
D
ob

ra
ve

 | 
D

ec
em

be
r 

20
11

Uredniški odbor
Pia Delalut, Matjaž Krajnik, Jože Hafner, Matej Novinec

Oblikovanje in računalniška gra�ka
Matej Novinec

Oblikovanje naslovnice
Domen Križaj

Lektoriranje
Nina Modrijan

Naslovna stran
Umetniška slika “Dobrave”, Franc Novinc

Naklada
240

Tisk
Tiskarna Čuk

DOBRAVE

Dobrave | december 2011    1

Vsebina

Glasilo Krajevne skupnpsti Godešič
Občina Ško�a Loka

UVODNIK .............................................................................................................. 2
Kulturna krajina ............................................................................................................. 2

DELO V KS ............................................................................................................. 4
Poročilo o delu sveta KS Godešič ................................................................................. 4

GASILCI IN RDEČI KRIŽ .................................................................................... 7
Kaj smo delali gasilci v letu 2011? ................................................................................ 7
Odbor rdečega križa Godešič ....................................................................................... 9

KULTURA ............................................................................................................. 10
Večer na vasi.................................................................................................................. 10
Novoletno rajanje za otroke ........................................................................................ 11
Obnova fresk furlanskih slikarjev v cerkvi Sv. Miklavža na Godešiču .................. 12
Godeška učno-sprehajalna pot ................................................................................... 14
Širitev in ureditev reteškega pokopališča .................................................................. 15
Sorško Polje ................................................................................................................... 16
Obisk Svetega Miklavža ............................................................................................... 16

ŽIVLJENJE  NA VASI .......................................................................................... 17
Naše občestvo – soseska Godešič ............................................................................... 17
Kraja (rabutanje) .......................................................................................................... 19
Preimenovanje področij vasi Godešič ....................................................................... 20

MLADI................................................................................................................... 21
Oddelek vrtca Ško�a Loka – skupina Tinka Tonka ................................................. 21
Podružnična šola Cvetka Golarja ............................................................................... 21
Pobarvanke .................................................................................................................... 26

ŠPORT.................................................................................................................... 28
Šport na vasi .................................................................................................................. 28

Teki in veslanje ....................................................................................................................... 28
Jubilejni tek na Osolnik v dežju ........................................................................................... 39
Spremenljivi nastopi nogometne članske ekipe ................................................................. 30
Nogomet – mlajše selekcije .................................................................................................. 30
Zanimanje za namizni tenis narašča ................................................................................... 32

Ureditev športnega nogometnega parka  .................................................................. 33
VOLITVE .............................................................................................................. 35

Predčasne volitve v državni zbor ................................................................................ 35



2     Dobrave | december 20112     Dobrave | december 2011

UVODNIK
Kulturna krajina

Niso se še ohladili spomini na prvo 
tisočletnico Godešiča, ko smo pisali letnici 1006 in 
2006. S ponosom smo tudi letos praznovali 100-let-
nico ustanovitve gasilskega društva, ponosni smo 
na svojo Ško�o Loko, na eno od najstarejših mest na 
Slovenskem. 

Z veseljem in vnemo govorimo o slovenstvu 
– kako smo uspeli obdržati svojo besedo, svojo pe-
sem in narodno zavest skozi vsa leta od Karantanije 
do danes. Z veseljem znamo povedati, da že 20 let 
živimo v svoji, samostojni državi.

Ne bom razpredal o recesiji, velikih prevarah 
in politiki. Ne mislim se dotikati volitev, ne mislim 
omenjati ljudi, ki naj bi rešili našo domovino. Vse to 
slednje je minljivo in bo slej ko prej v pozabi. Pozabil 
bo človek, pozabila bo zgodovina, za nami pridejo 
novi rodovi.

Slovenci živimo na prepihu Evrope. S severa 
nas omejujejo in stiskajo Germani, z zahoda Romani, 
z juga bratje Slovani in z vzhoda Ugro�nci. »Prepih« 
ne predstavlja le preplet poti s severa proti jugu in 
z vzhoda proti zahodu, temveč tudi nenehen vpliv 
kulture omenjenih skupin narodov.
Ta pestrost – temperament Slovanov in Romanov, 
red Germanov in žilavost Madžarov – se pretaka po 
naših žilah. Slovenski jezik je prepreden z izrazi in 
pojmi sosednjih jezikov. Dialekti se občutijo že med 
posameznimi vasmi, primorščina je povsem nekaj 
drugega kot prekmurščina, Godešan težko razume 
Žirovca. Toliko pestrosti in drugačnosti na tako ma-
jhnem prostoru!
 Ko tujec zaide v Slovenijo, je navdušen nad 
raznoliko pokrajino in raznolikim temperamentom. 
Na nekaj 100 kilometrih preideš iz Sredozemlja v 
Alpe in naprej v Panonsko nižino. Vse to se sliši kot 
idealna zgodba o raju, kjer narod spoštuje naravo, 
svojo kulturo in jezik.

Pa Slovenci res spoštujemo svojo kulturo? 
Mogoče jezik, morda svoje običaje … Ali spoštujemo 
svojo pokrajino? Mogoče gozdove, kakšne nedosto-
pne poraščene porobke, grebene ali visoke gore ... Kaj 
pa stavbno dediščino? 
Ali sploh vemo, kaj je to? Ali se sploh zavedamo, 

kako posebno je stavbarstvo v vsaki slovenski 
pokrajini? Morda se tega zavemo takrat, ko nam 
spomeniško varstvo z dekretom prepove rušiti staro 
in graditi novo.

 Pri ohranjanju dediščine smo Slovenci na 
tankem ledu. V svojih glavah imamo vbito idejo, da 
je vse staro za podreti in da je neuporabno. V tem 
pogledu smo Godešani celo podpovprečni Slovenci. 
Ni nam mar starih objektov in ni nam mar kaj in 
kako zidamo. Pozabljamo na izkušnje naših dedov, 
ki so gradili hiše na pravih mestih in v velikostih, 
ki so jim bili kos. Nič v srce prebadajočih barv, nič 
nesorazmerij, brez neudobnih dostopov ter klančin v 
podzemne garaže.
 Pa se po tisoč letih Godešiča vprašajmo: 
koliko je na naši vasi starih hiš, takih, kot so Čikova, 

Žargarjeva ali Žirovčeva? Kaj lahko pokažemo tujcu, 
prijateljem iz Avstrije ali recimo sorodnikom iz 
Amerike? V zadnjih 50 letih smo porušili ali pok-
varili nešteto hiš. Poleg tega smo zgradili na stotine 
novih visokopritličnih in večnadstropnih, ki po 
večini samevajo. Zlasti v zadnjih 20 letih smo uspeli 
pozidati prvovrstne kmetijske površine s halami, ki 
niso tovarne, ampak skladišča. Prav tako smo uspeli 
v interesu zaslužka pozidati arhitekturne spake, ki naj 
na čim manj prostora dajo živeti čim več stanoval-
cem. 
 Znamo pa se muzati, ko se peljemo čez 
sosednjo Avstrijo ali Italijo, kako lepa mesta in vasi 
imajo. V Dalmaciji in Istri ne moremo prehvaliti 
vasic in mestec, kako so ohranjena, kako se zlivajo s 
pokrajino.
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Pri nas, razen redkih izjem, skoraj ne 
poznamo ohranjene stare kmečke hiše. Celo hiše v 
mestnih jedrih so v obupnem stanju. Tudi v tisočletni 
Loki se ne moremo pohvaliti z ohranjanjem stavb, 
še manj pa z izgradnjo novih, ki bi bile po meri 
srednjeveškega mesta.
 Kozolec je edinstven in samo slovenski v 
svetovnem merilu. Objekt, ki stoji le v slovenskih 
pokrajinah. Usoda kozolcev je klavrna, saj so izgubili 
funkcijo sušenja sena. Danes kmetje sušijo drugače 
–  tako kot kmetje na Švedskem, v Nemčiji ali Španiji. 
Kozolci pa so postali enkratni »podstavki« za re-
klamne panoje. In ko se pelješ od Jeprce proti Loki, 
si poleg degradirane funkcije kozolca lahko jumbo 
plakate ogledaš tudi na novo komponiranih panojih. 
Godešiča, starega dela vasi, sploh ne vidiš več …

Je to še kulturna krajina? Očitno se ne za-
vedamo, da je ohranjanje starih stavb in nadaljevanje 
življenja v njih zelo pomembno. Mislim, da neuko 
čakamo na državo, da bo obnovila tistih nekaj gradov 
ali preko Unesca zaščitenih objektov. 
Sami moramo poskrbeti za hišo svojega pradeda, 
sami moramo ohraniti stare kose pohištva in 
naviti staro uro. Če bomo spoštovali svojo stavbno 
dediščino, bomo ohranili kulturno krajino. Slovenija 
je v svojih različnih pokrajinah razpoznavna po 
starih mestih, gradovih in vaseh in ne po neestet-
sko zgrajenih stanovanjskih soseskah in hišah. Prav 
tako nas ne bo nihče občudoval po velikih kovinskih 
halah, ki stojijo sredi obdelovalne zemlje.
Kulturna krajina je namreč prepredenost narave, 
zgodovine, jezika, običajev in stavbne dediščine.

Za nami prihajajo novi rodovi – naši otroci 
in otrok otroci, ki bodo vedeli, da so Slovenci in 
Godešani le, če jim bomo za seboj pustili vas z vsem 
svojim čarom stavbne dediščine. Ni še prepozno, da 
se ozremo po starih objektih in jih ponovno oživimo 
ali pa jih oživimo v novih stavbah.
Naj imajo ob 1100. obletnici Godešiča naši zanamci 
pokazati več stavbne dediščine, kot smo jo uspeli 
pokazati mi ob našem jubileju. 

Naša dežela trenutno ne preživlja zlatih časov. 
Recesijo in krizo bomo mi in naši zanamci hitro po-
zabili. Seveda pa bodo naši vnuki govorili o preudar-
nosti in modrosti nas, ki trenutno sejemo žito ali 
puščamo plevel. Pa naj to razumemo dobesedno ali 

mogoče v smislu kulturne krajine. 

 Naj bo leto 2012 začetek drugačnega 
razmišljanja. Zavedajmo se, da sta naša kultura tudi 
krajina in stavbna dediščina, da je vsak poseg v 
prostor dolgoročno ali celo dokončno dejanje in da 
spreminjanje našega življenjskega prostora trajno 
pušča sledi. Bodimo ponosni na naše prednike in nji-
hovo zapuščino. Če znamo ohraniti jezik in običaje, 
znamo zagotovo ohraniti tudi edinstvene objekte, ki 
krasijo Gorenjsko, s tem pa tudi Godešič.
V prihajajočem letu želim vsem svojim sokrajankam 
in sokrajanom veliko zdravja, sreče in veselja. 

Matjaž Krajnik,
predsednik KS Godešič

UVODNIK
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DELO V KS
Poročilo o delu sveta KS Godešič

Pred nedavnim smo v prostorih KS imeli 
zbor krajanov. Prisotnih je bilo 33 krajanov in 5 
članov Sveta KS Godešič. Krajani so po večini podpr-
li delo našega Sveta, hkrati pa so dali kar nekaj pobud 
za leto 2012 in 2013.

Menim, da je rezime zapisnika zbora 
pravzaprav tudi poročilo o delu KS. Predlagani in 
tudi izvedeni dnevni red 27. 12. 2011 je bil (po zapisu 
podpredsednika KS Jožeta Hafnerja):
1. Pozdrav krajanom v imenu Sveta KS s  

prestavitvijo posameznih članov
2. Predstavitev opravljenih nalog v letu 2011
3. Predstavitev nalog za leto 2012
4. Predstavitev nalog po letu 2012 in naprej
5. Popestritev družabnega življenja na vasi
6. Razno – predlogi svetnikov in ostalih krajanov

Prisotne je nagovoril predsednik Sveta KS, Matjaž 
Krajnik, in se lotil pregleda dela v letu 2011.

K točki 2:
•	 Dobrave 2010 in 2011;
•	 sodelovanje KS ob srečanju starostnikov;
•	 organiziranje prednovoletnega druženja otrok;
•	 v januarju in februarju smo začeli z razgovori o 

hitrostnih omejitvah po vasi; uspešna izvedba 
ovir na Matajevcih in na Produ ob igrišču;

•	 Občini smo predstavili pobude o izvedbi krožišča 
v centru vasi, o izvedbi prehoda za pešce med 
centrom vasi in Jekcom oz. Križajem (nova hiša); 
prav tako odločno postavimo zahtevo o aktivi-
ranju tovornega prometa nad 7,5 ton na cesti 
Jeprca–Kranj;

•	 čistilna akcija v marcu 2011 – pospravili smo 
Prod, ceste proti poljem in ob železnici;

•	 Večer na vasi – 10. obletnica;
•	 sodelovanje in pomoč ŠD KONDOR pri izvedbi 

garderobno-sanitarnega objekta in pri izgradnji 
igrišča z umetno travo; KS je sodelovala tudi v 
proračunu;

•	 sodelovanje in pomoč pri izvedbi javne razsvetl-
jave na Produ;

•	 vzdrževalna dela v dvorani KS (menjava luči, v 
izdelavi je zvočna stena med hišniškim stanovan-
jem in sejno sobo …);

•	 sodelovanje pri izdelavi OPN, ki zajema KS 
Godešič (sicer zelo pozno vključeni v debato, 
vendar postavili kar nekaj omejitev za predvideno 
širitev industrijske cone proti Godešiču);

•	 sodelovanje KS Godešič s KS Reteče glede zas-
nove pokopališča Reteče; v novem OPN-ju smo 
dosegli pravilno postavitev in faznost izgradnje;

•	 sodelovanje ob praznovanju 100. obletnice GD 
Godešič.

K točki 3: 
Glavne naloge za leto 2012: 
•	 izvedba javne razsvetljave od Samca do bifeja ob 

asfaltnem križišču;
•	 priprava dokumentacije za izvedbo novega 

mostička čez Strugo (pri Strugarju);
•	 izvedba hitrostnih ovir na Stari cesti skozi 

Godešič;
•	 tvorno sodelovanje pri pridobivanju soglasij za 

izgradnjo novega vodovoda in kanalizacije Trata–
Godešič–Reteče; na Godešiču je odprtih nekaj 
več kot 10 soglasij h gradnji, pri pridobivanju 
soglasij sodelujeta Matjaž Krajnik in Jože Hafner;

•	 sodelovanje pri načrtovanju novega dela 
pokopališča Reteče KS Godešič sodeluje načelno, 
nikakor pa ni pripravljena s svojimi sredstvi 
odkupovati zemljišča (strošek odkupa je namreč 
ocenjen na cca 100.000 €);

•	 sodelovanje s KS Trata o izvedbi kolesarske poti 
čez Traški graben in ureditev prometa na javni 
poti »na polje«;

•	 sodelovanje pri dokončanju infrastrukture na 
igrišču NK Kondor na Produ;

•	 ureditev ekološkega otoka ob bifeju in morebitno 
asfaltiranje parkirišča ob bifeju;

•	 sodelovanje pri ureditvi okolice ob lipi SLO–SVK 
prijateljstva;

•	 nadaljevanje z ureditvijo prometa skozi Godešič, 
ki je vezan na državno cesto R210 (ureditev 
krožišča, postavitev otokov na obeh koncih vasi, 
prepoved vožnje tranzitnega tovornega prometa 
na relaciji Jeprca–Godešič–Ško�a Loka–Kranj).

K točki 4: 
Predstavitev nalog po letu 2012 in naprej:
•	 zvedba novega vodovoda in kanalizacije ter 

 izvedba novih javnih poti;
•	 izvedba pločnika od glavnega križišča do Jekca;
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•	 dokončna ureditev kolesarske poti »na polje« in 
čez Traški graben;

•	 preureditev doma KS (toplotna izolacija in nova 
fasada, izvedba vetrolova pred hišniškim stano-
vanjem).

K točki 5:
•	 Popestritev družabnega življenja na vasi:
•	 predlog krajanov: uvedba tržnice (samooskrba 

vaščanov oz. krajanov) – prodaja zelenjave in os-
talih kmetijskih pridelkov ob cerkvi … (predlog 
sobota dopoldne);

•	 poleg že utečenih prireditev naj postane 
Miklavževanje tudi javna godeška prireditev;

•	 prostori KS (hodnik in sejna soba) lahko pos-
tanejo izložbeni oz. razstavni prostor za izdelke 
godeških fotografov, slikarjev, umetne obrti …

•	 Že med samo predstavitvijo se je na posameznih 
točkah razvnela razprava:

•	 Hitrostne omejitve po stari cesti: postavitev 
ovir se bo začela od Samca do konca stare ceste. 
Kmetje (Vinko Avguštin, mlajši) so pripomnili, 
da je potrebno hitrostne ovire postaviti tako, 
da bodo čim manj motile promet s traktorji, ki 
so brez vzmetenja. Zdravko Igličar je postavil 
vprašanje, ali so možne tudi druge rešitve za 
reševanje problema divjanja predvsem z oseb-
nimi avtomobili po vaških poteh.

•	 Tovorni promet Jeprca–Ško�a Loka: ga. Bernarda 
Šimenc je obrazložila, da se s tem problemom 
ukvarja že kar nekaj časa, saj je zaradi hrupa pri-
zadeta tudi sama. Uspela je dobiti odločbo, da je 
po izgradnji Šentviškega predora tranzitna vožnja 
tovornjakov preko Ško�e Loke nepotrebna in bi 
torej uprava za ceste te znake morala odstraniti. 
Pripravljena je dati kot kopijo odločbe.

•	 Vožnja tovornjakov po Matajevcih: g. Lado 
Abina je pripomnil, da se po Matajevcih vozijo 
tovornjaki skupne teže preko 20 t (predvsem 
se je to dogajalo med gradnjo gospodarskega 
objekta v Retečah), zaradi česar se poti močno 
kvarijo. Podobno je bilo med gradnjo podvoza 
pod železnico na cesti na polje proti Trati (Vinko 
Hafner). Udeleženci predlagajo, da bi na vse 
vaške ceste dali znak za osno omejitev nosilnosti.

•	 Oranje do asfalta: Vinko Hafner je imel tudi pr-
ipombo, da kmetje orjejo do asfalta, zaradi česar 

ni nobene možnosti za srečevanje vozil.
•	 Reševanje hitrosti na glavni cesti skozi Godešič: 

Matjaž Krajnik pojasni pomen akcije in možnosti 
omejitve hitrosti in olajšanje prehoda preko 
glavne ceste:

•	 krožišče – 1. prioriteta, 
•	 -semaforji in nazadnje otoka na obeh straneh 

vasi.
•	 Obnova mostu pri Strugarju: most je v slabem 

stanju, zato ga je potrebno obnoviti in deloma 
tudi razširiti. Vinko Avguštin se je strinjal z 
obnovo, vendar ga skrbi, da bo še več tranzitnega 
prometa potekalo po Produ. Mnenje Sveta KS je, 
da so hitrostne ovire delno že zmanjšale promet, 
potrebno pa bi bilo še postaviti dodatne znake za 
omejitev hitrosti. To bi bilo potrebno narediti za 
vse poti v vasi.

•	 Obnova poti pod Dolinarjem: Marko Polajnar je 
opozoril na pot mimo Dolinarja, kjer je pot ozka 
(na eni strani je škarpa, na drugi pa breg), zato 
je nevarno, da se kdo zvrne. Treba pa je paziti na 
lastništvo.

•	 Kolesarska pot med Godešičem in Trato: z novo 
dovozno cesto do industrijske cone smo zgubili 
varno kolesarsko povezavo med Godešičem in 
Trato. KS se zavzema za brv (sedaj ni predvi-
dena) preko nove ceste, kjer bi to povezavo zopet 
vzpostavili.

•	 Avtobusna povezava Ško�a Loka–Ljubljana: 
Zdravko Igličar je podal problem avtobusnega 
potniškega prometa: loški mestni promet sega 
do Lipice, ljubljanski pa do Medvod. Zanima ga, 
če bi se lahko ti dve omrežji povezali (Loški vozi 
do Jeprce namesto medkrajevnega, ljubljanski pa 
tudi do Jeprce, kjer bi bila skupna postaja).

•	 Industrijska cona: Janez Starman je podal pred-
log, da industrijske cone ne spustimo na našo 
stran železnice in na godeško stran Traškega 
grabna. Predlagal je, naj se najprej zapolnijo 
prazni industrijski obrati (tudi z denarno poli-
tiko občine – davek na stavbno zemljišče, davek 
na industrijske objekte, ki so v neobratovanju). 
Pole tega so se krajani spraševali, kako vpliva npr. 
Knauf Insulation na Godešič. Jože Hafner kot 
bivši uslužbenec Knauf Insulationa pove, da se je 
v preteklem letu opravila študija vpliva tovarne 
na okolico (ena merilna postaja je bila 
postavljena tud na Godešiču), ki bi ga KS 

Delo v KS
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Godešič morala dobiti. Predsednika KS se 
zadolži, da poskuša preko Občine pridobiti 
poročilo. Poleg tega so prisotni opozorili tudi na 
izpuste tovarne Filc.

•	 Osvetlitev cerkve: Janko Bertoncelj je opozoril na 
zelo močne luči za osvetlitev cerkve. Potrebno jih 
je zamenjati za manj potratne.

•	 Problem poti mimo Samca (Sovinca): pot je ozka, 
problem je oranje snega (kam ga potisniti, da ga 
orač ne bo tiščal k sosedom). Matjaž Krajnik se je 
zavezal, da bo na ta problem opozoril službo za 
oranje.

Ob koncu zborovanja so prisotni z dvigom 
rok večine podprli naslednje projekte:
•	 začetek akcije za izgradnjo novega mostu pri 

Strugarju,
•	 nadaljevanje akcije za izgradnjo krožišča v vasi,
•	 nadaljevanje borbe proti tranzitnemu tovornemu 

prometu skozi Godešič,
•	 izgradnja brvi preko nove dovozne ceste do in-

dustrijske ceste in ureditev
•	 kolesarske poti, ki je bila z novo cesto prekinjena 

in jo je potrebno ponovno aktivirati,
•	 pridobitev poročila o onesnaževanju s strani 

največjih onesnaževalcev.

Zborovanje se je zaključilo ob 12.15.

K poročilu in zapisniku zbora krajanov:

Vsi svetniki KS Godešič naprošamo krajane, 
naj aktivno sodelujejo pri pridobivanju služnostnih 
pogodb z izvedbo kanalizacije in vodovoda na trasi 
Trata–Godešič–Reteče. Če nam uspe v kratkem 
zbrati vsa soglasja, bo občina lahko črpala evropska 
sredstva. Sredstva morajo biti porabljena najkasneje 
v letu 2013. Torej  je na voljo le nekaj mesecev, da 
služnosti uredimo. S strani Občine je zagotovljeno, 
da bodo odgovorni naredili vse, da bodo služnosti 
urejene optimalno in na čim manjšo škodo podpis-
nikov.

S strani Občine je bilo poudarjeno, da Občina 
ne bo odkupovala služnosti, saj to nikoli ni bila 
praksa in niti ni denarja za to v proračunu.

 Glede predvidene širitve industrijske cone 
v območje KS Godešič tik ob Traškem grabnu, kjer 
bo sicer zgrajena napajalna cesta za to cono, smo 
krajani podali negativno stališče do te cone. Ker je 
izdelava občinskega prostorskega načrta ali OPN v 
končni fazi izdelave, ni zanesljivo, da bomo preprečili 
sprejetje te cone v prostorske načrte. Kljub vsemu 
pričakujem še dodatne pisne pobude vas krajanov, 
ki jih bomo posredovali odgovornim na Občini in 
urbanističnemu svetu, ki deluje kot svetovalni organ 
župana.

 Po zadnjih pogovorih z županom ima Občina 
na voljo nekaj sredstev za ureditev kolesarskih 
poti tudi na Godešiču. Zato pričakujem, da bomo 
večinoma s temi sredstvi izgradili kolesarski most čez 
Traški graben in mostič čez Strugo.

Matjaž Krajnik,
predsednik KS Godešič

Delo v KS
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Novo gasilsko vozilo PGD Godešič

Kaj smo delali gasilci v letu 2011?
Najpomembnejši dogodek v tem letu je bilo 

praznovanje 100-letnice obstoja društva, s čimer 
je bilo povezano tudi vse ostalo, kar se je dogajalo. 
Rdeča nit celotne oblet-
nice pa je bil vsekakor 
nakup novega vozila 
GVV-1. 

Spomladi smo 
prepleskali fasado gasil-
skega doma in uredili 
notranjost in okolico. 
Organizirali smo prodajo 
in pregled ročnih gasil-
skih aparatov, kar se je 
pokazalo za prepotrebno, 
saj se je odzvalo veliko 
vaščanov.  V mesecu 
maju smo organizirali 
tudi mašo ob sv. Flor-
janu za celotno občinsko 
gasilsko poveljstvo. 
Udeležilo se jo je okoli 
60 gasilcev iz okoliških 
društev. Po končani maši 
je sledilo krajše srečanje s 
pogostitvijo za vse udeležence. Žal nam je ob koncu 
nekoliko ponagajalo vreme.

Ker se je pokazalo, da bomo na novo vozilo 
morali počakati skoraj do konca leta, smo bili ob 

koncu meseca julija prisiljeni speljati veselico brez 
prevzema vozila. Pred tem smo v sklopu prazno-
vanja 100-letnice organizirali tudi srečanje veteranov 
Gasilske zveze Ško�a Loka. Spet je vreme krojilo 
potek prireditve, že drugič letos nam je namreč 
ponagajal dež. Prireditev se je �nančno nekako 

pokrila, želja, da bi z veselico nekaj doprinesli 
v društveno blagajno, pa je ostala neizpolnjena. 
Upamo, da so se vsaj vsi, ki so se z nami družili 
na veselici, imeli lepo. S pomočjo donatorjev smo 
organizirali tudi srečelov, ki je lepo uspel in pripo-

mogel h kolikor toliko uspešnemu 
�nančnemu rezultatu. 

V mesecu septembru smo organizirali 
ogled podjetja Mettis International, d. 
o. o., v Gornji Radgoni, ki je izdelalo 
naše novo vozilo. Poleg dela na našem 
vozilu smo si ogledali tudi celotno 
proizvodnjo omenjenega podjetja in 
vajo, ki so jo prikazala okoliška gasil-
ska društva.

GASILCI IN RDEČI KRIŽ
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Skupinska slika  z  Gasilske veselice

 Prvo nedeljo v oktobru smo na Godešič 
pripeljali novo vozilo. Sicer še ni bilo dokončno izde-
lano, pa vendar toliko, da smo ga lahko blagoslovili 
pri sveti maši in dali na prvi ogled. Po slovesnosti 
smo ga morali vrniti še za dober mesec.
 15. 11. 2011 smo končno prevzeli novo 
gasilsko vozilo GVV-1, ki je na podvozju proizvajalca 
IVECO, na nadgradnji pa ima visokotlačno črpalko 
in cisterno s 500 litri vode. Vozilo je namenjeno 
prevozu sedmih oseb, vozno pa je s »C« kategorijo. 
Opremljeno je po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije.
 
Čeprav je bilo med letom kar nekaj dela, smo našli 
čas tudi za izobraževanje. Dva operativna člana sta 
opravila usposabljanje Program usposabljanja za 
uporabo zrakoplovov za potrebe zaščite, reševanja in 
pomoči, trije pa so se udeležili tečaja za rokovanje z 
motorno žago. 
 Z mladimi smo se udeležili gasilskega kviza, 
za kar smo med letom pridno vadili. Udeleževali smo 
se tudi prireditev sosednjih gasilskih društev. 
 

 Na koncu smo dolžni zahvalo vsem, ki ste 
nam v tem letu, pa tudi v preteklosti, stali ob strani. 
Zahvala gre najprej vsem, ki ste tako ali drugače 
pomagali s sredstvi za novo vozilo. Zavedamo se, 
da časi niso lahki, pa vendar smo bili lepo sprejeti, 
kamor koli smo potrkali. Hvala tudi vsem, ki ste 
sodelovali pri prireditvah, ki smo jih organizirali. 
Brez velikih prošenj je bil odziv zelo dober. Nenaz-
adnje pa hvala tudi vsem članom PGD Godešič za 
podporo in pomoč ob letošnji okrogli obletnici in 
vsem, ki so se pred nami trudili za dobro društva.
 Vsem vaščankam in vaščanom Godešiča ter 
bralkam in bralcem Dobrav želimo tudi blagoslov-
ljene božične praznike, v novem letu pa zdravja, sreče 
in zadovoljstva!

UO PGD Godešič 

GASILCI IN RDEČI KRIŽ
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Odbor rdečega križa Godešič
Krog leta se hitro zaključi in še preden 

to dojamemo, so pred nami nov koledar, nova 
pričakovanja in načrti. Življenje teče spontano nap-
rej, ob prijetnih in težkih dogodkih.

Tudi v naši vasi ni bilo leto 2011 nič 
drugačno. Le ta razlika je, da se nas vse žalostno bolj 
dotakne, ker se vsi poznamo med seboj, po drugi st-
rani pa je to tudi dobro, saj vsak nečemu pripada ozi-
roma je vključen v neko društvo. V vasi poleg Kraje-
vne skupnosti delujejo še tri prostovoljna društva, in 
sicer:
1. Športno društvo Kondor vključuje dekleta in 

fante – od najmlajših do starejših, pridružujejo 
pa se jim tudi družine z otroki.

2. Prostovoljno Gasilsko društvo zajema vse gen-
eracije, ki jih usposablja, uči delavnosti in hu-
manosti. Prav letos društvo praznuje 100-letnico, 
ob čemer iskreno čestitamo. To je lep dosežek in 
jubilej, ki so ga popestrili tudi z novim vozilom 
in občnim zborom. Svojim članom so podelili 
številne zahvale in priznanja, med prejemniki pa 
je bil tudi Odbor Rdečega križa. Za to pozornost 
se vsem gasilcem in odboru lepo zahvaljujemo in 
kličemo: »SREČNO!«

3. Prostovoljno društvo Rdečega križa Godešič 
več ali manj aktivno deluje že od leta 1947. Naše 
poslanstvo zajema področje sociale, humanosti in 
pozornosti do starejših, bolnih ter osamljenih.

Vsako leto se število starejših povečuje (letos 52). 
Najstarejša občanka je Marija Žun (99 let). Nad 90 let 
štejeta tudi: Kristina Bernard in Marija Jenko.Starih 
nad 80 let pa je kar 26 krajanov. 

Vse leto smo jih obiskovale z majhnimi po-
zornostmi ali pa smo jim poslale voščilo ob rojstnem 
dnevu in raznih boleznih.

V nedeljo, 18. decembra, ob 14.30 bo srečanje 
v prostorih Krajevne skupnosti Godešič. Povabljeni 
bodo tudi krajani, starejši od 70 let. Tako bo vse sku-
paj še bolj veselo in družabno. Vsi ste lepo vabljeni.

Tudi letos smo dobro sodelovale z Občinskim 
odborom Rdečega križa pri raznih obveščanjih, 

pomagale smo pri krvodajalskih akcijah in razdelje-
vanju paketov hrane za naše področje. Seveda pa so 
na voljo še vedno razna oblačila v skladišču vojašnice 
v Ško�i Loki, ki jih lahko prevzamete tudi sami.

V novembru smo pobirale članarino. S temi sredstvi 
ter z našim dobronamernim in prostovoljnim delom 
izvajamo naše dejavnosti. Vesele smo tudi vašega do-
brega razumevanja in denarnih prispevkov, za kar se 
vam zahvaljujemo, hvala pa tudi Krajevni skupnosti 
za podporo pri našem delu.

V Odboru dela deset članic. V letošnjem letu je z 
aktivnim sodelovanjem prenehala naša dolgoletna 
članica MARINKA KRAJNIK, ki se ji še enkrat 
najlepše zahvaljujemo za požrtvovalno delo.

Ob tem pa naj omenimo, da smo v Odbor z veseljem 
sprejeli tudi novo članico, MIRO LOGONDER. Med 
seboj se dobro dopolnjujemo in sodelujemo in tako 
lahko z dobro voljo in optimizmom nadaljujemo 
naše delo.

Na koncu končujemo z željo, da bi to sodelovanje in 
optimizem zašel tudi med vse vas, krajane. Želimo 
vam vesel in doživet božič ter zdravja, veselja, zado-
voljstva in uspehov v novem letu 2012!

Tončka Bobnar, 
predsednica Odbora RK Godešič 

GASILCI IN RDEČI KRIŽ
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Večer na vasi
 Letos je že 10. leto zapored potekala 

prireditev Večer na vasi, ki  jo v čast dneva 
državnosti pripravljamo na Godešiču. Pobudo 
za prireditev, ki se je ohranila do danes, sta pred 
10 leti dala Domen in Štefan Križaj. Postala 
je glavna kulturna prireditev na Godešiču, ki 
jo pripravlja Svet KS Godešič. Po kulturnem 
delu prireditve sledi skupno druženje – z 
našimi sorodniki in prijatelji iz drugih krajev. 

Tako imamo lepo možnost, da se med seboj še 
bolje spoznamo in vidimo, s čim se ukvarjajo naši 
sovaščani.  

23. junija smo se organizatorji najprej 
zbrali pred cerkvijo sv. Miklavža na Godešiču, v 
zadnjem trenutku pa smo  
prireditev prestavili v dvorano KS, saj nam jo je 
zopet zagodlo vreme. 

 Pri organizaciji prireditve sodeluje veliko 
krajanov, prav tako tudi pri izvedbi programa. Pri 
kulturnem programu sodelujejo večinoma Godešani, 
od najmlajših nastopajočih pa vse do veteranov, ki 
se že dolga desetletja predstavljajo na raznoraznih 
prireditvah in srečanjih na Godešiču. Letos so nasto-

pali učenci OŠ Reteče, tamburaška skupina 
Bisernica iz Reteč, Mladinski pevski zbor 
župnije Reteče, učenki baletne šole Stevens 
... Vsem nastopajočim in njihovim mentor-
jem se zahvaljujemo za pomoč pri pripravi 
nastopov. 
 Organizacijo letošnjega večera sem 
prevzela Pia Delalut, vezni govor je napisal 
mag. Aleksander Igličar, program je pov-
ezovala Nina Križnar. Obema se najlepše 
zahvaljujem.

KULTURA

Pevski zbor OŠ Reteče, pod mentorstvom učiteljice Špele 
Ferle

Petra Hafner in Urban Megušar

Mladinski pevski zbor župnije Reteče, pod vodstvom Eme 
Igličar in Barbare Volčič,
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Kulturni program se je začel s slovensko 
himno, nadaljeval pa z evropsko. Letos praznujemo 
tudi 20 let samostojne Slovenije in zdelo se je prim-
erno, da obe himni počastita to obletnico. Uvodni 
pozdravni govor je imel član Sveta KS, dr. Jože 
Hafner, ki je spregovoril tudi o začetkih prireditve 
Večer na vasi, saj je bil pred 10 leti predsednik Sveta 
KS Godešič. Ponosni smo, da se prireditve redno 
udeležuje tudi župan občine Ško�a Loka, tokrat prvič 
novi župan, mag. Miha Ješe, ki je vaščane nagovoril v 
pozdravnem govoru. 

V kulturnem programu so sodelovali:
•	 Jelka Hafner, ki je zapela slovensko himno,
•	 Samo Delalut, Oda radosti,
•	 Pevski zbor OŠ Reteče, pod mentorstvom 

učiteljice Špele Ferle,
•	 Petra Hafner in Urban Megušar, Koncert za dve 

violončeli,
•	 Adja in Aina Novinc, recitacija pesmic,
•	 Ajda Delalut, Chim chim cher ee, klavir
•	 Enja Novinc, recitacija Povodnega moža,
•	 Zborček tretješolcev iz  OŠ Reteče, Kokarače,
•	 Band iz 5. razreda OŠ Reteče, Zemlja pleše,

•	 Ajda Delalut in Tiana Šnudrl, baletni nastop 
Amorček,

•	 Mladinski pevski zbor župnije Reteče, pod vod-
stvom Eme Igličar in Barbare Volčič,

•	 Trio Hafner – Jelka, Petra, Darja, 
•	 Žan Žak Martinjak, na harmoniki skupaj s pri-

jatelji,
•	  Tamburaška skupina Bisernica – veterani,
•	 Jaz pa Ti.

Prireditev je bila to leto dolga, skoraj predolga. Ko 
sem na začetku iskala nastopajoče, jih ni bilo veliko. 
Iskala sem jih med odraslimi vaščani, odziva pa ni 
bilo. Potem smo se za nastope dogovorili z otroki, ki 
so privabili še druge otroke, prijatelje, bratce in ses-
trice … in točk se je nabralo za skoraj dve uri progra-

ma. Deževen poletni večer smo zaključili v prijetnem 
druženju v dvorani KS. 

Pia Delalut

Novoletno rajanje za otroke
 Leto spet je naokrog in v KS Godešič smo za 
otroke pripravili otroško novoletno prireditev. Po 
lanskoletnem obisku čarovnika Grega, ki je otroke 
zabaval in nasmejal do solz, smo to leto v goste pova-
bili Stena Vilarja. Nastopil je s predstavo Novoletni 
vrtiljak. Otroci so v njegovi družbi uživali, se sme-
jali, peli in plesali. Zastavil je dve nagradni vprašanji 
in pravilne odgovore nagradil z zgoščenko. Seveda 
pa odgovori niso bili najlažji, zato sta si nagrado 
prislužila peto- in šestošolec. Prireditev je uspela, saj 
je bila zelo dobro obiskana. Otrok vseh starosti je bilo 
veliko, najbolj pa so uživali tisti, ki so stari od 5 do 
8 let. Upam, da nam bo tudi v prihodnje v mesecu 
decembru uspelo organizirati otroško rajanje, na 
katerem se bodo lahko naši najmlajši zabavali ob 
kvalitetno pripravljenem programu.

Pia Delalut

Band iz 5. razreda OŠ Reteče

Jaz pa Ti

KULTURA
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Desni del fresk furlanskih slikarjev pred obnovo, med 
njo in po njej. 

KULTURA
Obnova fresk furlanskih slikar-
jev v cerkvi Sv. Miklavža na 
Godešiču

Na zahodnem pročelju cerkve sv. Miklavža 
na Godešiču so pred dobrimi 600 leti furlanski 
slikarji naslikali monumentalno upodobitev posled-
nje sodbe. V sredini nad portalom sedi v mandroli 
Kristus Sodnik med Marijo in Janezom Krstnikom, 
okoli pa se razvrščajo drugi prizori. Danes najbolj 
ohranjen  je del nad velbom lope za korom, kjer so 
upodobljeni t. i. angeli muzikanti z instrumenti. Ta 
del je bil predmet restavratorskih del v letu 2011. 
Zahodnemu pročelju cerkve je bila v preteklosti 
prizidana vhodna lopa z velbanim stropom. Freska 
je bila razdeljena na dva dela – nad in pod velbom 
prizidane lope. Poleg tega je bil dober del freske 
uničen zaradi zidarskih del ob gradnji lope. Freske 
do bile uničene – odstranjene v pasu, kjer se je velb 
naslonil na steno, na mestu preboja vrat na koru in 
nekaj po gornjem robu ob nadzidavi zidu. Nekaj 
poškodb je verjetno nastalo tudi ob močnejšem 
potresu, ko je v desnem delu freske nad lopo nastala 
večja razpoka v zidu, okoli razpoke pa je odpadel 
omet s fresko. Zaradi naštetih poškodb je freska nad 
lopo ohranjena fragmentarno. V preteklosti so bila 
mesta vseh poškodb že na novo ometana, a ometi 
žal niso bili ustrezni, saj so bili v primerjavi z origi-
nalnim poslikanim ometom pregrobi. 

Restavratorske posege smo pričeli z odstran-
jevanjem neustreznih ometov, ki je obkrožal 
ohranjen poslikani omet. Ker je bil ta mestoma 
podmehurjen, smo nadaljevali z injektiranjem, med 
katerim smo z injekcijskimi iglami pod nestabilne 
dele ometa vbrizgali apneno vezivno maso. Sledilo 
je kitanje manjših poškodb in razpok. Najprej smo 
naredili en ali več slojev grobega ometa, zaključni 
sloj pa je �ni, zaglajeni omet. Večje poškodbe in 
površino do robov območja obdelave smo na novo 
ometali z apnenim ometom. Posege smo nadalje-
vali na barvni plasti ohranjenih fragmentov. Nanjo 
smo nanesli celulozne obloge, prepojene z razto-
pino amonijevega karbonata. Obloga je barvno 
plast utrdila, hkrati pa odstranila usedline prahu 
in ostalih nečistoč. Sledilo je barvno podlaganje 
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večjih plomb in novih ometov z rahlim rjavkastim 
tonom, saj bi bile te površine s svojo intenzivno 
belino barvno moteče za ohranjene fragmente. 
Posege smo zaključili z najobsežnejšo fazo – retušo 
in rekonstrukcijo poslikav. Retuša se je izvajala v 
tehniki črtkanja, kar pomeni, da se barv ne nanaša 
z običajnimi potezami čopiča, ampak v obliki malih 
tankih črtic. S tem je možno ob pogledu od blizu 
ločiti originalno poslikavo od retuše, hkrati pa se 
retuširane površine lažje tonsko izenači z originalno 
poslikavo. Za rekonstrukcijo smo se zaradi želje po 
čim bolj celoviti prezentaciji sicer fragmentarno 
ohranjene freske odločili le v levem delu freske, kjer 
smo dopolnili manjkajoči kozmatski vzorec in dos-
likali skrajni levi rob lune in ozadje za njo.

 Med restavriranjem smo uporabljali mate-
riale, enake tistim, s katerimi je bila narejena origi-
nalna freska. Kite in omete smo delali iz staranega 
gašenega apna, uporabljeni pigmenti so enaki origi-
nalnim. Ker se pri retuši tehnološko gledano origi-
nalni fresko tehniki (slikanje na sveži apneni omet) 
ne da slediti v celoti, smo za vezivo pigmentom 
dodajali amonijev kazeinat.

 Pri načrtovanju restavratorskih posegov se 
nam je zdelo pomembno, da ohranjene fragmente 
fresk   povežemo v celoto, iz katere bi se lažje zaslu-
tilo položaj freske v trapezasto zaključenem zatrepu 
vhodne fasade. To je bil tudi razlog, da smo si za 
območje obdelave izbrali celotno površino trapezas-
to zaključenega zatrepa, znotraj katerega smo mesta 
poškodb (manjkajočih originalnih fresk) ometali z 
novim apnenim zaglajenim ometom.  

 V bodoče bo potrebno razmisliti še o 
primernejši ureditvi celotnega prostora nad lopo. 
Stopnice bi bilo potrebno prestaviti na podstreho, 
da bo z enega mesta možno videti celotne freske. 
Pomembna je tudi razsvetljava, ki mora freske os-
vetliti enakomerno, brez senc in s čim bolj naravno 
svetlobo. Najti bo potrebno tudi rešitev glede pohod-
nih površin nad banjastim obokom.

 Nekatere podatke o restavratorskih posegih 
in veliko fotografske dokumentacije si lahko ogledate 
na spletni strani www.restavratorstvo-sentjost.si, v 
rubriki projekti/restavriranje/stenske poslikave.  Desni in levi del fresk furlanskih slikarjev pred obnovo 

in po njej.

KULTURA
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Na isti strani je predstavljen tudi projekt restavriranja 
fresk v prezbiteriju cerkve, ki je bil izveden leta 2008. 
Restavratorske posege je izvajala ekipa Konserva-
torsko-restavratorskega ateljeja Šentjošt. Strokovni 
vodja projekta je bila Anita Klančar Kavčič, pri 
restavriranju so sodelovale tudi Anita Jakoš (retuša), 
Urška Nagode (retuša, kitanje) in Noemi Krese (ki-
tanje, odstranjevanje nečistoč).

Freske furlanskih slikarjev so v strokovni 
javnosti dobro poznane in predstavljajo umetnost-
nozgodovinski biser godeške cerkve. Janez Hö�er 
jih v knjigi Srednjeveške freske v Sloveniji uvršča 
med najboljše zglede furlanskega slikarstva vital-
eskne smeri pri nas. Freske so najbolj prepoznavne 
po angelih muzikantih, ki sta najbolje ohranjena. 
Ni naključje, da je godeški angel s harfo na obsežni 
razstavi Gotika v Sloveniji (Narodna Galerija, 1995) 
simboliziral gotsko stensko slikarstvo in se zaradi 
tega pojavil na plakatih in naslovnicah publikacij. 
Upodobljeni angeli muzikanti so pomembni tudi 
kot vir za preučevanje razvoja glasbil. Restavratorski 
posegi so pomembni tudi za umetnostnozgodovin-
sko stroko, saj so freske po posegih zaživele v bolj 
avtentičnih barvnih tonih, nekateri detajli pa so po 
odstranjevanju nečistoč in retuši postali prepoznavni.

Obnovljene freske so lahko v ponos krajanom 
Godešiča. Za ohranjanje spomenika, kot je godeška 
cerkev, ne zadošča le stroko-
vno usposobljena ekipa izva-
jalcev, ampak tudi ozaveščen 
lastnik in v primeru malih 
podružničnih cerkva še pri-
zadevni farani. 

Vid Klančar, 
Konservatorsko-restavratorski 
atelje Šentjošt

Godeška učno-sprehajalna pot
Godeško učno-sprehajalno pot smo opisali in speljali 
ob 1000-letnici vasi Godešič v letu 2006 in od takrat 
se je že dobro uveljavila. 
Po njej se je sprehodilo in si z zanimanjem ogledalo 
vas in bližnjo okolico kar veliko obiskovalcev. Največ 
obiska je bilo ob samem začetku uveljavljene poti, 
prejeli pa smo tudi že številna zaslužena priznanja. 
Morda bi bilo potrebno še kaj spremeniti ali dodati, 
vendar pa je to stvar dogovora. 
Pojavile pa so se že tudi prve težave – najbolj so na 
»udaru« usmerjevalne table. Vzdrževanje poti je 
prevzelo Gasilsko društvo Godešič oziroma mag. 
Aleksander Igličar. Table in klopi je potrebno ob-
navljati, pot obsekavati ... Ob vsakem organiziranem 
skupinskem obisku se je potrebno vnaprej dogo-
voriti s slikarjem g. Novincem o možnosti ogleda 
ateljeja ter s Petrom in Danico Bertoncelj za ogled 
cerkve. Ob slabšem vremenu se pojavlja tudi problem 
čiščenja cerkve. Omenjene težave smo do sedaj kar 
uspešno reševali, zlasti če so ljudje razumevajoči. 

Obiskovalci učne poti, ki na pot odidejo sami, se 
z vprašanji pogosto obrnejo tudi na vas, vaščane. 
Upam, da bodo tudi v bodoče dobili prave odgovore 
in pojasnila, za kar se vam zahvaljujem.

Vinko Hafner - Budnar

KULTURA
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Širitev in ureditev 
reteškega pokopališča

V novem in še nastajajočem 
Občinskem prostorskem planu (OPN) je 
predvidena širitev reteškega pokopališča. 
Le-to se bo širilo v dveh fazah, in sicer 
v prvi fazi proti vzhodu, v drugi pa tudi 
proti jugu.
Idejna zasnova je prikaz možnosti širitve 
in preverjanje programa pokopališča. Pri 
zasnovi sodelujeta tudi KS Reteče in KS 
Godešič, saj je širitev pokopališča skupni 
interes vseh.

Glavna pridobitev bo poslovilni 
objekt, kjer bo poleg dveh vežic tudi pros-
tor za skladišče in čajno kuhinjo, povsem 
na jugu pa tudi objekt, kjer se bo vršil 
žarni pokop. Na jugo-vzhodnem delu 
pokopališča je predvideno še območje za 
posip.

V samo načrtovanje sta vključena 
tudi župnija Reteče in župnik. Novi in 
stari del pokopališča sta povezana med se-
boj, prav tako pa bi bil preko cerkvenega 
dvorišča urejen nov dostop do objektov 
na pokopališče.

Matjaž Krajnik,
predsednik KS

KULTURA
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SORŠKO POLJE
Leži, leži tu ravno polje,
Sorško polje imenuje se.

Od Kranja pa tja do Medvod
Sava in Sora sta mu za obod.

Žito rumeno tu v vetru valovi,
ni treba, da bi na morje šli.

Po poti med koruzo so lepe ulice,
 lepše kot v mestu Nice.

Krompir tu na polju obilo obrodi,
v mešanem gozdu vidiš tudi divjadi.

Ajda da jeseni moko in sled,
tu čebele nabirajo zdrav med.

Kaj vse narava ponudi –
čisti zrak, hrana, lepi sprehodi.

Petje škrjančkov, jerebic, kukavic,
tukaj je vse lepše od raja in vic.

Ivan Igličar

Obisk Svetega Miklavža
Tudi letos je našo vas obiskal Sveti Miklavž. Skupaj z svojim spremstvom je obiskal vse pridne in tudi tiste 
malo manj pridne otroke.

KULTURA
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Naše občestvo – soseska Godešič
V cerkveno-upravni ureditvi katoliške cerkve 

je soseska najmanjša enota organiziranosti, pomeni 
občestvo vernikov v okviru župnije. Po velikosti 
so soseske lahko različne – odvisno od velikosti 
krajev, vasi ter zaselkov v posamezni župniji. Sos-
eska Godešič zajema vas Godešič in je zgodovinsko 
najprej spadala pod prafaro Stara Loka, ki naj bi 
nastala kmalu po letu 973. Leta 1804 je bila ustanov-
ljena župnija Ško�a Loka, kamor je bila uvrščena tudi 
soseska Godešič, leta 1843 pa je bila ustanovljena 
župnija Reteče, kamor danes spada naša soseska 
Godešič. 

Naši predniki so zelo zgodaj zgradili cerkev 
sv. Miklavža, saj nekateri cerkveni zgodovinarji njen 
nastanek uvrščajo že v leto 1022/23. Obširneje je 
umetnostno-zgodovinski razvoj godeške cerkve pop-
isal dr. France Štukl v godeškem zborniku Godešič 
skozi tisočletje 1006–2006. 

Cerkev je naše versko ter duhovno središče, 
kjer se v molitvah zahvaljujemo Bogu za vse dobro, 
v težkih preizkušnjah iščemo njegovo tolažbo ter ga 
prosimo za blagoslov našega življenja in dela. Ker je 
godeška cerkev podružnična cerkev župnije Reteče, 
maše niso vsak dan. V zadnjih letih so svete maše 
darovane ob naslednjih priložnostih oziroma dnev-
ih1: 

•	 Valentinova maša: V godeški cerkvi je desni 
stranski oltar posvečen sv. Valentinu, ki goduje 
14. februarja.

•	 Markova maša: Na god sv. Marka (25. aprila) 
je bila nekdaj v Retečah procesija. Župnik je po 
maši v župnijski cerkvi pričel peti litanije, ki jih 
je nadaljeval v procesiji. Po končani procesiji je 
bila v godeški cerkvi sveta maša, ki se opravlja še 
dandanes. 

•	 Florjanova maša: V čast sv. Florjanu, zaščitniku 
pred požari, so vaščani Godešiča praviloma vsako 
leto, 4. maja, romali v Sopotnico. Verjetno so 
se k temu zaobljubili po pogostih požarih, ki so 
pustošili po vasi. Dandanes se maša v godeški 

1  Vir: Mojca Bertoncel: Pobožnosti; Judita Šega: 
Bene�ciji in mašne ustanove, Kronika župnije 
Reteče, 2001.

cerkvi daruje na sam god sv. Florijana, na nedeljo 
po njegovem godu pa je gasilska maša.

•	 Maša v križevem tednu: Teden, v katerem se 
obhaja Kristusov vnebohod, se imenuje križev 
ali prošnji teden. Ime je dobil po prošnjih pro-
cesijah, ki so bile včasih v ponedeljek, torek in 
sredo pred četrtkovim praznikom Kristusovega 
vnebohoda za posamezne vasi v župniji Reteče. 
Župnik je v cerkvi najprej blagoslovil vodo, s kat-
ero je med procesijo blagoslavljal polja. V torek 
je bila procesija, dandanes pa je maša za sosesko 
Godešič, pri kateri župnik blagoslovi vodo in 
polja.  

•	 Vidova maša: Na praznik sv. Vida (15. junij) se 
daruje maša proti črvom, s katero so v daljni 
preteklosti ljudje prosili, da bi jim črvi prizanesli 
s škodo. Mašni namen se je ohranil do današnjih 
dni. 

•	 Maša za domovino: Maša se praviloma daruje 27. 
junija v spomin na postavitev spominskih plošč 
godeškim žrtvam obeh svetovnih vojn, ki sta 
bili v lopi pred cerkvijo nameščeni leta 1993. V 
začetku je bila maša darovana za žrtve vseh vojn, 
kmalu po določitvi praznika dneva državnosti 25. 
junija pa se maša daruje za domovino. 

•	 Žegnanjska maša: Godeška žegnanjska nedelja se 
praznuje na rožnovensko nedeljo, prvo nedeljo v 
oktobru, ko imajo Godešani t. i. smenj. Na smenj 
se po domovih zberejo vsi domači, v goste pa 
povabijo tudi svoje sorodnike in prijatelje.

•	 Martinova maša: Na god sv. Martina (11. no-
vembra) je bila na Godešiču vsakoletna maša za 
pastirje, saj se je s tem dnem zaključevala pašna 
sezona. Gospodinje so ob tej priliki darovale 
kokoši in golobe. V novejšem času je bila Mar-
tinova maša zahvalni dan za župnika. Navada je 
bila, da so pri maši okrog oltarja nesli piščanca ali 
kokoš in ga dali v pripravljen kurnik pod zvon-
ikom župniku za »lon«.2  Dandanes je pri maši 
darovanje (nabirka) za župnika kot nadomes-
tilo za biro, ki so jo včasih kmetje dali s svojimi 
pridelki. 

•	 Miklavževa maša: Sv. Miklavž je zavetnik 
godeške cerkve in s tem cele soseske oziroma vasi 
Godešič. Sveta maša je na njegov god, 6. decem-
bra, in na prvo nedeljo po godu. 

2  Vir: Andreja Hafner: Vsakdanjik in praznik, 
Godešič skozi tisočletje 1006–2006.
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•	 Maša pred božičem: Pred božičem je sveta maša, 
pri kateri župnik blagoslovi vodo, s katero na 
svete tri večere blagoslovimo svoje domove ter jo 
skozi leto uporabljamo za druge namene. 

•	 Poleg svetih maš je na velikonočno soboto 
blagoslov velikonočnih jedi. 

Večina teh maš je darovana za sosesko 
Godešič, kar seveda pomeni za vse prebivalce 
Godešiča. V zadnjih letih, ko je bila godeška cerkev 
celovito prenovljena, se vedno več vaščanov odloča, 
da se ob raznih priložnostih (obletne maše, poroke, 
krsti idr.) sveta maša daruje v domači godeški cerkvi. 
Obletne maše za pokojne sorodnike se namreč lahko 
po sklepu župnijsko-pastoralnega sveta na vašo željo 
opravijo v godeški cerkvi, o tem pa se morate seveda 
predhodno dogovoriti z župnikom Gregorjem 
Dolšakom. 

V cerkvenem letu 20113 je bilo v godeški 
cerkvi darovanih petindvajset (25) svetih maš, od ka-
terih sta bili dve pogrebni (Andreas Starman, Drago 
Hafner) ter dve poročni (Tina Starman, Nina Križaj 
in Klemen Avguštin). Ob praznovanju 100-letnice 
godeških gasilcev je bila v nedeljo, 8. maja, osrednja 
Florjanova maša za Gasilsko zvezo Ško�a Loka, na 
žegnanjsko nedeljo so gasilci blagoslovili novo gasil-
sko vozilo, zbrani darovi od ofra pa so bili namenjeni 
za nakup novega vozila. 

 Za gospodarske zadeve in vzdrževanje cerkve 
skrbita ključarja. Že dolga leta je ključar Vinko 
Avguštin, st., po smrti Antona Starmana, st., pa 
je bil januarja 2011 za novega ključarja imenovan 
Aleksander Igličar. V letošnjem letu je bilo glavno 
delo namenjeno obnovi fresk furlanskih slikarjev 
za korom, o čemer je obširnejši zapis pripravil Vid 
Klančar v posebnem prispevku. Vrednost del je 
znašala 7.800 EUR. Večino sredstev je bilo zbranih 
od ofrov pri mašah in vaših darov ob drugih 
priložnostih, 1.500 EUR pa smo pridobili na razpisu 
Občine Ško�a Loka za obnovo kvalitetne stavbne 
dediščine. 

 V naslednjem letu bo potrebno obnoviti zid 
3  Cerkveno (liturgično) leto se prične  s prvo ad-
ventno nedeljo in konča z nedeljo Kristusa Kralja 
vesoljstva.

(cvinger) okoli cerkve, saj omet na posameznih mes-
tih že odpada. Pričeli bomo z urejanjem prostora za 
korom oziroma nad vhodno lopo, kjer bi radi uredili 
prostor za predstavitev zgodovine cerkve in njenih 
znamenitosti. Ometati bo potrebno stene, izravnati 
tla ter prestaviti stopnice za dostop do zvonika, ki 
sedaj omejujejo pogled na znamenite freske. V post-
opku nabave so tudi stilni stoli za potrebe poročnih 
maš. Naši načrti pa so seveda soodvisni od vaše 
pomoči in darežljivosti, za katero se vam že vnaprej 
prisrčno zahvaljujemo. 

 Za urejenost cerkve in njene okolice skrbi 
mežnar Peter Bertoncelj, njegova žena Danica pa 
z izjemnim občutkom pripravlja prelepe cvetlične 
aranžmaje, ki krasijo cerkev. Za njuno nesebično 
delo se jima iskreno zahvaljujemo. Zahvala gre tudi 
pritrkovalcem, ki ob cerkvenih in drugih praznikih s 
prelepim pritrkavanjem polepšajo naša praznovanja. 
Hvala tudi zborovodjem, pevcem in organistom, ki 
s svojim petjem bogatijo bogoslužje. Hvala bralcem 
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beril in ministrantom ter vsem neimenovanim, ki 
na kakršen koli način sodelujete pri skrbi za našo 
cerkev. Zahvala gre nenazadnje tudi našemu župniku 
Gregorju Dolšaku za vse darovane svete maše, 
molitve in drugo dušno-pastirsko delo v naši župniji. 
Naj ga Bog še naprej blagoslavlja pri njegovem delu 
in mu nakloni obilo zdravja. 

Naj sklenem z željo, da naj bo naša cerkev še 
naprej prijeten ter prijazen prostor za bogoslužje in 
druga druženja, ob katerih bogatimo našo medse-
bojno povezanost, soodgovornost ter sodelovanje. 
Naj nas spodbuja tudi v naši darežljivosti ter pri-
zadevanjih za njen lepši izgled. Naj nam naš zavetnik 
in priprošnjik sv. Miklavž pri Bogu še naprej izprosi 
obilo blagoslova in božje pomoči.

Želim vam vesele in blagoslovljene božične 
praznike, v novem letu pa obilo zdravja, sreče in 
notranjega miru.

Aleksander Igličar

Kraja (rabutanje)
 Predvsem nekoliko za sprostitev bi v 
današnjem napetem in hitrem načinu življenja 
opisal, kako smo včasih »rabutali« sadje.

 Spominjam se časov po 2. svetovni vojni, ko 
smo začeli hoditi v šolo v Reteče. Med potjo v šolo 
smo si otroci ogledali vse, kar je bilo užitnega.  Nazaj 
grede smo pa pobirali. Vedeli smo za vse reteške in 
godeške češnje, hruške, jabolka …

 Tako je šel Reškov Janez (Bobnar) »k Sovinc« 
v Reteče (k svojemu stricu) vprašat, če gre lahko na 
»tabelo« češnjo. Ko je dobil dovoljenje, smo seveda 
šli na češnjo kar vsi fantje, a le takrat, ko Sovinc tega 
ni opazil. Na Godešiču so imeli »pr Samc« ogromno 
divjo češnjo. Cela vas jo je poznala in ni bilo v na-
vadi, da bi šli vedno vprašat, če gremo lahko nanjo. 
Kakšna »kanglca« za domov je prav prišla. Tudi 
»Tabajtna« Franca je imela češnjo, a jo je »vahtala« 
podnevi in ponoči. Če je že dovolila, da si se šel 
lahko »najest«, si jih moral jesti s peškami. Za domov 
si jih pa lahko nabral, če si »k Sovinc« za zamenjavo 
prinesel borovnice. Ker je Franca bila taka skopulja, 
smo »mulci« rabutali predvsem ponoči.

 Kasneje smo imeli mi Vincencovi na 
Godešiču dve češnji na »Pol«, ena pa je bila pri Bud-
narju. Oče je otrokom dovolil, da so obirali češnje, a 
le podnevi. Toda podnevi je prišel le malokdo, saj je 
bilo bolj zanimivo »rabutati«ponoči in tako se nismo 
izognili tradiciji.

 Vedeli smo tudi za vsa zgodnja jabolka od 
Reteč do Lipice. To so bili »paradižarji«, ki so bili 
zreli ob svetem Jakobu (25. julija).  Tako smo na 
dan pred sveto Ano (26. julija) šli po celi vasi »o�-
rat« vsem Anam. To ime je bilo zelo pogosto, skoraj 
pri vsaki drugi hiši. Za darila so bili večinoma 
»paradižarji«. Veseli smo jih bili. Vem, da sva jih z 
našim Janezom prinesla domov za vso družino in to 
za cel teden.

 Hruške – te so bile tudi nekaj boljšega. A v 
vasi sta bili le dve »ta dobri«, veliki. Imeli so jo pri 
»Rešk« in tudi kup svojih otrok, še vedno pa jih je kaj 
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ostalo za ostale otroke. Druga taka velika hruška je 
bila »pr Petr«, kjer nismo smeli pobirati znotraj ogra-
je. Če pa si slučajno videl Manco, ko jih je pobirala, ti 
jih je  vedno nekaj dala na lepo besedo. Toda »mulci« 
smo klatili in pobirali sadje tudi ponoči. Za klatenje 
smo uporabljali »zelarjeva« jabolka in »skleške«, to 
je palice iz butar. Najbolj primerno je bilo to početi 
takrat, ko je v bližnjem zvoniku odbila ura. Potem 
smo jih šli pa pobirat – v glavnem le svoja jabolka.

V jeseni, ko so kmetje obrali sadje in je od-
padlo tudi listje,  je bilo nekako nenapisano pravilo, 
da smo bili otroci s cele vasi deležni tistega, kar je še 
ostalo na drevju. Tako smo imeli zabavo v nedeljo, ko 
smo šli nad to sadje po celi vasi.

Dandanes je lahko »lojtra« postavljena pri 
drevesu, polnem sadja, po cel teden, pa ga nihče ne 
pride obirat! Kaj naj rečem – časi se spreminjajo …

Vinko Hafner - Budnar 

Preimenovanje področij vasi 
Godešič
 Vas Godešič ima zelo razgiban svet in pestro 
poimenovanje področij vasi: »Vrnice«, »Za Hribm«, 
»Dobrave«, »Trbež«, »Dvojn pole« »Na Juluc«, »Na 
Plisku« »Na Pol«, »Na Grabnu«, »Pod Skalco«, »Na 
Produ« . . .  Najbolj zanimivo se mi zdi poimenovanje 
»Na  Prod«. Tako rečemo delu vasi na spodnjem delu 
proti reki Sori med Grabnom, Strugo in Soro.

 Ob razgrnitvi Občinskega predloga prostor-
skega načrta (OPN) in ureditve vodovoda in kanali-
zacije sem na načrtu vasi Godešič opazil, da se predel 
pod vasjo imenuje »Reteške loke« namesto »Prod«. 
Ni mi bilo jasno, od kod to ime. Posvetoval sem se z 
nekaterimi vaščani, a tudi njim to poimenovanje ni 
bilo znano in prav vsi so omenjeno preimenovanje 
odklanjali. Tako naj bi bilo sedaj Kondorjevo igrišče 
v »Reteških lokah« in ne na »Produ«, in Žerovčeva 
»Luža« prav tako. Tudi »Lošč« odpade. Poraja se 
vprašanje, od kod izvirajo ta poimenovanja in kdo si 
je pravzaprav to drznil storiti brez vednosti in soglas-
ja nas vaščanov.

 Že razumem, da so »Loke« svet ob vodi. Mi 
vode po »Produ« imenujemo »Luže« ali mlakuže, 
vzhodni del pa »Lošč«. Tako piše na vseh starih 
»kartah«. Na podlagi svojega opažanja in nestrinjanja 
sem decembra 2008 podal pripombo v knjigo ob 
razgrnitvi OPN v KS Godešič. Župan Občine Ško�a 
Loka, g. Draksler, mi je takoj odgovoril, da so mojo 
pripombo sprejeli, stališče pa zavzeli in potrdili na 
svoji 18. seji.  Pripomba je bila posredovana Zavodu 
RS za varovanje narave. Za odgovor sem pisno urgi-
ral tudi na Oddelku za okolje in prostor pri Občini 
Ško�a Loka in še enkrat podal podobno pripombo, 
ko je bil razgrnjen  OPN v Ško�i Loki.

 Godešani, prosil bi vas, da tudi vi podate 
svoja mnenja o takih posegih v naše okolje.

Vinko Hafner - Budnar
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Oddelek vrtca Ško�a Loka – 
skupina Tinka Tonka

V letošnjem šolskem letu 2011/12 je v skupini 
21 otrok, starih od 3 do 6 let. 10 otrok je skupino 
obiskovalo že lani, ostali pa so prišli bodisi iz drugih 
enot vrtca Ško�a Loka bodisi iz drugih vrtcev – 
Kranj in Medvode. Nekaj otrok pa se je letos v naš 
vrtec vključilo prvič. Deklic je 13, dečkov 8. 

Kot zanimivost naj omenim, da imamo kar 
nekaj otrok, ki imajo v vrtcu tudi bratca ali sestrico.

Naše prednostne naloge so:
•	 Mali sonček,
•	 Cici vesela šola,
•	 Cici bralna značka,
•	 Eko vrtec.
Rdeča nit, ki se nam bo prepletala skozi celo leto, pa 
bo zunanje učno okolje.

Strokovne delavke, ki bomo skrbele, da bo 
otrokom prijetno, smo: 
•	 vzgojiteljica Jerica Podpečan, vodja oddelka,
•	 vzgojiteljica pomočnica Danijela Radanović,
•	 vzgojiteljica pomočnica Marija Stopar.     

Vsi vemo, da je igra otrok v predšolskem 
obdobju otroka izrednega pomena. Kaj igra sploh je?

Igrati se ne pomeni samo z »nečim se ukvar-
jati«. Igrati se pomeni zbirati posebnosti iz svojega 
okolja, funkcionirati, eksperimentirati, priklicati v 
igri nove možnosti, zbirati nove informacije in se 
razvijati na čustvenem, čutnem, socialnem, kogni-
tivnem in motoričnem področju.

V igri in ob igri otrok že od vsega začetka 
prične živeti za življenje. V igri se otrok razvija in 
igra razvija otroka.

»Razumeti jezik igre pomeni razumeti misli 
in srce otroka.« (L. K. Franck)

Oznaka »dobra igrača« nam pomaga pri 
izbiri in nakupu kvalitetne igrače.
Vloga staršev in vzgojiteljic pri igri otrok je:
•	 omogočanje raznovrstne igre in ponudba 

raznovrstnih igralnih sredstev;
•	 opazovanje otrok pri igri, spodbujanje otrokove 

igre;

•	 podpora, vključevanje, dopolnjevanje, nadgrad-
nja otrokove igre;

•	 skupna igra z otrokom;
•	 skupna izbira in kdaj pa kdaj tudi skupen nakup 

igrač.

 Igra naj bo za otroka in starše vedno lepo 
doživetje.

Jerica Podpečan,
vzgojiteljica

Podružnična šola Cvetka Golarja
 V šolskem letu 2011/12 šolo v Retečah 
obiskuje 70 učencev. V prvem razredu je 14 
prvošolcev. 
 Letošnje šolsko leto smo pričeli s prenovljeni-
mi učnimi načrti v 1. in  4. razredu. Večjih sprememb 
na področju poučevanja ni, potrebno pa je bilo spre-
meniti nekatere učne vsebine. 
 Septembra smo zopet posodobili 
računalniško učilnico, kjer imamo sedaj dobre po-
goje dela. Pridobili smo tudi dve interaktivni tabli, ki 
bosta pripomogli k zanimivejšemu pouku. 
 
 Novost v tem šolskem letu je izvajanje pro-
jekta Zdrav življenjski slog. Učenci si lahko iz-
berejo tri dodatne ure športne vzgoje pod vodstvom 
športnega pedagoga. Pri izvajanju projekta se nam 
je letos pridružil športni pedagog Marko Krničar, 
ki ure športne vzgoje izvaja ob sredah in petkih. 
Program dela zajema tudi aktivnosti ob določenih 
sobotah in delno med počitnicami. Poudarek je na 
čim bolj raznolikih dejavnostih, tako da imajo učenci 
možnost spoznavati  različne športe. Veseli nas, da je 
športna dejavnost zelo obiskana in da učenci uživajo 
v športnih uricah. 
 Poleg omenjenih športnih dejavnosti iz-
vajamo še 10 drugih interesnih dejavnosti, ki so 
prav tako dobro obiskane. Glede na normative smo 
ponudili maksimalno število dejavnosti. Pri tem smo 
bili pozorni na to, da so raznolike in da pokrivajo 
različna področja. Načrtujemo, da  bodo učenci 
v pomladnih mesecih svoje delo predstavili tudi 
staršem. Pripravili bomo razstavo izdelkov, ki bodo 
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nastali pri posameznih interesnih de-
javnostih. 

Razširili smo tudi delovanje šolske 
knjižnice. Knjižnica je odprta trikrat 
tedensko. 

V novembru so uredili dovoz do šole, 
pločnik in čakališče za pešce pred preho-
dom, smo pa tudi v pričakovanju izgrad-
nje vrtca pri šoli. 

 Majda Ovsenek, 
vodja podružnične šole 

MLADI
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             GODEŠIČ–NAXOS

 Vsako leto komaj čakam poletne 
počitnice, ker gremo z ladjo v Grčijo. Letos 
smo šli že šestič na otok Naxos, kjer kam-
piramo.
 Na dan odhoda smo se zbudili že ob 
peti uri. Z avtom smo se odpeljali v Benetke. 
V pristanišču je bilo že veliko avtomobilov, ki 
so čakali, da se bodo vkrcali na trajekt.  
 Bilo je tudi veliko Slovencev, predvs-
em maturantov. Na trajektu so nam mornarji 
dali ključ od sobe. Bili smo utrujeni, zato 
smo šli počivat. Po počitku smo odšli ven, 
kjer sva z Lukom raziskala vso palubo. Na-
slednji dan smo proti večeru prišli v Patras. 
Od tam smo pot nadaljevali z avtom do Pi-
reja v Atenah. Vozili smo se približno tri ure. 
Na tej poti vidimo Korintski prekop, ki je bil 
narejen zato, da se ladje ne vozijo okrog Pele-
poneza. Prejšnje leto smo si šli ogledat Atene 
in Akropolo. V tem mestu je zelo vroče, zato 
smo morali piti veliko tekočine. V Pireju smo 
odšli na trajekt, ki je peljal do otoka Naxos. 
Za to smo potrebovali še štiri ure. Opoldne 
smo prispeli do našega kampa. Takoj ko smo 
prispeli, sva z Lukom odšla do bazena, ati in 
mami pa sta postavila šotor. Vsak dan smo se 
šli kopat v bazen in morje. 
 Surfat smo hodili v Mikri Viglio. 
Naslednjih nekaj dni je bilo zelo malo vetra, 

zato ati ni mogel surfati in je imel čas, da je 
surfanja učil tudi naju z Lukom. Velikokrat 
sem padel v vodo in se pri tem udaril. Na 
otoku je tudi manjši vodni park. Po nekaj dneh 
je v kamp prišla tudi družina iz Nemčije, s kat-
ero smo se spoznali že prejšnje leto. S Kiro in 
Laro smo ob večerih kartali in se skrivali. Pri 
sporazumevanju nam je pomagala moja mami. 
Naučil sem se kar nekaj nemških besed. 
 Doma sem se najbolj razveselil postelje, saj 
je tri tedne nisem videl. Čeprav je do Naxosa 
dolga pot, se vedno znova veselim, saj se na 
njej zgodi veliko zanimivih stvari. Upam, da 
bomo tja šli tudi naslednje leto.

Jaka Križaj, 5. r

MLADI
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MOJ PRVI PES

Svojega prvega psa sem dobil pred tremi leti. 
Bila je psička. Ime ji je bilo Lola. V resnici ni bila 
samo moja, ampak naša. Bila je bele barve in imela je 
rjav ušesek. Bila je zelo prijazna in smešna. 

Kupili smo jo v Ljubljani. Ko smo prišli 
domov, si ni upala prehoditi dveh stopnic v naši 
dnevni sobi. Prepričevali smo jo s priboljški. Na kon-
cu ji je le uspelo. Bili smo veseli. Toda težava ni bila 
le v prečkanju stopnic navzgor. Na to smo jo navadili. 
Zelo rada je jedla mince pri barvicah. Ne vem, kje je 
našla barvice. S sestrico sva pazila, da niso ležale po 
tleh. Barvico je takoj zgrizla, les pustila, minco pa 
pojedla. Tudi če smo jo zalotili, je minco hitela jesti 
še naprej. Mince je tudi pokakala, bile so vseh barv. 
Ko smo jedli kosilo, je po navadi jokala, če ji nismo 
česa odstopili. Jokala je tako, da se je oglašala kot 
grlica. To je bilo smešno. Ko smo jo peljali ven, je 
poskakovala in tekla. Ko te je zagledala od daleč, je 
tekla, kolikor je le mogla. Ko je pritekla do tebe, se je 
s polno hitrostjo, brez zaviranja, zaletela v noge. Po 
navadi me je odneslo kakšen meter stran, včasih pa 
tudi več. Njena najljubša igra je bila nogomet. Zelo 
dobro je preigravala svoje soigralce. Veliko mojih 

prijateljev je preigrala ona in ne oni 
nje. Bila je zabavna.

 Nekega dne smo prišli domov. 
Odprli smo vrata in zgodilo se nekaj 
nenavadnega. Bila je čista tišina. Va-
jeni smo bili, da je Lola vedno prišla 
do nas in skakala ter se veselila, mi-
gala z repom in čisto ponorela. Toda 
tistega dne je bilo drugače. Ležala je 
v dnevni  sobi in težko dihala. Prišli 
smo do nje in jo božali. Poklicali 
smo veterinarja. Še preden sta jo 
ati in mami odpeljala na kliniko, je 
bruhala belo sluz. Kaj se je zgodilo 
pri veterinarju, ne vem, vem pa, da je 
tam umrla. To je bil do tedaj najbolj 
žalosten dogodek v mojem življenju.  

Samo Delalut, 5.r
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Poveži pike in pobarvaj sliko

Pobarvaj smrkca

Pobarvanke

MLADI
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ŠPORT
Šport na vasi

Leto 2011 so zaznamovali predvsem 
nogometaši. Uspeli smo pridobiti subvencijo s strani 
Fundacije za šport in dograditi pomožno igrišče z 
umetno travo, o čemer bomo podrobneje pisali v 
nadaljevanju. Ob tej priložnosti bi rad pohvalil vse 
člane društva, ki ste z udarniškim delom kakor koli 
pripomogli k izgradnji nogometnega parka.   

Na športnem področju smo lahko najbolj 
veseli množičnosti v naši nogometni šoli, kar nam 
daje zagotovilo, da bomo tudi v prihodnje gledali 
kvaliteten nogomet. Vse godeške ekipe, nekatere 
skupaj z mladimi nogometaši NK Polet, so to jesen 
igrale na najvišjem nivoju na Gorenjskem. Članska 
ekipa je spomladi po slabem začetku dobro igrala 
v 1. gorenjski ligi, jesen pa je bila manj uspešna in 
bo potrebno preko zime močno zavihati rokave, da 
se bomo obdržali v ligi. V istem rangu tekmovanja 
uspešno nastopajo tudi namiznoteniški igralci. 
Družina Bertoncelj pobira zmage v gorenjskem 
pokalu v tekih, triatlonci smo bili uspešni tudi na 
triatlonu jeklenih. Podrobnosti vam bomo predstavili 
v spodnjih prispevkih.

TEKI IN VESLANJE

Letošnje tekaško sezono so zaznamovale 
poškodbe in prezasedenost z delom, zato se nismo 
toliko udeleževali tekaških prireditev v drugi polovici 
leta. Kljub temu smo v gorenjskem pokalu v tekih na-
daljevali z uspehi. 

Odlične uspehe so dosegali predvsem člani 
športne družine Bertoncelj vseh generacij: Andrej je 
s tremi zmagami na zadnjih treh tekmah v kategoriji 
nad 70 let dosegel skupno 2. mesto. Uroš se je letos 
bolj osredotočil na kolo, nastopil je na le štirih tek-
mah, na dveh se je uspel uvrstiti na stopničke, poleg 
tega je dobro tekel okrog Bohinjskega jezera, kjer je 
bil v močni konkurenci skupno 3. Med najmlajšimi 
sta tekmovala tudi Uroševa hčerka Maša, ki se je 
skupno uvrstila na 2. mesto z eno zmago in z dvema 
2. mestoma, in sin Matic, ki  je zaradi nogometnih 
obveznosti tekmoval manj in je enkrat zmagal in bil 
enkrat 2. Vse čestitke družini, ki v treh generacijah 
dosega tako dobre rezultate. Upam, da bodo še dolgo 

nadaljevali v takšnem tempu. 

 Letošnje leto smo se znova nekoliko več 
udeleževali kajakaških prireditev, saj smo sodelovali 
kar na sedmih različnih tekmah: na spustu po Savinji 
je Jože Hafner zmagal med veterani, junija sta se z 
Janezom Križajem udeležila tekme na pet kilometrov 
ter bila med rekreativci nad 40 let 2. in 3. Naslednja 
tekma je bila zopet v Bohinju konec julija, medn-
arodni maraton na 20 kilometrov. Edini udeleženec 
je bil Jože Hafner, ki je bil med rekreativci do 50 let 
2., skupno pa 10. Sredi septembra je bil mednarodni 
spust od slovensko-hrvaške meje do Zagreba, kjer je 
Jože Hafner z odličnim zaključkom zmagal v svoji 
kategoriji, skupno pa je bil 6. V začetku oktobra smo 
se udeležili tekme ob zaključku sezone v Bohinju. 
Jože Hafner je bil 3. med moškimi do 50 let. Dva 
tedna kasneje se je Jože udeležil še tekme v Kostanje-
vici, kjer je bil 3. za dvema domačima tekmovalcema. 
Na mednarodnem maratonu v Ljubljani konec ok-
tobra pa se je Jože uvrstil na 2. mesto med mlajšimi 
veterani.

 Na tekmah pred triatlonom jeklenih v Boh-
inju smo predvsem testirali svojo pripravljenost in 
opremo za omenjeno tekmo vseh tekem. Godešani 
smo se triatlona jeklenih udeležili zopet v velikem 
številu, saj se nas je udeležilo kar 11, med njimi 
tretjič tudi Tamara Bobnar kot edina predstavnica 
ženskega spola. S svojim nastopom je zadovoljila 
svoja pričakovanja, saj je osvojila 3. mesto med 
ženskami skupno in bila 2. v skupini do 30 let. Tudi 
moški predstavniki smo dokazali, da se kljub vedno 
ostrejši konkurenci lahko merimo z najboljšimi. Na-
jbolje se je odrezal Uroš Bertoncelj, ki je se je uvrstil 
na 6. mesto z novim godeškim rekordom. Za njim so 
se uvrstili: Jože Hafner z 18. mestom, Tone Jamnik je 
bil 31., mesto za njim poškodovani Iztok Avguštin, 
na 34. in 35. mesto sta se uvrstila Matej Mihovec in 
Rok Bertoncelj, Janez Križaj je bil 56., Štefan Križaj 
67., Metod Bobnar 94.,  Marko Bečan pa je zaradi 
slabega počutja odstopil. V posameznih kategorijah 
je Matej Mihovec zasedel 1. mesto, Jože Hafner je bil 
2., Uroš Bertoncelj pa 3.

dr. Jože Hafner,
predsednik ŠD Kondor
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Jubilejni tek na Osolnik v dežju

 Športno društvo Kondor je letos organiziralo 
jubilejni, dvajseti tek na Osolnik, ki se ga je kljub 
slabemu vremenu udeležilo 120 tekačev. Zmaga za 
Simona Aliča in Leo Einfalt. 

 Gorski tekači so se v nedeljo, 15. maja, zbrali 
na Godešiču, kjer je bil start teka na Osolnik, že 
tradicionalno uvodne tekme letošnjega slovenskega 
pokala v gorskih tekih, ki je štela tudi za državno 
prvenstvo veteranov. V absolutni konkurenci sta 
zmagala Simon Alič (Šri Čin moj maraton team) in 
Lea Einfalt (TSK Merkur Kranj).
 Organizatorjem iz vrst ŠD Kondor na čelu s 
predsednikom Jožetom Hafnerjem je tokrat pona-
gajalo vreme. Dež, veter, na cilju pa komaj sedem 
stopinj nad ničlo so razmere, kakršnih ne pomnijo. 
In tek ima že dolgoletno tradicijo. Letos je bil ju-
bilejni, dvajseti. Odločitev o zmagovalcu je padla 
šele v zadnji strmini, ki jo je praktično skupaj začela 
trojica tekačev. Na vrhu je bil najhitrejši Simon Alič 
iz Vinharij, s časom 25:32 za pet sekund hitrejši 
od Kamničana Sebastjana Zarnika (KGT Papež) 
in šestnajst sekund od Žirovca Petra Lamovca (ŠD 
Tabor Žiri), ki se je v letošnji sezoni vrnil na tekme 
v gorskem teku. Rekord proge 
24:08 Mitja Kosovelja iz leta 
2007 na spolzki progi ni bil v 
nevarnosti. »Do zadnje strmine 
smo taktizirali, potem pa kolikor 
je kdo mogel. Strmi deli proge 
mi ležijo in bil sem najmočnejši. 
Že takoj sem potegnil. Pred 
tekmo zmage nisem pričakoval, 
saj nisem vedel, kako dobra je 
konkurenca. Letos smo prvič tekli 
skupaj,« je povedal Simon Alič. 
Med mladinci je zmagal Domen 
Zupan (KGT Papež), absolutno 
sedmi. Prva ženska na Osolniku 
pa je bila s časom 32:07 prvič 
smučarska tekačica Lea Ein-
falt iz Zbilj, sicer še mladinka: 
»Zelo sem zadovoljna in hkrati 
presenečena. Razmere, kot so bile 
danes, mi kar ustrezajo. Šla sem 

svoj tempo. Začela sem bolj rezervirano, saj mi asfalt 
ne leži, v vzpon pa sem napredovala.« Lea je kasneje 
v sezoni dosegla izvrstne rezultate in postala celo 
mladinska svetovna prvakinja v gorskem teku. Njena 
prioriteta pa je tek na smučeh. In tudi v njem blesti. 
V začetku decembra je na tekmi celinskega pokala na 
Pokljuki zmagala v mladinski konkurenci in dosegla 
celo absolutno najhitrejši čas. Na Osolniku je pre-
hitela izkušenejšo Valerijo Mrak (Posočje – Koloka), 
tretja pa je bila še ena iz smučarsko tekaških vrst, 
Anamarija Lampič iz Valburge, druga mladinka, ki 
je prvič tekla na dolgi progi. Absolutno so torej tako 
v moški kot v ženski konkurenci vsa prva tri mesta 
pobrali Gorenjci.
 Med tekači domačega ŠD Kondor je bil znova 
z veliko prednostjo najhitrejši Uroš Bertoncelj, ki si 
je želel osebnega in hkrati godeškega rekorda, a mu 
razmere niso bile naklonjene. S časom 27 minut in 
45 sekund se je uvrstil na absolutno 11. mesto. Drugi 
Godešan je bil Iztok Avguštin (31:39), tretji pa Jože 
Hafner (32:18). Med ženskami na dolgi progi ni tekla 
nobena domačinka. 

Maja Bertoncelj
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Spremenljivi nastopi nogometne 
članske ekipe

V sezoni 2010/11 je članska ekipa Kondorja 
drugo leto nastopala v 1. gorenjski nogometni ligi. Po 
solidnem jesenskem delu so dosegli štiri zmage, en 
neodločen rezultat in šest porazov. Pomladanski del 
se je začel zelo slabo, saj so prvi dve tekmi izgubili, 
šele kasneje so postali uspešnejši in so v pomladan-
skem delu zbrali pet zmag, dva neodločena rezultata 
in štiri poraze ter s 5. mestom izboljšali uvrstitev 
prejšnje sezone. 

Bolj katastrofalen je bil jesenski del. Zaradi 
slabih treningov je ekipa s tekmovanjem začela 
nepripravljena, sledili so štirje porazi, ki so botrovali 
zamenjavi trenerja. Ekipo je prevzel Čazim Šabotič iz 
Kamnika, s katerim se je kvaliteta treningov močno 
povečala, zaostanka v telesni pripravi pa se kljub 
temu ni dalo nadoknaditi. Poleg tega je bil razpored 
neugoden, saj smo na koncu igrali z najboljšimi eki-
pami. V tem delu so eno tekmo dobili, eno pa igrali 
neodločeno – edini spodrsljaj je bil proti Kranjski 
Gori na domačih tleh, kjer bi morali zmagati.

Kljub zaostanku štirih točk za predzadnjim se 
nismo vdali v usodo. Na sestanku po končani sezoni 
smo se dogovorili, da ekipa prične s treningi februar-
ja, kar je skoraj mesec prej kot v preteklosti. Poskušali 
bomo zapolniti vrzeli v moštvu (vratar, napadalec) in 
se obdržati v 1. gorenjski ligi.   

Nogomet – mlajše selekcije 

 Leto 2011 se počasi zaključuje, zato je čas, 
da potegnemo črto pod pomladanski in  jesenski 
del sezone tudi pri otroških nogometnih selekcijah. 
Kar se tiče organiziranosti otroškega nogometa na 
Godešiču, je letošnje leto podobno lanskemu: imamo 
svojo ekipo do U8, skupaj z NK Poletom U10 in U12, 
vsi trije ško�eloški klubi pa imamo skupne selekcije 
do U13 in U14, ki igrajo v slovenski ligi – kadete in 
mladince. Vse ekipe dobro delajo in napredujejo, saj 
se držijo sredine lestvic, razen mladincev in kadetov, 
ki v skupnem točkovanju zasedajo vrh.  

U8
 V najmlajši selekciji U-8 je kar 20 nadobud-
nih nogometašev, starih od 6 do 8 let. Nogometaše 
vodi Jure Bizjak, trenirajo dvakrat tedensko – v času 
poletne sezone na nogometnem igrišču, v zimskem 
času pa koristijo prostore KS Godešič. Odigrali so že 
nekaj turnirjev, tako poletne lige kot tudi zimske. Ob 
tem je potrebno poudariti, da pri najmlajših še ni cilj 
rezultat, temveč je poudarek na igranju. Kljub vsemu 
pa so dečki prizadevni in so rezultati posledično 
spodbudni.  

U10 - CICIBANI
Ekipa U10 igra pod nazivom NK Kondor Polet. Že 
ime samo pove, da gre za skupno ekipo, ki jo 
 sestavljajo dečki, ki so prve korake naredili pri nas 
na Godešiču in pri Svetem Duhu. S številčnostjo tako 
ni nobenih težav, še manj pa z rezultati. Na lestvici 2. 

gorenjske lige so bili že po jesenskem 
delu v samem vrhu, v pomladanskih 
tekmah pa so vodstvo le še potrdili 
in se uvrstili v 1. gorenjsko ligo.

  V jesenskem delu sta ekipo 
prevzela Matej Križaj in Drago 
Veselinovič. Mladi nogometaši 
zagnano trenirajo in se kljub 
kvalitetnejšim nasprotnikom dobro 
kosajo s svojimi vrstniki, s prido-
bitvijo novega igrišča z umetno 
travo pa lahko pričakujemo še boljše 
rezultate v pomladanskem delu. 
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U12 - MLAJŠI DEČKI
 Tudi ekipa U12 igra skupaj s Svetim Duhom, 
in sicer pod imenom NK Kondor Polet. Ti so šele asi! 
Vodstvo po jesenskem delu jim je uspelo še malen-
kostno povečati, tako da so se uvrstili v 1. gorenjsko 
ligo. Po desetih krogih močno, kar za 15 točk, vodijo 

pred ekipo NK Lesce. Ekipo je v prejšnji sezoni 
vodil Tadej Avguštin, ki sedaj trenira združeno loško 
ekipo, ki igra v slovenski ligi.
 V jesenskem delu je ekipo prevzel Tone 
Mijić, ki nadaljuje z dobrim delom v višjem rangu 
tekmovanja. Ekipa se drži v tistem delu lestvice, ki ji 

obeta obstanek v ligi, kar je tudi osnovni cilj v 
letošnji sezoni, saj dečki na tem nivoju prvič 
igrajo v tej kakovostni skupini. Igralcem mo-
ramo dati čas, da se prilagodijo na višji nivo 
igranja, z dobrim delom pa jim bo to tudi 
uspelo in v prihodnje si tako lahko obetamo 
veliko uspeha v višjih kategorijah.

  Prav veseli smo, da delo z najmlajšimi 
poteka po načrtih. Pogoji so vse boljši, 
vsi skupaj pa se že veselimo pridobitve 
pomožnega  igrišča z umetno travo, saj je 
bilo glavno igrišče preobremenjeno. Poleg 
težav s termini, sploh v jesenskem času, veliko 
oviro predstavlja tudi blato. Na sedanjem 
(edinem) igrišču so trenirali in igrali tekme 
tako člani, veterani, kot U8, večino treningov 
pa tu opravijo tudi U10 in U12 (ostalo pri 
Sv. Duhu), kadeti in mladinci, včasih pa celo 
U14, ki je skupna ekipa pod imenom Ško�a 
Loka. V njej so igralci vseh treh loških klubov. 
  Preko zime fantje seveda ne mirujejo. 
Pridno trenirajo v dvorani na Godešiču, Trati 
in v Ško�i Loki ter na umetni travi na Produ. 
Ker pa bi brez tekem treningi postali enolični, 
sodelujejo tudi v zimskih ligah v Kranju, Lju-
bljani, Radomljah in Šenčurju. In sploh jim 
ne gre slabo ...

dr. Jože Hafner,
predsednik ŠD Kondor

EKIPA U-14 ŠKOFJA LOKA
  Ekipo Ško�a Loka U-14 sestavljajo 
tri ekipe: Kondor, Polet in Ločan. V lanskem 
letu je ekipa pod vodstvom bivšega trenerja 
Aleša Arnola  osvojila 1. mesto v gorenjski ligi 
in si priborila kvali�kacije za 1. SNL U-14 – 
zahod. V kvali�kacijah sta sledili dve tekmi 
in dva poraza. Ob naknadni izključitvi ekipe 
Primorja se nam je uspelo uvrstiti v 1. SNL 
U-14 – zahod, kjer sedaj tudi tekmujemo.  
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Ob novici smo takoj pričeli s treningi, in sicer v 
začetku julija. Med počitnicami smo imeli treninge 
2-krat dnevno, v času sezone pa 1-krat. Treniramo 
4–5-krat tedensko, med vikendom pa odigramo tudi 
tekmo. Naš cilj je ostati v 1. SNL. Trenutno se držimo 
12. mesta, ob dobri igri in rezultatih pa imamo tudi 
možnosti za preboj višje. Z igralci smo imeli kar 
nekaj težav, saj nam je dva igralca prevzel Triglav, 
zato smo se podali na iskanje novih igralcev in tako 
smo dobili tri igralce iz Železnikov. Udeležili smo se 
tudi zimske lige v Radomljah, trenutno pa imamo 
zimski premor. 

Tadej Avguštin,
trener

Več o godeškem nogometu si lahko pogledate na: 
http://www.nkkondor.com.

Zanimanje za namizni tenis narašča

 Namizni tenis na Godešiču doživlja nov 
zagon, saj se zadnja tri leta število igralcev povečuje. 
Spodbudno je predvsem, da se za zelene mize vračajo 
nekdanji igralci. Razveseljuje pa tudi dejstvo, da se 
namizni tenis na Godešiču uradno igra neprekinjeno 
že 44. leto, od tega več kot 30 let v 1. gorenjski ligi.

 Tako smo tudi v sezoni 2010/11 nastopali v 
1. gorenjski ligi, v kateri igrajo vse najboljše goren-
jske ekipe. Sezono smo zaključili na 6. mestu med 
desetimi ekipami. Liga je kvalitetna, saj lahko igrajo 
praktično vsi, ki tekmujejo v višjih ligah, vključno s 
1. slovensko ligo.
 Z drugo ekipo smo tekmovali v občinski 
ligi Ško�e Loke, kjer igrajo ekipe iz Ško�e Loke, 
Železnikov in Poljan. Sodelovalo je 10 ekip. Ekipa 
Kondorja je sezono 2010/11 zaključila na 3. mestu.
 Z uvrstitvijo obeh ekip smo lahko povsem 
zadovoljni, zlasti glede na možnost igralnih terminov 
ter terminov za treninge in tekmovanja, ki so slabi. 
Ekipe v 1. gorenjski ligi v povprečju trenirajo pet-
krat na teden. Naj omenim, da je v začetkom sezone 
2011/12 prišlo do manjšega zapleta glede terminov 
igranja. Upamo, da bomo prednost v dvorani imeli 
člani ŠD in krajani.
 Naj ob koncu prispevka dodam še podatek, 

da smo v sezoni 2010/11 v obeh ligah odigrali 40 
tekem, kar je velik terminski in logistični zalogaj. 
Za dejavnost smo od ŠD Kondor prejeli dobrih 
100 EUR, medtem ko so stroški tekmovanj neka-
jkrat višji in jih seveda pokrivamo člani sami.

 Naj se ob koncu leta zahvalim vsem članom 
in prijateljem, ki so s svojim prostovoljnim delom 
pomagali soustvarjati namiznoteniško dejavnost v 
kraju in izven njega. 
Naj bo leto 2012 srečno in uspešno za vse, ki v 
srcu dobro mislijo.
        
Janez Starman

ŠPORT



Dobrave | december 2011     33

Ureditev športnega nogometnega 
parka 

V zadnjih treh letih se je podoba nogomet-
nega igrišča na Produ močno spremenila: v letu 2009 
smo postavili nove garderobe, lansko leto smo uredili 
še okolico okrog garderob in dokončali umetno nam-
akanje igrišča. V jeseni smo pričeli z deli za razširitev 
igrišča za 6 metrov – s krčenjem grmovja ter po-
diranjem dreves za pomožno igrišče z umetno travo, 
s katerim bi si zagotovili dobre pogoje za treninge 
v bolj neugodnih vremenskih pogojih. Tiha želja za 
leto 2011 je bila dokončanje igrišča, a �nančne kon-
strukcije še nismo imeli zaključene. Oktobra 2010 
smo kandidirali za sredstva pri Fundaciji za šport v 
višini 52.500 €. Naša vloga je bila sprva zavrnjena, 
vendar smo se v marcu pritožili, kar se nam je močno 
obrestovalo, saj smo dobili pozitiven odgovor. Fun-
dacija nam je namreč v maju 2011 odobrila sredstva 
v višini 52.000 €. To je bila tudi zelena luč za začetek 
del. 

Najbolj ugoden ponudnik gradbenih del je 
bil Darko Polajnko, s. p., ki je začel z deli v juniju. Ob 
izkopu se je izkazalo, da bo potrebno navoziti mnogo 
več peska od prvotno predvidenih 800 m3, saj je bil 
del površine na mivki, ki jo je bilo ponekod potrebno 

odstraniti, tu globok več kot en meter. Polajnko je na-
vozil skoraj 1300 m3 peska različnih granulacij, da je 
drenaža zadostna. Po končanem ravnanju terena smo 
julija in avgusta na štirih akcijah udarniško postavili 
robnike – železniške pragove in stebre za mrežo 
okrog igrišča. Že med samim izkopom smo položili 
cevi za razsvetljavo igrišča. Dva stebra višine 12 
metrov s štirimi re�ektorji s 320 W moči je Elekom 
Košir postavil v septembru. Dobavitelj umetne trave 
Fit Sport iz Mengša je sicer kasnil z dobavo, vendar 
je bila kljub temu položena do konca septembra, v 
prvem tednu oktobra pa smo napeli še mreže, ki jih 
je dobavil TB sport iz Medvod. V začetku novembra 
so napeljali tudi elektriko, kar je s stališča upravljalca 
enostavnejše in predvsem cenejše. Igrišče je torej v 
uporabi od začetka oktobra in je polno zasedeno s 15 
ekipami vseh treh ško�eloških nogometnih klubov. 
NK Polet in NK Ločan so se odpovedali delu svojih 
investicijskih sredstev, poleg tega so tudi pomagali 
polagati robnike in stebre, da imamo sedaj vsi mnogo 
boljše pogoje za treninge, kot smo jih imeli še ne-
davno.

Projekt je bil tudi 
velik �nančni zalogaj. 
Končna vrednost se 
je ustavila pri skoraj 
170.000 €, od katerih 
je Občina v takšni 
ali drugačni obliki 
prispevala preko 
70.000 €, fundacija 
jih bo prispevala 
nekaj manj kot 51.000 
(nekaj manj kot smo 
imeli odobreno, 
ker so bili stroški 
nekoliko nižji od 
načrtovanih), del 
so prispevali dona-
torji, ŠD Kondor je 
iz svojih sredstev 
pokril 19.400 €, ostali 
del v višini približno 

25.000 € pa bomo plačali s kreditom, ki ga bomo 
vračali iz sredstev Občine v prihodnjih letih.

Kljub velikim premikom pa z deli v športnem parku 
še nismo zaključili. Urediti je potrebno še okolico 
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igrišča z umetno travo, na 
velikem igrišču moramo 
izboljšati kvaliteto trave 
in poravnati površino, 
saj imamo nekaj večjih 
»lukenj«, na južnem delu 
igrišča moramo opraviti 
še nekaj zemeljskih del, da 
bo površina okrog igrišča 
ustrezala standardom.

Ob tej priložnosti bi se 
rad zahvalil vsem članom 
ŠD Kondor Godešič za 
udarniško pomoč pri 
gradnji pomožnega igrišča 
in razširitvi glavnega 
igrišča. Brez približno 
1200 udarniških ur samo 
v letu 2011 takšnega 
kompleksa ne bi im-
eli, ker enostavno ne bi 
zmogli tolikšnega �nančnega vložka. Obenem bi se 
rad zahvalil Matjažu Miklavču za brezplačen odstop 
dela svojega zemljišča tako za glavno kakor tudi za 
pomožno igrišče.
Prispevek bi končal z željo, da bi mladi nogometaši 
uživali v treningih in tekmah na Produ in s svojimi 
rezultati opravičili velika vlaganja v preteklih nekaj 
letih.  

Srečno in športno novo leto 2012.

dr. Jože Hafner,
predsednik ŠD Kondor
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VOLITVE
Predčasne volitve v državni zbor

Splošno
Prva nedelja v mesecu decembru je minila 

v znamenju prvih predčasnih volitev v Državni 
zbor. Tako je imelo 4. decembra možnost glasovati 
1.709.683 volilcev in volilk, glasovalo pa jih je skupaj 
1.117.649. Volilna udeležba je bila 65,37 %.

Največje število glasov je dobila Lista Zorana 
Jankovića – Pozitivna Slovenija, in sicer 313.472 glas-
ov oziroma 28,54 %, Slovensko demokratsko stranko 
– SDS je volilo 287.581 oziroma 26,18 % volilcev. Na 
tretje mesto se je uvrstila stranka Socialnih demokra-
tov – SD s 115.569 glasovi oziroma 10,52 %. V parla-
ment so se uvrstili še Državljanska lista Gregorja Vi-
ranta z 8,39 % glasov, Desus – demokratična stranka 
upokojencev Slovenije s 6,99 % glasov, SLS Radovana 
Žerjava – Slovenska ljudska stranka s 6,85 % glasov, 
Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka s 4,82 % 
glasov in 2 poslanca narodnih skupnosti.

Prvič pa se v parlament ni uspelo uvrstiti 
Liberalni demokraciji Slovenije – LDS in Slovenski 
nacionalni stranki – SNS.

Kako smo volili na Godešiču?
 V volilni enoti Kranj, v 8. volilnem okraju 
– Ško�i Loki I, pod katerega spada tudi volišče 
Godešič, je imelo volilno pravico 18.455 volilcev, 
glasovalo pa jih je 13.445, kar pomeni, da je bila vo-
lilna udeležba 72,85 %. 
 Na Godešiču je glasovalo 391 volilk in volil-
cev, volilna udeležba pa je bila 77,73 %. 

 Stranki SDS je svoj glas namenilo 142 vo-
lilcev in volilk (36,60 %), Lista Zorana Jankovića 
– Pozitivna Slovenija je dobila 88 glasov (22,68 %), 
Nova Slovenija je dobila 37 glasov (9,54 %), za SLS je 
glasovalo 32 volilcev in volilk (8,25 %), Državljanska 
lista Gregorja Viranta je dobila 30 glasov (7,73 %), 
Desus je dobil 24 glasov (6,19 %), za SD je glasovalo 
20 volilcev in volilk (5,15 %), SNS pa je dobila 4 glas-
ove (1,03 %). Ostale stranke so dobile manj kot 1 % 
glasov.

Tomaž Karlin
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