




�Dobrave | december 2007

DOBRAVE Glasilo Krajevne skupnosti Godešič
 Občina Škofja Loka
Uredniški odbor
Maja Bertoncelj, Ciril Golar, 
Jože Hafner, Aleksander Igličar,
Ivan Logonder, Alenka Starman

Oblikovanje in računalniška grafika
Simon Frlec

Oblikovanje naslovnice
Domen Križaj

Lektoriranje
Nina Modrijan

Naslovna stran
Umetniška slika “Dobrave”, Franc Novinc

Naklada
220 izvodov

Tisk
Tiskarna Čuk

Vsebina
uvodnik............................................................................4

Uvod............................................................................................4
dELo.v.kS...........................................................................5

Delo sveta KS Godešič v letu 2007........................................5
GASiLCi.in.RdEČi.kRiŽ.........................................................7

Gasilci v letu po 1000-letnici Godešiča..................................7
Poročilo RK Godešič za leto 2007..........................................8

kuLTuRA..........................................................................10
Večer na vasi.............................................................................10
Po 40. letih na Godešiču gledališka predstava.....................11
Knjiga Godešič ob tisočletju..................................................13
Tisočletnica Godešiča - osrednja tema 53. številke loških 
razgledov...................................................................................14
Godeški jubilej..........................................................................15
Godeški gasilci prevzeli skrb za urejanje godeške učno-
sprehajalne poti........................................................................16
Godeška cerkev svetega Miklavža - kulturni spomenik 
lokalnega pomena....................................................................17

MLAdi..............................................................................18
Medgeneracijsko povezovanje v vrtcu..................................18
Šola.............................................................................................20

ŠPoRT..............................................................................23
Urejanje nogometnega športnega parka na Godešiču.......23
Tek, kolesarjenje in veslanje...................................................25
Kolesarski izlet v Bormio.......................................................26
Nogomet otroci - jesen 2007.................................................27
Turnir ob 40-letnici igranja namiznega tenisa.....................29
Biti na Old Traffordu je neverjetno......................................30
Pet Godešanov med prvih enajst..........................................32
Preventivna terapevtska gimnastika......................................33
Drugič zlata Anja Čarman......................................................35

voLiTvE...........................................................................37
Loški župan še naprej Igor Draksler.....................................37

oBvESTiLA.......................................................................40

D
ob

ra
ve

 | 
de

ce
m

be
r 2

00
7



� Dobrave | december 2007

Ivan Logonder

Uvod

uvodnik&

Kako lep bi bil svet, če ne bi vanj s svojim 
obnašanjem grobo posegel človek, ki je zaradi 
svojega častihlepja in dobičkov pripravljen nare-
diti marsikaj. Narava požira vso nesnago, ki jo s 
potrošniškim načinom življenja ustvarja človek. 
Do kdaj še? Še do včeraj biser pod Triglavom 
postajamo tudi mi podobni zahodnemu svetu, ki 
temelji na predozirani osebni porabi, za seboj pa 
pušča gore smeti. Kam vse to pelje? Segrevanje 
ozračja spreminja svet, število naravnih katastrof 
narašča, narava je nepredvidljiva. Prav tako 
človek.

Vsak bi dal vse za čim bolj lagodno življenje, 
nihče pa ne bi skrbel za čisto naravo z mislijo na 
naše potomce. Kdo bo naučil mlade, kaj je prav 
in kaj ni? Nas so vedenja in etike učili šola, starši 
in cerkev. Danes ko hočemo šolo po meri člove-
ka, pa je pomembno najprej to, da se z načinom 
financiranja izloči vpliv zasebnih (cerkvenih) 
šol, potem je šele na vrsti pomembnost načina 
vzgoje. Konec koncev iščejo mladi vzor najprej 
pri starejših. Zamislimo se malo, kakšnega jim 
dajemo. Mladi so glede na polarizacijo stanja v 
politiki vse bolj apatični. Marsikdo vidi izhod s 
študijem v tujini. Na ta način postane svetovljan 
in praktično izgubljen za Slovenijo.

Ob osamosvojitvi leta 1991 smo pričakovali 
povsem nekaj drugega. Mislili smo, da bo poslej 
vse skupaj lažje, ko bomo sami svoj gospodar. 
Toda kmalu se je pokazala neiskrenost tistih, 
ki so izgubili vodilne položaje. Danes pa je 
topogledno stanje še bistveno slabše. Nevešči 
upravljanja države smo preko parlamenta sprejeli 
kup zakonov, ki so omogočili privatizacijo in bo-
gatenje peščice najbolj uspešnih (beri predrznih). 
Vrstijo se razprave, okrogle mize, »trenja« in 
»odmevi« na televiziji, na katerih naj bi razčistili, 
kdo je odgovoren za takšno stanje. Po vstopu v 
evroobmočje je začela inflacija skokovito nara-
ščati. Po mnenju opozicije naj bi bila za to kriva 
zdajšnja vlada. Vrstijo se stavke, ki jih vodijo 
dobro plačani funkcionarji posameznih sindika-
tov. Pogajanja s sindikati potekajo v nedogled. 
Kdo vse to plača, če ne davkoplačevalec, se pravi 
delavec. Človek v tem sistemu privatizacije kot 
osebnost res ne pomeni kaj dosti.

Brezposelnost se je resda zmanjšala, pro-
blem mladih in mladih družin pa predstavljajo 
stanovanja oziroma njihova cena. Znižanje cen 
onemogočajo kartelni dogovori monopolistov, 
katerim denarja ni nikoli dovolj.

Kaj lahko naredi navaden državljan? Edino 
njegovo orožje so volitve. Človek se posledic iz-
bire na žalost zave šele takrat, ko je prepozno.

Problem inflacije in preživetja naj bi rešila 
»nova vlada iz vrst sedanje opozicije«.

Glede na rezultate preteklih predsedniških 
volitev pa očitno še vedno ne znamo ločiti zrnja 
od plev. Še vedno nasedamo leporečnežem, ki 
v svojih nastopih na veliko govorijo o demokra-
tičnosti ob hkratnem teptanju človekovih pravic 
in dostojanstva. Tisti, ki pa ima kot osebnost 
priznanje celotne Evrope, pa v naših glavah ne 
pomeni kaj prida. Nepojmljivo! Upam, da boste 
na parlamentarnih volitvah prihodnje leto znali 
ločiti zrnje od plev.

Naj se ozrem še na dogajanje v naši vasi. 
Lansko leto je bilo v naši vasi polno dogodkov ob 
praznovanju tisočletnice, letošnje pa je bolj leto 
»suhih krav«, če odštejem zaključno prireditev 
»Koncert iz naših krajev« in veseloigro »Kam 
iz zadrege«. Letošnje leto so zaznamovali bolj 
dogodki politične narave na lokalni in državni 
ravni. Na lokalni ravni še posebej zato, ker je na-
stal zaplet v zvezi z izvolitvijo župana. Zakon o 
lokalnih volitvah je s svojo nedorečenostjo glede 
sestave volilnih odborov povzročil pravo zme-
šnjavo, ki se je vlekla celo leto. Upravno sodišče 
je dokončno odločilo, da se volitve na voliščih 
Godešič, Gosteče in Sveti Lenart ponovijo.

Ponovljene volitve so torej mimo in upam, 
da je zadeva končana. Tako ali tako se je pri 
vsem skupaj šlo le za pravičnost. Upam, da ste 
se odločili pravilno. To bo pokazal čas.

V adventnem času in času božičnih praznikov 
Vam v krogu družine želim vse lepo, v novem 
letu 2008 pa veliko zdravja, zadovoljstva, sožitja 
in miru! 

Posebej voščim z istimi željami tudi osta-
relim, bolnim, nepokretnim sovaščankam in 
sovaščanom!
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Delo sveta KS Godešič v letu 2007

dELo.v.kS &

Po volitvah v letu 2006 in konstituiranju 
novega Sveta KS je delo v letu 2007 spet steklo 
dokaj normalno, vendar manj aktivno kot v letu 
2006, ko smo praznovali 1000-letnico prve pisne 
omembe naše vasi. V spomin na ta dogodek je 
bila pripravljena nova knjiga »Godešič ob tisoč-
letju«, katere urednik je mag. Aleksander Igličar, 
član Sveta KS.

V Svetu smo nadaljevali z aktivnostmi pri 
pridobivanju gradbenega dovoljenja za dvig 
večnamenske dvorane in prizidka za športne 
rekvizite. Postopki so bili zapleteni, tako da smo 
gradbeno dovoljenje pridobili šele v septembru 
2007. Spomladi 2008 se bomo najprej lotili gra-
dnje prizidka za športne rekvizite, kar je trenutno 
najbolj potrebno. 

Obstoječa prenovljena dvorana daje veliko 
možnosti za rekreacijo. V njej se izvajajo tekme 
namiznega tenisa na lokalni ravni ter treningi 
mlade ekipe v okviru ŠD Kondor. Svet KS skrbi 
za odvijanje ostalih prireditev, kot so: plesne 
vaje, aerobika v okviru Aktiva kmečkih žena in 
razna predavanja. Koledar aktiv-
nosti v prostorih KS vodi tajnica 
Sveta KS Brigita Čarman.

Svet KS je skupaj z občinskimi 
službami v okviru razpoložljivih 
proračunskih sredstev za leto 2007 
deloval na področju varnosti pro-
meta, varovanja in čistoče okolja, 
na področju ohranjanja kulturnih 
in tehničnih spomenikov, kakor 
tudi na področju investicijskega 
in rednega vzdrževanja cestne 
infrastrukture. Končno smo rešili 
problem odvodnjavanja meteornih 
vod na občinski cesti od Jekca 
do Strugarja in jo istočasno tudi 
asfaltirali. 

Zaradi vse pogostejšega dovažanja odpadkov 
z drugih območij (tudi izven občine) smo imeli   
v letošnjem planu aktivnosti Sveta KS tudi pre-
stavitev ekološkega otoka za zbiranje odpadkov 
na lokacijo pri bifeju košarkarskega igrišča. 
Ustno soglasje s strani Loške komunale je bilo 

že dano, vendar moramo počakati še na njihovo 
pisno soglasje, zato smo prestavitev preložili na 
pomlad 2008.

Ker vemo, da bodo v glavnem vse občinske 
ceste v naslednjih petih letih prekopane zaradi 
izgradnje vodovoda in kanalizacije, smo se osta-
lim preplastitvam občinskih cest (predvsem stare 
ceste skozi Godešič) zavestno odpovedali. 

Kar se tiče varnosti cestnega prometa, je bil 
po ogledu komisije (Občina, policija, Inšpektorat 
za ceste, predstavnik KS) zapisana zahteva po 
večji preglednosti na križišču pred podvozom, 
z dodatnim posnetjem brežine proti podvozu 
v manjši naklon, na začetku Godešiča pa je 
potrebno izvesti pregledno križišče in ponovno 
preveriti preglednost vključevanja na regionalno 
cesto, ki naj bi jo zmanjševala na novo sezidana 
ograja.

Iz naslova Vzdrževanje komunalnih objektov 
smo nabavili nove smetnjake, ki so locirani na 
avtobusni  postaji, pred cerkvijo in pred domom 
Krajevne skupnosti.

Končno smo dočakali razgrnitev osnutka 
OPPN (Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta) za komunalno ureditev naselij Godešič, 
Reteče in Gorenja vas - Reteče. Osnutek je bil 
predstavljen v naši dvorani KS 7. 12. 2007. 
Gradivo bo razgrnjeno od 10. 12. 2007 do 15. 

Novo asfaltirana občinska cesta od Jekca do Strugarja.
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1. 2008. V času javne razgrnitve bo v sredo, 10. 
1. 2008 ob 19. uri, organizirana javna obravnava 
v dvorani KS Godešič. Čas pričetka izgradnje 
je odvisen od zagotovitve evropskih  finančnih 
sredstev. Če bi hoteli začeti z gradnjo takoj, bi 
celotno finančno breme padlo na državo oziroma 
posredno na nas, davkoplačevalce.

Podobno se dogaja z obnovo vodovoda, kar 
pogojuje nadaljevanje aktivnosti obnove občin-
ske ceste LC 401170 (čez Matajevce).

V okviru občinskega proračuna smo poizku-
šali nabaviti tudi igrala za najmlajše, vendar je na 
žalost zmanjkalo denarja. Sredstva za ta namen 
smo vključili v plan za leto 2008.

S sodelovanjem in pomočjo občinskih služb 
poizkušamo reševati tudi posamezne zahteve in 
težave tako v smislu zemljiških zadev kot tudi 
glede varnosti prometa na občinskih cestah.

Glede železniškega prehoda in avtomatskih 
Ivan Logonder

zapornic pa zaenkrat s strani SŽ (Slovenskih 
železnic) še vedno ni nobenega glasu o datumu 
postavitve. Očitno se stvar premika »po polžje«, 
kakor da bi čakali na novo človeško žrtev neza-
varovanega železniškega prehoda.

V plan za prihodnje leto smo poleg vseh osta-
lih aktivnosti vključili nadaljevanje izgradnje 
pločnika od križišča do Jekca skupno z javno 
razsvetljavo, opremo prostorov KS za delovanje 
Sveta in ŠD Kondor, in kot že rečeno, izgradnjo 
prizidka za športne rekvizite.

Kar se tiče družabnih aktivnosti, v letu 2008 
načrtujemo več predavanj s področja kmetijstva, 
zdravstva, alpinizma, pogovorov o družini, v 
okviru kulturnih dogodkov pa povabilo manjših 
dramskih skupin.

ime priimek dekliški 
priimek po domače datum 

smrti rojen starost

Jože Vehar Veharjev 29.4. 1918 88
Marta Igličar Hafner Tišlarjeva 19.6. 1935 71
Franc Bertoncelj Kraševčev 12.9. 1929 78
Stipe Pejić 30.9. 1959 48
Frančiška Kuralt Krajnik Tonejceva 21.11. 1923 84
Anton Pintar Jožetov 11.12. 1948 59

Seznam umrlih v letu 2007
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GASiLCi.in.RdEČi.kRiŽ &
Gasilci v letu po 1000-letnici Godešiča

Že na začetku lahko rečemo, da je bilo leto-
šnje leto manj aktivno kot leto 2006, ko se je res 
»dogajalo«, kot pravijo danes mladi. Vseeno pa 
se je nabralo kar nekaj dogodkov, ki jih je vredno 
omeniti.

Dva člana sta uspešno opravila izpit za ga-
silskega častnika, kar ni mačji kašelj, saj je po-
trebno kar nekaj časa ob koncu tedna obiskovati 
predavanja, doma preštudirati snov, nato pa po 
uspešno opravljenem izpitu še praktično preizku-
siti svoje znanje v IC na Igu. Pet operativcev pa 
je opravilo izpit za uporabnika UKV-postaj.

Pet praktičnih vaj doma in ena na nivoju ob-
činske gasilske zveze Škofja Loka, v organizaciji 
PGD Bukovica, se je zvrstilo skozi celo leto. 
Vsekakor je bolj koristno sodelovati na vajah z 
več društvi, saj se tako lahko marsikaj naučimo 
od kolegov, ki določene stvari bolj obvladajo, 
imajo boljšo tehniko in opremo, poleg tega pa se 
vsi naučimo koordinacije med več ekipami, ki je 
nujno potrebna, saj je ponavadi v praksi potrebo 
sodelovanje med več društvi. Tako so si letos 
kolegi iz PGD Bukovica zamislili vajo »veriga«, 
kar pomeni, da se z več motornimi brizgalnami 
spravi voda na večje razdalje in višine. Potrebno 
je kar nekaj spretnosti strojnikov (upravljavcev 
z MB) ter nekaj fizične kondicije, da se celotna 
vaja (ali operativna akcija) čim hitreje uspešno 
zaključi.

Udeleževali smo se tudi predavanj in posve-
tov v okviru Gasilske zveze Škofja Loka.

V času, ko so mediji vsak trenutek tam, kjer 
se dogaja kaj zanimivega, smo bili letos loški, 
pa tudi vsi ostali gasilci, teden dni v središču 
pozornosti. Septembra so nekatere dele Slovenije 
zajele katastrofalne padavine, ki so povzročile 
poplave tudi na področju Gasilske zveze Škofja 
Loka. Velika preizkušnja za vse gasilce se je za-
čela 19. septembra sredi dneva. Najprej je Sora 
preplavila bregove v Selški dolini. Ker so bile 
posledice celodnevnih padavin katastrofalne, 
je Reco Kranj aktiviral vse razpoložljive enote 
na področju Škofje Loke. Člani PGD Godešič 
(sedem članov) smo bili poslani na področje 

Vincarij, kjer smo črpali vodo iz kleti stano-
vanjskih objektov. V naslednjih dneh smo se 
udeležili sanacije Železnikov. Odziv gasilcev 
s cele Slovenije je bil velik, prav tako pa tudi 
odziv naših članov, saj je na pomoč v Železnike 
odšlo več kot dvajset gasilcev. Verjetno bi stvar 
tekla bistveno drugače, če v Sloveniji ne bi bilo 
prostovoljno gasilstvo na tako visoki ravni, na 
kar smo lahko ponosni, saj smo bili večkrat tudi 
javno pohvaljeni za opravljeno delo in pomoč. 

Malce grenak priokus pušča toga birokracija 
pri urejanju povračila nadomestil za delo, stro-
škov goriva, izgubljene in uničene opreme. Za 
vsak cent, ki ga društvo zahteva od države ali 
občine, je potrebno imeti račun oziroma dokaz, 
kar je po eni strani razumljivo. Vendar pa so 
naravne nesreče (pa tudi požari, tehnično reše-
vanje) dogodki, ki niso v naprej načrtovani, zato 
je včasih v teh trenutkih težko misliti na zbiranje 
računov, potrdil in podobnega, kar zahteva drža-
va za povračilo stroškov in škode. 

Tekmovanja. Žal je zaradi poplav tekmovanje 
Gasilske zveze Škofja Loka letos odpadlo in je 
prestavljeno na spomladanski čas v letu 2008. 
Tako smo se letos udeležili le gasilskega relija 
na Bukovici. Na tej prireditvi je v prvem planu 
druženje gasilcev in ne toliko rezultat. 

Z mladimi člani smo se v sodelovanju s ŠD 
Kondor udeležili prvega nogometnega turnirja 
Gasilske zveze Škofja Loka, v Lučinah. Kljub 
težavam s sestavo ekipe smo osvojili prvo me-
sto. 

Prav tako smo osvojili prvo mesto v štafeti 
(kolo, tek, tek) na tekmovanju operativnih ga-
silcev v Besnici.

V oktobru smo se z dvema ekipama pionirjev 
udeležili gasilskega kviza. Rezultati niso bili 
vrhunski, upamo pa, da je to znak, da z mladimi 
zopet delamo dobro.        

Devet veteranov se je udeležilo srečanja ve-
teranov, kar je lepo število. Lahko rečemo, da 
je zanimanje veteranov za tovrstna srečanja iz 
leta v leto večje.

Ob zavetniku gasilcev sv. Florjanu smo se 
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udeležili maše na Suhi, v organizaciji PGD Trata. 
Po maši pa še slavnostnega prevzema novega 
vozila.

Kot vsako leto pa smo tudi na Godešiču or-
ganizirali parado in mašo, ki so se je udeležili 
tudi člani PGD Reteče - Gorenja vas in nekaj 
narodnih noš. Po maši je bilo krajše srečanje za 
vse udeležence.

Vzdrževanje doma, vozila in opreme je po-
tekalo skozi vse leto. Kontrola radijske veze in 
sirene poteka vsako prvo soboto v mesecu.

V letošnjem letu sta nas zapustili tudi dve 
dolgoletni podporni članici, in sicer Marta Igličar 
in Frančiška Kuralt. 

Prav tako pa smo se poslovili od našega 
dolgoletnega člana, poveljnika in gonilne sile 
društva Franca Bertonclja. Francelj je bil tak član 

Na pomoč!

UO PGD Godešič

društva, ki se ga ne vidi, vidijo pa se rezultati 
njegovega dela. Nikoli ni veliko govoril, hitro 
pa je poprijel za vsako delo. Ničkolikokrat je bil 
v gasilskem domu, na vajah, hodil je po vasi in 
zbiral člane …; bil je motor društva, brez besed 
pripravljen pomagati človeku v stiski ter vzor 
vsem.

V naslednjih mesecih nas čakajo občni zbori 
po društvih, poveljstvih in zvezah in volitve v 
nove upravne odbore. Vabimo vse, da se nam 
pridružijo s predlogi, pobudami, ali pa sami 
kandidirajo. 

Vsem se ob koncu leta zahvaljujemo za pod-
poro in pomoč pri našem delu.

Želimo vam lepe božične praznike ter zdravja 
sreče in uspehov v letu 2008!

Poročilo RK Godešič za leto 2007

Bližamo se zaključku leta in s tem najlepšim 
praznikom. Obenem se pa že lahko oziramo 
nazaj, na prehojeno pot in analiziramo vsa dela, 
ki smo jih opravile.

V glavnem nadaljujemo zastavljene programe, 
ki so največkrat povezani s starostniki in social-
nimi problemi. Obiskovale smo jih ob rojstnih 
dnevih (47 oseb, starih nad 75 let). Posvečamo 
se tudi tistim, ki so po domovih upokojencev.

- Posredovale smo pri reševanju posame-
znikov zaradi težkih socialnih in finančnih 
razmer. Posebno pozornost namenjamo 
krajanom z zdravstvenimi težavami.

- Kadar nas je Območni odbor RK Škofja 
Loka obvestil, da imajo na zalogi prehram-
bene pakete, smo me posredovale sezname 
trenutno potrebnih prejemnikov – seveda 
na podlagi zalog hrane, ki je bila na razpo-
lago.

- Dobro sodelujemo z Območnim odborom 
RK Škofja Loka. Hodimo na skupne se-

stanke ter nadaljujemo njihove zastavljene 
naloge na našem področju.

- Letošnje leto je bilo za RK Škofja Loka še 
posebej delovno in to zaradi poplav, ki so 
se 18. 9. 2007 zgodile v Železnikih in njeni 
okolici.

Rdeči križ Škofja Loka je takoj pristopil 
k akciji za reševanje nastalih težav. Odšli so 
na teren in s pomočjo Krajevne organizacije 
Rdečega križa Železniki ustanovili svoj sedež. 
Tam so prizadeti krajani Železnikov lahko dobili 
vse informacije in še ostalo, kar so potrebovali. 
Začela so se zbirati denarna sredstva na treh 
transakcijskih računih:

- Območni odbor Rdečega križa Škofja 
Loka

- Občina Železniki
- Humanitarna organizacija Karitas 

Zbrana denarna sredstva so se, na pobudo 
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Odbor RK Godešič

Območnega odbora Rdečega križa Škofja loka, 
razdeljevala po dogovoru z vsemi tremi zbirate-
lji. To pa zato, da so bili vsi prizadeti obravnavani 
po njihovih potrebah. Nekateri so ostali brez 
stanovanja, drugi so bili le delno poplavljeni. 
Celotno stanje kraja pa je bilo na pogled kata-
strofalno.

Leto 2007 je bilo za nas tudi žalostno. Izgubili 
smo našo dolgoletno članico odbora go. Marto 
Igličar. Bila je dobra in vestna, saj je zaslužila 
s svojim prostovoljnim delom »Srebrni znak 
RK Slovenije«.

V mesecu novembru smo se poslovili še od 
druge naše sodelavke, ge. Francke Kuralt. Tudi 
ona je bila dolgoletna članica našega odbora in si 
je s svojim pozitivnim delom prislužila »Srebrni 
znak RK Slovenije«.

Spominjali se ju bomo zaradi nesebičnega in 
srčnega dela v Rdečem križu.

Zelo smo vesele, da se nam je pridružila 
nova članica, ga. Jožica Podnar, ki bo s svojim 

optimizmom in prijaznim nastopom obogatila 
naše delo.

Na koncu se vsem članom Rdečega križa 
prisrčno zahvaljujemo za članarino. S tem lahko 
uresničujemo naše programe. Priporočamo se za 
nadaljnje dobro sodelovanje.

Obenem se zahvaljujemo za finančno pomoč 
Krajevni skupnosti Godešič in brezplačen odstop 
prostorov za naše delo.

Vsem starostnikom sporočamo, da bo tudi 
letos predpraznično srečanje. Vabila boste prejeli 
osebno z navedeno uro in datumom.

Naša želja pa je, da se tega srečanja udeležite 
v čim večjem številu. S seboj prinesite veliko 
dobre volje, za zabavo in postrežbo pa bomo 
poskrbele me.

Ob zaključku koledarskega leta vam želimo 
vse najboljše ob božičnih praznikih. Predvsem 
pa mnogo zdravja, ljubezni in medsebojnega 
razumevanja v letu 2007.

ŠE VEDNO MOŽEN NAKUP ZBORNIKA, KNJIG, MAJIC 
IN KAP Z ZNAKOM GODEŠIČA PO NIŽJIH CENAH

-	 zbornik	Godešič	skozi	tisočletje	1006–2006	–	cena	35	EUR	
Ob	nakupu	zbornika	brezplačno	dobite	tudi	jubilejno	dopisnico
Godešič	1000	let

-	 knjiga	Godešič	ob	tisočletju	–	cena	25	EUR
-	 knjiga	Kulturna	dejavnost	na	Godešiču		v	20.	stoletju	–	cena	10	EUR
-	 majice	–	cena	4	EUR
-	 kape	–	cena	3	EUR

. 
Zbornik in ostale artikle lahko naročite v spletni trgovini www.

godesic .s i  a l i  j ih kupite pri  Aleksandru Ig l ičarju, Godešič 110. 

PODARITE SVOJIM SORODNIKOM, ZNANCEM IN
 PRIJATELJEM SPOMIN NA GODEŠIČ.
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Vsakoletna godeška osrednja kulturna pri-
reditev Večer na vasi je bila letos še posebej 
slovesna, saj je bila združena s predstavitvijo 
knjige Godešič ob tisočletju. Večer na vasi je 
bil prvič pripravljen leta 2001 ob 10. obletnici 
razglasitve Slovenije kot samostojne države. 
V program je bila že na začetka vpletena tudi 
simbolika kresnega večera in noči, zaradi tega 
je bil Večer na vasi vedno na kresni večer, 23. 
rožnika. Leta 2001 je bil kresni večer na soboto, 
tako kot v letošnjem letu.

Osrednji govornik na letošnji prireditvi je bil 
Karl Erjavec, minister za obrambo. Povabili smo 
ga zato, ker je bil v jubilejnem letu 2006 najvišji 
predstavnik države, ki se je udeležil prireditev 
ob praznovanju tisočletnice. Minister se je z 
veseljem odzval našemu povabilu, za kar smo 
mu seveda iskreno hvaležni. Nagovoril nas je 
tudi župan Igor Draksler, ki je reden gost naše 
prireditve. Navzoče sta pozdravila še Ciril Golar 
v imenu Sveta Krajevne skupnosti, in dr. Jože 
Hafner v imenu športnega društva Kondor, ki 
letos praznuje 40-letnico svojega delovanja. 

V kulturnem programu so sodelovali vokalna 
skupina Trio kvartet in tamburaši Bisernice iz 
Reteč. Vokalno skupino Trio kvartet sestavljajo: 
Andrej Fojkar, Andraž Gartner, Tine Čarman in 

Večer na vasi
Lenart Rupar. Zadnji trije 
prihajajo iz naše župnije, 
iz Reteč, Andrej pa je doma 
v Škofji Loki. Fantje so v 
tej sestavi skupaj približno 
eno leto in v tem času so s 
svojim ubranim petjem po-
stali prepoznavni ne samo 
na Loškem, temveč širom 
po Sloveniji.

V kulturni program smo 
vključili tudi godeške pri-
trkovalce, ki so na novih 
bronastih zvonovih zaigrali 
melodije, katerim so udele-
ženci tokrat lahko zbrano 
prisluhnili, saj običajno 
pritrkavanje poslušamo 

nekje v ozadju. Program je prisrčno povezovala 
Tamara Avguštin (na spodnji fotografiji). 

Knjiga Godešič ob tisočletju celovito prika-
zuje praznovanje tisočletnice Godešiča. V njej 
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mag. Aleksander Igličar

so zbrani najpomembnejši 
govori in pridige predstav-
nikov družbenega in cer-
kvenega življenja; podani 
so pogledi vseh godeških 
organizacij; vključenih 
je preko 400 fotografij, 
knjigi pa je dodan tudi 
film. Knjigo so predstavili 
avtorji Zdravko Igličar ter 
France Stele (izbor fotogra-
fij), Aljaž Hafner (priprava 
filma) in Aleksander Igličar 
(urednik). 

Udeleženci so ob prije-
tnih zvokih harmonikarja 
Toneta Štiblja pred godeško 
cerkvijo svetega Miklavža 
še dolgo v noč podoživljali 
čarobnost kresne noči.

KULTURA &

Po 40. letih na Godešiču gledališka predstava
Godeški igralci so 2. apri-

la 1967 v gasilskem domu 
odigrali predstavo ŽENIN 
NA GARAH, kar je bila 
zadnja predstava, ki so jo 
pripravili Godešani. Po tem 
letu je kulturno-gledališka 
dejavnost na Godešiču za-
mrla, z ustanovitvijo špor-
tnega društva KONDOR pa 
je prišla v ospredje športna 
dejavnost.

Obnovl jen i  p ros tor i 
Krajevne skupnosti po dolgih 
letih na Godešiču ponovno 
omogočajo uprizarjanje gle-
daliških predstav. Tako je 
v soboto, 10. marca 2007, 
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& KULTURA

po skoraj štiridesetih letih gostovalo gledali-
šče Šenčur s komedijo KAM IZ ZADREGE. 
Polna dvorana obiskovalcev (približno 200) je 
jasen dokaz, da je zanimanje za gledališče med 
Godešani še vedno živo in mogoče se bo med 
nami ponovno našla skupina zanesenjakov, ki 
se bo zopet pričela ukvarjati 
z ljudskim gledališčem. 

K o m e d i j a  K A M  I Z 
ZADREGE je do solz nasme-
jala vse obiskovalce. Zgodba 
komedije sega na podeželje 
desetletja nazaj. Dominik je 
posestnik in trgovec, naveli-
čan svoje ukazovalne žene. 
Da si pri ženi Urši izbori 
kakšen dinar, se zlaže, da 
ima nezakonsko hčer, in 
da bo ta denar pošiljal njej. 
Denar pa zapravi v gostilni 
za pijačo s svojim najboljšim 
prijateljem Lojzetom. Za 
Dominikovo petdesetletnico 
Urša povabi Dominikovo 
nezakonsko hčer na obisk. A 
glej ga vraga, to je natakarica z Dola, poznana 
vsem obiskovalcem hrama, kjer Bog roko ven 

moli. Nad njeno lepoto ni 
presenečen samo Dominik, 
ampak tudi njegov sin Franc, 
ki je zaljubljen v Fani, le da 
ji tega še ni povedal. Da je 
nesreča še večja, za njo pride 
še njena mama Petronila, ki v 
prijetnem družinskem okolju 
resnično prepozna svoje-
ga nekdanjega ljubimca in 
Fanikinega očeta, ki ni nih-
če drug kot … Predstava je 
polna zapletov in razpletov, 
nihanj in umirjenih scen, kar 
posamezne izseke komedije 
istočasno preobraža tudi v 

sliko vsakdanjega življenja.
Režiser predstave je Marko Murko, igralci 

Gledališča Šenčur pa so s komedijo razveselili 
gledalce v številnih gorenjskih krajih. Vsebina 
komedije je bila kot nalašč za »praznik mučen-
cev«.  

Seme je bilo torej posejano, upajmo in želimo 
si, da bi kmalu obrodilo obilen sad.

mag. Aleksander Igličar
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Knjiga Godešič ob tisočletju
Knjiga Godešič ob tisočletju vsebinsko za-

ključuje in zaokrožuje praznovanje tisočletnice 
Godešiča, ki smo jo obeležili v letu 2006. Ideja 
za knjigo je začela zoreti ob vprašanju, kje bi 
objavili oziroma zapisali govore in pridige pred-
stavnikov družbenega in cerkvenega življenja, 
ki so se udeležili našega praznovanja. Njihovi 
nagovori so bili vsebinsko bogati in sporočilni, 
in res bi bilo škoda, da jih ne bi »odvzeli pozabi 
časa«. 

Iz začetnega razmišljanja je dozorela ideja, da 
pripravimo posebno knjigo, posvečeno našemu 
jubileju. Na voljo smo imeli dovolj fotografskega 
in filmskega gradiva, saj so smo vse prireditve 
sproti zabeležili. 

Knjiga Godešič ob tisočletju vsebuje nasle-
dnja poglavja:

- Godeške organizacije o praznovanju tisoč-
letnice

- Trajne sledi
- Pregled prireditev ob tisočletnici Godešiča
- Knjiga vtisov

Alojz Igličar in msgr. Alojz Uran, ljubljanski nadškof in metropolit

- Spremljanje tisočletnice v medijih
- Godešič in svet v letu 2006
- Godešič nekdaj in danes

Knjiga zajema nekaj manj kot 200 strani, v 
njej je preko 400 fotografij 27 avtorjev, dodan 
pa je tudi DVD-film o posameznih prireditvah.  
Izbor fotografij sta pripravila Zdravko Igličar 
in France Stele, film je pripravil Aljaž Hafner, 
urednik je bil Aleksander Igličar. Iskrena zahvala 

vsem avtorjem in sodelav-
cem pri pripravi knjige, še 
posebej Francetu Steletu, saj 
bi se brez njegovih nasvetov 
naše želje težko, če sploh, 
udejanjile. 

Knjiga Godešič ob tisoč-
letju je trajen spomin na ne-
pozabno leto na Godešiču in 
simbolni znak zahvale vsem, 
ki so na razne načine sode-
lovali pri pripravi in izvedbi 
našega skupnega jubileja. 

Knjiga je izšla v nakladi 
700 izvodov. V dar so jo pre-
jeli pokrovitelji, sponzorji in 
donatorji, vsi nastopajoči ter 
številni Godešani ter drugi, 
ki so sodelovali pri našem 
praznovanju. Izdajo knjige 
sta finančno podprla Občina 
Škofja Loka ter generalna 

pokrovitelja Mercator in Merkur. Ob njihovi po-
moči je bil s knjigo ustvarjen presežek denarnih 
sredstev, ki bo namenjen sofinanciranju opreme 
v prostorih Krajevne skupnosti. 

Knjigo lahko še vedno naročite v spletni 
trgovini www.godesic.si ali jo dobite pri meni 
doma. 

Naj knjiga Godešič ob tisočletju najde mesto 
v vsakem gospodinjstvu na Godešiču. Obdarite 
z njo svoje sorodnike, prijatelje in znance in 
jim posredujte nepozaben spomin na naše pra-
znovanje.

KULTURA &

mag. Aleksander Igličar
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Tisočletnica Godešiča - osrednja tema 53. 
številke loških razgledov

mag. Aleksander Igličar

Loški razgledi (v nadaljevanju LR) so pu-
blikacija, ki jo letno izdaja Muzejsko društvo 
Škofja Loka. V LR so vključeni sestavki, ki z 
raznih vidikov osvetljujejo življenje na Loškem 
nekoč in danes (zgodovinski, naravoslovni, kul-
turno-umetniški …). LR so najstarejša tovrstna 
publikacija v Sloveniji, saj neprekinjeno izhajajo 
od leta 1954. 

V novi, 53. številki LR, je osrednja tema 
namenjena praznovanju tisočletnice Godešiča. 
Judita Šega je pripravila sestavek Godešič v 
preteklosti in sedanjosti; vključen je prispevek 
Ob spomeniku Antonu Hafnerju, ki ga je pre-
brala dr. Petra Svoljšak ob odkritju obeležja 
Antonu Hafnerju v Aleji znamenitih Ločanov; 
predstavljeni sta dve pesmi Andreja Ranta 
– Godeški zvon in Domovina; Aleksander Igličar 
je pripravil sestavka Praznovanje tisočletnice 
Godešiča in Prireditve ob tisočletnici Godešiča; 
Mija Mravlja pa predstavlja vsebino zbornika 
Godešič skozi tisočletje 1006–2006. Sestavki o 
tisočletnici Godešiča zajemajo okrog 70 strani 

in so popestreni z mnogimi fotografijami.
Na naslovnici 53. številke LR sta angela mu-

zikanta s freske v godeški cerkvi sv. Miklavža, 
ki je največji zgodovinsko-umetniški biser 
na Godešiču. Med novimi knjigami, ki so na 
Loškem izšle leta 2006, je v LR predstavljena 
tudi knjiga Kulturna dejavnost na Godešiču v 
20. stoletju. 

S predstavitvijo praznovanja tisočletnice 
Godešiča v LR bo glas o našem praznovanju in 
naši vasi dosegel številne bralce v Sloveniji in po 
svetu. LR namreč prejemajo naslovniki ne le na 
širšem Loškem, temveč po vsej Sloveniji, Loški 
muzej pa LR izmenjuje s preko 100 sorodnimi 
inštitucijami v Sloveniji in tujini. 

Zadnjo, 53. številko LR, lahko kupite na 
blagajni Loškega muzeja na Loškem gra-
du, v Groharjevi galeriji na Mestnem trgu, 
v Turističnem društvu na Mestnem trgu in v 
Lokalni turistični organizaciji Blegoš (na lokaciji 
nekdanjega Petrola).

& KULTURA
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Praznovanje na Godešiču smo spremljali tudi 
v soseščini, tisočletnica je pač vredna pozorno-
sti. V Dragi sem bil za dogodke na Godešiču 
najbolj zagret prav pisec tega prispevka. Kupil 
sem tudi godeški zbornik, obsežno delo, ki je 
v vseh pogledih zanimiv dokument kraja in za 
oblikovalce ter avtorje pravi podvig. Dandanes 
sicer ni težko izdati knjige, težje jo je plasirati na 
trg. Godešani so lokalpatrioti in večina je knjigo 
tudi kupila.

Od blizu sem videl godeško slavje. Najlepše 
je bilo druženje v zvoniku sv. Miklavža, ko smo 
potrkavali na zvonove lepih glasov, tisto okto-
brsko nedeljo popoldne. Donelo je do Loke, čez 
Sorško polje do Save in čez, pa v našo sorško 
faro in v zelene Dolomite. Veselo sem potrkoval 
z drugimi. Tudi zaradi svojega patrona Frančiška 
Ksaverja, ki domuje v enem od oltarjev godeške 
cerkve.

Kot otrok sem že davno zaznal, da je v gode-
škem zvoniku ura. To ni kar tako, kajti običajno 
imajo ure le farne cerkve. Bitje godeške ure se 
čuje v Drago ponoči, ko potihne dnevni utrip.

Godešič je na razne načine povezan s sose-
ščino. Vezi so rodovne, zemljepisne, prijateljske 
in poslovne. Sora veže kraje in zemljišča. Ko 
je bila reka še čista, smo se kopalci vseh vasi 
često družili. Godešani so bili nabriti kot le kaj 
in skupaj smo imeli obilo zabave na vodi ali na 
suhem. Pekli smo krompir, v žerjavico pa smo 
vtaknili tudi kakšno zdravo ribo, zavito v papir, 
da se je kar skuhala.

Priimek Jenko je zlasti pogost na Godešiču. 
Mnogi s tem imenom smo v davnem in daljnem 
sorodstvu. Rodovi Jenkov izhajajo iz obsavskih 
vasi, ki so značilne za okolje med Škofjo Loko, 
Kranjem, Kamnikom in Ljubljano. Po razi-
skavah, ki jih je opravil dr. Feinig iz Sveč na 
Koroškem, je priimek nastal iz imena Janko in 
nastopa v variantah Jenko, Jenkole, Jenka, Jurčič, 
Jenič, Jenček ... Po nekaterih virih je rod Jenkov 
celo plemenitega porekla s svojim grbom. Koliko 
nas je dandanes plemenitih, pa ve le Bog ... Meni 
je sestavil rodovnik Marjan Jenko iz Ljubljane 
in v njem se srečujem z mnogimi iz preteklosti; 
tudi na Godešiču imamo že davno pozabljene in 

Godeški jubilej
oddaljene sorodstvene vezi.

Ljudje so se in se še ženijo in možijo med 
seboj. Tako je mojo teto, atovo sestro Karlino 
Jenko, poročil France Hafner, Tomažev z 
Godešiča, okoli leta 1936. Stric Janez Krek, 
brat moje mame, pa je živel pri Zalaru, a je 
že pol stoletja pokojen. Iz Drage je bila doma 
Jugovčeva mama Mici. V Dragi živi Pavla Jenko, 
Sovčanova, poročena Gaber. Preteklost čaka 
dobrega raziskovalca, ki bi dognal povezave v 
davnih časih tu in tam.

Godešani imajo gozdove pod Osolnikom.To 
so pridobili z agrarno reformo po letu 1848 za 
časa Avstro-Ogrske. Godešani že od nekdaj radi 
pridejo na Osolnik k sv. Mohorju in Fortunatu. 
Mnogi prihajajo tudi po gozdne sadeže v les nad 
Gostečami. Borovnice, kostanj in gobe so še 
dandanašnji zanimiva bira za vse vasi ob Sori. 
Po teh gozdovih so Godešani tudi partizanili.

V zborniku Godešič skozi tisočletje je po-
drobno opisano življenje prebivalstva, njegove 
navade, običaji, opravila. V teh zadevah so si 
vse vasi tega okolja zelo podobne. Kmetovanje, 
domača obrt, ženitve, praznovanja, vera, zabava, 
druženje – vse je teklo približno enako. Povsod 
je bilo nekoč obilo otrok, veliko jih je umrlo. 
Ljudje so živeli in umirali, veliko so jih pobrale 
vojske, kuga in revščina. 

Za Godešič je bila zelo usodna zadnja svetov-
na vojna in državljanska vojna. To poglavje je 
zelo temeljito in nepristransko v zborniku obde-
lal Andrej Jenko. Lahko si mislimo, kako boleče 
so bile izgube za svojce, zlasti za matere, ki so 
izgubile po več sinov na eni ali drugi politični 
strani. Zgovorna je bolečina Čikove mame ob iz-
gubi treh sinov, ko je ob vsaki avemariji zajokala 
– tedaj namreč mati pokliče sinove k večerji in 
molitvi, a sinov ne bo nikoli več domov ...

Povojni čas je bil zaznamovan z aktivnostjo 
na vseh področjih: vodovod, trgovina, družbeni 
objekt, kultura, gasilstvo. Ko so Godešani upri-
zarjali igre, smo prihajali na predstave od blizu 
in daleč. Pa gasilska srečanja, nogometne tekme, 
teki na Osolnik, res bogata dogajanja. 

Znameniti Godešani niso številni, a so ime-
nitni. Puntar Hafner, stomatolog Rant, slikar 

KULTURA &
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Novinc ... Doktor Rant je nekoč prihajal tudi v 
Drago. Z Gabrovim Pavletom sta bila lovska to-
variša in sta sledila divjad. Streljala sta poredko, 
bila sta ljubitelja prirode. 

Godešič je bil povezan z železnico. Ta je nu-
dila službe ali potovanja. Nekoč je imela železna 
cesta večjo veljavo, ker je bila edina hitra vez 
med svetom. To poglavje bi bilo lahko v zbor-
niku bolj obdelano – Godešič je vas ob progi 
London–Carigrad in Pariz–Atene. 

No, vsakemu poglavju bi lahko kaj dodali, 
čeprav so se avtorji potrudili, saj so opravili 
veliko delo. Njihov pristop je bil strokoven in 
znanstven, razultati pa so zanimivi za vse ge-
neracije. Mogoče bi bilo treba dodati raziskavo 
o izseljenih in priseljenih. Ne le Amerika, tudi 
bližnji svet je poseljen z Godešani. Slikovno je 
zbornik  bogat. Nekaj je neprepoznanih oseb. 
Gotovo ste Godešani že za marsikoga ugotovili, 
kdo bi bil. Npr. na strani 169 je neznanec Tone 
Polajnar, župan Šk. Loke. Muzikantje Jaz pa ti 
so druščina za zgled. Pol stoletja so prijatelji! 

Ansambel med najstarejšimi v Sloveniji.
Vasi so običajno starejše od mest. Te so nasta-

le v zgodnjem in poznem srednjem veku. Lahko 
rečemo, da je Godešič starejši od Škofje Loke, 
kar je normalno. Najprej je bilo poseljeno polje z 
obdelovalci, nato so si oblasti izmislile središča, 
nastala je Loka.

Iz mladih let vem, da starejši ljudje nikoli niso 
rekli Godešič, vedno le Godešče, na Godeščah. 
Godešič se je uveljavil kasneje. Morda je to iz-
delek birokracije, ta pa ima redkokdaj posluh za 
tradicijo. Kaj pa, če je imelo prste pri tem jugo-
slovanstvo? Tako je bilo nekoč tudi na železnici. 
Imena postaj so bila v latinici in cirilici ... Kaj 
pa jezik, ki je po ugotovitvah poznavalcev živa 
stvar? Včasih je tako živ, da celo pobegne – z 
Godeščev na Godešič.

Pozdravljam vse Godešane, ki dobro mislijo 
– naj so avtohtoni ali priseljenci na lepo Sorško 
polje, ki sta ga ljubila Jenko s Podreče in goste-
ški Golar.

France Jenko Podhomski

Godeško učno-sprehajalno pot je v jubilejnem letu 2006 zasnoval in pripravil Vinko Hafner ob 
pomoči Petra Bertonclja. Skupna želja vseh Godešanov je, da bi učno-sprehajalno pot obiskalo čim 
več ljudi in se tako seznanilo z zanimivostmi naše vasi.

V ta namen moramo poskrbeti, da bo učna pot tudi v prihodnje skrbno vzdrževana in ohranjena 
tako, kot sta jo Vinko in Peter uredila ob njenem nastanku. Zaradi tega je bila ob zaključku delovanja 
Odbora za pripravo praznovanja tisočletnice Godešiča sprejeta pobuda, da bi skrb za vzdrževanje 
Godeške učno-sprehajalne poti prevzelo PGD Godešič kot najstarejše delujoče društvo na Godešiču 
in hkrati društvo, ki bo s svojim številnim članstvom lahko uresničevalo sprejeto skrb. Slovesen 
zunanji podpis listine bo izveden na gasilskem občnem zboru.

Godeški gasilci prevzeli skrb za urejanje 
godeške učno-sprehajalne poti

mag. Aleksander Igličar
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Godeška cerkev svetega Miklavža - kulturni 
spomenik lokalnega pomena

Občinski svet Občine Škofja Loka je na 8. 
redni seji, ki je bila 12. julija 2007, sprejel sklep 
o razglasitvi nekaterih cerkva v loški občini za 
spomenik lokalnega pomena, med njimi tudi 
godeške cerkve sv. Miklavža in reteške cerkve 
sv. Janeza Evangelista. S pridobitvijo statusa kul-
turni spomenik lokalnega pomena je izpolnjen 
predpogoj, da se za godeško cerkev prijavimo 
na ustrezne državne in evropske razpise. 

Občinski svet je občinskim strokovnim služ-
bam dal še dodatno pobudo, da pričnejo z ak-
tivnostmi za razglasitev petih cerkva, med njimi 
tudi godeške, za kulturni spomenik državnega 
pomena.V zadnjih Dobravah smo omenili, da je 
bilo žal sklepanje o tej temi umaknjeno z dnev-
nega reda junijske seje občinskega sveta, zaradi 
česar smo to tudi javno izpostavili in omenjali. 
Na naše veselje je bil nato sklep sprejet, za kar se 
občinskim svetnikom in županu Igorju Draksler-
ju seveda zahvaljujemo. Septembra smo tako 
lahko oddali prijavo na državni razpis ministrstva 
za kulturo RS za sofinanciranje spomeniško-var-
stvenih del na kulturnih spomenikih v Sloveniji, 
in sicer za sofinanciranje restavriranja in obnove 
oltarjev, zidnih poslikav in križevega pota. Z do-
končanjem omenjenih del bo cerkev sv. Miklavža 
na Godešiču celovito obnovljena za naslednjih 
nekaj rodov in bo tako nudila primerno okolje 
za bogoslužje ter hkrati v celovitosti posredovala 
zgodovinsko umetniško vrednost cerkve. 

Končni rezultati razpisa še niso znani, vemo 
pa že, da naša vloga ni bila zavrnjena. Upajmo 
torej na ugoden razplet in državno sofinanciranje 
obnove naše cerkve. Ko bodo znani rezultati dr-
žavnega razpisa, se bo sestala skupina za vodenje 
obnove godeške cerkve, ki bo odločila, katera 
dela bodo najprej izvedena, in izbrala ustreznega 
izvajalca del. 

Tako kot vsa zadnja leta smo se tudi letos pri-
javili na razpis Občine Škofja Loka za dodelitev 

sredstev finančne pomoči lastnikom ali investi-
torjem pri prenovi kvalitetne stavbne dediščine. 
Na razpisu smo prejeli 1.500 EUR, kar je nekaj 
manj kot v preteklih dveh letih, ko smo zbirali 
sredstva za nakup bronastih zvonov.

V imenu ključarjev in skupine za vodenje 
obnove godeške cerkve se iskreno zahvaljuje-
mo vsem darovalcem, ki ob raznih priložnostih 
darujete sredstva za dokončanje obnove godeške 
cerkve, ki je največji kulturni biser naše vasi.

Tik pred oddajo Dobrav v tiskanje smo s strani 
Ministrstva za kulturo prejeli veselo novico, da 
je bil predlog za sofinanciranje obnove Godeške 
cerkve sv. Miklavža uvrščen med projekte, ki se 
bodo sofinancirali v okviru objavljenega javnega 
razpisa.

Novica ima seveda velik simboličen in tudi 
finančni pomen. Z uspešno kandidaturo je 
na nek način dano priznanje vsem vaščanom 
Godešiča in ljudem dobrega srca od drugod za 
njihove darove in delo, ki so ga v preteklih letih 
v okviru priprav na praznovanje tisočletnice in 
nakupa novih bronastih zvonov naredili pri ob-
novi notranjosti in zunanjosti Godeške cerkve. 
Sofinanciranje obnove Godeške cerkve je bil 
edini projekt iz Občine Škofja Loka, ki je dobil 
podporo na državni ravni. Ker je bil eden od 
kriterijev tudi širša družbena uveljavitev kultur-
nega objekta, je k uspehu na razpisu prav gotovo 
prispevalo odmevno praznovanje tisočletnice.

Na razpisu je bilo odobrenih nekaj več kot 
55.000 EUR sredstev, ki jih bomo lahko kori-
stili v letu 2008 in 2009. Sredstva bodo name-
njena obnovi oltarjev, križevega pota in fresk. 
Predvidena ocena stroškov vseh del je bila več 
kot 100.000 EUR, kar pomeni, da bodo še vedno 
dobrodošli vsi vaši darovi in pomoč pri delu.

Glede na predviden postopek razpisa je do-
ločen 7-dnevi rok za vložitev pritožb, nato pa 
bomo prejeli dokončno odločbo.

mag. Aleksander Igličar
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Medgeneracijsko povezovanje v vrtcu

Leto 2007 je proglašeno za Mednarodno leto 
starejših, zato smo se v Vrtcu Škofja Loka, v 
oddelku Reteče, odločili, da bomo v tem letu več 
pozornosti namenjali sodelovanju z babicami in 
dedki, pa tudi z drugimi starejšimi občani. 

Medgeneracijsko povezovanje je pomembno 
tako za otroke kot starejše ljudi.

Vedno znova se izkaže, da so starejši lahko 
odlična družba otrokom. Ob različnih oblikah 
druženja otroci od starejših črpajo njihovo mo-
drost, izkušenost in najrazličnejše ustvarjalne 
potenciale. Starejši ljudje pa se veselijo otroške 
radovednosti, radoživosti in njihovega čudenja 
vsemu, kar je novo, zanimivo. Prav zato jih 

vedno znova radi povabimo 
k nam v vrtec in oni radi pri-
dejo k nam.

V tem letu smo se srečali 
že trikrat. Začeli smo z dejav-
nostmi v tednu otroka.

Prvo povabilo je bilo k 
vadbeni uri. Otroci so jih 
vabili ustno in nekateri stari 
starši jim niso verjeli. Z nami 
je telovadil en dedek in vsem 
otrokom je bilo zanimivo, ko 
je prišel v telovadni opremi in 
skupaj z nami izvajal vaje.

Naslednji dan je bilo šte-
vilo dedkov in babic večje. 
Rezali smo jabolka za kom-
pot in sušenje. Rezanje ja-
bolk je šlo otrokom hitreje od 
rok, ker so imeli tako dobre  
pomočnike. 

Povabili smo jih tudi k 
projektu Muca Copatarica. 
Povabili smo jih z vabilom 
in njihov odziv je bil zelo ve-
lik. Skupaj smo šivali lutko 
muco. Otroci so svoje babi-
ce, mame opazovali, kako 
so šivale in jim pomagali. 
Nato smo situacijo obrnili, 
šivali so otroci, babice pa so 
jim pomagale. Veseli obrazi 
otrok so povedali veliko več 
kot same besede. 

 

Babice in dedki so v oddelku Reteče skupaj s svojimi vnuki in vnukinjami telovadili, rezali 
jabolka in šivali.
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Vzgojiteljica
Smiljana Erznožnik

Družili se bomo tudi še naprej, obiskali 
bomo mesto Škofja Loka, stari starši nam 
bodo pripovedovali pravljice, skupaj bomo 
raziskovali vas, na koncu pa jim bomo pri-
pravili presenečenje. 

Upam, da bodo naša nadaljnja druženja 
tudi tako prijetna, polna doživetij, sprošče-
nosti in smeha, kot so bila dozdajšnja. Vsi 
skupaj se veselimo.

Vsa ta naša druženja niso pomembna le 
zato, ker so vsebinsko bogata in zanimiva. 
Preko njih oblikujemo tudi tisto, kar je naj-
pomembnejše – to je oblikovanje pozitivnega 
odnosa do starejših in do starosti nasploh.

Stari starši so nas obiskali v vrtcu. Izjave otrok:

- Nik: Dado ne zna šivat, babi pa dela v železnini.
- Matic: Zadnjič je bila Dani, ko bo šport, lahko prideta Mik ali pa Peter, šivala pa bo Marinka, 

moja prababica. Branka pride pa drugič.
- Patrik: Z menoj bosta šivala lutko dedi Oskar in babi Gabi, pripeljala sta se z vlakom in av-

tobusom iz Brežic.
- Nika: Moja mama iz Kranja pride šivat lutko, zdaj že ima zobe.
- Dominika: Z menoj je šivala Magda, ko še nisem hodila v vrtec, me je pazila.
- Rok: Moja mama dolg hod, ne vem, če bo prišla.
- Luka: Moja babi pride šivat, pol gre pa nazaj v službo.
- Veronika: Babi iz Loke bo šivala lutko, dedi Janko bo pa skuhal medlo.
- Gal: Mama Malči zna šivat in mi bo pomagala.
- Anita: Moja babi ima že zdravo roko, pride.
- Enja: Z mano bo šivala babička, ampak lahko samo pol ure.

MLADI &
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Šola
Podružnično šolo v Retečah letos obiskuje 71 

učencev. Število učencev je nekoliko upadlo, saj 
se je v 1. razred vpisalo le 8 učencev. 

Tudi v tem šolskem letu poleg pouka izvajamo 
precej dejavnosti, pri katerih se učenci sproščajo 
in pridobivajo dodatne spretnosti. Kar nekaj 
teh dejavnosti se odvija v popoldanskem času. 
Ugotavljamo, da se kar dobra tretjina otrok vrača 
popoldne v šolo, kjer vodeno in aktivno preži-
vljajo svoj prosti čas. Prav tako opažamo, da je 
tudi igrišče pred šolo večinoma zasedeno. Tu se 
zadržujejo predvsem starejši učenci in mladina. 
V šoli zelo poudarjamo kvalitetno preživljanje 
prostega časa, zato si želimo, da bi znali otroke 
usmerjati v prave dejavnosti in s pravo mero. 

Letos smo dobili nekaj novih računalnikov 
in tako precej posodobili računalniško učilnico. 
Načrtujemo še nekaj sprememb, tako da bo 
učilnica še bolje opremljena in pripravljena za 
pogostejše delo v njej. 

Izvedli smo zelo uspešno akcijo zbiranja 
starega papirja, ki smo jo tokrat zastavili neko-
liko drugače. Ugotavljamo, da je tekmovalni 

duh zelo pripomogel k večji količini zbranega 
papirja. Akcijo bomo ponovili v spomladanskih 
mesecih. 

Sicer pa bomo v šoli poskrbeli, da bo zadnji 
mesec v letu 2007 potekal v mirnem vzdušju in 
da bodo nas in vas razveseljevale drobne radosti. 
Tudi letos pripravljamo božično-novoletni sejem, 
kjer bomo prodajali voščilnice in drobna darila. 
Denar bomo vložili v šolski sklad. Ogledali si 
bomo nekaj predstav, pripravili novoletno zaba-
vo, okrasili šolo …

 V letu 2008 bomo nadaljevali delo na po-
dročju prometne varnosti okrog šole. Letos 
smo reševali problem parkiranja pred šolo. Vsi 
smo potrebovali nekaj časa, da smo se navadili 
na zaporo, sedaj pa mislim, da je zapora v času 
igre otrok na igrišču sprejeta. Ugotavljamo, da 
je počutje otrok boljše, saj se lahko brezskrbno 
igrajo. Staršem se zahvaljujem za sodelovanje in 
še vnaprej računam na njihovo pomoč. 

Želim vam mirne in lepe praznike, v novem 
letu pa veliko dobrega!

Majda Ovsenek
vodja podružnice

Zima in prazniki

Zima že trka na naša vra-
ta. Tudi prazniki bodo kmalu. 
To vem zato, ker na ustvar-
jalnih delavnicah že delamo 
božične okraske in voščil-
nice. Z mamico bova pekli 
piškote. Zame bo to poseben 
božič. Ker sem dobila malo 
sestrico Izo.

Špela Trop, 2. r.

Samo Delalut, 1.R.
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Na kmetiji

Na kmetiji smo obiskali hlev. 
Tam smo si ogledali krave, ko-
nje, zajca, prašiče, pava. Zvečer 
smo molzli krave.

Brina Krajnik, 2. r.

Na kmetiji

Na kmetiji sem videla veliko 
živali: kravo, bika, pujsa, ponija 
in pava. Najbolj mi je bil všeč 
poni. Bil je črne in bele barve. 
Tudi jahala sem ga. Zvečer smo 
šli v hlev. Pomagali smo po-
molsti krave. To sem si najbolj 
zapomnila. 

Teja Oblak, 2. r.

Veselim se zime

Komaj čakam, da zapade 
prvi sneg. Iz snega si bom 
naredil sneženega moža. Na 
griču se bom sankal. Z atijem 
bova z lopato odmetavala sneg 
z dvorišča. Na cesti bova prvič 
uporabila snežno frezo. Iz kupa 
snega bom zgradil bunker. S 
prijatelji se bomo kepali.

Urban Jenko, 3. r.

Jaka Križaj, 1.R.
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Prvi sneg

Prvi sneg nas ponavadi preseneti. Tisto soboto 
sem gledala skozi okno in kar naenkrat je z neba 
začel padati sneg. Vedno več in več ga je bilo. 
Ko je nehalo snežiti, je bilo snega že za celega 
snežaka. Vendar se je mamica spomnila, da mora 
naslednji dan v službo. Napočila je nedelja. Bilo 
je toliko snega, da je službo odpovedala. Potem 
smo se toplo oblekli in s prijatelji naredili sne-
žaka. Otoplilo se je in snežak je skupaj s snegom 
skopnel.

Anamarija Mihovec, 3. r.

Če bi namesto snega padale zvezde ...

Bliža se zima in vsi težko pričakujemo sneg. 
Ponoči sem sanjal, da so namesto snega začele 
padati zvezde. Zvezde so bile različnih oblik in 
velikosti. Prijatelji smo tekmovali, kdo ujame 
najlepšo zvezdo. Kepali smo se z zvezdami, de-
lali zvezdne može in bunkerje iz zvezd. Zjutraj, 
ko sem se zbudil, sem bil zelo začuden, ker je 
bila vas zasuta z drobnimi zvezdicami. Zelo sem 
bil presenečen.

Anže Križaj, 4. r.

Če bi sneg postal zlat ...

V mali vasici je bilo igrivo. Vendar so bili 
prebivalci revni. Nekega dne je začel padati 
sneg. Otroci so se igrali. Zvečer, ko pa je bilo 
mrzlo, so otroci odšli spat. Čez noč se je sneg 
spremenil v zlato. 

Ko so se zjutraj prebivalci zbudili, so bili 
začudeni. Eden je rekel: »Kako se je vse spre-
menilo?« Otroci Nina, Jan, Nejc, Tina, Andrej, 
Andreja, Lenart in Sara so po tleh valili zlato. Od 
takrat naprej prebivalci niso bili več revni.

Petra Hafner, 4. r.

Težko čakam Miklavža

Težko čakam Miklavža, ker mi prinese darila. 
Miklavž pride z angelčki in parkeljni. Angelčki 
imajo s seboj piškote in bonbone. Če bom pri-
den, mi bo prinesel darila. Miklavž pride vedno 
zvečer. Parkeljnov se ne bojim, ker sem priden. 
Miklavž je zelo prijazen. Ko odide, pogledam 
darila.

Rok Cerar, 3. r.

Naša družina

Naša družina šteje šest članov. Najstarejši v 
družini je ati. Ime mu je Štefan. Zelo rad dela. 
Vesel je, ko mu pomagamo pri delu. Mami je 
ime Irena. Po poklicu je medicinska sestra. 
Dela v Škofji Loki. Sestri je ime Ema. Stara je 
štirinajst let. V šoli je zelo pridna. Starejšemu 
bratu je ime Matej. Star je dvanajst let. Vsak dan 
je na računalniku. Doma ima zajčke, za katere 
lepo skrbi. Najmlajšemu bratcu je ime Jakob. 
Star je pet let. Hodi v vrtec. Jaz sem Miha. Star 
sem osem let. Hodim v tretji razred. Rad hodim 
na gimnastiko.

Miha Jenko, 3. r.

Naša družina

V naši družini smo štirje člani. Mamici je ime 
Irena. Uči na Osnovni šoli Medvode. Atiju je ime 
Iztok. Po poklicu je ekonomist. Sestra Manca 
ima deset let. Hodi v peti razred. Jaz sem Ajda. 
Stara sem osem let. Hodim v tretji razred. Obe 
s sestro hodiva na klavir.

Ajda Kok, 3. r.
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Mladi vaški fantje so pričeli z brcanjem žoge 
v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Prostor 
za igrišče so si našli na sedanji lokaciji na 
Produ. Ker pa igrišče dimenzijsko ni ustrezalo 
pogojem, da bi lahko igrali v uradnih ligah, so 
se v začetku 70. let pod vodstvom tedanjega 
predsednika kluba Janeza Starmana odločili, da 
igrišče povečajo na velikost 90 x 45 m, kar so 
bile minimalne dimenzije igrišča za igranje v 
uradnih tekmovanjih. 

Konec devetdesetih se je društvo pod vod-
stvom predsednika Domna Križaja odločilo 
povečati igrišče in izboljšati travnato površino. 
Ureditev je bila razdeljena v več faz. V letu 2002 
in 2003 so se pričela in tudi dokončala dela na 
travnati površini. Igrišče se je povečalo na di-
menzije 100 x 58 m, nanj se je navozilo okrog 
500 m³ zemlje, s katero smo ga zravnali, obnovila 
se je tudi travnata površina, saj smo porabili 
okrog 500 kg trave za izboljšanje travne ruše. 
Poleg tega smo v letu 2004 zgradili enostaven na-
makalni sistem za preprečevanje izsušitve igrišča 
in s tem poškodb travnate površine. Opravljenih 
je bilo okrog 800 udarniških delovnih ur članov 
društva, saj so člani kluba večino dela, razen 
navoza zemlje, opravili prostovoljno. Ocenjena 
vrednost del je bila okrog 31.000 €.

V celotnem obdobju 
igranja nogometa so bile 
največji problem garde-
robe. Ker ŠD Kondor ni 
bilo lastnik zemljišča, so 
se iskale različne variante, 
ki pa se največkrat niso 
obnesle. Sprva  so v ta na-
men uporabljali odslužen 
avtobus, kasneje odsluženo 
avtobusno postajo, sedaj pa 
uporabljamo tri kovinske 
kontejnerje, ki pa nikakor 
ne zadostujejo merilom, 
ki jih postavlja NZS. V 
objektu nimamo niti pitne 
vode niti elektrike.

Urejanje nogometnega športnega parka na 
Godešiču

Ker pa ŠD Kondor še vedno ni bilo lastnik 
zemljišča, na katerem je stalo igrišče, smo se 
odločili, da gremo v pogajanja za odkup zemlji-
šča, ki je bilo v lasti 3 lastnikov. V maju 2006 
smo se dogovorili z lastnikom največjega dela 
zemljišča Andrejem Pintarjem za odkup 7600 m2 
zemljišča. S tem nakupom smo postali lastniki 
večine nogometnega igrišča. Septembra 2007 
smo zaključili pogajanja in se uspeli dogovoriti 
z Leopoldino Starman za odkup dveh parcel 
v skupni površini 3350 m2. Podpisana je bila 
pogodba, plačana kupnina, ŠD Kondor pa je 
bilo s sklepom Okrajnega sodišča v Škofji Loki 
v zemljiško knjigo vpisano kot lastnik. S tem 
nakupom smo dobili tudi površino, na kateri 
bomo lahko postavili tako želene garderobe. 
Lastnik najmanjšega deleža (cca. 500 m²) Matjaž 
Šteinbirt zemljišča ne želi prodati, zato smo se z 
njim v obojestransko zadovoljstvo dogovorili za 
brezplačen najem za nedoločen čas. 

Projektiranje garderobnega objekta je prevzel 
domačin arhitekt Matjaž Krajnik iz Arch designa 
d. o. o., Ljubljana. Objekt s skupno površino 
170 m2 naj bi bil projektiran tako, da se bo čim 
bolj vklopil v okolico, ki je zaščitena v okviru 
naravovarstvenega projekta Nature 2000. Štiri 

Nogometaši se preoblačijo v kontejnerjih.
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garderobe, sodniška soba, klubska soba, sanita-
rije in prostor za razna orodja bodo razvrščeni v 
dveh nadstropjih, predvidena pa je tudi terasa. V 
prihodnosti naj bi zgradili še pomožno igrišče, 
ki ga kasneje nameravamo prekriti z umetno 
travo. 

V naslednjih tednih bomo pripravili doku-
mentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Načrtujemo, da bomo spomladi pričeli z gradnjo. 
V prvi fazi moramo do igrišča pripeljati vodo 
in elektriko, kar nameravamo narediti takoj, ko 
bo skopnel sneg. Objekt naj bi bil zgrajen do 
poletja, najkasneje do jeseni, v letu 2009 pa naj 
bi ga tudi dokončali. 

Da bi aktivnosti med gradnjo garderobnega 
objekta potekale čim bolj gladko, smo ustano-
vili gradbeni odbor, ki svoje delo že intenzivno 
opravlja. V jesenskem času smo pripravili kar 
dve delovni akciji, na katerih smo naredili okrog 
200 udarniških ur. Z dela zemljišča smo očistili 
grmovja in s tem dali možnost geometrom, da 

v celoti odmerijo parcelo z obstoječimi dreve-
si. V novembru smo pripravili dokumentacijo 
celotnega projekta in investicijo prijavili tudi 
na Fundacijo za šport, od katere pričakujemo 
delno sofinanciranje projekta. Pri vseh akcijah 
na igrišču nas je zelo podpirala tudi Občina 
Škofja Loka, ki je že leta 2001 to področje uvr-
stila v prostorski plan, po katerem je to območje 
namenjeno športnim površinam. Prav tako je 
pri nakupu zemlje velik del finančnih obvezno-
sti prevzela nase. Poleg Občine nas moralno 
podpirajo tudi Medobčinska nogometna zveza 
Gorenjske, Zavod za šport Škofja Loka, Športna 
zveza Škofja Loka, Osnovna šola Cvetka Golarja 
in Krajevna skupnost Godešič. 

Ob tej priložnosti bi se zahvalil vsem, ki nas 
v naši nameri podpirate. Upamo, da bo naša 
kandidatura uspešna, in da bomo lahko z deli 
nadaljevali po zastavljenih načrtih in tako našim 
nadebudnežem omogočili čim bolj kvalitetno 
preživljanje prostega časa.

Idejna trodimenzionalna skica izgleda novih garderob (pogled z igrišča).

dr. Jože Hafner,
predsednik ŠD Kondor Godešič 
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Tekaška sezona je bila relativno uspešna, saj 
smo godeški tekači dobro tekmovali tudi v drugi 
polovici leta. Po velikem uspehu na državnem 
prvenstvu za veterane, kjer smo osvojili kar 
nekaj uvrstitev na zmagovalne stopničke, so se 
uspehi nadaljevali v  Gorenjskem pokalu v tekih. 
Odličen uspeh je dosegel Peter Bertoncelj, saj  je 
v kategoriji nad 60 let zmagal kar petkrat in bil 
dvakrat drugi. S temi uvrstitvami je zmagal tudi 
v skupnem seštevku. V isti kategoriji je nastopil 
tudi njegov brat Andrej, ki je bil skupno peti, 
enkrat pa se je uspel uvrstiti na tretje mesto. Tudi 
v kategoriji od 40–50 let smo se dobro odrezali, 
saj je Iztok Avguštin dvakrat zmagal, bil enkrat 
drugi in dvakrat tretji, kar je bila tudi njegova 
skupna uvrstitev. Njegov konkurent v katego-
riji je bil Jože Hafner, ki je osvojil skupno 12. 
mesto, enkrat pa mu je uspelo priti tudi na tretje 
mesto. V najmočnejši kategoriji od 30–40 let pa 
je nastopal Uroš Bertoncelj in dosegel  skupno 
četrto mesto, v posamični tekmi je enkrat dosegel 
tretje mesto.

Ker je poletje namenjeno predvsem pripra-
vam na Triatlon jeklenih, o katerem pišemo 
v posebnem prispevku, smo manj tekmovali 
na kolesarskih dirkah. Le trije so se udeležili 
zahtevnega maratona Franja. Jaka Debenc, Jure 
Vrhovnik in Andreas Starman so naporno dirko 
uspešno končali, najboljši pa je bil Jaka z 285. 
mestom. 

Matej Mihovec in Jože Hafner sta se udeležila 
vzpona na Javorč, kjer je bil Matej najhitrejši 
v svoji kategoriji, Jože pa drugi, skupno sta 
se uvrstila na 11. in 14. mesto. Na jesenskem 
kronometru v Hrastnici, ki je štel tudi za med-
občinsko prvenstvo, je ekipa Starman d. o. o. 
privozila odlično drugo mesto. Ekipo so sesta-
vljali Iztok Avguštin, Rok Bertoncelj in Marko 
Bečan. Vikend kasneje sta se Jože in Matej 
udeležila gorsko-kolesarskega vzpona na Blegoš. 
V izjemni konkurenci, saj je tekma štela za slo-
venski pokal, sta se uvrstila med prvo polovico 

udeležencev, v svojih kategorijah pa sta dosegla 
osmo mesto.

Konec septembra smo organizirali zaključni 
kolesarski izlet, ki se ga je udeležilo 12 kole-
sarjev. Startali smo na Godešiču, se peljali proti 
Železnikom, kjer je imel Blaž Bertoncelj že 
prvi defekt. Z velikimi težavami smo mu zame-
njali zračnico, za kar smo kot kakšni začetniki 
porabili kar tri. Vendar se je izkazalo, da ima 
presekan tudi plašč, kar  je bilo  usodno, saj je 
imel v nekaj kilometrih še dva defekta in izlet je 
moral predčasno zaključiti. Vzpeli smo se proti 
Dražgošam in nadaljevali proti Kropi, kje sta se 
dve skupini zgrešili in nadaljevali vsaka po svoji 
poti. Šest vztrajnih kolesarjev je nadaljevalo 
po začrtani poti proti Brezjam in Begunjam in 
uživalo po prelepi cesti pod gorami do Tržiča, 
kjer je na spustu zaradi okvare kolesa grdo padel 
Janez Lukančič. Nekako smo mu popravili kolo 
in »sestavili« tudi njega še za zadnji del poti 
mimo Kranja preko Stražišča do končne postaje 
– bifeja pri športnem igrišču. Prekolesarili smo 
skoraj 90 km in naredili okrog 1200 m višinske 
razlike. Druga skupina se je med iskanjem vrnila 
na vrh Jamnika. Ker nas ni našla, se je spustila 
proti Besnici in kolesarila do Godešiča, kjer 
smo se zopet dobili in ob dobri hrani in seveda  
»globoki« analizi vsakega kilometra zaključili 
pester in čudovit izlet.   

Mnogo ljubiteljev športa nas rado vleče v 
čudovito naravo, ki obkroža Bohinjsko jezero, 
zato smo se 11. avgusta z veseljem udeležili tudi 
1. bohinjskega kajakaškega maratona, ki ga je 
organiziral Kajak kanu klub Bohinj. Proga je bila 
dolga 16 km, kar pomeni, da je bilo jezero po-
trebno preveslati dvakrat v obe smeri. Najboljši 
je bil Marko Bečan s petim mestom, mesto za 
njim sta se uvrstila Jože Hafner in Iztok Avguštin, 
Rok Bertoncelj je bil deseti, Metod Bobnar pa šti-
rinajsti. Tekma je bila odličen trening za Triatlon 
jeklenih, ki nas je čakal dva tedna kasneje.

dr. Jože Hafner

Tek, kolesarjenje in veslanje
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Osem članov Športnega društva Kondor z 
Godešiča se je v sredini junija odpravilo na 
preizkus svojih kolesarskih sposobnosti v itali-
jansko Lombardijo. V sredo, 13. junija opoldne, 
smo se zbrali pred domom KS in po velikih 
naporih namestili kolesa in vso prtljago v najeti 
VW Transporter. Preko Karavanškega predora, 

Lienza in prelazov Tonale 
in Gavia smo se v ve-
černih urah pripeljali do 
Bormia, kjer smo najeli 
apartma. 

Naslednje jutro smo se 
v lepem sončnem vremenu 
odpravili proti vasi Mazzo 
di Valtelina, kjer se prične 
eden najtežjih vzponov 
v Italiji: Mortirolo, ki je 
znan iz številnih kolesar-
skih bitk na Giro d'Italia. 
Dolg je 12,5 km, višinska 
razlika je 1300 m, kar 
pomeni povprečen naklon 
10,5 %, srednjih 6 km ima 
povprečen naklon 12,5 %, 
maksimalen naklon pa 
je 16 %. Strah zbujajoči 

podatki so dali misliti tudi nam, saj smo vzpon 
po ozki cesti začeli zelo počasi in previdno. Po 
uri in dobrih desetih minutah smo le ugledali 
vrh vzpona. Za večino udeležencev so se s tem 
uresničile sanje: prekolesariti Mortirolo. Sledil je 
zelo lep spust na drugo stran do vasice Monno, 
kjer smo zavili levo proti Pontu di Lengo, kjer 

se začne skoraj 18 km in 
1360 m višinske razlike dolg 
vzpon proti prelazu Gavia, 
ki se konča na višini 2652 m 
nad morjem. Vzpon zaradi 
same konfiguracije ni poseb-
no zahteven, saj je povprečen 
naklon »le« 7,9 %. Zahteven 
je zaradi utrujenosti, ki jo telo 
čuti po vzponu na Mortirolo. 
Po dobri uri in pol kolesarje-
nja v klanec smo večinoma 
zelo utrujeni le prilezli (na 
kolesu) do vrha. Marsikomu 
se je vmes prikradla misel, da 
bi zaradi utrujenosti sestopil 
in nadaljeval peš, vendar tega 
ni nihče storil. S spustom v Prelaz Stelvio

Kolesarski izlet v Bormio
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dr. Jože Hafner

Bormio smo zaključili krog v dolžini 117 km in 
3200 m višinske razlike. Efektivno smo kolesarili 
okrog pet ur in pol. 

Naslednji dan smo načrtovali obisk Švice 
preko prelaza Foscango na višini 2290 m. Že 
zbudili smo se v oblačno in megleno jutro, proti 
vrhu prelaza pa nas je ujela ploha. Premraženi 
smo se preoblekli in se odločili, da poti ne na-
daljujemo. Ker je nehalo deževati, smo se kar 
na kolesih spustili proti Bormiu. Popoldne se je 
izkazalo, da smo se dobro odločili, saj je skoraj 
ves čas močno deževalo. V obdobjih brez dežja 
smo si ogledali tudi mesto, ki je tipično gorsko 
turistično središče z veliko hoteli, apartmaji in 
gostinskimi lokali.

V soboto zjutraj smo se zbudili v delno 
oblačno jutro. Izkušeni lastnik apartmaja nam 
je napovedal lepo vreme, zato smo pripravili 
prtljago in se odpravili proti najvišjemu pre-
lazu v okolici Bormia: na 2750 visoki Stelvio. 
Naš cilj je bil, da ga osvojimo z obeh strani, to 
je s strani Bormia in Prata di Stelvia. Vzpon s 
strani Bormia je dolg 21,5 km, višinska razlika 
je več kot 1500 m, povprečen naklon je 7,1 %, 
kar pomeni, da ni težak, je pa dolg, poleg tega 
se že pozna utrujenost iz prejšnjih dni. Pogled 

na serpentine je na nekaterih delih čudovit. Ko 
smo po uri in tri četrt dosegli prelaz, na katerem 
je ponoči padlo par centimetrov novega snega, 
smo se nekaj kilometrov spustili po cesti nazaj 
do prelaza Umbreil v Švici, ki smo ga prečkali. 
Vzpon se začne v vasi Prato di Stelvio in leži na 
višini 950 m. Sam vzpon je dolg skoraj 26 km. 
Zaradi utrujenosti večine udeležencev smo ko-
lesarili vsak po svojih močeh in po več kot dveh 
urah vožnje v klanec, praktično brez ravnine, 
smo le dosegli vrh prelaza. Utrujeni zaradi kroga, 
dolgega 85 km in višinske razlike 3350 m, za kar 
smo potrebovali okrog pet ur efektivne vožnje, 
smo se preoblekli, nakupili nekaj spominkov, 
naložili kolesa in se odpravili proti domu.

Kljub slabemu vremenu drugi dan našega iz-
leta, ko nismo uspeli prekolesariti načrtovanega 
kroga, smo bili vsi zadovoljni, da smo prevozili 
večino začrtanih prelazov, znanih predvsem 
po bojih z ene najbolj znanih kolesarskih dirk 
na svetu. S takšnimi turami se tudi ljubiteljski 
kolesarji lahko direktno primerjajo z največjimi 
imeni svetovnega kolesarstva. Med potjo smo 
skovali načrt za kolesarski izlet v naslednjem 
letu. Najverjetneje bo to Črna gora, ki nudi zelo 
raznolike možnosti kolesarjenja.

Nogomet otroci - jesen 2007
V mesecu septembru so se zopet pričela liga-

ška tekmovanja za najmlajše. V našem klubu je 
letos prišlo do kar velikih sprememb. V lanskem 
letu smo namreč imeli tudi ekipo U14, ki pa 
letos zaradi pomanjkanja otrok ne nastopa več. 
Imamo torej ekipe U8, U10 in U12. Vsega skupaj 
v klubu vadi okrog 40 otrok. Poleg tega skupaj z 
NK Ločan organiziramo tudi nogometni krožek 
na OŠ Cvetka Golarja in POŠ Reteče.

Nogometni krožek
Obiskuje ga več kot 30 otrok iz 1. in 2. razre-

da, ki na OŠ Cvetka Golarja dvakrat, v Retečah 
pa enkrat tedensko vadijo pod vodstvom dveh 
vaditeljev. Krožek v Škofji Loki smo morali 
ukiniti, saj nam šola ni omogočila treningov v 

dvorani. Nekaj igralcev iz lanskega krožka že 
igra za našo ekipo U8!

Liga MNZ Gorenjske na travi
U8 – To je naša najbolj množična ekipa. 

Skoraj 20 otrok pod vodstvom Mira Božiča lepo 
napreduje in so trenutno po 12 odigranih sreča-
njih trdno na drugem mestu v svoji skupini.

U10 – Čeprav je to naša najmanj številčna 
ekipa, se ponaša z najboljšimi rezultati. Žal zato, 
ker nastopamo le z eno ekipo in ob vsakem dvo-
boju izgubimo po dve srečanji brez boja (ostali 
klubi imajo A in B ekipo, mi samo eno). Ekipo 
vodi Mare Čarman. 

U12 – Tudi tu se ukvarjamo z malim številom 
igralcev, zato igra zanje tudi nekaj dečkov iz 
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Dečki U10

Dečki U12

ekipe U10. Rezultati so na ravni priča-
kovanega; tudi tukaj pa ravno tako pol 
tekem izgubimo zato, ker nimamo dveh 
ekip. Ekipo vodi Mare Čarman.

Ostali
Prvič sem dodal tudi ostale bivše igral-

ce naših otroških selekcij v zadnjih letih. 
Trije igrajo pri NK Triglav v konkurenci 
U12, nekaj fantov pa pri NK Ločan za 
U14 in eden za kadete tega kluba.

Zimska liga MNZ Gorenjske v 
dvorani

Nastopamo z zgornjimi tremi ekipami 
in rezultati so še boljši kot na travi, čeprav 
se srečujemo tudi z ekipami iz 1. lige in 
drugih skupin. Najboljši rezultat imajo 
trenutno U10.

RIN – Rad imam nogomet
Tekmovanje se pričenja sredi decem-

bra, nastopali bomo z ekipama U8 in 
U10.

Prostovoljno delo
Ob izgradnji garderobnega objekta 

(čiščenje grmovja) na Produ so se izka-
zali tudi otroci. Naložimo jim dela, ki jih 
lahko opravljajo in z veseljem nam vedno 
priskočijo na pomoč. Na zadnji akciji jih 
je bilo deset.

Načrti za prihodnje
Ugotovili smo, da se vsakih nekaj 

let pojavi zelo homogena, številčna in 
kvalitetna generacija, ki je potem tri ali 
štiri leta gonilo vseh otroških selekcij. 
Tudi tokrat, ko imamo veliko otrok U8, 
bo tako. 

Žal smo klub, ki ima sicer dokaj dobro 
igrišče (travna površina), a daleč najslab-
še ostale pogoje. Nogomet se na Godešiču 
še vedno lahko igra le zaradi dobre volje 
MNZ Gorenjske. Na igrišču ni ne vode 
ne elektrike. Garderobe (kontejnerji) so 
že skoraj razpadle in tudi otroci že težko 
čakajo gradnje novih garderobnih prosto-
rov. Ko bodo po končani izgradnji pogoji 
najboljši daleč naokoli, si lahko obetamo, 

Dečki U8
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Igor Pintar

Janez Starman,
predsednik sekcije

Turnir ob 40-letnici igranja namiznega tenisa

Za zaključek praznovanja štiridesetletne-
ga delovanja Športnega društva Kondor in v 
sklopu le-tega tudi igranja namiznega tenisa na 
Godešiču smo igralci in prijatelji namiznega 
tenisa organizirali namiznoteniški turnir.

Nastopilo je šest ekip. Zmagala je ženska 
ekipa Merkurja iz Kranja, ki edina še zastopa 
gorenjski namizni tenis v prvi slovenski ligi in 
sodi med  najboljše slovenske ekipe. Drugi smo 
bili domačini – ekipa Kondorja, tretja pa ekipa 
iz Križ. 

Ker sem se v zadnjem članku v Dobravah do-
taknil uspehov v kar dolgi zgodovini kluba, bom 
tokrat omenil tudi prireditve, ki smo jih v teh 
letih organizirali in vodili. Seveda le največje:

Konec sedemdesetih in v začetku osemdesetih 
let prejšnjega stoletja smo kar dvanajst let vodili 

medobčinsko namiznoteniško 
ligo, konec osemdesetih let štiri 
leta gorenjsko ligo, bili organi-
zatorji mednarodnega namizno-
teniškega turnirja Alpe Adria, 
državnega prvenstva gluhih in 
naglušnih Slovenije, Iskrijade, 
več posameznih prvenstev občine 
in Gorenjske, ter kar nekaj let 
imeli namiznoteniška srečanja z 
našimi zamejci v Avstriji v Selah 
na Koroškem.

Zadnja leta namizni tenis na 
Godešiču ohranja svoj obstoj z 
igranjem dveh ekip v gorenjski in 
medobčinski ligi. Z rezultati smo 
glede na večino starejšega kadra 
(igralcev) povsem zadovoljni.

To dokazuje že samo dejstvo, da sva v obeh 
ekipah aktivna že več kot štirideset let Peter 
Bertoncelj in Janez Starman.

Pesti nas predvsem pomanjkanje strokovnega 
kadra za delo z mladimi, zato je stanje takšno, 
kot je.

Seveda pa upanje na boljše obstaja – z enim 
pogojem – če bo prišlo do velikega zanimanja 
za igranje namiznega tenisa, s tem pa se odpira 
možnost pridobitve trenerjev tudi od drugod.

Nekateri so že izrazili interes, seveda pa to 
ne bo več brezplačno, kot to delo nekateri opra-
vljamo že več kot štirideset let.

Naj ob koncu zaželim vsem krajanom in 
ljudem dobre volje vesele božične in novoletne 
praznike ter sreče v letu 2008.

da bodo tudi starši raje kot v kak drug klub pri-
peljali svojega otroka prav na Godešič.

Kot kratkoročni cilj oz. nalogo (čez to zimo) 
pa smo si zastavili seveda nabavo nove športne 
opreme za otroke (dresi, trenerke, torbe).

Ob tej priliki bi se seveda zahvalil tudi obe-
ma trenerjema otroških ekip, ki se seveda tako 
kot vsi mi zavedata, da brez kvalitetnega dela z 
otroki nikoli ne bo kvalitetne članske ekipe.

Več o otroškem nogometu si lahko pogledate 
na internetni strani: http://www.nkkondor.com.

Peter Bertoncelj, Jano Rant, Janez Starman (z leve) 
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Kako je potekalo vaše gostovanje v Veliki 
Britaniji?

»V Veliko Britanijo smo odšli v začetku no-
vembra, na petek zgodaj zjutraj, ko smo se zbrali 
na ljubljanskem letališču, kjer smo uredili vse 
potrebno za let na Otok, kjer se igra najboljši 
nogomet na svetu in kjer praktično vsi živijo za 
nogomet. Ko smo prispeli na londonsko letališče 
Gatwick, nas je že čakal avtobus, s katerim smo 
krenili na peturno vožnjo do Manchestra. Po 
nastanitvi v hotelu, v katerem smo spali samo 
eno noč, kajti kasneje smo bivali v mladinskem 
hostlu, smo kaj hitro že odšli v trening center 
akademije Manchester Cityja (mestni tekmec 
slovitega Manchester Uniteda). Trenirali smo z 
njihovimi trenerji in lahko rečem, da se njihovi 
treningi ne razlikujejo veliko od naših, sam cen-
ter in pogoji za delo pa so svetlobna leta pred na-

Biti na Old Traffordu je neverjetno
Godešan Luka Bobnar je bil eden izmed 35 mladih nogometašev NK Triglav Gorenjska 

na  gostovanju v Veliki Britaniji: v Manchestru, Liverpoolu in Boltonu. Ogledali so si dve 
tekmi ene najboljših lig na svetu in obenem trenirali in igrali z angleškimi ekipami.

šimi. Naslednji dan pa mi bo ostal v  spominu za 
vedno. Najprej smo odšli v JJB areno, kjer smo 
odigrali medsebojni turnir na igriščih z umetno 
travo,  nato pa smo se odpravili proti »gledališču 
sanj«. Zame je bilo to še posebej sanjsko, ker sem 
že od samega začetka velik pristaš Manchester 
Uniteda in biti na Old Traffordu je res neverjetno 
in malo je tistih, ki se s tem lahko pohvalijo. Po 
tekmi smo se vrnili nazaj v hostel in že naslednji 
dan nas je čakala nova tekma Premier lige, in 
sicer smo si ogledali tekmo na Reebok areni med 
domačim Boltonom  in Aston Villo. Pred tekmo 
smo opravili še trening s trenerjema Boltona.

V ponedeljek pa smo si  malo oddahnili od 
napornega ritma. Dopoldne smo odigrali težko 
tekmo s srednjo šolo, ki je imela res zelo dobro 
ekipo, popoldne pa smo se sprehodili po centru 
Manchestra in si vzeli tudi nekaj časa za  naku-

Mladi nogometaši NK Triglav Gorenjske so bili v začetku novembra v Veliki Britaniji. Med njimi tudi 
Godešan Luka Bobnar (na fotografiji v prvi vrsti tretji z desne).
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povanje. V torek nas je čakal še Liverpool, kjer 
smo si najprej ogledali stadion Anfield in se spre-
hodili še po klubskem muzeju. Popoldne smo 
odigrali tekmi z vrstniki Evertona. Žal so njihovi 
mladinci odpotovali na turnir na Kitajsko, tako 
da smo se mladinci pomerili z igralci, ki so bili 
v Evertonovi akademiji, vendar so se odločili, 
da se bodo bolj posvetili šoli in sedaj nastopajo 
pod okriljem šole. V zelo dobri in enakovredni 
tekmi smo morali premoč priznati Angležem, ki 
so z golom v zadnjih sekundah tekme zmagali z 
1:0. Naši kadeti pa so se pomerili z Evertonom, 
ki je bil izrazito boljši in je zmagal s 4:0. Zvečer 
smo na poti proti hostlu doživeli še manjši in-
cident, ko je v naš avtobus priletel kamen in 
razbil okensko steklo, ki je bilo dvojno, tako 
da se je razbilo samo zunanje in k sreči ni bilo 
nobenih poškodb. Ker smo imeli zgodaj zjutraj 
let domov, smo se proti Londonu odpravili malo 
čez polnoč, tako da smo to noč prespali kar na 
avtobusu. Anglija je res prava nogometna dežela 
in upam, da si bom še kdaj uspel ogledati kakšno 
od tekem na angleških zelenicah, kar je res nekaj 
veličastnega.«

Maja Bertoncelj

Luka Bobnar, pristaš Manchester Uniteda, si je ogledal tekmo angleškega 
prvenstva v gledališču sanj – na Old Traffordu.

Bi lahko primerjal vaše 
nogometno znanje z zna-
njem angleških vrstni-
kov?

»Po teh dveh tekmah, 
ki smo jih odigrali, težko 
primerjam njihovo znanje 
z našim. Lahko pa rečem, 
da smo bili enakovredni 
in smo se  dobro kosali z 
njimi. Vendar pa vsi vemo, 
da če bi igrali z najboljšimi 
moštvi v državi in z njiho-
vimi prvimi ekipami, bi 
bila zgodba zagotovo malo 
drugačna.«

Kaj pa sama infrastruk-
tura?

»O sami infrastrukturi pa ne gre izgubljati 
besed, ker, kar se tiče tega, je to praktično drug 
planet.«

Pred poškodbo si bil član slovenske reprezen-
tance. Kako je sedaj?

»Ja, malo me je ustavila poškodba, zaradi 
katere sem izpadel iz reprezentance, vendar je 
sedaj, kar se poškodbe tiče, kar v redu, tako da 
lahko igram naprej.«

Mladinec si le še do konca sezone?
»Res je. Mladinec sem le še do konca sezone, 

potem pa sledi največji in najtežji preskok med 
člane. Kako naprej pa bomo videli po končani 
sezoni.« 

Na katerem mestu igraš in kolikokrat teden-
sko imaš treninge?

»Moje igralno mesto je napadalec oziroma po 
potrebi bočni branilec. Med sezono treniramo 
štirikrat tedensko, sedaj pa imamo krajši premor 
in potem zopet priprave na spomladanski del 
prvenstva.«
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Na 21. Teva triatlonu jeklenih v Bohinju (8 
km veslanja po Bohinjskem jezeru, 16 km kole-
sarjenja pod planino Konjščico ter 8 km teka do 
Vodnikove koče) je med posamezniki po dveh 
drugih mestih do svoje prve zmage prišel 35-
letni Zdravko Mitrič, sicer Radovljičan, ki pa 
živi v Kropi. Dosegel je čas 2:24:46. »Po tihem 
sem si želel zmage, sploh ker ni bilo Marjana 
Zupančiča in Janeza Mariča, ki sta zmagovala 
v zadnjih letih. Razliko sem naredil na kole-
su. Zame osebno je triatlon jeklenih najboljša 
športna preizkušnja pri nas, zato se ga redno 
udeležujem. Tudi organizacija je super. Seveda 
mi ta zmaga veliko pomeni,« je bil na cilju pri 
Vodnikovi koči zgovoren Mitrič, ki ga je za jekle-
ne pred leti navdušil Marjan Zupančič: »Takrat 
sem bil v štafeti in ko sem videl izmučene obraze 
tistih, ki so šli cel triatlon sami, sem si rekel, da 
moram poskusiti.« 

Mitrič je drugouvrščenega Jerneja Rebolja 
prehitel za skoraj šest minut, tretji je bil Borut 
Rovšček, sledila pa sta mu Robi Mikelj in 

Pet Godešanov med prvih enajst
Triatlon jeklenih v Bohinju je letos dal nova zmagovalca: Zdravka Mitriča in Jano Vouk, 

ki je na triatlonu nastopila prvič. Na startu deset tekmovalcev ŠD Kondor. Na skupno petem 
mestu je bil najboljši Rok Bertoncelj.

Rok Bertoncelj, prvi iz 
ŠD Kondor Godešič, naj-
številčnejše ekipe s kar 
petimi tekmovalci med 
prvih enajst. Rokov čas 
je bil 2 uri 40 minut in 33 
sekund. Rok je postal tudi 
zmagovalec kategorije od 
25 do 29 let. Od osmega 
do enajstega mesta je sle-
dil godeški paket. Osmi je 
bil Izidor Avguštin (1. v 
kategoriji od 40 do 44 let), 
deveti Jože Hafner (1. v 
kategoriji od 45 do 49 let, 
deseti Uroš Bertoncelj (3. 
v kategoriji od 30 do 34 let) 
in enajsti Marko Bečan (3. 
v kategoriji od 35 do 39 

let). V kategoriji od 55 do 59 let je bil najboljši 
Škofjeločan Pio Lapanja, ki je tokrat nastopil 
za ŠD Kondor, drugi pa Matej Mihovec. Izmed 
Godešanov so nastopili še Štefan Križaj (47.), 
Jaka Debenc (73.) ter Metod Bobnar, ki pa je 
zaradi predrte zračnice moral odstopiti. 

Zelo odmeven je bil najboljši čas prve ženske. 
Novinka na jeklenih Jana Vouk je v cilj prišla 
v rekordnih 2 urah 50 minutah in 19 sekundah. 
Prehitelo jo je vsega 17 moških. Tudi sama je bila 
nad rezultatom presenečena. »Prijavila sem se 
med zadnjimi. Za nastop so me prepričali prijate-
lji in fant, za motivacijo je poskrbel kar Zdravko 
Mitrič. Bilo je veliko lažje kot sem pričakovala. 
Verjetno bom v prihodnje poskusila še izboljšati 
svoj čas,« je povedala 22-letna Radovljičanka. 
Pred leti je trenirala plavanje, pa tudi sicer se s 
športom veliko ukvarja. Za triatlon je trenirala 
tudi po štiri ure na dan. Druga ženska v cilju 
je bila Škofjeločanka Teja Lapanja, zmago-
valna štafeta pa Zupan sport v postavi Jernej 
Korenjak, Tine Zupan in Tomaž Soklič.

Tekmovalci ŠD Kondor so bili tudi letos v ospredju 
na triatlonu jeklenih.
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Preventivna terapevtska gimnastika
Terapevtske vaje pod vodstvom fizioterapevtke Valerije Pretnar Ramovš v dvorani Krajevne 
skupnosti Godešič potekajo enkrat tedensko. Organizira jih Društvo podeželskih žena 
Lubnik.

V prenovljeni dvorani Krajevne skupnosti 
Godešič letos poteka več aktivnosti. Ena izmed 
njih je strokovna vadba »Preventivna terapevtska 
gimnastika«. Poteka ob sredah od 20. do 21. ure. 
Organizator je Društvo podeželskih žena Lubnik, 
katerega predsednica je drugo leto Godešanka 
Marija Polajnar, Projeva. »V okviru društva 
potekajo številne aktivnosti, tako na kulturnem 
kot na športnem področju. Organiziramo ogled 
gledaliških predstav, imamo kuharske tečaje, 
računalniške tečaje, zdravstvena predavanja, 
predavanja o rožah, vsako leto eno ekskurzijo ali 
dve, hodimo v hribe, vsako leto tudi na Lubnik, 
po katerem ima društvo ime. Dvakrat letno ima-
mo vikend paket v toplicah. Skratka, skušamo 
organizirati čimveč aktivnosti, ter se približati 
čim širšemu krogu ženskam, tako mlajšim kot 
tudi starejšim. Letos smo organizirali tudi go-
renjsko srečanje kmečkih žena,« je pojasnila 
Marija Polajnar, ter dodala, da članice društva 
niso le kmečke žene: »Malce za šalo pravimo, da 
je članica društva lahko vsaka, ki ima doma vsaj 
eno posodo zemlje. Naše članice so tako s kmetij 
kot tudi iz blokov. Vsaka, ki ima zanimanje in 
interes za naše dejavnosti, se nam lahko pridruži. 
Trenutno je v društvu okoli 170 članic.«

Društvo že prek deset 
let organizira tudi vadbo 
za pravilno dihanje in pre-
obremenjeno hrbtenico, ki 
poteka pod imenom preven-
tivna terapevtska gimnastika. 
Vseskozi jo vodi fiziote-
rapevtka Valerija Pretnar 
Ramovš. Letos prvič poteka 
v dvorani Krajevne skupnosti 
na Godešiču. »Pretekla leta 
smo vadbo imeli v sejni sobi 
Kmetijske zadruge, ki pa 
je bila glede na interes pre-
majhna. Da bi imele vadbo 
na Godešiču, smo zaprosile 

že lani, letos pa nam je Krajevna skupnost sama 
ponudila prostore, in to brezplačno, kar je res 
lepa gesta. V zahvalo smo se v društvu odločili, 
da vadbo ponudimo tudi Godešankam. Kakšne 
velike reklame nismo delali, odziv pa je nad pri-
čakovanji. Vadba se je začela v novembru in na 
seznamu imam že 35 vpisanih, od tega polovico 
Godešank. Res sem prijetno presenečena, in če bi 
se še katera rada pridružila, seveda lahko pride,« 
pravi predsednica društva, ter se v imenu društva 
zahvaljuje Svetu KS Godešič.

Valerija Pretnar Ramovš: »Praktično ni 
stanja, za katerega ne bi mogli pripraviti 
programa, ki pomaga pri preprečevanju 
bolečine.«

Na vadbi, ki traja eno uro, so ženske različnih 
starosti, od dobrih 20 do 70 let. »Nekatere ženske 
so se odločile priti, ker že imajo težave in zato 
s pomočjo vadbe pričakujejo izboljšanje, poleg 
tega jim povem tudi teoretične stvari. Razgibamo 
pa celo telo: od vratnih mišic do prstov na nogi. 
To je terapevtska vadba, velik poudarek dajem 
prav na pravilni izvedbi vaj. Delamo raztezne 
vaje, vaje za krepitev, statične kontrakcije, vaje 
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za moč,« je povedala fizioterapevtka Valerija 
Pretnar Ramovš, ter odgovorila na nekaj vpra-
šanj za bralke in bralce Dobrav.

Vaša opažanja: katere so najpogostejše teža-
ve pri mlajših in katere pri starejših?

»Pri starejših so to vsekakor posledice pre-
obremenjenosti sklepov in obsklepnih struktur, 
ki se  odražajo zlasti z bolečinami v vratu, kri-
žu, ramenih, kolenih in kolkih. Ritem življenja 
narekuje tempo, ki ga naše telo zmore do neke 
meje, potem pa se pojavijo težave. Pri mlajših 
osebah so težave največkrat posledica poškodb 
ali pa prirojenih nepravilnosti gibalnega aparata: 
kosti, mišice s kitami, vezi. Dobra novica je, 
da je s preventivno oziroma z načrtovano vad-
bo tudi v primeru težav marsikatero neprijetno 
bolečino možno odpraviti ali pa vsaj nadzirati. 
Praktično ni stanja, za katerega ne bi mogli pri-
praviti programa, ki pomaga pri  preprečevanju 
bolečine.«

Kaj lahko naredimo, da se teževe ne bi poja-
vile?

»Največja težava je osveščanje ljudi. 
Mlad človek ne prepoznava potrebe po pre-
ventivnem delovanju. V bistvu tudi ni prav, 
da se stalno moramo nečesa bati in se zato ne 
lotevamo stvari, ki bi jih želeli delati. Dobro pa 
je, da poznamo možnosti, kako se zavarovati 
pred poškodbo, oz. kako si v primeru poškodbe 
ali težav pomagati. Najboljša oblika športa je 
hoja, ki mora biti čim bolj pogosta. Nabiranje 
kilometrov čez vikend ni primerna alternativa 
vsakodnevni 30-minutni hoji, ki zadošča za 
normalno vzdrževanje kondicije. Hoja mora 
biti hitra, vendar mora še dovoljevati možnost 
pogovora, rahlo se moramo oznojiti in povišati 
se mora pulz.  Poleg tega svetujem, da se pri-
ključite kakšni skupini, kjer se vadba izvaja pod 
strokovnim vodstvom. K sreči je danes ponudba 
zelo velika, tako da se je potrebno zgolj odločiti, 
kam se želimo priključiti. Pri tem moramo biti 
dovolj samokritični in poiskati dovolj informacij, 
da najdemo sebi najprimernejše vadbeno okolje 
z vsebino, ki nam ustreza. Zelo težko je namreč 
delati nekaj, do česar čutimo odpor. V vadbenih 
skupinah se moramo naučiti nekaj osnov, ki jih 
uporabljamo pri vadbi: dihalne vaje, pravilno 

raztezanje, vaje za ogrevanje, statične kon-
trakcije, spoznamo vaje za moč, za povečanje 
obsega giba in sproščanje. Ključnega pomena 
pri preventivi je torej pogostnost in ustreznost 
vadbe.«

Kaj pa, ko so bolečine že prisotne?
»Že prej sem omenila, da za vsako bolečinsko 

stanje lahko pripravimo vadbeni program, ki člo-
veku pomaga živeti čim bolj kvalitetno. Odvisno 
od stopnje bolečine se odločamo o invazivnosti 
vaj in o njihovi pogostnosti. Kot fizioterapevtka 
seveda ob hujših bolečinah svetujem posvet pri 
zdravniku in eventuelno obravnavo v enoti fizi-
oterapije, kjer je pristop do težav posameznika 
individualen. Že pred obiskom fizioterapije pa 
se je potrebno zavedati, da z nekaj obiski pri 
terapevtu rehabilitacija ni zaključena in da je 
treba upoštevati priporočila  tudi po prenehanju 
obiskovanja fizioterapije. Dobra izbira ob po-
javu raznih bolečin gibalnega aparata je obisk 
skupinske terapevtske vadbe. Seveda je spet 
pomembno, v kakšno skupino se vključimo.«

Ste že spoznali »telovadke« na Godešiču?
»”Moje telovadke” poznam. Seveda tega v 

tem trenutku ne morem trditi za Godešič, vseka-
kor pa jih nameravam spoznati. Mogoče ne bom 
poznala vseh imen, skušala pa si bom zapomniti 
osnovne težave posameznic. To mi zelo pomaga 
pri načrtovanju vadbe, saj vem, kaj kot skupina 
zmoremo in kaj si lahko “privoščim”, da se kdo 
ne dolgočasi. Dogovorjene smo, da vsaka dela 
po svojih zmožnostih in se ne ozira po sosedah. 
Telovadke vzpodbujam, da se z izvedbo giba 
čim bolj približajo pokazanemu. Napake od-
pravljamo sproti, včasih kot skupina, po potrebi 
pa pristopim k posameznicam in gib pravilno 
usmerim. Telovadke moram poznati, da vem, ka-
kšno kvaliteto giba lahko od njih zahtevam.  V 
sklopu enourne vadbe je vedno prisoten tudi te-
oretični del, kjer skušamo opozarjati na nekatere 
težave, pri katerih si lahko ob njihovem pojavu 
pomagamo sami. Naučimo se prepoznavati, kdaj 
je dovolj samopomoč in kdaj je potrebno poiskati 
strokovno pomoč. Ne postavljamo diagnoz pri 
posameznicah, vsekakor je to področje za zdrav-
nika, ampak obravnavamo sklope težav: bolečine 
v hrbtenici – po segmentih: vrat, prsni del, križ, 
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bolečina v rami – vnetja, boleče točke, poškodbe 
in obraba sklepov, inkontinenca ... Telovadkam 
predstavim nekatere oblike rekreacije izven te-
lovadnice, kot je na primer nordijska hoja in pa 
test hoje na dva kilometra.«

Zadostuje skupinska vadba enkrat teden-
sko?

»Skupinska vadba enkrat tedensko je lahko 
dovolj, če upoštevamo navodila, ki jih udele-
ženke dobijo za vsakodnevno vadbo. Pri vsakem 
srečanju posebej izpostavimo kak del telesa ali 
težavo, in telovadke vzpodbujam, da naučeno 
“trenirajo” doma. Nisem pristaš zapovedane po-
lurne vsakodnevne vadbe, saj se vse prevečkrat 
zgodi, da človek tik pred spanjem ugotovi, da 

še ni telovadil. Telovaditi pred spanjem ali oditi 
spat s slabo vestjo? Ne eno ne drugo. Obstaja 
množica vaj, ki se izvajajo preko celega dneva. 
Brez posebne priprave lahko treniramo mišice 
medeničnega dna, naredimo nekaj vaj za vratno 
hrbtenico, ramenski obroč, pomembno je, da se 
pri posameznih opravilih pravilno pripravimo na 
izvedbo giba – vse to je telovadba, vendar se je 
potrebno držati pravil. Zato ne vzdržijo izgovori 
nekaterih, zlasti moških, da je njihova telovadba 
lopata in motorka. Na vsakodnevne ponavljajoče 
gibe, ki nas utrujajo in povzročajo bolezenske 
spremembe, se moramo pripraviti, ker moramo 
delo pač opraviti in ker si želimo, da bi imeli pri 
tem čim manj bolečin.«

Maja Bertoncelj

ŠPORT &

Drugič zlata Anja Čarman

Anja Čarman z medaljo in maskoto prvenstva.

Anja Čarman (PK Merit Triglav Kranj) se 
je vrnila na vrh. Na evropskem prvenstvu v 
Debrecenu na Madžarskem je 16. decembra 
postala evropska prvakinja v disciplini 200 
metrov hrbtno. To je njena druga zlata medalja 
z velikih tekmovanj, po zmagi na 400 m prosto 
leta 2001. Krepko je izboljšala tudi osebni in 
državni rekord – kar za 2,64 sekunde. Že pred 
tem je v disciplini 100 m hrbtno končala na prav 
tako odličnem 5. mestu.

Kako to, da si se odločila nastopiti na evrop-
skem prvenstvu?

»Pri meni to ni bilo vprašanje. Že ves čas 
sem imela takšen načrt, zato sem vse izpite na 
fakulteti naredila dva tedna prej kot ostali. Pred 
odhodom je bilo zato precej stresno. Imam še eno 
leto in pol študija oglaševanja – kreativna smer. 
Izdelujem oglase, kar me zelo zanima. Delo je 
zelo razgibano.«

»Na semafor sem dvakrat pogledala, če je res številka ena pred mojim imenom. Še vedno 
ne morem verjeti, da sem postala evropska prvakinja,« pravi Anja Čarman, zlata na 200 m 
hrbtno na EP v kratkih bazenih v Debrecenu.
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Maja Bertoncelj

Kakšna so bila pričakovanja pred prven-
stvom?

»Trudim se, da se ne obremenjujem z uvr-
stitvami. Bolj sem se osredotočila na to, da bi 
plavala osebne rekorde. Vedela sem, da bo to 
prineslo tudi finale. Da sem v dobri formi, se je 
pokazalo že v Ameriki, saj sem v 25-jardskih 
bazenih popravila osebne rekorde.«

Si pričakovala medaljo?
»Nisem se obremenjevala z uvrstitvijo. 

Skoncentrirana sem bila samo na plavanje: mo-
čan štart, podvodni obrati, zaveslaj. Vedela sem, 
da bo, če bom vse naredila prav, postavljen še en 
rekord. Nisem pa imela v mislih odličja.«

Močna si bila predvsem v drugih stotih me-
trih. Je pri tebi vedno tako?

»Ponavadi je res tako. Težko hitro začnem. 
Kljub temu sem na 200 metrov hrbtno začela 
zame hitro, še hitreje kot v kvalifikacijah. Glede 
na druge tekmovalke se je potem izkazalo, da 
sem bila za drugih sto metrov bolje pripravljena 
od njih. Sicer pa je bilo drugih sto metrov poča-
snejših kot prvih sto, kar je normalno.« 

To je tvoja četrta medalja v kratkih bazenih, 
prva zlata v hrbtnem slogu.

»V kratkih bazenih sem doslej osvojila dve 
zlati medalji, prvo v disciplini  400 m prosto, ko 
sem bila še zelo mlada, ko še ni bilo treme. V teh 
šestih letih sem imela vzpone in padce, krize, ki 
so bile tudi posledica treme. Ob tej zlati meda-
lji sem bila zelo presenečena. Na semafor sem 
dvakrat pogledala, če je to res, če je res številka 
ena pred mojim imenom. Še vedno ne morem 
verjeti, da sem postala evropska prvakinja. Je 
prav smešen občutek – občutek, ki se ga ne da 
opisati.«

Si med tekmo vedela, da plavaš na prvem 
mestu?

»Na 150 metrih sem imela občutek, da sem 
v ospredju. Malo sem slišala napovedovalca, 
njegove besede Slovenija, tako da sem vedela, 
da sem v boju za odličja.«

Kako to, da si se v letošnji sezoni posvetila le 
hrbtnemu slogu?

»Pred tem sem trenirala oboje, tako prosti 

slog kot hrbtni, ki je moj najljubši in zato sem se 
odločila, da se kljub uspehom v prostem slogu, 
ki sem jih dosegla v preteklosti, posvetim le hrb-
tnemu slogu. Ta odločitev se mi je obrestovala. 
Tej tehniki se stoodstotno posvečam od poletja, 
ko sem lovila olimpijsko normo.«

Do kdaj sedaj ostajaš v Sloveniji?
»Do 27. decembra, potem pa moram nazaj, saj 

me čakajo obveznosti do univerze. Prvi teden v 
januarju imam tam že tekmovanje. Ko pridem v 
Ameriko, bom spet začela na polno trenirati, saj 
imam v teh dneh, ko sem doma, polno obvezno-
sti. Vmes seveda tudi malo treniram v bazenu v 
Kranju. Zelo lepo je plavati v domačem bazenu, 
kjer se je vse začelo.«

Nova medalja je pomenila nov sprejem na 
Godešiču. To si verjetno pričakovala?

»Vem, da me sovaščani spremljajo in spod-
bujajo in mi stojijo ob strani tako v dobrem kot 
v slabem. Ko mi gre, se z mano tudi veselijo in 
sem jim zelo hvaležna za vse te trenutke.«

Prihodnje leto so olimpijske igre. Te do takrat 
čaka še kakšno veliko tekmovanje?

»Zaradi obveznosti do univerze bom priho-
dnje leto izpustila tako evropsko kot svetovno 
prvenstvo. Do maja se nameravam pripravljati 
v Ameriki, nato pa pridem v Slovenijo. Tako kot 
letos poleti bom doma sodelovala s Sandijem 
Savnikom, trenerjem PK Merit Triglav Kranj.«

Vem, da je težko govoriti o ciljih, pa vendarle, 
kakšna so pričakovanja? 

»Zagotovo izboljšati uvrstitve z zadnjih olim-
pijskih iger, na katerih sem dosegla uvrstitve 
okoli 20. mesta. Cilj je torej vsaj polfinale.« 

Se boš po koncu študija vrnila domov?
»Še ne vem, na to trenutno ne znam odgo-

voriti.«
Če pogledaš nazaj: verjetno ti ni žal, da si se 

odločila za odhod čez lužo? 
»Res mi ni žal. Tam je boljše vzdušje, poleg 

tega veliko lažje uskladiš študij in plavanje. Če 
bi ostala v Sloveniji, dvomim, da bi še vztajala 
v plavanju.«
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Zmagovalec »tretjega kroga« volitev za 
župana Občine Škofja Loka je Igor Draksler. 
Na treh voliščih, kjer so potekale ponovljene 
volitve (pri Sv. Lenartu, v Gostečah in na 
Godešiču), je po neuradnih podatkih pro-
tikandidata Dušana Krajnika premagal za 
246 glasov (546 glasov za Drakslerja, 300 za 
Krajnika), če upoštevamo še volilni rezultat 
na veljavnih voliščih, pa je Draksler dobil 
skupno 198 glasov več kot Krajnik. Na volišču 
št. 1 KS Godešič je na ponovljenih volitvah 
zmagal kandidat Dušan Krajnik, za katerega 
sta glasovala 202 volivca, za kandidata Igorja 
Drakslerja pa je glasovalo 195 volivcev. Tri 
glasovnice so bile neveljavne. Volilna ude-
ležba je bila 75-odstotna. Tako zmagovalcu 
Igorju Drakslerju kot tudi Godešanu Dušanu 
Krajniku smo zastavili nekaj vprašanj.

Ste na volitvah pričakovali zmago?
Igor Draksler: »Moram reči, da sem zmago 

pričakoval, vendar pa sem se vseskozi zavedal 
pomena visoke volilne udeležbe. Vedel sem, da 
če bo le-ta visoka, mi zmaga gotovo ne more uiti. 
In ljudje so šli na volišča. Zelo sem zadovoljen z 
rezultatom, tudi zato, ker sem na Godešiču dobil 
tako veliko podporo. Ob tem bi se rad zahvalil 
vsem Godešankam in Godešanom, da so upali 
voliti mene. V tem »tretjem« krogu sem namreč 
na vseh voliščih dobil več glasov kot v drugem, 
moj protikandidat pa povsod manj. 

Rad bi poudaril, da Godešanov tudi v priho-
dnje ne bomo razočarali. Čakajo nas pomemb-
ni projekti, ki se tičejo tudi Godešiča. To sta 
predvsem izgradnja kanalizacije in menjava 
vodovoda ter seveda izgradnja objekta pri nogo-
metnem igrišču. Kar pa zadeva pločnik, ki je bil 
izpostavljen tudi v predvolilni kampaniji, bi rad 
poudaril, da je edino smiselno, da se ga uredi ob 
izgradnji vodovoda, saj bi bil, če bi ga naredili 
sedaj, to potem samo dvojni strošek. 

Vesel sem, da je cerkev sv. Miklavža prido-
bila sredstva iz Republike Slovenije, za kar ima 
zasluge tudi naša Občina, saj je godeško cerkev 
predlagala za spomenik državnega pomena. 
Seveda pa še naprej upam na zelo korektno so-

Loški župan še naprej Igor Draksler
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delovanje s Svetom KS Godešič.«
Dušan Krajnik: »Glede na razpoloženje ljudi 

pri obiskih na terenu sem vedel, da na Svetem 
Lenartu in v Gostečah kaj dosti drugačnega re-
zultata, kot je bil v drugem krogu, ne morem pri-
čakovati. Razočaral pa me je Godešič. Ljudje v 
moji rojstni vasi. Sem res tak »bav bav«? Res me 
čudi, kako so lahko odrasli, razumni ljudje nase-
dali klevetam na moj račun. Skoraj vse obdobje 
od prvega kroga županskih volitev oktobra 2006, 
ko sem se uvrstil v drugi krog in s tem postal zelo 
nevaren tekmec »dosmrtnemu glavarju loške-
mu«, pa do te nedelje 16. 12. 2007 sem poslušal 
raznorazne govorice, da se ukvarjam z mamili, 
da preprodajam orožje, da sem kriv, da je iz naše 
fare odšel župnik Štefan Pavli. Tudi o »aferi« iz 
Občine Ljubljana Šiška je bilo veliko govora. V 
petek, ko sem s prijatelji na družabnem srečanju 
praznoval svoj god v našem »Domu krajanov«, 
so se na večer (ob belem dnevu je bilo akterje 
verjetno strah prinesti sebe na plano) v zelo ču-
dnih okoliščinah nekateri »aktivisti dosmrtnega 
glavarja loškega« prelevili v novodobne poštarje 
in veselo raznašali fotokopije članka Slovenski 
novic izpred štirinajstih let. Čudno, zelo čudno, 
da niso imeli tudi toliko poguma, da bi raznosili 
še vest iz leta 2003, ko se je ta politična gonja 
iz Šiške končno končala v mojo korist. Kako 
sem še naiven. Razumljivo, da niso, saj je bilo s 
sodbo sodišča v letu 2003 iz Ljubljane jasno in 
glasno napisano, da z »afero« iz Šiške nimam 
nič skupnega. Če koga od »nočnih poštarjev« 
zanima vsebina te sodbe, jo lahko vedno dobi 
v branje na mojem domu. Le pridite, lahko tudi 
ponoči, če vas je ob belem dnevu strah. Seveda 
vabim tudi ostale vaščanke in vaščane, da se o 
tem in še marsičem pogovorimo. Vam bo kakšna 
zadeva veliko bolj jasna, ko boste prebrali uradne 
dokumente in ne parol »aktivistov«. Upam, da 
bom kdaj to dočakal. Čeprav glede na rezultat 
nedeljskih volitev močno dvomim v to. 

Za razliko od »dosmrtnega glavarja loške-
ga«, ki je gostil eminentne državne politike (iz 
kakšnih sredstev že?), sem jaz na Godešič in v 
Škofjo Loko v volilnem obdobju vabil na okrogle 
mize gospodarstvenike z bogatimi izkušnjami, 
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ki bi lahko naši občini tako ali drugače pomagali 
iz gospodarske zaostalosti. Toda to je bilo brez 
pomena. Bob ob steno!

    Vesel sem pa, da je volilno telo, ki me 
je volilo tudi v drugem krogu, ostalo zvesto 
meni osebno in mojemu programu ter seveda 
nestrankarski Listi za Napredek In Tradicijo, ki 
jo vodim. Prav zaradi njih bom še naprej preko 
svojih vez in poznanstev »skrbel«, da bo Godešič 
pridobival ustrezna finančna sredstva za razvoj. 
Pa naj bo šlo za ceste, odkupe zemljišča za šport 
ali pa za kulturne spomenike. No, pri novih zvo-
novih sem imel tudi jaz svoje prste zraven (beri: 
vloženi in sprejeti moji amandmaji na proračun v 
letih 2003, 2004 in 2005), da se je iz občinskega 
proračuna nakazovalo po 12.500 evrov na leto. 
Mar tega niste vedeli? Čudno, čudno, ko pa vse 
tako dobro veste o meni in mojih aktivnostih. Da 
se še malo pohvalim – Godešani me prav gotovo 
ne bodo –uspeli smo na razpisu za državna sred-
stva Ministrstva za kulturo, ki jih bomo namenili 
obnovi godeške cerkve. Kar nekaj pogovorov in 
mojega prostega časa je bilo potrebnih v raznih 
pisarnah v Ljubljani, da bomo kot edini v Občini 
Škofja Loka pridobili ta nepovratna sredstva. 
Pa bo spet malo »foušarije« na moj račun. Toda 
dragi Godešani, prvič v vsej zgodovini ste imeli 
možnost imeti »lastnega« župana. Si predstavlja-
te, kako bi lahko kot župan poskrbel za »moj« 
rojstni Godešič? Morda bo »tujec« boljši, ker ne 
pozna toliko naših grehov, ki se tako ali tako dajo 
zelo enostavno odpustiti. Od klevet in podtikanj 
do nesramnih laži pa je tako ali tako kratka in 
ozka stezica. Da o krščanski etiki sploh ne iz-
gubljam besed!«

Največ volilnih upravičencev je bilo prav na 
Godešiču. V drugem krogu je bil na Godešiču 
rezultat 219:148 (+71) za Dušana Krajnika, 
v tretjem krogu pa le še 202:195 (+7) za 
Krajnika. Kje vidite razloge za dodatne gla-
sove podpore Igorju Drakslerju? Kaj se je 
zgodilo v tem letu dni?

Igor Draksler: »Razloge sem analiziral že 
pred volitvami. V 2. krogu namreč številni moji 
volilci niso šli na volitve, ker so bili glede na 
prednost po 1. krogu prepričani v mojo zmago. 
V tretjem krogu je bilo drugače. Vedeli so, da je 
treba iti na volišča in se odločiti. Pretehtalo je 
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verjetno tudi dejstvo, da se nismo šli nikakršne 
negativne kampanje, da smo delali pošteno. S 
korektnim in vsebinskim vodenjem kampanje 
mojega volilnega štaba sem zelo zadovoljen.«

Dušan Krajnik: »Prva stvar je zagotovo 
dolgotrajno odločanje sodišč. Nihče ne mara, 
da se postopki tako nerazumno dolgo vlečejo. 
Ni pa bila ta odločitev o ponovitvi volitev moja 
odločitev. Jaz sem bil le tisti, ki je pokazal na 
nepravilnosti, ki so se dogajale na voliščih, ko so 
nekateri volilni odbori protizakonito spreminjali 
voljo volivcev. Žal ni dovolj prostora, da bi nave-
del vse storjene nepravilnosti nekaterih volilnih 
odborov. Razpolagam z vso dokumentacijo, ki jo 
imata tudi Ustavno in Upravno sodišče, tako da 
vam je pri meni vedno na voljo. Tudi to, da ni v 
redu, da so v volilnih odborih najožji družinski 
člani, je določilo sodišče in ne jaz. Naj bo to en-
krat za vselej jasno! Morda bi pa moral več hoditi 
v oba bifeja na Godešiču. Toda povejte mi kdaj? 
Zjutraj sem pred 8. uro že v Ljubljani, vračam 
pa se večinoma pozno zvečer. Nemalokrat tudi 
po 21. uri. O klevetah na moj račun sem pa tako 
ali tako že nekaj povedal. Godešičani smo res 
nekaj posebnega! To nam »priznavajo« sosedje 
od blizu in daleč.« 

Zakaj ste se odločili za pot pritožb?
Dušan Krajnik: »Večina ljudi, tako iz priva-

tnega kot poslovnega sveta, me pozna in ve, da se 
vedno borim za tistega, ki ga po krivici obsojajo. 
In ko gre za mene osebno, imam ja pravico, da 
tudi tako ravnam. Ali pa meni to ni dovoljeno? 
No, zaradi dvojnih meril nekaterih bi lahko celo 
pritrdilno odgovoril na to moje vprašanje. Vsem 
naj bo enkrat za vselej jasno, da živimo v demo-
kratični državi (seveda jo gradimo prepočasi), ko 
je potrebno verjeti v pravni red, če že vse drugo 
odpove. To je bila tudi edina demokratična pot, 
ki sem jo lahko uporabil in je pripeljala do po-
novitev volitev. Žal samo na treh voliščih v naši 
občini. Kot sem že povedal, so si nekateri volilni 
odbori v drugem krogu »dovolili« spreminjati 
voljo volivcev, saj so na primer delali veljavne 
glasovnice iz neveljavnih v Drakslerjevo korist, 
v zapisnike napačno zapisali preštete veljavne 
glasove zame, število prejetih glasov zavestno 
zniževali v mojo škodo in še bi se dalo naštevati, 
kakšne nepravilnosti so delali. Na takšen način so 
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me milo rečeno okradli za glasove mojih voliv-
cev, spreminjali njihovo voljo. Ko smo lahko šele 
marca letos pregledali del volilnega materiala, mi 
je šlo dobesedno na jok, ko smo ugotavljali, kako 
so si nekateri vzeli v roke pravico in naredili iz 
teh demokratičnih volitev en velik »teater«. Ceno 
za ta »šov« sem pa plačal jaz. V tretjem krogu 
županskih volitev.  Toda, ali si priznate ali pa 
ne, osebno se počutim kot moralni zmagovalec 
teh volitev. Drugače pa takoj predlagajte, da se 
razpustijo vsa sodišča, ukinejo naj se vsi zakoni 
in dežela bo spet postala »kavbojska« dežela. Z 
dovoljenim linčem seveda.« 

R a z o č a r a n i / z a d o v o l j n i  z  v o l i l c i  n a 
Godešiču?

Igor Draksler: »Z volilci na Godešiču sem 
lahko več kot zadovoljen. 

To je zame, ki nisem človek iz vasi, odličen 
rezultat. To, da so razveljavili volitve na mojem 
drugem in tretjem najboljšem volišču, torej na 
Sv. Lenartu in v Gostečah, ter v vasi, kjer je doma 
moj protikandidat, je bilo zame zelo neugodno. 
Tega sem se vseskozi zelo dobro zavedal. 

Ljudi sem prepričal z zmernostjo in z doslej 
opravljenim delom programske koalicije. Niso 
bile samo prazne obljube, veliko je bilo že na-
rejenega in imamo kaj za pokazati.«

Dušan Krajnik: »Generalno gledano sem 
zelo razočaran. 195 volivcev se je odločilo, da 
niso za razvoj, da želijo spati še naprej, da jim 

je capljanje na mestu in kritiziranje ljubše od 
aktivnega sodelovanja v projektih, ki sem jih bil 
pripravljen izpeljati v njihovo korist. Odločili 
so se za edinstveno »rdeče-črno programsko« 
navezo, ki je bila do lanskega leta v naši občini 
dobesedno nemogoča. Nekaj je hudo narobe, če 
nam postane spomin nekoliko kratek. Toda naj 
kar živijo v svojem premišljevanju, da imajo 
prav. Jaz jih pri tem prav gotovo ne bom motil. 
Čas bo zagotovo prinesel prave odgovore na 
vse, kar se je dogajalo spredaj in za kulisami 
letošnjih volitev.

 Na drugi strani sem pa izredno ponosen na 
to, da so tudi tokrat zame volili vsi tisti, ki so 
mi svoj glas namenili že v 2. krogu. In za njih 
se bom po svojih močeh trudil še naprej. Škoda 
je le, da je bilo premalo takšnih, ki so si želeli 
»Godešana za župana«. Toda nobena stvar ni 
nikoli tako slaba, da bi ne bila za kakšno drugo 
dobra, mar ne?!«

Boste ponovno kandidirali čez tri leta? 
Igor Draksler: »Ne vem vam povedati, saj 

o tem še ne razmišljam. Ker pa že ravno imam 
to priložnost, za konec vsem Godešankam in 
Godešanom želim blagoslovljene božične pra-
znike, v letu, ki prihaja, pa le vse najlepše.«

Dušan Krajnik: »Za to odločitev imam še 
tri leta časa. To vprašanje mi postavite avgusta 
leta 2010. Morda bo nanj možno odgovoriti 
takrat.«

Maja Bertoncelj
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Spoštovane Godešanke in Godešani!

Obiskujte spletne strani www.godesic.si, 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.
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