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NAŠA KRAJEVNA SKUPNOST V 
LETU 2012

Za nami je zanimivo leto. Slovenci smo si končno 
nalili čistega vina in si priznali, da smo globoko v 
gospodarski krizi. Začeli smo gledati naprej in hkrati 
pometati pred svojim pragom. Upam, da bo metla 
pometla krivce za nezavidljiv 
ekonomski in socialni položaj v 
naši državi ter pospravila s kasto 
»naddržavljanov«. Vsepovsod 
se srečujemo s pomanjkanjem 
denarja – tako v gospodarstvu, 
kakor tudi v upravi. Tudi lokalne 
skupnosti niso izvzete, na žalost 
za našo Občino celo velja, da je 
ena bolj zadolženih. Kljub vsemu 
smo krajevne skupnosti uspele 
od Občine dobiti sredstva in tako 
izvesti določene nujne investicije.

Naša KS dobi s strani Občine nekaj 
več kot trideset tisoč evrov na leto, 
s katerimi lahko razpolagamo sami. 
V letu 2012 smo tako uspeli zgraditi 
nov most preko potoka Struga. Na 
poti med vasjo in Prodom je bil 
prej postavljen dotrajan in preozek 
most, ograja na njem je pravzaprav 
čudežno visela na njegovem robu. 
Samo vprašanje časa je bilo, kdaj bo 
padla v potok. Ker je športni center 
na Produ v polnem obratovanju in 
se čezenj vozi tudi veliko otrok, 
smo večji del proračuna namenili 
izgradnji novega mostu.

Na eni od sej Sveta KS smo potrdili 
zasnovo mostu, ki je v osnovi 
ločni armirano-betonski most, na 
katerem je lesena ograja. Na sredini 
mostu smo predvideli znamenje 
oziroma steber, na katerem naj bi 
bile informacije o Godešiču. 

Po izboru projektanta, tj. Gradbenega biroja Mele, 
Janko Mele, s. p., z Vrhnike, ki je bil tudi odgovorni 
statik, smo konec septembra pristopili k izvedbi. 
Izvajalec del na mostu je bil Primož Šink s svojimi 
podizvajalci. V približno enem mesecu je gradbenikom 
uspelo podreti stari most in zgraditi novega. Največ 
težav je predstavljala voda, ki je preprečevala izvedbo 
podložnega betona pod temelji. Prostora za izvedbo 

KRAJEVNA SKUPNOST

 Skica novega mostu

Podiranje starega mostu

KRAJEVNA SKUPNOST
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je bilo malo, zato je bilo nemogoče prestaviti strugo 
potoka.
Kot zanimivost naj omenim, da je bil obstoječi most 
tik pred porušitvijo, saj sta bili edini armaturi v betonu 
dve jeklenici, ki sta bili zarjaveli in v zelo slabem 
stanju. K sreči je bil most preozek za prehod večjih in 
težjih traktorjev.
Novozgrajeni most je tako širši za en meter, ima 
leseno hrastovo ograjo in nosilnost do 40 ton. Tako 
smo tudi lastnikom zemljišč na Produ omogočili 
nemoten prehod s težjimi traktorji. 
Pred izvedbo smo od lastnikov sosednjih zemljišč 
uspeli pridobiti vsa potrebna soglasja, ki so jih 
dali brezpogojno, za kar se jim v imenu vseh 
krajanov Godešiča zahvaljujem. Za razumevanje 
pa se zahvaljujem tudi vsem bližnjim stanovalcem, 

Strugarjem, ki so podprli naša prizadevanja za 
gradnjo.

Most je bil sredi novembra odprt, izvajalci so uredili 
tudi okolico, veselim pa se že spomladanskih dni, ko 
bo na brežinah potoka zopet zraslo zelenje. Lesena 
ograja je narejena iz masivnega hrasta in bo v dobre 
pol leta posivela. Na sredini mostu je zaenkrat 
še nezaključeno znamenje ali obelisk oziroma 
informativni steber. S strani vas, krajanov, pričakujem 
predloge, kaj naj bo na stebriču. Predloge oddajte v 
nabiralnik KS ali pa jih pošljite po e-pošti na info@
godesic.si oziroma na m.krajnik@siol.net.

Ko smo že na pol poti do Proda, naj omenim še 
nogometni park. Omenjeni projekt sofinancira tudi 

KS, saj smo mnenja, da je to naložba 
za vse naše krajane. Nogometno 
igrišče z naravno in umetno travo 
je eno bolj urejenih v občini, prav 
tako imamo tudi primerno urejene 
garderobe in pokrito teraso. Ta pokriti 
prostor je postal tudi družabni prostor, 
ki združuje športnike, nogometaše 
in preostale krajane. V prihodnjem 
letu načrtujemo, da bomo skupaj z 
NK Kondor pripravili slavnostno 
otvoritev.

V tem letu je Občina uspela zamenjati 
večino drogov javne razsvetljave. Tako 
imamo v teh jesensko-zimskih nočeh 
zopet javno razsvetljavo. Na žalost se 
v delu Nove vasi zapleta pri enem od 
lastnikov zemljišč in tam še niso uspeli 
postaviti novih luči. V določenih 
delih vasi še ni javne razsvetljave. 
Z ureditvijo javne kanalizacije, 
novega vodovoda in razvoda plina 
je predvidena tudi izvedba nove, 
dodatne javne razsvetljave. Na tem 
mestu naprošam sokrajane, da dajo 
soglasja za služnost, ki jih KS skupaj 
z Občino pridobiva od vas.
V naslednjem letu načrtujemo ureditev 
razsvetljave poti od Stare ceste do 
bifeja. Ob tej poti naj bi postavili tri 
nove luči.

KRAJEVNA SKUPNOST

Novozgrajeni most



4     Dobrave | december 2012

Prav tako bomo v letu 2013 začeli z energetsko 
sanacijo doma KS. Načrtujemo izolacijo fasade in 
zamenjavo dela stavbnega pohištva pred hišniškim 
stanovanjem in vhodom v dom. Skupaj z Občino 
bomo v ta namen iskali evropska in državna sredstva. 

Na Stari cesti med gasilskim domom in Križajevimi 
(pred podvozom pod železnico) smo skupaj z Občino 
uspeli postaviti znake za cono 30 km/h. S tem ukrepom 
predvidevamo večjo varnost v tem delu Godešiča. Če 
bi se izkazalo, da omenjeni znaki niso učinkoviti, 
bomo v letu 2013 postavili hitrostne omejitve.
Glede prometne varnosti, predvsem šolskih varnih 
poti, pa smo bili neuspešni. S spremenjenim režimom 

odvoza otrok v reteško in traško šolo se je prometna 
varnost na Godešiču močno poslabšala. S strani 
Občine trenutno še ni pozitivnega odziva. Za izvedbo 
še enega dodatnega prehoda za pešce pri Enšku ni 
denarja, prav tako pa glavni soglasodajalec, to je 
Družba RS za ceste – DRSC, zahteva zelo zapleteno 
in zato tudi dražjo izvedbo. 
Glavni problem na Godešiču so prevelike hitrosti, s 
tem ne mislim na 50 km/h, ampak na višje hitrosti, ki 
jih vozniki zaradi široke in ravne ceste dosegajo skozi 
celotno naselje. V naslednjih letih bomo tako še naprej 
vztrajali, da se v središču vasi, ob domu KS, izgradi 
krožišče, ki bi tako vplivalo na zmanjšanje hitrosti 
in omogočalo nemoteno vključevanje voznikov na 

KRAJEVNA SKUPNOST

Skica načrta novega pokopališča v Retečah. Levi del je stari del, desni pa načrtovani novi.
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glavno cesto s severnega in južnega dela vasi. Na 
zadnji jesenski seji Sveta KS smo zaprosili Občino, 
da na začetku in koncu vasi nemudoma postavi 
svetlobna opozorilna znaka za hitrost in tako začasno 
reši naselje pred prehitrimi vozniki. 
Sprememba signalizacije na Jeprci oziroma ponovno 
odprtje glavne ceste Jeprca–Kranj za tovorna vozila 
je pozitivno vplivalo na prometno varnost v vseh 
naseljih od Jeprce proti Škofji Loki.

Še vedno pa nismo našli skupnega jezika z reteškim 
župnikom glede razširitve pokopališča. Reteško 
pokopališče je namreč polno in kot tako tudi 
neprimerno komunalno opremljeno. Skupaj s KS 
Reteče–Gorenja vas sodelujemo pri razširitvi oziroma 
povečanju pokopališča. Vzhodno od obstoječega 
pokopališča je v občinskih prostorskih načrtih 
predvidena razširitev in novogradnja poslovilnega 
objekta z mrliško vežico, skladiščem, čajno kuhinjo in 
sanitarijami. Poleg novih mest za pokope dobimo tudi 
objekt. Idejno zasnovo smo lansko leto predstavili v 
Dobravah, prav tako pa je rešitev na ogled na godeški 
spletni strani www.godesic.si. Z župnikom se ne 
moremo dogovoriti glede služnosti oziroma o odkupu 
za prehod od trga pred župniščem, mimo vzhodne 
fasade učilnice na novo pokopališče. Upam, da bosta 
zmagala modrost in dejstvo, da moramo za pokojne 
poskrbeti živi. 
V letošnjem letu smo iz evropskih skladov za vaška 
jedra imeli možnost črpanja sredstev. Srčno upam, 
da se nam bo v naslednjem letu ponudila še ena taka 
možnost in da bomo skupaj z Župnijskim pastoralnim 
svetom ter župnikom sklenili dogovor. 

Marca smo bili zelo pridni tudi na čistilni akciji 
Očistimo Slovenijo. Veliko število krajanov se je 
udeležilo pobiranja odpadkov. Pridružili so se nam 
člani Kondorja, gasilskega društva, upokojenci in 
člani RK. Zelo bomo veseli, če bomo na naslednji 
čistilni akciji v marcu 2013 ugotovili, da odpadkov 
sploh ni in da smo končno dojeli, da je čisto okolje 
dobro za vse nas!

Letos v decembru je bil organiziran zbor krajanov 
na temo služnosti za urejanje kanalizacije in 
vodovodnega omrežja Trata–Godešič–Reteče. Sicer 
splošno zborovanje krajanov predvidevamo tudi 
v letu 2013. Pred nami je ostalo še nekaj nalog, ki 

smo si jih zadali na začetku mandata. Člani Sveta KS 
imamo voljo in željo, upam pa, da bomo imeli tudi 
nekaj sreče, da nam bo Občina namenila finančna 
sredstva.

Vse tudi naprošam, da podpišete soglasja za služnost 
za gradnjo nove kanalizacije in vodovoda. Omenjeno 
infrastrukturo gradimo za nas, naše otroke in vnuke. 
Za izvedbo so predvidena evropska sredstva, ki jih 
moramo začeti črpati v letu 2013.

Vsem krajankam in krajanom Godešiča tudi v imenu 
članov Sveta KS želim srečno in zdravo novo leto 
2013.

Matjaž Krajnik, 
predsednik KS Godešič

KRAJEVNA SKUPNOST
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GASILCI V LETU 2012

Nekoliko naveličani po napornem letu 2011, pa 
vendar z dobro voljo, smo gasilci zaključili tudi 
letošnje leto. Svoje delo smo se trudili opravljati po 
najboljših močeh.
Seveda smo preizkušali novo vozilo. Če ga 
primerjamo s starim, je razlika očitna. Velikost in 
boljša opremljenost sta vidni že na zunaj. Visokotlačna 
črpalka s cisterno pa zahteva tudi nekaj znanja in 
izkušenj. 

Avto je vozen s C-kategorijo, zato smo tudi v okviru 
Občinskega poveljstva pristopili k opravljanju izpita 
iz omenjene kategorije. Trije člani so že opravili izpit, 
dva zaključni del še čaka. Želimo jim srečno vožnjo.
Trije  vozniki so opravili tudi enodnevni tečaj 
spretnostne vožnje v Avstriji – zanimivo in 
potrebno praktično izobraževanje za voznike, ki 
so v operativnih akcijah izpostavljeni različnim 
nepredvidljivim razmeram na cesti. Pet članov se je 
udeležilo predavanja o sončnih elektrarnah in možnih 
nevarnostih v povezavi s požari na njih. Sončne 
elektrarne se v zadnjem času vse več pojavljajo 
predvsem na objektih, kar pa v primeru požara 
terja pravilno posredovanje gasilcev, da ne pride do 
nepotrebnih nesreč. Član in članica sta se udeležila 
tečaja za gasilce in ga uspešno opravila.

Poleg rednih vaj, predvsem z novim vozilom, smo 
se udeležili tudi meddruštvene vaje na Gostečah, 
kjer so poleg domačih gasilcev sodelovali tudi 
člani PGD Reteče. Namen vaje je bil posredovanje 
v gorečem poslovnem prostoru, v katerem sta ostali 
dve osebi. Vaja je bila zanimiva, saj je pokazala, kje 
moramo nadgraditi naše znanje in izkušnje. Prav tako 
smo sodelovali na občinski gasilski vaji v Knauf 
insulation, katere namen je bil spoznavanje objektov 
in možnih nevarnosti v proizvodnji ob požaru ali 
drugih nesrečah, pri katerih bi morali posredovati 
gasilci.

V začetku leta je pet članov operativne enote 
posredovalo pri dimniškem požaru. V Zmincu je prav 
tako v začetku leta zagorelo, in sicer v gozdu. Pri 
posredovanju smo sodelovali s štirimi člani. Kmalu 
zatem pa smo v Retečah pogasili še goreč kontejner 
za papir.

Pet članov, veteranov, se je udeležilo srečanja 
veteranov na Dobračevi, mladi gasilci pa so se kljub 
kar aktivnemu izobraževanju in vajah udeležili 
zgolj gasilskega kviza s tremi ekipami. Med našimi 
članicami je tečaj za gasilca opravila le ena članica.
Kot vsako leto smo tudi letos organizirali mašo 
za zavetnika gasilcev, sv. Florjana na Godešiču. 
Udeležilo se jo je lepo število narodnih noš in gasilcev 
v svečanih uniformah. Pogostitev po slovesnosti 
je skazilo slabo vreme. Upajmo, da nam bo le-to 
naslednje leto bolj naklonjeno.

Izven gasilskih dejavnosti smo sodelovali pri 
organizaciji teka na Osolnik in očiščevalni akciji na 
Godešiču.

Seveda smo skrbeli tudi za vzdrževanje opreme – pri 
tem velja omeniti, da je bil opravljen servis motorne 
črpalke. Nabavljene je bilo nekaj opreme, in sicer 
čelade za gozdne požare, izpopolnjeni so bili izolirni 
dihalni aparati. Slednjih imamo štiri, saj so pogosto 
nujno potrebni, zlasti pri notranjih požarih.

S tem letom se zaključuje tudi petletno obdobje 
delovanja Upravnega odbora. Lahko rečemo, da 
smo z obdobjem zadovoljni, saj smo v za to ne 
najbolj ugodnih časih nabavili novo vozilo, kar ni 
bilo enostavno. Prav tako smo v tem času obeležili 
100-letnico delovanja društva. 
V začetku prihodnjega leta bo potrebno izvesti 
volitve za člane odborov društva in narediti načrte za 
prihodnost.

Vsem Godešankam in Godešanom ter članom želimo 
lepe božične praznike in srečno v letu 2013!

UO PGD Godešič

 

GASILCI IN RDEČI KRIŽ
GASILCI IN RDEČI KRIŽ
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RDEČI KRIŽ GODEŠIČ

Leto se je že skoraj obrnilo
in nam bo kmalu zimo ponudilo.
Tako prišel je čas,
z več prostega za vse nas.
Polja in njive so dobro obrodile,
s tem so malo kmeta razbremenile.
Enako velja za nas upokojence,
saj kot pravimo: ko narava več ne deluje (vrtički, 
pohodi),
se pa z drugimi dejavnostmi nadaljuje.

V Odboru Rdečega križa v mesecu novembru že 
pobiramo članarino. Vsem članom se za prispevke 
prisrčno zahvaljujemo. Enako se priporočamo in 
hkrati že zahvaljujemo tudi Krajevni skupnosti 
Godešič.

V mesecu decembru (15. 12. 2012) bo ponovno 
organizirano srečanje starejših krajanov (nad 70 let). 
Začelo se bo s kratkim programom, pogostitvijo in 
prijetnim klepetom.

Seveda pa se moramo najprej ozreti nazaj, na 
lanskoletno srečanje. Sama se ga zaradi nesreče 
nisem udeležila, so pa nalogo dobro opravili drugi 
nastopajoči, predvsem naša mentorica ANDREJA 
HAFNER. Po pripovedovanju ostalih je bilo veselo in 
prijetno. Zato lepo vabim vse, da z veliko dobre volje 
naše skupno druženje ponovimo tudi letos. 

Dogajalo se je čez vse leto. Predvsem bi izpostavila 
praznovanje 100-letnice klene gospe MARIJE ŽUN. 
Na srečanju so bili, poleg vseh domačih (dve hčerki, 
tri pravnukinje s partnerji in deset pravnukov), še:
• župan Škofje Loke, MIHA JEŠE, z godci Štrio 

Jemc,
• predsednik Krajevne skupnosti Godešič, MATJAŽ 

KRAJNIK,
• predsednik Občinskega odbora RK Šk. Loka, 

RUDI ZADNIK,
• od odbora RK Godešič (glavni pobudniki) pa 

NIKA KRAJNIK in TONČKA BOBNAR.
Praznovanje je bilo ganljivo – predvsem zaradi dobre 
volje in kondicije slavljenke.

GASILCI IN RDEČI KRIŽ

Srečanje starejših vaščanov decembra 2012
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Delo smo nadaljevale z obiski starejših ob rojstnih 
dnevih (54 obiskov). Pomagale smo reševati tudi 
sprotne težave krajanov – zlasti zdravstvene, socialne 
in denarne težave.

Še vedno dobro sodelujemo z Občinskim odborom 
RK Šk. Loka. Letos je bilo skladišče oblek preseljeno 
na drugo lokacijo, še vedno pa se nahaja v vojašnici 
(le bolj na začetku, levo) in je združeno s skladiščem 
hrane. Za kakršno koli  informacijo v zvezi s tem se 
lahko obrnete na naš Odbor.
Za oddajo oblek bodo postavljeni tudi zabojniki. 
Najbolj so zaželena športna in topla oblačila, tudi 
čevlji, posteljnina in igrače. Lahko smo dobrodelni 
vsi, vsak na svoj način – z nasmehom, podano roko, 
dobrim delom ali denarjem. Le tako nam bo vsem 
lepše v teh težkih časih s pozabljenimi vrednotami.

Z mislijo na dobra dejanja vam želimo, da bi družinske 
božične praznike preživeli lepo. Vse dobro, z mnogo 
zdravja in sreče, pa naj se nadaljuje tudi v letu 2013.

Tončka Bobnar,
predsednica Odbora RK Godešič

GASILCI IN RDEČI KRIŽ

Praznovanje 100-letnice gospe Marije Žun.
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NAŠE OBČESTVO SOSESKA 
GODEŠIČ V LETU 2012

V lanski številki Dobrav smo pisali o življenju, delu 
in načrtih v soseski Godešič, ki so povezani z našim 
verskim življenjem in skrbjo za vzdrževanje vaške 
cerkve svetega Miklavža. Prispevek ste bralci Dobrav 
lepo sprejeli, zato smo se z uredništvom dogovorili, 
da ga pripravljamo tudi v prihodnje. 

V cerkvenem letu 20121 je bilo 
v godeški cerkvi darovanih 
dvajset (20) svetih maš. Poleg 
ustaljenih svetih maš, o katerih 
smo pisali lani, in obletnih 
svetih maš za vaše sorodnike 
in prijatelje, sta bili darovani 
dve pogrebni maši, in sicer 
julija za pokojno Slavko Drol 
in novembra za pokojnega 
Ivana Jugovica, septembra pa 
poročna maša za Anjo Hafner 
in Urbana Pišlarja. Januarja je 
umrl Ivan Novinc, pogrebna 
maša pa je bila v reteški 
cerkvi. V godeški cerkvi je 
bilo podeljenih tudi nekaj 
zakramentov svetega krsta. 

Ponovimo še enkrat, da se svete maše za vaše 
pokojne sorodnike lahko na vašo željo opravijo v 
godeški cerkvi, o tem pa se morate seveda predhodno 
dogovoriti z župnikom Gregorjem Dolšakom. 

Ob smrti vaši domačih se za pogreb in sveto mašo 
prav tako dogovorite z župnikom Gregorjem 
Dolšakom, za zvonjenje v godeški cerkvi pa s 
ključarjem Vinkom Avguštinom, starejšim. 

1  Cerkveno (liturgično) leto se prične  s prvo 
adventno nedeljo in konča z nedeljo Kristusa – Kralja 
vesoljstva.

Ker se je po prenovi godeške cerkve povečalo 
zanimanje za opravljanje priložnostnih svetih maš 
in krstov, se je pojavila tudi potreba po stilnih 
stolih za slavljence. V preteklosti sta stole prijazno 
posodila Danica in Peter Bertoncelj, letos pa smo 
se odločili, da jih nabavimo. Kar nekaj časa smo 
iskali primernega proizvajalca, saj smo želeli, da so 
stoli primerni za našo cerkev in da se stilno čim bolj 
ujemajo s cerkvenimi klopmi ter notranjim izgledom 
cerkve. Po naključju smo pred poletjem vzpostavili 

stik z mizarjem Matijem Hiršenfelderjem iz Stare 
Loke, ki izdeluje različne unikatne lesene predmete. 
Matija je pripravil predlog oblike stolov in jih 
nato izdelal v svoji mizarski delavnici. Pri zasnovi 
stolov je sodeloval tudi arhitekt Matjaž Krajnik, 
predsednik KS Godešič, brezplačno pa jih je oblazinil 
godeški mojster Lojze Knific. Obema se iskreno 
zahvaljujemo. Stoli so bili dokončani sredi septembra, 
tik pred poročno mašo in krstom. Odločili smo se za 
nabavo šestih stolov, čeprav se običajno pri obredih 
uporabljajo le štirje, a pri priložnostnih mašah lahko 
mašuje več župnikov, ki so jim namenjeni dodatni 
stoli. 

KULTURA

Novi stilni stoli za slavljence.

KULTURA



10     Dobrave | december 2012

Maja, v noči po Florjanovi nedeljski sveti maši, so na 
godeški cerkvi nepridipravi kradli bakrene žlebove. 
Deloma ali v celoti so ukradli oziroma poškodovali 
vse tri navpične žlebove. Popravilo je izvedel 
špenglar Marko Kožuh iz Zminca. Žlebovi so sedaj 
iz aluminija in upajmo, da zato tudi manj zanimivi za 
tatove.

Pri kraji žlebov se je na posameznih mestih zelo 
omajal zid ob stiku s streho in septembra je 
jugozahodni vogal celo odpadel. K sreči tedaj ni 
bilo poleg nobenega človeka, saj bi padajoči zidaki 
lahko povzročili resno poškodbo. O sanaciji se že 
dogovarjamo, morda bo izvedena še do zime, drugače 
pa spomladi. Istočasno bomo na nekaterih mestih 
popravili tudi oporni zid (cvinger). 

Konec junija, pred Večerom na vasi, je električar 
Matej Košir zamenjal luči za zunanjo osvetlitev 
cerkve. Prejšnje so bile premočne (400 W), pa tudi 
svetlobni šop je bil preširok. Sedanje luči imajo moč 
70 W, njihov snop pa je delno zožan (reflektorski). 
Bolj naravna je tudi svetloba, saj so prejšnje luči 
sevale v rumeni barvi. Večino stroškov zamenjave 
luči je pokrila Občina Škofja Loka. 

Lani nismo zapisali, da je župnik Gregor Dolšak 
podaril kelih za hostije in križ, ki je na oltarni mizi. 
Tudi njemu seveda najlepša hvala. 

Naša želja ostaja, da bi v prihodnje uredili prostor 
za korom nad vhodno lopo, ki bi ga radi pripravili za 
predstavitev zgodovine cerkve in njenih znamenitosti. 
Ometati bo potrebno stene, izravnati tla ter prestaviti 
stopnice za dostop do zvonika, ki sedaj omejujejo 
pogled na znamenite freske goriških mojstrov, 
nastalih okoli leta 1400, ki so bile lani restavrirane. 
Nekaj vaščanov je dalo tudi pobudo, da se obnovi 
Samcov križ na križišču stare ceste in poti na polje. 
Naši načrti pa so seveda soodvisni od vaše pomoči in 
darežljivosti, za katero se vam že vnaprej prisrčno 
zahvaljujemo. Veseli bomo tudi vaših predlogov, kaj 
bi bilo še potrebno postoriti pri naši cerkvi.

Za urejenost cerkve in njene okolice sta tudi 
letos kljub Petrovi bolezni skrbela mežnar Peter 
Bertoncelj in njegova žena Danica, ki z izjemnim 
občutkom pripravlja čudovite cvetlične aranžmaje za 

svete maše in druge priložnosti. Za vse njuno delo 
se jima iskreno zahvaljujemo. Zahvala gre tudi 
pritrkovalcem, ki ob cerkvenih in drugih praznikih s 
prelepim pritrkavanjem polepšajo naša praznovanja. 
Hvala tudi zborovodjem, pevcem in organistom, ki 
s svojim petjem bogatijo bogoslužje. Hvala bralcem 
beril in ministrantom ter vsem neimenovanim, 
ki na kakršen koli način sodelujete pri skrbi za našo 
cerkev. Zahvala gre tudi našemu župniku Gregorju 
Dolšaku za predano skrb za naše versko življenje. 
Želimo mu, da ga Bog še naprej blagoslavlja in mu 
nakloni obilo zdravja.

Naj sklenem z željo, da naj bo naša cerkev še 
naprej prijeten ter prijazen prostor za bogoslužje 
in druga druženja, ob katerih se srečujemo in 
utrjujemo našo medsebojno povezanost. Naj nam 
naš zavetnik in priprošnjik sveti Miklavž pri Bogu 
še naprej izprosi obilo blagoslova in božje milosti.
Želim vam vesele in blagoslovljene božične praznike, 
v novem letu pa obilo zdravja, sreče in notranjega 
miru.

Aleksander Igličar, 
ključar godeške cerkve

KULTURA
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LETOŠNJI 50-LETNIKI 

Godešani živimo v tisoč let stari vasi, imamo eno 
najstarejših gasilskih društev na Gorenjskem ter smo 
ponosni na častitljivo obletnico našega Kondorja. 
No, po »ta novem« smo posebni še v eni stvari: imamo 
namreč tudi največ 50-letnikov na število prebivalcev. 
Seveda ta rekord velja le za iztekajoče se leto 2012.

Že celo leto nas na to opominjajo mlaji s ponavadi 
visoko dvignjenim znakom 50. Pri postavljanju smo 
sodelovali skoraj vsi Godešani, ki smo na ta način 
želeli svojemu sorodniku ali prijatelju pripraviti 
presenečenje.
Na Godešiču je bilo letos postavljenih 19 mlajev, 
19-krat smo se dobili na predvečer rojstnega dne 
50-letnikov in preživeli smo 19 zabav. Še dobro, da 
nismo bili povabljeni na vse zabave in da nismo z 
vsemi v sorodu.

ŽIVLJENJE NA VASI

Mlaj Dragotu Hafnerju

Mlaj Jožetu Hafnerju

Ofiranje Andreji Hafner

ŽIVLJENJE NA VASI
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Vsako postavljanje mlaja z »ofiranjem« in kasneje 
sodelovanje na zabavi zahtevata en kup priprav 
in sestankov. Vsaj tri tedne pred praznovanjem se 
povabljenci in sorodniki sestanemo. Sestanki so po 
navadi kar pri sodelujočih doma, kjer se poleg pijače 
postreže tudi z jedačo. Tak sestanek se lahko zavleče 
dolgo v noč, celo do jutra, in po mojih izkušnjah daljši 
sestanek pomeni boljšo idejo za mlaj.
V teh primerih velja še eno pravilo: 
»Več glav, boljše so ideje,
petdesetletnika se preseneti in do srca nasmeje.«

Ne vem, kateri mlaj je bil najbolj unikaten in kateri se 
bo v spomin Godešanov zapisal kot nekaj posebnega. 
Prepričan sem pa, da je postavljanje mlaja in druženje 
prijateljev ter sorodnikov ob 50-letnici družaben 
dogodek, ki nas zbližuje in med nami kuje prijateljske 
vezi. Mlaji so dokaz, da ne živimo tako mimo eden 
drugega, kot si govorimo. 

Vesel sem, da se je ohranila tradicija, ki se na nek 
način vključuje v vaško dediščino. Šranganje, 
miklavževanje in postavljanje mlajev ob 50-letnicah 
naj bodo dogodki, ki bodo zbliževali in družili tudi 
naše otroke.

Postavljanje mlaja Borutu Bizjaku

Pri Andreji Hafner

ŽIVLJENJE NA VASI

Sandi in Milena Igličar
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Vsem »lastnikom« letošnjih mlajev želim vse 
najboljše in vsaj še enkrat toliko let – v želji, da morda 
skupaj postavimo tudi mlaj za stoletnico …

Matjaž Krajnik

Postavljenje mlaja jožetu Hafnerju

Postavljanje mlaja Maretu Čarmanu

ŽIVLJENJE NA VASI
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OBISK SVETEGA MIKLAVŽA

Tudi letos je našo vas, tako kot vsako leto, obiskal 
sveti Miklavž s svojim spremstvom, parklji.

Letos na srečo njegovi spremljevalci »parkeljni« s 
seboj niso vzeli nobenega porednega otroka, čeprav 
je v nekaterih primerih čisto malo manjkalo. Če 
otroci ne bodo pridni, bodo »parkeljni« naslednje 
leto še bolj hudi in jih bo tudi veliko več.

Sveti Miklavž upa, da se bodo vsi otroci, ki letos 
niso bili pridni, do naslednjega leta poboljšali in da 
bo »ČRNA KNJIGA« ostala čim bolj prazna. Še 
posebej pa si želi, da se v njej ne bo znašlo kakšno 
novo ime. Za pridne otroke upa, da bodo ostali še 
naprej tako pridni kot doslej, saj se »parkeljni« v 
nasprotnem primeru naslednje leto domov ne bodo 
vračali sami.

Matej Novinec

ŽIVLJENJE NA VASI



Dobrave | december 2012     15

ŠOLA – 120 LET

Letošnje šolsko leto poteka v znamenju obletnice 
začetka šolstva v Retečah. V ta namen smo se lotili 
raziskovanja preteklosti in se pozanimali, kakšen je 
bil razvoj naše šole. Z učenci 4. in 5. razreda smo se 
lotili projektne naloge, pri kateri smo izdelali časovni 
trak, primerjali pouk v današnjem in preteklem času, 
raziskovali stare šolske predmete in učne pripomočke 
… Odpravili smo se tudi na pot – na mesta, kjer so 
stale nekdanje šole v Retečah: 

Daljnega leta 1893 se je v Retečah pričel organiziran 
pouk, ki se je izvajal v Matevževi kajži, kjer so 
odstopili sobo za poučevanje otrok. V tistih časih 
je poučeval župnik in poleg verouka so se učili še 
računstva, branja in pisanja. Danes Matevževe kajže 
ni več. Na njenem mestu stoji nova hiša. 

Zaradi domačih razmer se je »učilnica« kmalu preselila 
v Žargarjevo  hišo, v »štibelc«. Prostor je bil skromen, 
temačen. V tistih časih so starši odločali o šolanju 
otrok, saj otroci niso bili šoloobvezni. Učencev pa je 
bilo iz leta v leto več, saj so se zavedali pomembnosti 
izobraževanja. In tako se je pričela uresničevati ideja 
o gradnji  šole, kjer bi bilo več prostora in bi se tako 
končalo »gostovanje« po domovih. Na mestu stare 
Žargarjeve domačije danes stoji nova, moderna hiša. 

Leta 1896 je bila zgrajena prva šolska stavba. Nova, 
lepa stavba, v katero je prišel tudi prvi učitelj. Ob 
šoli so bile površine, namenjene praktičnemu pouku. 
Stavbo lahko vidimo še danes. Stoji ob kulturnem 
domu in nas spominja na davno preživete čase. 

V ljudeh pa je rasla želja po še večji in popolni šoli. 
Učencev je bilo že čez 100. Tako so po letu 1935 
zgradili novo, sedanjo šolo. Imela je štiri razrede. V 
tistih časih je bila to ena najlepših šol na Gorenjskem 
in v ponos kraju. Razredi so bili svetli, veliki, lepo 
opremljeni … A veselje žal ni trajalo dolgo. Tri leta po 
dograditvi je izbruhnila vojna. Šolo so zasedli nemški 
vojaki in leta 1943 se je pouk končal. Leta 1944 pa 
je bila šola celo požgana. Kmalu po osvoboditvi so 
ljudje pričeli z njeno obnovo in že leta 1946 se je pouk 
nadaljeval. Z mnogimi spremembami glede pouka in 
z obnovami ter dograditvami šola do današnjih časov 

uresničuje svoje poslanstvo. Še vedno je lahko v 
ponos kraju in v veselje učencem. 

Tako se je zaključila naša učna pot po bivših 
šolskih prostorih in stavbah. Nismo pa še zaključili 
z raziskovanjem. Med šolskim letom bomo v pouk 
vključevali stare učne predmete, ki so že davno 
pozabljeni. Letos se bomo ukvarjali z lepopisjem, 
nekaj bo tudi praktičnega pouka – predvsem ročna 
dela. Poskusili bomo urediti manjši zeliščni vrt in 
sodelovati pri obrezovanju sadovnjaka.

Letošnji božično-novoletni sejem bo prav tako 
obarvan s preteklostjo. Ponovno bomo obudili nekaj 
starih običajev, na voščilnicah pa se bodo pojavili stari 
simboli, ki prinašajo srečo: deteljica, podkvica ipd. 
Šolsko leto bomo zaključili s slavnostno akademijo – 
skupaj z matično šolo, ki letos praznuje 50. obletnico

Majda Ovsenek, 
vodja podružnične šole

ŠOLA
ŠOLA
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MOJA VAS GODEŠIČ

Na robu Sorškega polja
1000 let že lepa vas stoji,
pod njo se reka Sora blešči.

Rodovitna so polja, lepi gozdovi,
spomladi cvetoči rečni bregovi.
Vrane, srne drobne ptice,
polne življenja so naše ravnice.

Sankamo, drsamo, fuzbal igramo,
otroci tu se res dobro imamo,
poleti se kopamo v Sori lahko,
ker zdaj spet je čista zelo.

Hiše, ceste in ljudje,
vse v najlepšem redu je.
Zato lepo povabimo vas,
da pridete med nas,
v to prelepo vas.

Lana Rep, 3.r

GODEŠIČ

Godešič je lepa vas,
kjer živim z družino jaz.

V gozdu se gladimo,
ob vodi pa smejimo.

Ko perunika divja cveti,
ven iz vode cvetek moli,
zato rob potočka
se vijolično rumeno blešči.

Na sredi vasi
cerkev z vodnjakom stoji.

Okrog vasi
pa so hribi in travniki.
Tja gor odhitimo,
ko nalogo naredimo
in se v naravi veselimo.

Adja Novinc 3.r

ŠOLA
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O SPOMINIH NA ŠOLSKA LETA NA-
ŠIH BABIC IN DEDKOV
Ker v tem šolskem letu obeležujemo 120 let šolstva 
v Retečah, smo vprašali naše babice in dedke, naj 
nam povedo kakšen zanimiv dogodek iz svojih šol-
skih dni. Izvedeli smo tole:

Moja babica je hodila v šolo v Škofjo Loko. Dekleta 
so obiskovala šolo v samostanu, fantje pa v šoli v 
mestu. Dekleta so poučevale sestre uršulinke. Babica 
se najbolj spomni dogodka ko so odšli na grad. Tam 
so imeli ribnik in govorečega papagaja. Papagaj je 
pogosto govoril : Ave Marija. Babica je bila nagajiva 
in je s palico nagajala papagaju. Papagaj je še bolj vpil 
Ave Marija. Sestra uršulinka se je razjezila in babica 
je v teku padla v ribnik. Tako je zaključila pouk za 
tisti dan.

Jaka Triler 4.r

Učilnice šole na trati so bile najprej v prostorih 
Gorenjske predilnice. Na drugi strani učilnic je bil 
vhod v kinodvorano.
Babi se spominja, kako zelo si je želela iti v kino. 
Njena mama pa ji je vedno govorila, da filmi niso za 
tako majhne otroke. Pa je bila želja po ogledu filma 
prevelika, zato sta se s sošolko dogovorili, da se po 
pouku skrijeta za zaveso in počakata na predvajanje 
filma. Nič ju ni zanimalo kakšen naslov ima film.
Film se je pričel zgodaj popoldne. Malce sta odgrnili 
zaveso in kukali na filmsko platno. Na sredini filma 
ju je za zaveso odkril prodajalec kart. Obe je krepko 
potegnil za ušesa, ju vprašal čigavi sta in poklical 
starše.
Starše je zelo skrbelo, ker babice po pouku ni bilo 
domov. Iskali so jo vsepovsod. Mislili so že, da jo 
je nekdo ukradel. Mama jo je najprej okregala, ker 
je vsem povzročila toliko skrbi. O, doma pa je bila 
zaradi tega tepena s palico. Staršem se je opravičila 
za svoje dejanje. Nikoli več pa se ni zgodilo, da ne bi 
šla po pouku takoj domov.

Sara Gartner 4.r

Moj ata je šolo obiskoval v Retečah. V spominu mu je 
ostal tale dogodek:
Nekega jutra je s prijatelji in prijateljicami odšel proti 
šoli. Na poti jih je ustavil starejši moški. Rekel jim 
je, da se je dogovoril z učiteljico, da pouk za fante 
ta dan odpade, ker bodo pomagali prekrivati streho 
pri njemu doma. Za delo jim je obljubil plačilo in 
pošteno malico.
Fantje so veselo poprijeli za delo, dekleta pa so odšla 
v šolo. Celo dopoldne so močno garali. Ko je prišel 
čas odhoda, moža ni bilo od nikoder. Tako so fantje 
ostali brez malice in plačila.
Najbolj zanimivo je bilo, da naslednji dan učiteljica ni 
prav nič vedela o tem.

Oskar Starman 4.r

MAMA MI JE POVEDALA O ŠOLI
Prva šola je bila v Matevževi bajti. Matevževa bajta 
je bila zidana in z opeko krita. Notri je bil majhen 
prostor. Klopi so bile ob steni in zraven naslonjalo 
za pisat. Šolskih potrebščin otroci niso imeli veliko. 
Imeli so le tablico in nekaj knjig. Otroci so bili slabo 
oblečeni, poleti pa kar bosi. Malica je blila v razredu, 
prinesli so jo s seboj od doma. Pri pouku so se učili 
pisati, brati in imeli so verouk.

Potem so šolo še nekajkrat preselili v različne stavbe. 
Moja mama je hodila v šolo kjer stoji tudi danes.
V šolo so hodili vedno peš. Pozimi jih je zelo zeblo, 
saj niso imeli primerne obutve. V šoli so imeli velik 
pevski zbor. V razredu je bilo od 26 do 32 otrok. 
Najraje je imela naravoslovje. Najbolj se spominja 
učitelja Lovra Korenčana.

Imeli so veliko domače naloge, popoldan so morali 
tudi delati.

Luka Križaj 3.r

ŠOLA
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MAMA DANICA MI JE POVEDALA O ŠOLI

V katerem kraju ste obiskovali osnovno šolo?
Hodila sem v osnovno šolo v Retečah, Kjer so bili 
prvi štirje razredi.

Koliko otrok je bilo v razredu?
V razredu je bilo okrog štiriindvajset otrok.

Se spomnite kakšnega zanimivega dogodka?
Napisala sem spis na temo druge svetovne vojne, za 
katerega sem dobila nagrado. Dobila sem torbo za čez 
ramo.

Kaj je bilo najteže?
Meni se je najteža zdela matematika.

Pot v šolo?
V šolo smo hodili peš. Pozimi je bilo težko, ker je bilo 
zelo mraz. Treba je bilo iti tudi čez gozd, kjer me je 
bilo kar strah.

Katere učitelje ste imeli?
V prvem razredu me je učila Ješe???, v drugem 
in četrtem razredu Paulina Biček, v tretjem pa 
Jože Zupančič. Drugi razred smo obiskovali v 
popoldanskem času.

Kaj ste imeli najraje?
Najraje sem imela predmet narava.

Kaj ste se učili?
Bilo je drugače kot danes. Ni bilo tako zahtevne in 
toliko snovi. Učili smo se osnovne stvari.

Kaj je bilo za malico?
Malico nam je kuhala gospa Francka. Imeli smo 
bolj domače jedi, med drugim tudi fižolova juha, ki 
je nisem marala. Zlila sem jo v umivalnik, ki pa se 
je zamašil. Ob steni šole je rastla velika marelica. 
Kuharica je naredila veliko marelične marmelade, ki 
smo jo potem imeli za malico.

Šolske potrebščine?
Puščica, pero, navadni svinčnik, radirka, kasneje 
pa smo imeli tudi kemične svinčnike. Imeli smo še 
zvezke, delovnih zvezkov ni bilo. Imeli pa smo berilo, 
računico, risanko in učbenik za naravo in družbo.

Kakšna je bila oprema?
V šoli so bile lesene mize s prostorčkom za črnilo. 
Tabla je bila zelene barve, stoli so bili leseni, prav 
tako omare.

Kakšni so bili prostori?
V prvem razredu smo bili v prostoru, kjer je sedaj 
vrtec. Ostali prostori so bili enaki kot sedaj, le da je 
šola sedaj povečana.

Kako je bilo z domačimi nalogami?
Velikokrat smo imeli za napisat spis. Pri matematiki 
so bili za računati kupčke,  a ne tako veliko računov 
kot danes. Naloga je bila skoraj vsak dan, ni pa je bilo 
veliko.

Maša Bertoncelj, 3.r
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Naravoslovni tabor 4.r

Po zajtrku smo se odpravili na 
pohod ob reki. Spremljali so nas 
spremljevalki Irena in Mateja 
ter učitelja Rok in Irena. Nekaj 
časa smo hodili in se ustavili pri 
seniku. Odšli smo proti gozdu in 
pod smreko zagledali mušnico. 
Irena nam je povedala, zakaj 
imajo mušnice bele pike in da 
je edina smrtno strupena goba 
v Sloveniji zelena mušnica. 
Povedala nam je tudi, da rdeče 
mušnice niso smrtno nevarne, 
če jih olupimo in dvakrat 
prekuhamo. Odšli smo naprej v 
gozd, da bi si ogledali kamne iz 
katerih so včasih izdelovali steklo 
in kurili ogenj. Povedali so nam, 
da je tam pred milijoni let tekla 
reka, ki je nato premaknila svoj 
tok. Pesek iz reke se je sprijel 
skupaj in iz tega so nastali kamni. 
Prečkali smo potoček in odšli 
iskat fosile. Nato smo odšli h 
vikendu in pojedli malico. Tam 
smo se tudi kotalili po hribu.

Jaka Triler 4.r
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VRTEC ŠKOFJA LOKA, 
ODDELEK RETEČE - SKUPINA 
TINKA TONKA 

V naši skupini v letošnjem šolskem letu 2012/13 
ni posebnih novosti. V prvi razred je vstopil le en 
otrok, zato smo tudi dobili le enega novega oziroma 
je prišel iz druge enote. Deklic je 14, dečkov 7; stari 
so od 4 do 6 let.

V letošnjem šolskem letu smo si zadali naslednje 
prednostne naloge:

• Mali sonček
• Bralna značka
• Cici Vesela šola
• Zunanje učno okolje (nadaljuje se iz lanskega 

leta)
• Zdravo in varno

Eko vrtec: odločili smo se za projekt Moje drevo, 
ki bo potekal preko celega leta (vsak otrok si izbere 
svoje drevo, ga opazuje skozi vse letne čase in to 
tudi zabeleži in zbira v svoji mapi); pri temi Odpadki 
smo izbrali Papirčkovo popotovanje

Pri medpodročnih dejavnostih pa bomo letos 
posvetili več pozornosti razvoju vrednot in 
komunikaciji.

Udeležili se bomo tudi likovnega natečaja Modri Jan 
– izdelovali bomo novoletne okraske; ter kakšnega 
natečaja iz revije Unikat.
Prav tako še naprej skrbno zbiramo zamaške, 
ravnokar pa smo zaključili z akcijo Star papir za 
novo upanje in lahko povem, da smo v naši skupini 
zbrali kar 305 kg starega papirja.

V letošnjem šolskem letu se bomo trudile, da bodo 
otroci zadovoljni, varni, uspešni in veseli:
• Jerica Podpečan, vzgojiteljica, vodja oddelka,
• Danijela Radanović, vzgojiteljica pomočnica,
• Tatjana Tratnik, vzgojiteljica pomočnica (0,5).

Pa še nekaj o varnosti v prometu:
• otroci potrebujejo pomoč in nadzor;
• ker nimajo tako širokega vidnega polja kot 

odrasli, vozila, ki prihajajo z leve ali desne, 
vidijo kasneje;

• otroci dobro slišijo, vendar ne vedo natančno, iz 
katere smeri prihaja vozilo;

• ne znajo dobro presojati hitrosti vozil in 
ocenjevati razdalj;

• njihova pozornost se hitro preusmerja na stvari, 
ki jih pritegnejo, in v trenutku lahko pozabijo na 
vozilo, ki se približuje.

 
Zaradi navedenih dejstev je ogrožena varnost otrok v 
prometu. Največ žrtev med otroki pešci je v starosti 
od 4 do 6 let, ko še ne zmorejo upoštevati vseh 
zahtev sodobnega prometa. Zato potrebujejo pomoč, 
učenje, nasvete, vodenje in nadzor odraslih, kar jim 
pričnemo nuditi že med 2. in 3. letom starosti, ko 
začnejo aktivneje raziskovati okolje.
S svojim obnašanjem in ravnanjem smo otrokom 
vzor. Ko nas opazujejo in skušajo posnemati, 
pridobivajo potrebna znanja in izkušnje, razvijajo 
sposobnosti ter navade. Zato izkoristimo vsako 
priložnost – doma, na sprehodu, na poti v mesto in 
drugam, ob vsaki vožnji v vozilu. Spodbujajmo jih 
k opazovanju in jim pojasnjujmo naše ravnanje in 
ravnanje drugih.
(knjižica Prvi koraki v svetu prometa, Ministrstvo za 
promet)

Jerica Podpečan,
vzgojiteljica
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ŠPORT NA VASI

Leto 2012  je bilo manj burno kot v preteklih letih. 
Investicije v športnem parku Na produ se počasi 
zaključujejo, saj smo vse večje investicije že speljali. 
Nadaljnje akcije so usmerjene predvsem v izboljšanje 
travnate površine na velikem igrišču, izgled celotnega 
športnega parka, večjo uporabnost kompleksa in 
povečanje kapacitet garderobnega objekta. Več bomo 
zapisali v posebnem sestavku.

Na športnem področju smo lahko najbolj veseli 
številčnega podmladka v naši nogometni šoli, ki jo 
vodimo skupaj s sosednjima nogometnima društvoma 
Ločan in Polet. To nam vsekakor daje zagotovilo, da 
bomo tudi v prihodnje gledali kvaliteten nogomet. Vse 
ekipe, nekatere skupaj z mladimi nogometaši NK Polet 
in NK Ločan, so to jesen igrale na najvišjem nivoju na 
Gorenjskem. Članska ekipa je po katastrofalni jeseni 
dobro igrala v spomladanskem delu v 1. gorenjski 
ligi in se z dodatnimi kvalifikacijami v njej tudi 
obdržala. Letošnja jesen sicer ni bila najboljša, a je 
bila uspešnejša kot lanska. Ekipa še vedno ni v varnih 
vodah, zato bo preko zime potrebno močno zavihati 
rokave, da se bomo obdržali v ligi. V istem rangu 
tekmovanja uspešno nastopajo tudi namiznoteniški 
igralci. Uroš Bertoncelj je zelo uspešno tekmoval 
v gorenjskem pokalu v tekih, triatlonci smo bili 
nekoliko manj uspešni tudi na triatlonu jeklenih kot 
v preteklih letih. Podrobnosti vam bomo predstavili v 
spodnjih prispevkih.

Tek na Osolnik

ŠD Kondor je 13. maja organiziral že 21. ponovitev 
teka na Osolnik, ki je štel kot otvoritvena tekma 
Slovenskega pokala v gorskih tekih, obenem pa smo 
izvedli tudi državno prvenstvo Slovenije v gorskih 
tekih za veteranske kategorije. Na žalost večine 
tekačev, predvsem pa organizatorjev, nam je zagodlo 
slabo vreme, saj je bilo zelo mrzlo in deževno vreme. 
Kljub neugodnemu vremenu se je teka udeležilo 34 
dečkov in deklic na krajših progah, 92 tekačic in 
tekačev pa je štartalo na Godešiču. Slabo vreme je 
najbolj vplivalo na število pohodnikov in navijačev, 
saj se jih je na vrhu Osolnika zbrala le peščica 

najzvestejših, ki so kljub temu ustvarili dobro vzdušje. 
Ker je bil zaradi razmočenosti dostop do vrha skoraj 
nemogoč, smo obleke za tekače pustili pri Rožniku 
in vse tekače napotili v zavetje ogrevanih prostorov. 
Slabi vremenski pogoji niso omogočali rekordnih 
časov, saj so najboljši za njimi zaostali za minuto in 
več. 

Med najmlajšimi sta med mlajšimi dečki in deklicami 
na 600 metrov dolgi progi slavila Klemen Golob in 
Ana Milovič iz kluba KGT Papež Kamnik, katerega 
člani so tudi sicer zasedli vsa mesta na zmagovalnih 
stopničkah. Med Godešani sta nastopila Matic 
Bertoncelj in Jaka Križaj, ki sta osvojila 9. in 12. 
mesto. Nogometaši se pač v vztrajnostnem športu 
težko merijo s treniranimi tekači.

Med dečki in deklicami sta na 1,3 kilometra dolgi 
progi zmagala Tine Hren in Lucija Šušteršič iz 
TK Šmarnogorska naveza. Konkurenca je bila 
v tej kategoriji bolj pisana, saj so se na oder za 
zmagovalce uvrstili tekači in tekačice iz treh različnih 
klubov. Med starejšimi dečki in deklicami sta po 1,9 
kilometra prva prispela na cilj Anže Čadež iz ŠD 
Tabor Žiri in Karmen Orehek iz KGT Papež Kamnik. 
Anžetu sta družbo na odru delala njegova klubska 
kolega Leon Mlakar in Primož Oblak, Karmen pa je 
premagala Nino Klemenčič iz TSK Triglav Kranj in 
Karin Jesenko iz ŠD Tabor Žiri. Godešani v teh dveh 
starostnih skupinah nismo imeli predstavnika.

Med mladinci, ki so tekli najdaljšo progo z Godešiča, 
je bil najhitrejši Matic Plaznik iz TK Šmarnogorska 
naveza, sledila sta mu Anže Božič iz Kranja in Nik 
Mernik iz ŠCC Celje. Med mladinkami je na isti 
progi slavila smučarska tekačica Lea Einfalt iz TK 
Šmarnogorska naveza pred Saro Jesenko iz ŠD Tabor 
Žiri in svojo klubsko kolegico Tino Kozjek. Lea je 
bila ob odsotnosti nekaterih najboljših gorskih tekačic 
hkrati tudi najhitrejša med vsemi ženskami.

Člani in članice so tekli na enaki progi kot mladinci in 
mladinke. Prvi se je na vrh Osolnika povzpel večkratni 
zmagovalec in eden najboljših gorskih tekačev, 
Simon Alič iz ŠD Nanos Podnanos, sicer doma iz 
Poljan nad Škofjo Loko, sledila sta mu Gašper Bregar 
iz KGT Papež Kamnik – Scott ter Žirovec Peter 
Lamovec, tudi že zmagovalec tega teka v preteklosti. 
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Uroš Bertoncelj se je skupno uvrstil na zelo dobro 9. 
mesto, med člani pa celo na 4. in je zmagovalni oder 
zgrešil za 11 sekund.  Med članicami, katere je, kot 
sem že omenil, prehitela Lea Einfalt, je slavila Neja 
Kršinar iz Medvod, sledili sta jih Petra Mikloša in 
Špela Zupan iz   KGT Papež Kamnik. 

Hkrati s tekom za slovenski pokal smo organizirali 
tudi državno prvenstvo v gorskih tekih za veterane. 
Veteranske kategorije so od 40. leta dalje z razponom 
petih let, vendar je pravilo, da je kategorija nezasedena, 
če sodelujejo manj kot trije tekači na kategorijo. Ti 
tekači se pridružijo  mlajši kategoriji. Zmagovalke 
med veterankami v treh najmlajših kategorijah so 
bile Nataša Aljančič iz AK Domžale, Urša Trobec iz 
ŠD Setnik in Marija Medja iz AK Radovljica. Med 
veterani so zmagali Simon Alič, Igor Mernik iz ZŠAM 
Celje, Franci Teraž iz KGT Papež Kamnik, Andrej 
Jesenko iz Škofje Loke in Anton Derganc iz RD Revoz 
Novo mesto. Godešani so se v svojih veteranskih 
kategorijah uvrstili na naslednja mesta: Jaka Debenec 
je bil 12. v kategoriji 40–44 let, v naslednji kategoriji 
je bil Iztok Avguštin 3., Jože Hafner 5. v kategoriji 
nad 50 let, Anton Alič 6. v kategoriji nad 55 let in 
Andrej Bertoncelj 7. v najstarejši kategoriji.

Celotno razglasitev smo speljali na nogometnem 
igrišču na Godešiču, kjer smo se kljub hladnemu 
vremenu družili še kar nekaj časa. 

V letu 2013 bo tek na Osolnik 19. maja in le upamo 
lahko, da nam jo vreme zopet ne zagode na podoben 
način kot zadnji dve leti. 

Ob tej priložnosti bi se zahvalil vsem sponzorjem 
za finančno in materialno pomoč pri izvedbi teka in 
tudi vsem, ki ste na prireditvi pomagali na kakršen 
koli način. Brez vseh teka ne bi bilo mogoče izvesti. 
Vidimo se maja prihodnje leto.    

 

Teki, veslanje in triatlon

Tekaških prireditev se je v letošnjem letu, razen na 
Osolniku, udeleževala le družina Bertoncelj. Uroš se 
je udeležil 20 tekov, na katerih je bil zelo uspešen, 
saj je v skupni uvrstitvi trikrat zmagal, bil enkrat 2. 
in petkrat 3. Še uspešnejši je bil v kategoriji nad 30 
let, saj je več kot tretjino tekov (tj. sedem) zmagal, 
bil petkrat 2. in trikrat 3., kar pomeni, da je le vsak 
četrti tek končal pod zmagovalnimi stopnicami. V 
gorenjskem pokalu je Uroš po hudem boju pristal na 
končnem 2. mestu in bil najboljši v svoji kategoriji. 
Uspešna sta bila tudi njegova otroka – Maša, ki se je 
na zmagovalne stopničke povzpela trikrat, vsakokrat 
na 3. mesto, in bila tudi skupno tretja, in Matic, ki 
je bil na posameznih tekmah trikrat 2. in enkrat 3., 
kar je zadostovalo za skupno 2. mesto. Uspešen je bil 
tudi Urošev stric Andrej, ki je med superveterani nad 
70 let enkrat zmagal, bil štirikrat 2. in enkrat 3. ter 
skupno 3. Za njimi je zelo uspešna sezona.   

Letošnje leto sta se Jože Hafner in Janez Križaj 
udeležila manj tekmovanj v kajaku kot v preteklih 
letih, pa tudi uspehov je bilo zaradi pomanjkanja 
treninga manj. Janez se je dvakrat udeležil tekme 
v Bohinju, in sicer na 5000 metrov: junija je bil 5., 
oktobra pa v zelo močni konkurenci 8. Jože se je 
udeležil maratona v Zagrebu (od slovensko-hrvaške 
meje do Jaruna), kjer je med veterani zasedel 4. mesto, 
na ljubljanskem maratonu pa je po dobrem začetku 
zaradi bolečin v zadnjici odstopil. 

Triatlon jeklenih velja na Godešiču še vedno za tekmo 
vseh tekem za rekreativce, saj se vidi, koliko kdo 
velja v vzdržljivostnem športu. Letošnja udeležba 
članov ŠD Kondor je bila nekoliko nižja, saj se nas 
je udeležilo samo sedem, kar pa za tako majhen kraj 
še vedno predstavlja zelo dobro udeležbo. Najbolje 
se je odrezal Uroš Bertoncelj, ki je se je uvrstil na 9. 
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mesto z zelo dobrim časom v težkih 
pogojih, saj so bile temperature 
zelo visoke. V svoji kategoriji se 
je v močni konkurenci uvrstil na 
5. mesto. Za njim so se uvrstili: 
Iztok Avguštin na 35. mesto, Tone 
Jamnik je bil 39., Jaka Debenc 63.,  
Janez Križaj pa 75. Jože Hafner 
je  zaradi slabega počutja odstopil. 
Edini, ki se je v kategoriji uvrstil 
na stopničke za zmagovalce, je bil 
Iztok Avguštin v kategoriji 45–50 
let; zasedel je 3. mesto. 
Na triatlonu smo sodelovali tudi 
s štafeto – v postavi Jure Kalan, 
Marko Starman in Matija Dolenc – 
ki se je uvrstila na 18. mesto.

Spremenljivi nastopi nogometne 
članske ekipe

V sezoni 20011/12 je članska ekipa Kondorja tretje 
leto nastopala v 1. gorenjski nogometni ligi. Po 
katastrofalnem jesenskem delu, ko je bila ekipa 
nepripravljena in je osvojila samo štiri točke, je bila 

v spomladanskem delu z novim trenerjem Čazimom 
Šabotićem mnogo uspešnejša, saj se je z dodatnimi 
13 točkami uspela uvrstiti v dodatne kvalifikacije, 
kjer je s skupnim izidom 9:1 v dveh tekmah odpravila 
ekipo Trboj ter s tem obdržala status gorenjskega 
prvoligaša. Lestvico za sezono 2011/12 si lahko 
ogledate v nadaljevanju. 

Jesenski del je bil zopet nekoliko manj uspešen. Kljub 
nekaterim okrepitvam iz 
škofjeloške nogometne šole 
je ekipa osvojila 9 točk na 12 
tekmah – z dvema zmagama 
in tremi neodločenimi 
rezultati ter sedmimi 
porazi. Igro je zaznamovalo 
predvsem dejstvo, da ekipa 
ob zelo dobri obrambi ni 
uspela zabiti več golov. 
Večino porazov je bilo za 
gol, kar trikrat so izgubili z 
0:1. Poleg tega so jesenski 
del zaznamovale poškodbe, 
delovne obveznosti 
in odpovedi nekateri 
igralcev zaradi premajhne 
motiviranosti, zato ekipa 
praktično ni bila nikoli 

popolna. Lestvica po končani sezoni 2011/12

Lestvica po končanem jesenskem delu sezone 2012/13
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V tej sezoni izpadeta dve ekipi, ena pa igra v 
kvalifikacijah. Ekipo bomo v zimskih mesecih 
okrepili z nekaterimi zunanjimi igralci, poskušali 
bomo zapolniti vrzeli v moštvu (vratar, napadalec). 
Na sestanku po končani sezoni smo se dogovorili, 
da ekipa prične s treningi sredi januarja – kar je več 
kot mesec prej kot v preteklosti – in se tako poskuša 
obdržati v 1. gorenjski ligi.   

Mlajše selekcije

Letos smo tudi najmlajše selekcije (U-6, 
U-7, U-8) osnovali skupaj s ŠD Polet. 
Tako imamo to leto vpisanih kar 36 
nadobudnih nogometašev, starih od 5 
do 8 let. Treniramo dvakrat tedensko, 
v času poletne sezone na nogometnem 
igrišču, v zimskem času pa koristimo 
prostore KS Godešič ter šolske 
telovadnice na Trati in v Škofji Loki. 
Odigrali smo že nekaj turnirjev – tako 
poletne kot tudi zimske lige. Ob tem je 
potrebno poudariti, da pri najmlajših 
cilj niso rezultati, temveč je poudarek 
predvsem na igri. Kljub vsemu so 
dečki prizadevni in rezultati posledično 

spodbudni. 

Ureditev športnega nogometnega 
parka 

V zadnjih štirih letih se je podoba nogometnega 
igrišča Na produ močno spremenila: v letu 2009 
smo postavili nove garderobe, v letu 2011 pa smo 
dokončali še igrišče z umetno travo v velikosti 53 × 

42 metrov, kar zadostuje za treninge vseh ekip, 
uradno pa lahko tekme na tem igrišču igrajo 
ekipe nogometašev do starosti 12 let. 

Letošnje leto je bilo torej s stališča investicij 
mnogo manj burno kot pretekla leta, pa kljub 
temu nismo počivali, saj smo se osredotočili 
predvsem na izboljšanje travnate površine na 
velikem nogometnem igrišču. S tem namenom 
smo že zgodaj spomladi začeli z deli na igrišču. 
Ker je bil zahodni del nekoliko višji od igrišča, 
poleg tega pa je grmovje raslo skoraj do igrišča, 
smo le-to v širini 5 metrov odstranili in znižali 
del izven igrišča, da se voda bolje odteka. 
Odpeljanih je bilo cca. 150 m3 zemlje. Poravnan 
del ob igrišču smo zasejali s travo, ki je med 
letom že lepo zrasla. 

S tem posegom smo dobili možnost širjenja 
igrišča za dva metra na širino 64 metrov, kar 

zadostuje za igranje ekip v slovenskih ligah. Širitev 
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bomo najverjetneje izvedli v naslednjem letu, ko se 
bo travnata površina na tem delu še izboljšala. 

Po koncu sezone smo se lotili izboljšave odvodnjavanja 
igrišča. Po posvetu  s strokovnjaki smo navrtali 135 
lukenj globine cca. 1 metra in premera 30 centimetrov 
in jih zapolnili s peskom večje granulacije (»rizlom«), 
vrh pa zaprli s filcem in na izvrtane luknje nasuli cca. 
10 centimetrov zemlje. Poleg tega smo na nekatere 
dele igrišča, ki so se v zadnjih desetih letih nekoliko 
posedli, navozili okoli 20 m3 zemlje in te dele zatravili. 
V deževni jeseni se je izkazalo, da je odvodnjavanje 
boljše, saj voda hitreje odteče, še vedno pa težave 
povzroča blatna površina, kar smo začeli reševati s 
tankim nasutjem kremenčevega peska na tiste dele 
igrišča, kjer je najbolj blatno. Prve izkušnje kažejo, 
da je na teh delih blata manj, kar je zelo ugodno za 
ohranitev kvalitetne travnate površine.
Hkrati z vrtanjem lukenj za odvodnjavanje smo na 
zahodni in južni strani igrišča postavili 28 stebričkov, 
visokih 165 centimetrov, na katere bomo obesili 21 

transparentov v zahvalo sponzorjem, ki so pomagali pri 
izgradnji športnega parka. Transparente smo že dobili, 
namestili pa jih bomo pred začetkom spomladanske 
sezone. Poleg tega je namen transparentov tudi zaščita 
igrišča, saj ocenjujemo, da se bo 80 % žog ujelo v 
transparente in jih ne bo potrebno iskati v zaraščenem 
gozdu.
Pred koncem spomladanske nogometne sezone smo 
na teraso pred garderobami (v velikosti 30 m2) položili 
les, postavili tri stebre in napeli tendo v velikosti 10 × 
7 metrov, kar je močno povečalo pokrito površino in 
uporabno vrednost predprostora, saj smo tu kasneje 

izvedli kar nekaj praznovanj. Vsi udeleženci so bili 
nad prostorom navdušeni. Tudi ogled tekme izpod 
tende ob deževnem vremenu omogoča večji užitek, 
saj je gledalec na suhem.

Ker je zasedenost obeh igrišč zelo velika, je začelo 
primanjkovati prostora za preoblačenje igralcev, 
zlasti ko se odvija tekma na enem igrišču in sta obe 
garderobi zasedeni, na drugem igrišču pa je trening. 
Igralci, ki imajo trening, se zato ne morejo preobleči 
v garderobi. S tem namenom smo jeseni s postavitvijo 
stopnic omogočili dostop do podstrešja, kjer bomo 
v naslednjem letu uredili še dve dodatni garderobi 
za igralce in tako odpravili težave s pomanjkanjem 
garderobnega prostora. 

Kljub temu da nismo opravili večjih investicij, smo 
v letošnjem letu v športni park vendarle vložili preko 
10.500 €, kar je veliko glede na dolg iz preteklega leta 
v višini 25.000 €. S pomočjo Občine Škofja Loka smo 
to leto večino dolga uspeli poravnati, saj ga je za leto 
2013 ostalo še 5.000 €.

Kot sem že omenil, tudi planov za v prihodnje še ni 
zmanjkalo. Nove investicije bodo usmerjene predvsem 
v: izboljšanje travnate površine velikega igrišča, 
zaradi česar smo že pripeljali 10 m3 kremenčevega 
peska; razširitve igrišča s sedanjih 62 metrov na 64 
metrov; montažo transparentov ter ureditev dveh 
dodatnih garderob na podstrešju objekta.

Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem članom ŠD 
Kondor Godešič za udarniško pomoč pri urejanju 
okolice igrišča in odvodnjavanja glavnega igrišča 
ter pri vseh ostalih delih, ki jih ni bilo malo. Brez 
približno 600 udarniških ur tega dela ne bi uspeli 
opraviti, saj ga enostavno ne bi mogli financirati. 

Prispevek bi zaključil z željo, da bi mladi nogometaši 
uživali na treningih in tekmah »Na produ« in s svojimi 
rezultati upravičili velika vlaganja v preteklih nekaj 
letih.  

Srečno in športno novo leto 2013 vam želim.

   
dr. Jože Hafner,

predsednik ŠD Kondor

ŠPORT

Vrtanje lukenj na igrišču
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Namiznoteniški klub »KONDOR« Godešič

V NAMIZNOTENIŠKI SEKCIJI KONDOR ZADOVOLJNI S SEZONO

Glede na možnosti za treninge smo člani namiznoteniške sekcije sezono tekmovanj 2011/2012 zaključili 
uspešno. S to sezono smo obeležili tudi 45. leto delovanja in igranja namiznega tenisa na Godešiču.

Ponovno smo se obdržali v 1. gorenjski ligi in se tako rešili pred izpadom. Naj ob tem omenim, da je za 
nami zaostala tudi Šk. Loka, ki ima neprimerno boljše pogoje za treninge.
Sezono 2012/2013 smo v 1. gorenjski ligi pričeli s 15. oktobrom. V ligi sodeluje 10 ekip, večinoma članov 
slovenskih lig.

V medobčinski ligi Šk. Loke, v kateri sodelujejo tudi ekipe iz občin Železniki in Gorenja vas - Poljane, smo 
osvojili končno 3. mesto. Z uvrstitvijo smo zelo zadovoljni. Posamezniki smo sodelovali na več turnirjih, na 
katerih smo osvojili kar nekaj kolajn.
Žal je Peter Bertoncelj, ki je naš član že od vsega začetka, trenutno odsoten zaradi bolezni. Vsi igralci in 
prijatelji mu želimo čim prejšnje okrevanje in vrnitev za namiznoteniško mizo.
Igralci večji del stroškov za tekmovanja pokrijemo sami, zato si želimo tesnejšega sodelovanja z društvom. 
Po naši oceni je premalo, da se člani društva srečamo le enkrat na leto na občnem zboru, poleg tega pa bi 
se morali bolj upoštevati tudi naši predlogi glede terminov za igranje in tekmovanje v dvorani. Dogaja se 
namreč, da včasih ne vemo, ali bomo tekmo zaključili do predvidenega termina, ki ga imamo na voljo, ali 
ne. S takim načinom dela se ne strinjamo, zato nekateri razmišljamo o odhodu drugam.

Naj ob koncu tega prispevka vsem članom in bralcem zaželim prijetne in vesele božične praznike ter zdravja 
in sreče v letu 2013.

Za namiznoteniško sekcijo: 
Janez Starman

ŠPORT
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Volitve predsednika republike 2012

Letos smo imeli po petih letih zopet priložnost voliti predsednika države. Za predsedniški stolček so se 
potegovali trije kandidati – aktualni predsednik Danilo Türk ter Borut Pahor in Milan Zver.

V prvem krogu volitev, ki je potekal 11. novembra, je na državni ravni dobil največ glasov Borut Pahor, in 
sicer 326.006 (39,87 %); dr. Danila Türka je volilo 293.429 volivcev (35,88 %); dr. Milan Zver pa je prejel 
198.337 glasov (24,25 %). Volilna udeležba v prvem krogu je bila 48,41-odstotna.
Drugi krog, v katerem sta se za položaj predsednika države potegovala Borut Pahor in dr. Danilo Türk, je 
potekal 2. decembra. Največ glasov in s tem položaj predsednika države je dobil Borut Pahor, za katerega 
je glasovalo 478.859 volivcev (67,37 %), dr. Danilo Türk pa je prejel 231.971 glasov (32,63 %). Volilna 
udeležba v drugem krogu predsedniških volitev je bila v 42,41-odstotna.

Volilnih upravičencev je bilo na Godešiču tokrat 502. V prvem krogu je volilo 277 volivcev, 2 glasovnici 
sta bili neveljavni. Največ glasov je dobil dr. Milan Zver, in sicer 117 (42,24 %), Boruta Pahorja je volilo 93 
volivcev (33,57 %), dr. Danilo Türk pa je dobil 65 glasov (23,46 %). Volilna udeležba v prvem krogu je bila 
55,18-odstotna.
V drugem krogu pa je na Godešiču volilo 264 volivcev, od tega je bilo 6 glasovnic neveljavnih. Največ 
glasov je dobil Borut Pahor – volilo ga je 209 volivcev (79,17 %), dr. Danilo Türk pa je prejel 49 glasov 
(18,56 %). Volilna udeležba je bila 52,59-odstotna. 

          Tomaž Karlin

VOLITVE
VOLITVE




	naslovnica 11
	Dobrave_december_2012
	Dobrave_december_2012

	naslovna 22

