutro je bilo naše počutje že boljše. 
Opravili smo vsa jutranja opravila in ponovno 
pričakovali nov obisk. Ker sta se letošnjo jesen 
Škofja Loka 2 in Škofja Loka 1 združili, nas je 
obiskal četovodja Škofje Loke 1, Jernej Bernik. 
Prikazati nam je želel Škofjo Loko 1. Jernej je 
bil pri nas ves večer in tudi noč je preživel v na-
šem taboru. Ob večernem ognju smo naravnost 
uživali. Igrali smo se »banse« in glasno prepevali 
pesmi.
Ker se je naslednji dan taborjenje zaključilo in je 
bila vremenska napoved dokaj slaba, smo počasi 
pričeli podirati tabor. Dela je bilo na pretek. Za-
čelo se je večeriti in postavili smo velik ogenj. 
Bil je naš zadnji večer ob ognju v poletnem tabo-
ru Kolpa 2009, in kot je navada, morajo tisti, ki 
prestopijo iz IV v PP pripraviti poslovilno pismo. 
Ker smo tudi mi imeli dve taki dekleti, sta svojo 
skavtsko pot strnili na nekaj strani papirja. Ko sta 
brali pismo, je bilo solza na pretek. Solze sreče 
in žalosti so oblivale vse po vrsti.
Naslednje jutro je bila naša naloga zapustiti ta-
borni prostor v stanju, kakršno je bilo pred našim 
prihodom. Čakalo nas je veliko dela: čiščenje in 
podiranje šotorov in zgradb, pospravljanje orod-
ja, potrebno pa je bilo podreti tudi jambor – del 
smo ga razžagali, da ga je vsak lahko odnesel 
domov, kot je to v navadi po koncu vsakega 
poletnega tabora. Delo nam je šlo dobro od rok, 
saj smo bili vsi v pričakovanju srečanja s starši 
in prijatelji, ki so nas prišli iskat v ta lepi konec 
Slovenije. Našo pot domov je pospremil tudi dež, 
saj je ravno, ko smo zaključili s pospravljanjem, 
pričelo deževati.  
Srečni in polni lepih spominov smo se vrnili 
domov.

Bodi pripravljen!
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V svoji drugi sezoni gorsko hitrostnih dirk sem 
svojega modro-belega Yuga Koral 65 na cilj 
srečno pripeljal na vseh šestih dirkah in postal dr-
žavni podprvak v kategoriji voznikov do 21. leta 
in med vozniki Yugov, med vsemi Slovenci do 
1400 ccm pa sem bil četrti. V Sloveniji so dirke 
potekale v Sevnici, Ilirski Bistrici in v Lučinah, 
v tujini pa v Avstriji (Simonhohe), na Hrvaškem 
(Buzet) in v Italiji (Castelmonte). 

Dirkalna sezona se je pričela vikend po mojem 
rojstnem dnevu, konec maja v Sevnici. Avto je 
bil sestavljen na novo, pričakovanja velika, prav 
tako zaskrbljenost. Med vozniki Yugov sem 
zasedel tretje mesto, vendar z 
delovanjem motorja dirkalnika 
nismo bili povsem zadovoljni. 
Takoj po dirki smo se lotili od-
prave zadnjih pomanjkljivosti 
in na naslednjih dirkah je motor 
deloval, kot je treba.
Najbolj razburljiva, adrenalin-
ska in s pokalom nagrajena je 
bila dirka v Ilirski Bistrici. Ta 
dirka, poleg tiste na Hrvaškem, 
šteje za dirko evropskega prven-
stva in se je vedno udeležijo naj-
hitrejši vozniki iz cele Evrope, z 
odlično pripravljenimi dirkalni-

ki. Na dirko smo z ekipo prispeli v petek zjutraj, 
tako da smo uredili vso potrebno dokumenta-
cijo v zvezi s prijavo dirkalnika, zavarovanja, 
opravili so še tehnični pregled vozila in oblačil. 
V soboto sem progo srečno prevozil na prvem 
treningu, na drugem treningu pa mi je v bližini 
množice navijačev odpovedal menjalnik. Ker 
vlečna služba do večera ni hotela odpeljati avta 
v bokse, sem opravil le en trening, kar je sicer 

minimalna zahteva za udeležbo 
na dirki. Zvečer smo s pomočjo 
ekipe in drugih voznikov razdrli 
avto. Izposodili smo si genera-
tor, reflektorje in nekaj orodja, 
da smo pozno zvečer razdrli 
menjalnik. Nato ga je Milan 
Bubnič, državni prvak v GHD 
iz leta 2007, vzel domov in ga 
ponoči zavaril, saj za novega 
ni bilo denarja. Seveda nismo 
vedeli, ali bo popravljeno vozilo 
na tako pomembni dirki sploh 
vzdržalo obe vožnji. Vozilo je 
bilo proti jutru sestavljeno in 

je za silo vzdržalo tekmo, kjer sem med vsemi 
Slovenci do 1400 ccm dosegel vrhunsko tretje 
mesto. Takega izida ni nihče nikakor pričakoval, 
nenazadnje sem med drugo vožnjo nekaj 100 m 

Dvakratni državni podprvak v gorsko hitrostnih 
dirkah
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pred ciljem v izvozu iz šikane 
ob srečanju z robnikom počil 
zadnjo desno gumo in platišče, 
prednja guma pa je spustila. V 
dneh poteka dirke se pogosto 
zgodijo najbolj nepričakovane 
ali drage poškodbe dirkalnika, 
ki jih nato pomagajo popraviti 
tudi nekateri ostali dirkači z 
veliko mero inovativnosti in 
požrtvovalnosti.
Kmalu po dirki v Ilirski Bistrici 
sem se udeležil domače dirke, 
dirke v Lučinah. Zaradi premalo 
časa in finančnih sredstev za servis vozila, še po-
sebej menjalnika, smo na dirko prišli bolj slabo 
pripravljeni. Pred domačo publiko sem se letos 
tako tudi najslabše odrezal, saj se le tu nisem 
povzpel na zmagovalne stopničke. Avto sem imel 
še rahlo karamboliran, saj sem v eni zahtevnejših 
kombinacij ovinkov podrsal po zaščitni ograji. 
Po dirki smo avto servisirali in karavana se je 
dobro pripravljena odpravila v Avstrijo, kjer sem 
osvojil dve drugi mesti. Med vozniki do 21 let 
sem na skoraj 13-kilometrski progi za manj kot 
sekundo zgrešil prvo mesto. Prejel sem celo po-
hvalo Avstrijca Hansa Petra Laberja, uspešnega 
podjetnika, ki vozi enega najmočnejših dirkalnih 
Fordov Cosworthov v Evropi. 
Posebno doživetje je bila dirka na Hrvaškem. Na 
pot smo se z dvema kombijema in dirkalnikom 
na prikolici zopet odpravili v petek zjutraj. Na 
mejnem prehodu s Hrvaško so se pričele prve 
težave. Obtožili so nas, da smo na obrazcih o 
dirkalniku navedli napačne podatke. Nato so v 
slabo voljo spravili še kolega mehanika, saj so 
ju obtožili, da tihotapita drogo in so cariniki pre-
iskali celoten kombi z osebno in ostalo prtljago. 
Vse se je začelo s stavkom: »Ajde djeco, gdje su 
vam droge?« Isti vikend je potekala košarkarska 
tekma za EP med Slovenijo in Hrvaško, tako da 
smo bili pred tekmo vsi slovenski »Janezi« malo 
zasmehovani in deležni komentarjev o našem 
porazu. Dan po naši košarkarski zmagi pa o 
tekmi ni bilo niti besede več. Za piko na i pa smo 
Slovenci zmagali v vseh možnih kategorijah, kjer 
smo nastopili.
 

Zadnja in najpomembnejša dirka v sezoni je bila 
v Italiji. Najprej sem jo želel celo izpustiti, saj 
sem imel zagotovljeno dobro skupno uvrstitev, 
splet okoliščin pa je določil, da imam možnosti 
v boju za državnega prvaka. Po dveh napornih, 
a atraktivnih vožnjah, sem za las premagal tre-
nutnega državnega prvaka v kategoriji do 21 
let. Lani so mi najbolj odgovarjale mokre steze, 
letos pa sem se najbolje odrezal na tej izjemno 
ovinkasti in ozki cesti, kjer sem med hišami 
pridobil največjo hitrost, do 150 km/h. Najbolj 
atraktiven del vožnje je bil med šikanami za 
zmanjšanje hitrosti, ki so bile postavljene na 
cestišču skozi vas. To je bila zares adrenalinska 
vožnja, kjer sem dirkalnik tudi pošteno namučil, 
saj sem ga med obema vožnjama uspel postaviti 
samo na dve gumi, poleg tega pa sem na obeh 
straneh poškodoval še zunanjost. Čeprav sem v 
Italiji tekmoval prvič, so tudi italijanski gledalci 
vzklikali moj priimek. Zadnja vožnja v sezoni 
je bila hkrati moja najboljša, vendar skupne 
zmage nisem dosegel. Državni prvak mi zaradi 
moje zmage s »preslabim« avtom na tej tekmi 
ni želel niti čestitati, vendar pa so mi vzkliki in 
spodbujajoči komentarji gledalcev med tekmo 
in po njej dali še dodaten zagon. 
Cilj sezone sem dosegel – police sem napolnil s 
pokali in si zaradi velikega preskoka v dosežkih 
ustvaril dobro ime med dirkači. Avto pripravlja-
mo že za drugo sezono, saj ga želimo napraviti še 
zmogljivejšega in hitrejšega. Pri vseh pripravah 
mi vztrajno pomagajo Nejc Lešnjak, Tomaž 
Dolenec, Tadej Kavčič, Andrej Velkavrh, Andrej 
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Mrak in Franjo Merkač ter domači, za kar se 
jim na tem mestu zahvaljujem. Sam v vozilo in 
samo izpeljavo dirk vlagam zelo veliko finančnih 

sredstev, energije in prostega 
časa. Moj hobi se je izkazal za 
luknjo brez dna, še posebej, ko 
kak ovinek izpeljem »za občin-
stvo«. V poletnih mesecih, ko 
traja sezona, sem ves čas v ča-
sovni in finančni stiski in odšte-
vam dneve do naslednje dirke, 
vendar me adrenalin in vedno 
boljši dosežki ženejo naprej. 
Mogoče bom prihodnje poletje 
kak dan celo preživel na morju 
in ne v službi ali domači garaži. 
Žal pa je občutek v koloni pred 
štartom v razgretem dirkalniku, 

negorljivi obleki, s čelado na glavi in pred uro, 
ki odšteva sekunde do štarta, nepopisen.

Blaž Jenko

Letošnjo tekaško sezono so zaznamovale po-
škodbe in prezasedenost z delom, zato se nismo 
toliko udeleževali tekaških prireditev v drugi po-
lovici leta. Kljub temu smo v gorenjskem pokalu 
v tekih nadaljevali z uspehi. Odlične uspehe je 
dosegal Peter Bertoncelj, saj je v kategoriji nad 
60 let zmagal na treh tekmah, bil petkrat drugi in 
enkrat tretji. Kljub tem uspehom pa mu ni uspelo 
ponoviti zmage v gorenjskem pokalu, saj je par 

Teki, kolesarjenje in veslanje
točk zaostal za nekdanjim vrhunskim kolesarjem 
Dragom Frelihom. V isti kategoriji je njegov brat 
Andrej osvojil skupno četrto mesto, na posame-
znih tekmah je bil enkrat drugi in dvakrat tretji. 
Uroš Bertoncelj pa je bil v najmočnejši kategoriji 
od 30 do 40 let skupno tretji, na posamezni tekmi 
pa je enkrat dosegel tretje mesto. 
Letošnje leto smo se zopet v večji meri udele-
ževali kajakaških prireditev, saj smo sodelovali 

kar na petih različnih tek-
mah: bohinjskem maratonu, 
tekmi na Otočcu in Čatežu 
na Krki, na zaključku sezone 
v Bohinju in maratonu na 
Ljubljanici. Dosegali smo 
solidne uvrstitve, saj smo se 
nekajkrat uvrstili na zmago-
valne stopničke. Na vseh teh 
tekmah pa smo predvsem 
testirali svojo pripravljenost 
in novo opremo za tekmo 
vseh tekem, Triatlon jeklenih 
v Bohinju. Godešani smo se 
ga udeležili zopet v velikem 
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številu, saj se nas je udeležilo kar dvanajst tek-
movalcev, med njimi prvič tudi ženska, Tamara 
Bobnar. S svojim nastopom je presenetila vse, 
saj je prepričljivo zmagala. »Ni mi žal, da sem 
nastopila. Triatlon je super. Občutek, ko prideš 
v cilj, je nekaj posebnega. Koža se mi je kar 
naježila,« je bila nasmejana in nič kaj utrujena 
po koncu tekme. Tudi moški predstavniki smo 
dokazali, da se lahko merimo z najboljšimi kljub 
vedno ostrejši konkurenci. Najbolje se je odrezal 
Uroš Bertoncelj s skupnim 5. mestom (v svoji 
kategoriji je bil drugi), Marko Bečan s 13. me-
stom (z drugim mestom v svoji kategoriji), Jože 
Hafner s 17. mestom (drugi v svoji kategoriji), 
Matej Mihovec z 19. (prvi v svoji kategoriji), Iz-
tok Avguštin z 20. (četrti v svoji kategoriji), Rok 
Bertoncelj je bil z defektom na kolesu 29. (10. v 
svoji kategoriji),  Štefan Križaj 59., Janez Križaj 
64., Janez Lukančič 73. in Jaka Debenc 75.  

Kolesarskih tekem se v letošnjem letu nismo 
udeleževali veliko, zato tudi kakšnih posebnih 
uspehov nismo imeli; v juniju smo se odpravili 
na kolesarski izlet v Švico. Za izhodišče smo si 
izbrali majhno vasico Innertkirchen pod švicar-
skimi Alpami. To je bilo idealno izhodišče za 
tridnevno kolesarjenje. Prvi dan smo se odpravili 
na ogrevalno turo ob jezeru Brinzen See, od 
Interlackna do Grunenvalda in Wengna, kamor 
smo se povzpeli z gondolo, saj do tja pelje le 
makadamska cesta, ki pa je za avtomobile za-
prta. Ob vožnji z gorsko železnico smo ugibali, 
kje je speljan znameniti wengenški smuk. Kljub 
temu da nismo grizli preko visokih prelazov, 
smo naredili 132 km in 1300 metrov višinske 

razlike (VR). Naslednje jutro smo se odpravili 
preko prelazov Susten (2259 m nad morjem, 28 
km vzpona, 1600 m VR), Furka (2431 m 30 km, 
1500 m VR) in  Grimsel (2165 m, 5,5 km, 400 
m VR), kjer smo kolesarili preko šest ur, naredili 
125 km in 3500 metrov VR. Še težja naloga nas 
je čakala naslednji dan, saj nas je čakalo kar pet 
prelazov:  Grimsel (2165 m, 27 km, 1500 m VR), 
Furka (2431m, 10,5 km, 800 m VR), Gothard 
(2108, 8,5 km, 600 m VR), Nuferennen (2478 
m, 23 km, 1400 m VR), še enkrat Grimsel (2165 
m, 13 km, 900 m VR), ki mu je sledil še spust 
proti izhodišču. Najbolje pripravljeni kolesarji 
Uroš, Rok, Marko, Iztok in Metod so naredili 160 
km in preko 5000 m višinske razlike, na kolesu 
pa so preživeli skoraj devet ur – veliko tudi za 
vrhunske profesionalce, kaj šele za ljubiteljske 
kolesarje. Vsi se bomo še dolgo spominjali lepot 
švicarskih Alp, neskončnih vzponov in širokih 

cest na višinah preko 2000 m.     
V sredini junija smo se prvič 
udeležili 1. triatlona Čatež 2008, 
ki je potekal na reki Krki in v 
hribih v okolici Malenc. Prizo-
rišče triatlona je zelo slikovito, 
saj približno 6 km veslanja po-
teka po tekoči, vendar ne deroči 
Krki, kolesarili smo po blatnih 
hribovskih poteh ob sloven-
sko-hrvaški meji in tekli med 
vinogradi. Na žalost je celote-
densko slabo vreme preprečilo 
boljšo udeležbo. Triatlonci ŠD 
Kondor smo bili zelo uspešni, 

saj je Marko Bečan zmagal, Iztok Avguštin je za 
njim zaostal samo 12 sekund in bil drugi, Jože 
Hafner pa se je po odličnem veslanju, kjer je 
zaključil kot drugi, slabše odrezal na kolesu in 
teku in zasedel skupno četrto mesto, dve mesti za 
njim je zaostal Uroš Bertoncelj, Metod Bobnar 
pa se je uvrstil na 19. mesto. Marko in Jože sta 
zmagala v svojih kategorijah, Iztok pa je bil tudi 
v kategoriji tik za Markom. Vsi tekmovalci smo 
si bili edini, da je to ena lepših tekem v triatlonu 
in upamo, da ga bodo v naslednjem letu ponovili 
v lepem sončnem vremenu.  

dr. Jože Hafner,
predsednik ŠD Kondor



33Dobrave | december 2009

ŠPORT &

Že lansko jesen smo po dolgem času pisali o 
odličnih igrah članske ekipe, saj so jesenski 
del končali na odličnem drugem mestu. V po-
mladanskem delu pa ekipa v začetku ni igrala 
na enakem nivoju kot jeseni, saj so izgubili kar 
nekaj nepotrebnih dvobojev in se počasi začeli 
oddaljevati od mest, ki vodijo v višji rang tekmo-
vanja. Vendar so se fantje zbrali in začeli z nizom 
petih zaporednih zmag zmanjševati zaostanek za 
svojimi tekmeci. Napredovanje so si praktično 
priigrali z zmago v gosteh proti prvouvrščeni 
ekipi Jesenic. Do uvrstitve v prvo gorenjsko 
ligo so jih čakale le še formalne kvalifikacije 
z ekipo Hrastij, saj je bilo že naprej znano, da 
bosta obe ekipi igrali v najmočnejši gorenjski 
ligi. Kljub temu niso nič prepustili naključju 
in zmagali na obeh tekmah. Kočna lestvica je 
izgledala takole:
Po dolgih letih oz. prvič odkar je gorenjska liga 
v dveh kakovostnih razredih, se je članski ekipi v 
sezoni 08/09 uspelo uvrstiti v 1. ligo. Ekipo smo 
pred jesenskim delom okrepili z nekaj novimi 
člani, še vedno pa ogrodje sestavljajo fantje z 
Godešiča. Največja igralska okrepitev je Luka 
Trojanšek – pred tem najboljši igralec Medvod, 
ki so tudi po njegovi zaslugi napredovali v 3. 

Odlični nastopi nogometne članske ekipe
slovensko ligo. Ekipa je dobila tudi novega tre-
nerja Braneta Božiča iz Suhe. Brane je v svojih 
igralskih časih igral pri nekaterih slovenskih 
prvoligaših, med njimi tudi za Olimpijo in Bel-
tince in ob koncu kariere tudi v Avstriji. Ekipa je 
pred pričetkom dobro trenirala, na treninge so z 
veseljem hodili skoraj vsi člani ekipe, v sredini 
avgusta pa so odšli tudi na nekajdnevne priprave 
v Prekmurje. Igrali so veliko prijateljskih tekem, 
nekatere tudi s tretjeligaši.
Po temeljitih pripravah smo vsi skupaj nestrpno 
pričakovali prvo srečanje. Zaradi manjše zamude 
pri gradnji garderob so fantje prva štiri srečanja 
odigrali v gosteh. Že uvodna kola so pokazala, 
da obstanek v ligi ne bo vprašljiv. Prvo domače 
srečanje proti NK Naklo si je ogledalo kar 200 
gledalcev, kar je bil najvišji obisk posameznega 
srečanja v ligi. Domača srečanja so tako postala 
prvovrstni družabni dogodek v naši vasi, saj je 
na vsakem srečanju poskrbljeno tako za ozvo-
čenje kot za pijačo in jedačo. Po jesenskem delu 
je ekipa z več kot polovico osvojenih točk na 
7. mestu in samo za dve točki oddaljena od 3. 
mesta. Od ekip iz škofjeloškega bazena je enako 
visoko le ekipa NK Alpina iz Žirov, NK Polet 
in NK Železniki sta krepko za nami, Ločan pa 

Lestvica: 1. gorenjska liga ČLANI 
Po 11. krogu, 07.11.2009

Uvrstitev Klub Število 
tekem Zmage Neod-

ločeno Porazi Goli Točke

1. Velesovo 11 8 2 1 28:8 26

2. Naklo - Klub zmagovalcev 11 7 3 1 28:12 24

3. Mimovrste=) Jesenice 11 6 1 4 23:14 19

4. Bohinj 11 6 1 4 20:18 19

5. Visoko 11 5 4 2 15:13 19

6. Alpina Žiri 11 5 2 4 20:13 17

7. Kondor 11 5 2 4 17:18 17

8. Niko Železniki 11 4 2 5 17:16 14

9. Bled Hirter 11 3 4 4 14:20 13

10. Hrastje 11 4 0 7 16:26 12

11. Polet 11 1 1 9 7:23 4

12. Kranjska gora 11 1 0 10 9:33 3
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celo igra v 2. ligi. Vse to smo dosegli, kljub temu 
da so nas vso jesen pestile številne poškodbe 
igralcev in strog, včasih celo namerno neugoden 
sodniški kriterij.
V spomladanskem delu tekmovanja bomo igrali 
kar sedem srečanj doma in samo štiri v gosteh, 
tako da pričakujemo nove zmage in visoko mesto 
na lestvici ob koncu tekmovanja.
Z izgradnjo garderob in spomladi planiranega 
pomožnega igrišča bomo vsem godeškim gene-

Skupinska slika členske nogometne ekipe

racijam nogometašev zagotovili konkurenčne 
pogoje za treniranje in tekme. Njihova obveznost 
bo le ta, da pridno trenirajo in dosegajo uspehe, ki 
jih bodo zadovoljevali in jim pomagali dozoreti. 
Ravno tako upamo, da bodo uspehi slovenske 
nogometne reprezentance v ta lep in zdrav šport 
usmerili še več otrok kot do sedaj. Informacije o 
godeškem nogometu (poročila s tekem, rezultate, 
slike) pa si lahko ogledate na naši spletni stran 
www.nkkondor.com

Lestvica: 2. gorenjska liga ČLANI 
Po 21. krogu, 06.06.2009

Uvrstitev Klub Število 
tekem Zmage Neod-

ločeno Porazi Goli Točke

1. Mimovrste=) Jesenice 21 18 1 2 93:22 55

2. Kondor 21 12 3 6 39:37 39

3. Preddvor 21 10 5 6 47:36 35

4. Bitnje 21 9 7 5 40:41 34

5. Britof 21 7 6 8 47:41 27

6. Trboje 21 6 5 10 23:43 23

7. Podbrezje 21 4 4 13 28:50 16

8. DLN 21 0 5 16 20:67 5

dr. Jože Hafner,
predsednik ŠD Kondor
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Tako v svetu kot na Godešiču je nogomet še 
vedno šport številka ena. Z novim garderobnim 
objektom smo končno tudi organizacijsko do-
segli uspehe, enake kot na tekmovalnem delu. 
Pogoji za delo so sedaj bistveno boljši in v 
prihodnje ne morejo biti več izgovor za slabše 
rezultate. 

Ekipa U8
Cicibane U8 vodi Tadej Avguštin. Z marljivim 
delom se je kljub menjavi rodov že pokazal lep 
napredek v igri. Na štirih jesenskih turnirjih so 
dosegli več kot polovico zmag in tako bili med 
uspešnejšimi ekipami. Letošnji sistem tekmovanj 
se od prejšnjih let bistveno razlikuje. Rezultati 
niso v prvem planu in lestvice se ne vodijo več. 
S tem je mogoče sestavljanje različno močnih 
turnirskih skupin in izognili smo se rekordnim 
zmagam oz. porazom. Vsaka ekipa igra srečanja 
s približno enakovrednimi nasprotniki. Sedaj 
v zimskem delu se treningi odvijajo v dvorani 
KS Godešič, ekipa igra v zimski ligi MNZG 
Kranj.

Ekipa U10
Ekipa devet- in desetletnikov je skupna ekipa 
NK Kondor in NK Polet in trenira pod vodstvom 
trenerja Boštjana Kovača. Pri delu mu pomaga 
tudi trenerska legenda Marko Čarman. Fantje, 
tako kot že nekaj let, naskakujejo 1. ligo in 
upamo, da jim bo v tej sezoni uspelo. Trenutno 
so na 2. mestu v 2. ligi, za vodilno ekipo NK 
Velesovo pa zaostajajo zelo malo. Treningi in 
tekme se odvijajo izmenjaje na Godešiču in v Sv. 
Duhu. Fantje so zagrizeni, trenirajo z veseljem 
in upajmo, da jim bo končno uspelo. Čez zimo 
dvakrat tedensko trenirajo v OŠ Mesto v Škofji 
Loki, igrajo pa tudi v zimski ligi MNZG, kjer 
računajo na uvrstitev blizu vrha.

Ekipa U12
Tudi to moštvo imamo skupaj z NK Polet. Tre-
nira ga naš nekdanji igralec Aleš Arnol, ki se je 
zelo odločno vrgel v šolanje za nogometnega 
trenerja. Moderni pristopi že dajejo rezultate. 
Ekipa je po jesenskem delu na 3. mestu v 2. ligi 
z več kot polovico osvojenih točk, kar lahko 

štejemo za uspeh. Ravno v tej 
kategoriji nameravamo v pri-
hodnje delo še bolj okrepiti. To 
generacijo želimo v naslednjem 
letu prijaviti v gorenjsko ligo 
U14, kjer sedaj iz Škofje Loke 
igra le skupna ekipa NK Ločan 
in NK Polet. Le tako bomo 
lahko tem dečkom omogočili 
tekmovalno igranje nogometa 
v prihodnje, obema kluboma pa 
prepotrebni igralski potencial za 
članska moštva. Ob treniranju v 
dvorani fantje čez zimo igrajo 
tudi v zimski ligi MNZG.

 
 

Nogomet dečki – jesen 2009

Dečki U8
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Lestvica: 2. gorenjska liga CICIBANI U10 
Po 10. krogu, 23.10.2009

Uvrstitev Klub Število 
tekem Zmage Neod-

ločeno Porazi Goli Točke

1. Velesovo 32 24 2 6 114:27 74

2. Kondor Polet 36 21 4 11 101:55 67

3. Hrastje Šenčur 32 18 5 9 65:37 59

4. Triglav Podgorje A 32 14 10 8 75:26 52

5. Šobec Lesce 36 12 4 20 87:90 40

6. Niko Železniki 36 12 2 22 50:65 38

7. ŠN Kranjska gora 36 5 1 30 23:215 16

Lestvica: 2. gorenjska liga MLAJŠI DEČKI 
Po 10. krogu, 31.10.2009

Uvrstitev Klub Število 
tekem Zmage Neod-

ločeno Porazi Goli Točke

1. Sava Kranj 40 30 3 7 155:41 93

2. Niko Železniki 40 27 4 9 128:46 85

3. Kondor Polet 40 21 3 16 82:73 66

4. Šobec Lesce 40 15 3 22 75:99 48

5. Triglav Podgorje B 40 13 3 24 56:135 42

6. Kranjska gora 40 6 0 34 26:128 18

Že v kar nekaj izdajah Dobrav smo pisali, da 
bomo začeli graditi garderobe poleg nogometne-
ga igrišča, pa do gradnje ni in ni prišlo. Vendar 
se je situacija v letošnji pomladi spremenila, 
saj smo uspeli pridobiti sredstva iz občinskega 
proračuna v višini 70.000 €, poleg tega nam je 
Občina konec maja izdala tudi dovoljenje za 
gradnjo. Ker smo morali garderobe zaradi napre-
dovanja članske ekipe v višji rang tekmovanja 
zgraditi do začetka jeseni, smo se odločili za 
kontejnersko gradnjo.
Po pridobitvi vseh dovoljenj in seveda tudi 
finančnih sredstev smo si v juniju ogledali 
kontejnerje pri izdelovalcu REM iz Trebnjega, 
kjer smo se dogovorili tako za obseg, kakor tudi 
za določene spremembe pri opremi. Z gradnjo 
smo začeli konec junija, ko je Pavel Logonder 
odstranil vso podrast in izkopal temelje za be-

tonske pilote, ki smo jih udarniško zabetonirali 
v drugi polovici julija. Hkrati s temelji smo s 
pomočjo Pavla Lampiča poiskali tudi vir vode 
za garderobe in namakanje igrišča. Preden je 
REM postavil kontejnerje, smo pripravili vso 
podzemsko napeljavo za vodo in kanalizacijo. 
Kontejnerji so bili postavljeni 20. avgusta, sledila 
je še streha, ki jo je postavilo podjetje Tesarstvo 
Kaltak, izgradnja napeljave vode do kontejnerjev 
s strani Janija Repa in ogrevanje vode s plinom. 
Tako smo konec septembra, dva tedna za plani-
ranim zaključkom, lahko spremljali prvo tekmo 
na domačem igrišču. Stavbo smo pred močnimi 
streli nogometašev zaščitili z mrežo, stebre zanjo 
so nam izdelali v Limosu iz Škofje Loke. Seveda 
delo še ni končano, saj moramo položiti še plošče 
v pokritem delu garderob in urediti okolico.
Garderobni objekt ima dve garderobi, vsako s 

Garderobe na nogometnem igrišču

Igor Pintar



37Dobrave | december 2009

ŠPORT &

površino 30 m², prostor za sodni-
ke in delegate v skupni velikosti 
15 m² in skladiščni kontejner 
v enaki velikosti. Poleg tega 
imamo še zunanja stranišča, ki 
so z ostalimi povezana z zaprto, 
12 m³ veliko greznico, ki jo bo 
potrebno prazniti. Stroški gra-
dnje so močno presegli 100.000 
€: kontejnerji 41.000 €, streha 
22.000 €, črpališče za vodo 
10.000 €, izkopi in nasutja zemlje 
11.000 €, razni materiali iz KGZ 
10.000 €, vodovodne napeljave 
z ogrevanjem vode 6.000 € itd. 
Vse skupaj bi bilo še dražje, če 
ne bi člani našega kluba prispevali veliko udar-
niških ur pri betoniranju, zidanju, polaganju 
vodovodnih in kanalizacijskih cevi. Ob tem bi 
izpostavil predvsem eno ime: Matjaž Krajnik 
s svojim podjetjem ArchDesign iz Ljubljane 
je garderobe zasnoval, naredil vse načrte in bil 
tudi fizično prisoten na vseh delovnih akcijah. 
Poleg njegovega prispevka so nam z velikimi 
popusti pomagali tudi: Abaz Kaltak pri ostrešju, 
KGZ pri vsem materialu, Jani Rep pri vodovo-
dnih inštalacijah, podjetje Starman pri notranji 
opremi garderob in Limos pri izdelavi stebrov 
za zaščitno mrežo.

Kot sem že omenil, imamo tudi v naslednjem letu 
kar smele načrte za razširitev športnega parka. 
Radi bi dokončali garderobe in uredili igrišče ter 
izboljšali namakanje igrišča, da poletne suše ne 
bodo uničile travnate površine. Največji zalogaj 
pa bo ureditev pomožnega igrišča v velikosti 50 
x 33 m, z umetno travo. Zanj moramo pridobiti 
še nekatera sredstva, da bomo lahko kandidirali 
pri Nogometni zvezi Slovenije. Torej, dela je še 
ogromno, vendar mislimo, da se ga splača nare-
diti za ves vrvež nogometašev različnih starosti, 
ki se iz dneva v dan podijo za žogo na Produ.

dr. Jože Hafner,
predsednik ŠD Kondor

Godešič – V organizaciji ŠD Kondor Godešič 
je 17. maja potekal 18. tek in pohod na Osolnik, 
otvoritvena tekma slovenskega pokala v gorskih 
tekih, ki je štela tudi za državno prvenstvo za ve-
terane. Letos je bila tekma znova na tradicionalni 
progi, od cerkve na Godešiču do vrha Osolnika 
(4,7 km), torej brez dodatnega kroga za člane. Na 
cilju se je kot vsako leto zbralo veliko gledalcev. 
Na pohod se jih je uradno prijavilo okrog sto.
Med tekmovalci pa na Godešič tokrat ni bilo 

Alič prvič zmagal na teku na Osolnik
Tek na Osolnik, uvodno tekmo slovenskega pokala v gorskih tekih, je letos prvič dobil Simon 
Alič iz Vinharij v Poljanski dolini. Na startu je bilo skoraj dvesto tekačev, med domačini 
znova najhitrejši Uroš Bertoncelj.

najboljših dveh z lanskega teka na Osolnik: 
rekorderja Mitja Kosovelja (24:08 leta 2007) 
in zaradi poškodbe tudi ne Sebastjana Zarnika. 
Glavni favorit za zmago je bil tako Simon Alič, 
ki je bil prvi na vrhu Osolnika sicer že lani, a 
je zmago nato izgubil v »podaljšku«. Letos je 
zmagal s časom 25 minut in 34 sekund. »To je 
moja prva uradna zmaga na Osolnik. Kmalu 
po začetku vzpona sem pospešil tempo in ušel 
konkurenci, prednost pa potem zadržal do vrha. 
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S tempom nisem pretiraval. Če bi bilo potrebno, 
bi lahko tekel hitreje. Kljub temu je to moj drugi 
najboljši čas vzpona na Osolnik. Lani sem bil za 
nekaj sekund hitrejši. Nasploh je bilo lani težje, 
bolj sem se matral,« je v cilju pojasnjeval 38-letni 
Simon Alič, gorski tekač in kolesar, ki prihaja 
iz družine s petimi otroki, s športom pa se ukvar-
ja le on. Drugi v cilju, 40 sekund za Aličem, je 
bil dolgoletni rekorder proge, Mariborčan Igor 
Šalamun, tretji pa še šest sekund zadaj, Peter 
Oblak iz Gorenje vasi, ki se je 
že prvo leto v članski kategoriji 
uvrščal med najboljše tudi v 
absolutni konkurenci. »Sem kar 
zadovoljen. Od lanskega leta 
sem čas izboljšal za minuto. Kar 
se tiče Aliča, pa je na takšnih 
tekih zame zaenkrat še nedose-
gljiv. Bo pa morda v naslednjih 
letih,« je dejal tekač ŠD Tabor 
Žiri. Prvi trojici sta sledila Ga-
šper Bregar, najboljši mladinec, 
in Bojan Ambrožič. Pri ženskah 
je v odsotnosti rekorderke Ma-
teje Kosovelj (28:23, leta 2007) 
slavila Lucija Krkoč (30:31), 
druga pa je bila s časom 31:52 
Valerija Mrak iz Gorenje 
vasi, ki je po tekmi povedala: 
»Tekla sem minuto slabše od 
mojega rekorda, čeprav se mi 
je zdelo, da gre zelo hitro. Od 
teka trojk imam bolečine v kol-
ku, kar se je poznalo. Lucija je 
bila od mene boljša v drugem 
delu proge.« 
Tek na Osolnik je vedno izziv 
za domačine. Na vrhu ni nič 
novega. Tudi letos je bil najhi-
trejši Uroš Bertoncelj (28:10, 
absolutno 12.), drugi je bil Iztok 

Avguštin (31:12), tretji pa Marko Bečan (31:33). 
Edina ženska predstavnica je bila Zdenka Gaber 
(47:00). Godešani ali člani Kondorja so bili na 
stopničkah tudi v veteranskih kategorijah za dr-
žavno prvenstvo. V kategoriji 40–44 let je bil 3. 
Iztok Avguštin, v kategoriji 55–59 let je zmagal 
Matej Mihovec, pri ženskah je bila Zdenka Gaber 
2., pri veteranih, starih 65 let in več je zmagal 
Peter Bertoncelj, 3. pa je bil Andrej Bertoncelj.

Najboljši Godešani na 18. teku na Osolnik

Najhitrejša Godešanka je bila Zdenka Gaber.

Maja Bertoncelj
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Spoštovane Godešanke in Godešani!

Obiskujte spletne strani www.godesic.eu, na katerih boste izvedeli 
vse, kar se dogaja v naši vasi. 

Vabimo vas, da posredujete novice o dogodkih, ki so pomembni za vse 
Godešane. Novice pošljite na elektronski naslov: info@godesic.si ali jih 

oddajte v poseben predal pred prostori krajevne skupnosti. 

Tudi z vašo pomočjo bo naša skupna stran še bolj zanimiva in aktualna. 

Vabimo vas k sodelovanju pri ustvarjanju Dobrav.

Vsi, ki bi radi kaj napisali, lahko to željo ali že napisan prispevek 
posredujete na elektronski naslov: info@godesic.si, ali ga oddate v 

nabiralnik pred prostori krajevne skupnosti.

Rok za oddajo člankov za decembrske Dobrave je do konca 
novembra, za junijske pa do konca maja.

obvESTiLA&
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