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Delo v KS

»Kjer je volja, je tudi pot,« pravi angleški pregovor. 
Za nami je še eno leto suhih krav. Vse bolj nam je 
jasno, da se bomo iz krize morali »skobacati« sami. 
To pomeni tako na mednarodnem polju, kakor tudi 
v naši Sloveniji. Pomagati in znajti se bomo morali 
sami. Naša politika ne zna ali ne more najti vzvodov, 
s katerimi bi zagnala gospodarstvo, uredila javne 
finance in bančni sistem.

Sam verjamem, da bomo z dobro voljo in delom 
našli tudi pravo pot iz krize. Z veliko dobre volje 
– s podpisi soglasij – smo tudi v naši KS začeli z 
gradnjo primarnega kanalizacijskega in vodovodnega 
omrežja. Trenutno se na območju Lošča, Tonkovega 
klanca in stare vasi pod cerkvijo gradi glavni vod 
kanalizacije. V začetku decembra se je začela tudi 
izgradnja glavnega vodovoda Trata–Reteče skozi 
Godešič. Predstavniki Občine in izvajalci krajane 
naprošajo za razumevanje. 

Na godeški spletni strani bomo sproti objavljali 
zapore cest in približen potek gradnje.
Svet KS Godešič je na zadnji oktobrski seji 
izglasoval, da se mora pred izvedbenimi načrti 
sekundarne kanalizacijske mreže projektant 
posvetovati s KS oziroma s krajani, mimo katerih 
bodo potekali sekundarni vodi. Menimo namreč, 
da so trase, predvsem pa predvideni priklopi za 
objekte, postavljeni nepremišljeno ali jih v določeni 
ulicah pravzaprav ni. Vsekakor pozivam krajane, naj 
bodo ob izvedbi kanalizacije pozorni, kako in kje se 
postavljajo jaški za priklope.

Dom KS je s svojo večnamensko dvorano dobro 
zaseden. Že dolgo časa ugotavljamo, da je vzdrževanje 
doma, predvsem pa ogrevanje, drago. Zato smo 
se svetniki naše KS odločili, da del sredstev iz 
proračuna namenimo energetski sanaciji fasade doma 
KS. Skupaj z Občino smo pripravili dokumentacijo, 
načrte, termografijo in gradbeno fiziko, s katerimi 

Polaganje cevi za kanalizacijo na Matajevcih

Polaganje kanalizacijskih cevi v spodnjem 
delu  vasi pod cerkvijo

Godešič v letu 2013



Dobrave | december 2013     3

se bomo v začetku leta 2014 prijavili za nepovratna 
sredstva iz Ekosklada.

 Vzporedno z energetsko prenovo fasade bomo uredili 
vhod v hišniško stanovanje, kjer bomo dogradili tudi 
stopnišče za dostop na podstrešje. Hišniško stanovanje 
bo tako dobilo tudi dodatno sobo.
Trenutno smo v fazi pridobitve gradbenega 
dovoljenja za stopnišče in za ureditev prostorov na 
podstrehi. Načrti in popisi gradbeno-obrtniških del so 
že pripravljeni. Gradnja naj bi se pričela v začetku 
leta 2014. Z Občino smo v dogovoru, da lahko del 
sredstev iz letošnjega proračuna prenesemo na leto 
2014, ne da bi sredstva zapadla.
Na zahodnem delu zemljišča, ob domu KS, smo 
sofinancirali asfaltiranje dovozne intervencijske poti. 
Del poti pripada lastniku starih Lovričkovih štal, del 
pa je na parceli v lasti KS Godešič.

Letošnja »ta prva zima« je trajala vse do maja, zato 
smo spomladansko čistilno akcijo kar nekajkrat 
prestavili. Približno 30 Godešanov se je udeležilo 
pobiranja smeti na območju Proda, vasi, ob železnici 
in ob glavnih poteh v Dobravah. Zaključek akcije je 
letos potekal pri Bifeju v prekrasnem toplem sončnem 
vremenu. Nagrado so predstavljali zadovoljstvo, 
hrana in pijača. 

Tokrat bi okaral svoje sokrajane. Pa ne tiste, ki 
vsako leto pridejo na akcijo, temveč tiste, ki si ne 
morejo vzeti tri ure sobotnega dopoldneva in nam 
pomagati. Ugotovil sem namreč, da smo na čistilni 
akciji vedno isti: upokojenci, gasilci, otroci, športniki 
ali ostali Godešani. Na sprehodih po Dobravah in na 
Produ srečujem krajane, ki bi bili zagotovo žalostni, 
če bi med hojo brcali v pločevinke, se izogibali 
štedilnikom ali hodili čez kupe gradbenih odpadkov. 
Torej – naslednje leto ste prav lepo vabljeni tudi ostali 
krajani!

Zakorakali smo že v drugo letošnjo zimo. Najkrajši 
dnevi so tu. Tako kot vsako leto  KS tudi letos 
soorganizira srečanje starostnikov in prednovoletno 
srečanje osnovnošolskih otrok. Miklavževanje 
tradicionalno organizirajo neporočeni fantje. 
Novoletno bomo okrasili dom KS, prav tako se boste 
na svojih domovih potrudili tudi sami krajani. Lepo 
bi bilo namreč videti osvetljeno še kakšno drugo 
drevo v vasi. Menim namreč, da bo letos za novoletne 
praznike več snega kot sicer, a pustimo se presenetiti.
Na žalost pa smo šele v teh dneh uspeli doseči dogovor 
z Občino in izvajalcem prevozov osnovnošolskih 
otrok glede postavitve postajališča in vožnje avtobusa 
skozi vas. Občina je namreč lansko leto za prevoznika 
izbrala podjetje Alpetour, ki pa s svojimi velikimi 
avtobusi ne more voziti otrok po vaških cestah. Z nekaj 
negodovanja smo se uspeli dogovoriti, da bo avtobus 
otroke vozil v reteško šolo mimo Križaja po Stari 
cesti proti postajališču, ki bo pred Go-Cafejem. Nato 
bo avtobus krenil bodisi v Reteče ali na domicilno 
lokacijo Alpetourja. 

Skupinska slika udeležencev čistilne akcije spomladi

Skica  vhoda v hišniško stanovanje po dograditvi 
stopnic

Delo v KS



4     Dobrave | december 2013

Občino smo prosili, naj prevoznik za naslednje leto 
poskrbi za manjša vozila, ki bodo lahko nemoteno 
vozila po Godešiču in tudi lažje obračala pred samo 
podružnično šolo v Retečah.

Ker pa je vsaka stvar za nekaj dobra, smo se med 
pogovori o prevozu otrok s predstavniki Občine uspeli 
dogovoriti, da bi v naslednjem ciklu izgradnje krožišč 
izvedli tudi projekt krožišča v centru vasi, torej pred 
domom KS. Občina namreč še prej načrtuje izgradnjo 
krožišč pred Petrolom, pred avtobusno postajo v Loki 
in krožišče pred Traškim grabnom za industrijsko 
cono Trata. Omenjena krožišča se bodo gradila v 
kratkem.
Krožišče v naši vasi bi dokončno izboljšalo prometno 
varnost v centru vasi, hkrati pa bi dosegli tudi manjše 
hitrosti skozi naselje. Če bo le dovolj sredstev, 
bomo takoj po izgradnji glavnega vodovoda začeli s 
projektiranjem in izvedbo pločnika ob glavni cesti – 
na odseku od Klormana do Jekca.
Priznati moramo, da je Občina že prisluhnila 
našemu negodovanju glede slabo označenega 
prehoda ob avtobusnih postajah. Prav tako so se 
odzvali s postavitvijo fiksnih in začasnih hitrostnih 
prikazovalnikov. Letos poleti je namreč potekala 

manjša svečanost na Godešiču, in sicer prav ob 
postavitvi nove signalizacije in izgradnji novega 
krožišča v Starem Dvoru.

Med prvo in drugo zimo smo imeli dolgo in tokrat 
zelo vroče poletje. Kopanje v Sori in gorenjskih 
jezerih je bilo nuja. Pred začetkom počitnic in vročih 
dni so naši športniki organizirali tek na Osolnik, na 
katerem so tudi tekmovali. Omenjeni tek je po novem 
imenovan po Petru Bertonclju, idejnem vodji in 
prvem organizatorju te prireditve. Petra na žalost od 
letos ni več med nami.
V sredini junija se je na Produ tradicionalno zgodil 
dan nogometa s tekmo Ledik:Oženjeni. Letos smo bili 
gledalci prikrajšani za žensko različico, zato pozivam 
dekleta in mlade mamice, poročene in še neporočene, 
gospodinje in malo manj gospodinje, da se drugo 
leto organizirajo in nam postrežejo z nogometnim 
znanjem.

Ob dnevu državnosti in na kresni večer smo sodelovali 
pri organizaciji Večera na vasi, katerega organizacijo 
je prevzel Sandi Igličar. Ob prekrasnem druženju ob 
cerkvi sv. Miklavža smo uživali med mladimi umetniki. 
Hvala Sandiju in vsem nastopajočim za prelep večer, 
hvala tudi županu Mihi Ješetu za prisotnost in govor. 
Ker je bil to prekrasen junijski večer, ki se je z zakusko 
in prepevanjem podaljšal v zgodnje jutro, se ob tej 
priložnosti sosedom opravičujem za krajšo noč. Takih 
večerov, kjer bi se ob kitari zbrali Godešani različnih 
starosti in tudi zapeli, je malo. 

Sandi Igličar med povezovanjem Večera na vasi

Nova talna označba za avtobusno postajo namenjena 
šolskemu avtobusu

Delo v KS
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Ob koncu poletja, v septembru, smo pod lipo slovensko-
slovaškega prijateljstva postavili hotaveljski kamen. 
Monolit je osnova za postavitev table in klopice, od 
koder bo pogled na Pole, Loko in Lubnik. Omenjeno 
obeležje naj bi dokončali spomladi 2014. Idejni vodja 
izvedbe obeležja je Sandi Igličar.

Aristotel je zapisal: »Razumnost je krepost, ki 
omogoča pravilno prebivati na svetu pod luno.« Tako 
nekako bi komentiral dogajanje okoli načrtovanja 
reteškega pokopališča. Že nekaj let nad nami bdi 
dejstvo, da je obstoječe reteško pokopališče polno, 
ima pa tudi neprimerno infrastrukturo – ni mrliške 
vežice, čajne kuhinje, prostora za žalujoče, skladišča, 
predvsem pa ni več prostora za nove pokope. S strani 
župnika, gospoda Gregorja Dolška, je Občina dobila 
delno soglasje. Občina je namreč v svojih občinskih 
prostorskih načrtih predvidela povečanje pokopališča 
v smeri proti vzhodu. KS Reteče–Gorenja vas skupaj 
z Občino že odkupuje zemljišče. Naša in reteška 
KS sta predvideli tudi del sredstev za projektiranje. 
Zapletlo se je pri soglasjih za dostop in soglasjih za 
služnost za komunalno-energetsko infrastrukturo. 
Občina ne more pristati na zahtevo župnika, ki dovoli 
dostop med gradnjo in dostop za mrliška vozila po 
poti med cerkvijo in učilnico. Mrliški avto bi vedno 
vozil preko obstoječega pokopališča. 

Tudi svetniki v KS Godešič smo prepričani, da bi tak 
dostop in gradnja motila lastnike grobov. 
Župniji smo predlagali, da se dostop med gradnjo in 
za potrebe pokopališkega vozila uporabi najkrajša 
pot, ki je tik ob vzhodnem delu učilnice. Ta trasa bi 
bila tudi pešpot za obiskovalce pokopališča. Občina 
je reteški župniji ponudila dodatna parkirišča ob 
kulturnem in gasilskem domu, kar so podprli tudi 
svetniki v KS Reteče.
Upam, da bo ob novem letu razum tista krepost, ki bo 
pomagala k rešitvi. Novo pokopališče si želimo vsi 
župljani, tako Godešani kot Retečani.

Ali krajani poznate godeško spletno stran, ki deluje 
že od leta 2006? 
Ta spletna stran je namenjena vsem nam Godešanom, 
saj na njej lahko objavljamo svoja mnenja, članke 
in fotografije. Prav tako se trudimo aktualizirati 
informacije.
V kratkem naj bi www.godesic.si prenovili. Morda bo 

to že Miklavževo darilo naši KS. Matej Novinec in 
Blaž Hafner vesta zagotovo, ali bo to darilo morda 
prinesel eden od dobrih mož – Božiček ali dedek 
Mraz. 

Kakor koli, veliko lepega in dobrega vam želim v 
novem letu 2014. Predvsem pa bodite zdravi in dobre 
volje. Želim vam tudi veliko prijetnega druženja 
s svojimi sosedi, prijatelji ter družino. Veliko 
sprehodov skozi Dobrave in po Produ, kmetovalcem 
dobro letino, ravno prav sonca in dežja, športnikom 
Kondorja pa veliko dobrih rezultatov.

Matjaž Krajnik,
predsednik KS Godešič

Delo v KS
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OBVESTILO O PRIČETKU GRADBENIH DEL

Spoštovani !

Obveščamo vas, da smo pričeli z gradnjo pri posodobitvi primarnega vodovoda Trata – Reteče, kar je del 
obsežne investicije, ki jo vodi Občina Škofja Loka in je sofinancirana iz Evropskih regionalnih skladov. Ker 
vodovod poteka tudi po lokalnih cestah, vas obveščamo, da bo od 13.12.2013 dalje popolna zapora lokalne 
ceste LC 401171 Godešič-Reteče-Zg.Senica, na območju od uvoza iz regionalne ceste, h.štev. Godešič 53, 
skozi »Matajevce«, vzporedno z železniško progo, do h.štev. Reteče 27. Dela se bodo izvajala etapno, začetek 
je na drugi etapi (Matajevci), predvidoma bodo  trajala vsak delavnik, v svetlem delu dneva, do 30.4.2014.  

Dovoz do vaših objektov bo v času gradnje delno oviran, za kar se vam že vnaprej opravičujemo. V kolikor 
imate potrebo po večjem transportu ali bi rabili nujne dostope interventnih vozil, vas vljudno prosimo za 
dogovor z vodstvom gradbišča – kontaktna oseba

•	 Andrej Luštrik,  064 113 102

Zahvaljujemo se vam za razumevanje!

Prva, druga in tretja etapa izvajanja del Četrta in peta etapa izvajanja del

Delo v KS
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Od praznovanja naše tisočletnice je minilo že več 
kot 7 let. Še malo več kot toliko pa je stara tudi 
naša spletna stran godesic.si, ki je bila narejena za 
potrebe praznovanja tisočletnice in se je kot taka 
odlično odrezala. Še celo izgled strani je bil lično 
oblikovan glede na naravne značilnosti Godešiča in 
v stilu celotne grafične podobe tisočletnice, ki jo je 
oblikoval Domen Križaj. 

Po mojem prevzemu urejanja strani pa je ta počasi 
začela izgubljati svoj pomen. Celotna stran je 
bila oblikovana tako, da s prijetnim pozdravnim 
nagovorom pozdravlja vse tujce, na levi strani 
so bile objavljene zadnje novice, na desni pa 
prihajajoči dogodki. Ostali podatki o Godešiču so 
bili v podmenijih. Ko je praznovanje tisočletnice 
vasi minilo, novice in dogodki niso bili več tako 
množično objavljeni in brani, novice pa so na 
spletno stran prihajale bolj redko. Spletna stran tako 
ni bila več najboljša informativna točka na Godešiču, 
postala pa je tudi »prevelika«. V navednicah zato, 
ker je bila to ogromna stran z veliko prostega 
prostora, ki je bil ob tisočletnici izkoriščen z 
različnimi aplikacijami in razširitvami, zadnje čase 
pa popolnoma neizkoriščen.

Nova spletna stran bo nekoliko kompaktnejša in 
preprostejša. Ohranila bo najpomembnejše stvari 
s stare spletne strani, a v nekoliko drugačni obliki. 
Prihaja tudi nova postavitev. Ta v središče postavlja 
novice, ki so za uporabnika, ki velikokrat obišče 
godeško stran, verjetno najzanimivejše. Na prvi 
strani ostajajo tudi koledar prihajajočih dogodkov 
in zapisniki sej Sveta KS Godešič. Ostali podatki o 
Godešiču pa bodo podobno kot doslej v podmenijih. 
Vsa besedila bodo posodobljena, dopolnjena in tudi 
zelo dobro opremljena s slikovnimi materiali. 

Za prenovo strani se je, ob moji pomoči, ponudil 
Blaž Hafner, ki je glavni upravitelj godeške spletne 
strani. Prenova je trenutno v fazi zaključka, spletna 
stran pa bo svoj prvi zagon doživela predvidoma v 
prvih dneh januarja. 

Ob tej priložnosti vabim vse, da na e-naslova  
info@godesic.si ali novinec.matej@siol.net 
sporočite, kar koli se vam zdi, da bi bilo primerno za 
objavo na godeški spletni strani. Vsake stvari bomo 
veseli.   
 
Obiščite našo staro spletno stran na starem naslovu. 
Januarja pa se vidimo spet na starem naslovu, a že na 
prenovljeni spletni strani.

Matej Novinec 

Prenovljena spletna stran godesic.si

Stara spletna stran
Osnutek izgleda prenovljene spletne strani

Delo v KS
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Gasilci in RK

Ne bi radi ponovno in še enkrat ponavljali (mogoče 
je boljši izraz »jamrali«), da današnji čas ni najbolj 
naklonjen prostovoljstvu, kamor spada tudi – no, 
vsaj večina, saj je le del te službe pokrit s poklicno 
dejavnostjo.

Godeški gasilci se med drugim soočamo tudi z 
nekakšnim vakuumom generacije, ki prehaja med 
veterane in njihove sinove in hčere, ki bi morali biti 
kot operativci in aktivni člani nosilci dela v društvih. 
Generacija med njima je že kar nekaj časa glavni 
steber društva, kar je sicer prednost, na drugi strani 
pa včasih vpliva na zagnanost. Nekateri mladi se 
zaradi urejanja lastnega življenja (odhoda na svoje) 
selijo v druge kraje. Sicer marsikdo od njih še vedno 
sodeluje v društvu, vendar je oddaljenost zagotovo 
ena od ovir.

Kot gasilci že dlje časa pišemo in govorimo, da 
se oprema, ki jo uporabljamo oziroma je na voljo, 
hitro spreminja in izpopolnjuje. Prav tako se višajo 
standardi zaščite opreme za operativnega gasilca in 
gasilske tehnike. Zahtevnejše glede posredovanja so 
tudi operativne akcije, vse to pa zahteva več znanja 
in praktičnih vaj. 

Tako smo se poleg rednih vaj letos z eno ekipo 
udeležili praktičnega tekmovanja v okviru 
Gasilskega poveljstva Škofja Loka. Gre za nekakšno 
tekmovalno obliko vaje, na kateri posamezne 
ekipe opravljajo praktično nalogo gašenja. Enote 
sodelujejo ne samo kot tekmovalne ekipe, temveč 
tudi kot gledalci in ocenjevalci. Na koncu ob 
pregledu rezultatov sledi tudi pojasnilo, kako 
izboljšati oziroma odpraviti napake.
V Škofiji Loki za šolskim centrom na Podnu 
smo si ogledali novo protipoplavno ureditev reke 
Sore. Upajmo, da bo nova investicija preprečila 
neprijetnosti ob visokih nivojih reke. Sodelovali smo 
tudi pri polnjenju protipoplavnih vreč.

Operativci smo morali intervenirati dvakrat. Prvič 
spomladi, ko je v šolskem centru na Podnu v Škofji 
Loki počila vodovodna cev ter poplavila prostore 
učilnic. Drugič smo intervenirali jeseni, ko smo 

sodelovali pri iskanju pogrešane osebe v Crngrobu. 
Udeležili smo se tudi prevzema novega vozila 
PGD Zbilje, kjer smo sodelovali v paradi vozil in 
ešalonov. Prav tako smo bili prisotni na slovesnosti 
ob svečanem blagoslovu novega gasilskega doma 
in vozila v Retečah. Obakrat je slovesnosti sledila 
tudi veselica, kjer se gasilci lahko poveselimo, saj je 
za večje zaslužke danes pač potrebno narediti še kaj 
več. 

Jeseni smo se v okviru Gasilskega poveljstva Škofja 
Loka udeležili preventivne akcije Veter v laseh, 
kjer smo en dan mladim iz Škofje Loke prikazovali 
gasilsko organizacijo in njeno dejavnost. Upajmo, 
da bomo tudi skozi to obliko predstavitve v našo 
organizacijo pridobili več mladih. 
Dva mlada člana našega društva sta se udeležila 
taborjenja v Savudriji. Nekaj vtisov sta zapisala v 
prispevku, ki sledi v nadaljevanju.  

Seveda smo imeli v začetku leta tudi občni zbor 
društva, na katerem smo izvolili novo vodstvo, ki 
pa po sestavi ni bistveno drugačno od prejšnjega. 
Udeležili smo se tudi občnih zborov sosednjih 
društev in Gasilske zveze Škofja Loka. Med letom 
je imel upravni odbor redne seje, na katerih smo 
govorili o aktualnih zadevah. 
Skrbeli smo tudi za vzdrževanje opreme, vozila ter 
gasilskega doma in okolice. Od nove opreme smo v 
letošnjem letu dobili nosila za ranjence in torbo za 
prvo pomoč.  

V letošnjem letu pa nas je žal zapustil tudi naš član 
Peter Bertoncelj. Od njega smo se poslovili na 
reteškem pokopališču.

Vsem vaščankam in vaščanom ter bralcem Dobrav 
želimo lepe praznike in obilo sreče v letu 2014!

Na pomoč!

UO PGD Godešič

      

Gasilci v letu 2013
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KLIC V SILI 112

KO KLIČETE NA ŠTEVILKO 112, POVEJTE: 

• KDO kliče, 
• KAJ se je zgodilo, 
• KJE se je zgodilo, 
• KDAJ se je zgodilo, 
• KOLIKO je ponesrečencev, 
• kakšne so POŠKODBE, 
• kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče 

(požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne 
ali druge napeljave ...), 

• kakšno POMOČ potrebujete.  

Nesreče so lahko zelo različne, za vse pa velja 
naslednje:

• skušajmo ohraniti mirno kri, saj lahko samo tako 
pomagamo sebi in drugim;

• •če je le mogoče, skušajmo najprej pomagati sebi 
in nato drugim; 

• •najprej poiščimo pomoč pri najbližjih, sosedih, 
prijateljih ali pri ljudeh, ki so na kraju nesreče; 

• če presodimo, da situacije ne bomo mogli 
obvladati sami, takoj pokličimo Center za 
obveščanje na telefonsko številko 112. 

Številko 112 pokličite: 

1. če potrebujete nujno medicinsko pomoč, 
pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, 
pomoč gorskih ali jamarskih reševalcev, drugih 
reševalnih enot ali policije; 

2. če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da so 
onesnaženi pitna voda, potok, reka ali morje, da 
grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane 
električne ali telefonske žice, ali če opazite druge 
pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali 
zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, 
kulturne dediščine in okolja; 

3. če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne 
ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete 
informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, 
električno energijo in plinom, o motnjah v 
telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v 
visokogorju. 

Ne pozabite! Pri večini nesreč je čas 
najpomembnejši dejavnik, zato sami takoj storite 
vse, kar znate in zmorete.

Pravno obvestilo: 
Ob klicu na številko 112 se samodejno pridobivajo 
podatki o telefonski številki in lokaciji kličočega. 
Pogovor kličočega z operativcem v regijskem centru 
za obveščanje oziroma z reševalci se snema. Podatke 
hranijo 6 mesecev. Zloraba klica na 112 ter znamenj 
za pomoč in nevarnost je kazniva.

 V mesecu juliju sva s sestro Tejo z mladimi gasilci 
odšla na morje v Savudrijo. Ko smo prispeli na cilj, 
so nas razdelili v skupine, ki so imele vsaka svojo 
vodjo. Spali smo v šotorih, kar je bilo za naju še 
posebno doživetje. Vsako jutro in vsak večer smo 
imeli dvig in spust  zastave, ob tem pa smo peli 
himno, ki so si jo izmislili vodniki.  Čez dan smo se 
kopali, zabavali, družili … Oba sva spoznala veliko 
novih prijateljev iz drugih krajev. Če je kdo grdo 
govoril, je moral za kazen delati sklece. 

Nekateri so bili zelo aktivni. Da pa se nismo samo 
zabavali, smo se tudi učili vse tisto, kar mora 
znati vsak dober gasilec. Ob koncu je sledilo tudi 
preverjanje znanja. S Tejo sva ga uspešno opravila in 
dobila priznanje. Prihodnje leto si ponovno želiva iti 
na morje z gasilci.

Tilen in Teja Oblak

Na morju z mladimi gasilci

Če pride do nesreče …

Gasilci in RK
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Prišel je december – praznični mesec, čas 
obdarovanj in dobrih želja, hkrati pa tudi čas 
pregleda opravljenega dela ter snovanja načrtov za 
naprej.

V poročilu odbora RK Godešič se tako najprej 
vračamo nazaj, in sicer na srečanje starejših ob 
zaključku leta 2012. Takole je bilo:
• prireditev je vodila Andreja Hafner,
• skupina »Jaz pa ti« je tradicionalno odprla in 

zaključila prireditev,
• program so prisrčno popestrili naši otroci z 

reteške šole,
• višek so ustvarili pevci in godci skupine 

»Planinca« iz Poljan,
• težo prireditvi pa so dali govorniki:

o predsednik krajevne skupnosti Matjaž 
Krajnik,

o predstavnik občinskega odbora RK 
Rudi Zadnik

o predstavnice krajevnega odbora RK 
Reteče

o predsednica krajevnega odbora RK 
Tončka Bobnar.

Nadaljevalo se je v prijetnem vzdušju, s 
pogostitvijo in klepetom.

V začetku leta 2013 je bilo članov, starejših nad 
75 let, 58, ob koncu leta pa 55. Vse leto smo se jih 

spomnile ob rojstnih dnevih, in sicer z obiskom ali 
voščilom, po svojih močeh pa smo se vključevale 
tudi v primeru bolezni, smrti, socialne ali materialne 
stiske. 

14. 12. 2013 je srečanje krajanov starih nad 70 let. 
V mesecu novembru smo pobirale članarino, za 
vse prispevke se zahvaljujemo, še posebej pa se za 
prispevek zahvaljujemo KS Godešič. Veseli nas, da 
cenite naše delo, še posebej pa to, da veste, da smo 
tudi starejši del krajevne skupnosti.

Vse leto dobro sodelujemo 
z občinskim odborom RK. 
Pomagamo pri večjih delih in 
organizacijah. 
Odprl se je tudi prenovljen 
skladiščni prostor v vojašnici 
Škofja Loka, tako da je sedaj 
možno dobiti hrano in obleke vse 
na enem mestu.  
Prav za tople obleke je v zimskem 
času mnogo povpraševanja, zato 
naprošamo vse, ki imate odvečna 
oblačila, čevlje, posteljnino ali 
gospodinjske aparate, da jih ob 
sredah oddate v skladišču, v 
zabojnik, ki je poleg skladišča, pa 
lahko vsak dan. Hvala! 

Rdeči križ Godešič

Skupinska slika s srečanja starostnikov decembra 2012.

Skupina Planinca

Gasilci in RK
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V letu 2014 bodo nove volitve v občinski odbor 
RK in volitve za predsednika. To delo sedaj 
požrtvovalno opravlja Milena Miklavčič, ki s svojo 
besedo in pisanjem ves čas lajša težave ljudem in 
kliče: »Pridružite se nam!«
Tudi me iz odbora Godešič vas lepo vabimo, da se 
nam pridružite. Sploh pa mladi. Stopimo skupaj, da 
bomo laže prebrodili sedanje težke čase.

Na koncu vam vse članice odbora RK Godešič iz 
srca voščimo: 

»Leto prihodnje, 
naj zdravje vam da, 
pa še sreče, veselja naj zraven doda!«

Tončka Bobnar, 
predsednica RK Godešič

Slika iz srečanja starostnikov v decembru 2012

Gasilci in RK
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Kultura

Prijeten poletni večer je omogočil, da je bila osrednja 
godeška kulturna prireditev Večer na vasi po nekaj 
deževnih kresnih večerih ponovno pred cerkvijo 
sv. Miklavža, ki z razvejano »osamosvojitveno« 
lipo druženju Godešanov daje svojevrstno »vaško 
vzdušje«. Po slovenski himni, ki jo je odigrala 
flavtistka Veronika Igličar, sta zbrane nagovorila 
Matjaž Krajnik, predsednik Krajevne skupnosti 
Godešič, in mag. Miha Ješe, župan Občine Škofja 
Loka. Godešani moramo biti ponosni in hvaležni, da 
se Večera na vasi skoraj vsako leto udeleži tudi naš 
župan. 

Že dolga leta pri kulturnem programu sodelujeta 
sestri Hafner – violinistka Darja in violončelistka 
Petra – ki sta odigrali skladbo iz programa, ki sta ga 
pripravili ob zaključku šolanja na nižji glasbeni šoli. 
Želimo jima, da bi še naprej tako uspešno nadaljevali 
svojo glasbeno pot. Čarobnost kresnega večera in 
noči so s čudovitim petjem polepšale Ema Igličar ter 
Barbara in Mateja Volčič, ki so, oblečene v narodne 
noše, odpele tri narodne pesmi. 

V nadaljevanju večera so se src navzočih globoko 
dotaknile mlade recitatorke Lana Rep, Enja, Adja in 
Aina Novinc ter harmonikar Matic Bertoncelj, ki se 
je predstavil prvič. V letu 2013 smo se spominjali 
120-letnice šolstva v Retečah in 60-letnice Osnovne 
šole Cvetka Golarja, zato so recitatorke povedale 
tudi nekaj pesmi pesnika Cvetka Golarja, rojenega 
na Gostečah, po katerem se imenuje naša šola.  
Harmonikar Žan Žak Martinjak iz Reteč je odigral, 
lahko rečemo, že ponarodeli pesmi – Domicljevo 
Slovenskega naroda sin in Slakovega Čebelarja. Za 
konec večera so ob spremljavi glasbenikov zapeli 
pevke in pevci združenega mladinskega in odraslega 
pevskega zbora Župnije Reteče, ki ju vodijo Ema 
Igličar, Barbara in Mateja Volčič.

Vezno besedilo je pripravil Aleksander Igličar, ki je 
bil tudi povezovalec večera. Ob domačih dobrotah in 
rujni kapljici ter ob prijetnem klepetu in prepevanju 
so se Godešani in drugi obiskovalci še dolgo družili 
v čarobni kresni noči.

Aleksander Igličar

Večer na vasi

Barbara Volčič, Mateja Volčič in Ema Igličar

Darja in Petra Hafner
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Mlade recitatorke: zgoraj levo Lana Rep in  desno Enja 
Novinc, spodaj levo Adja Novinc in desno Aina Novinc

Združeni mladinski in odrasli pevski zbor Župnije Reteče pod 
vodstvom Mateje Volčič.

Žan Žak Martinjak

Matic Bertoncelj

Kultura
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Pridni otroci so se lahko tudi letos razveselili svetega 
Miklavža, ki je na predvečer svojega godu hodil 
naokrog. Tisti malo manj pridni so se zagotovo bali 
parkeljnov, ki jih sveti Miklavž vsako leto pripelje 
s seboj. Po besedah dobrega moža letos parkeljni 
niso nikogar vzeli s seboj, saj so vsi otroci, ki niso 
bili pridni, lepo obljubili, da se bodo do naslednjega 
leta poboljšali, pridni otroci pa so tako kot vsako leto 
dobili lepa darila. Sveti Miklavž se že veseli svojega 
naslednjega obiska na Godešiču, ko bo spet obiskal 
pridne otroke in preveril, ali so tisti malo manj pridni 
držali obljubo. 

Matej Novinec

Sveti Miklavž in parkeljni

Na novoletno praznovanje za otroke smo to leto po-
vabili čarodeja Tonija. Otroke je zabaval v soboto 
popoldan in obrazi mladih obiskovalcev so bili na-
smejani in zadovoljni. Navdušeni so bili tako majhni 
otroci kot tudi njihovi starši. Celo nekaj najstnikov 
se je na široko smejalo. Čarodej si je izbral nekaj 
malih asistentov, ki so mu pomagali čarati. Nagra-
dil jih je z baloni, iz katerih jim je naredil klobuke, 
meč, rože in živali. Otroci so se prireditve udeležili v 
velikem številu, saj je bilo obiskovalcev več kot 50. 
Predstava je bila zabavna in zelo dobro izvedena. 

Pia Delalut

Čarodej Toni

Čarodej Toni med enim izmed trikov

Kultura
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Kmalu v začetku leta nas je močno užalostila 
novica, da je umrl dolgoletni godeški mežnar Peter 
Bertoncelj, ki kljub izjemni telesni kondiciji ni 
bil kos nekajletni zahrbtni bolezni. V zahvalo za 
vse njegovo delo in skrb za godeško cerkev je v 
tokratnih Dobravah v celoti objavljen tudi pogrebni 
nagovor.  Šele po njegovem odhodu smo v vsej 
celovitosti spoznali, kako veliko dela je opravil pri 
godeški cerkvi. 

Nekaj sovaščanov smo povprašali, ali bi opravljali 
delo godeškega mežnarja, a se povabilu niso 
odzvali. K temu plemenitemu poslanstvu smo javno 
povabili tudi pri svetih mašah. Zaenkrat še ni bilo 
odziva, zato vas v imenu obeh godeških ključarjev 
vabim, da se odzovete povabilu in božjemu klicu, 
ki ga morda začutite v sebi. Dokler ne najdemo 
stalnega mežnarja, za urejenost godeške cerkve in 
njene okolice skrbiva oba ključarja, Alojz Igličar 
pomaga pri svetih mašah, Danica Bertoncelj pa se 
je kljub težki preizkušnji odločila, da bo s prelepimi 
cvetličnimi aranžmaji še naprej krasila našo cerkev. 

Skrb za pritrkavanje, ki jo je prav tako opravljal 
pokojni Peter, je prevzel Štefan Križaj, ki skupaj z 
drugimi pritrkovalci lepša cerkvena praznovanja. 
Ker se je v zadnjih letih število pritrkovalcev precej 
zmanjšalo, vas vabim, da se jim pridružite. Kar 
pogumno nagovorite Štefana in se jim pridružite v 
turnu oziroma zvoniku.

V cerkvenem letu 20131 je bilo v godeški cerkvi 
darovanih osemnajst (18) svetih maš. Poleg 
ustaljenih in obletnih svetih maš za vaše sorodnike 
in prijatelje je bila junija poročna maša Andreje 
Kunstelj in Nejca Krajnika, marca pogrebna maša 
za Cilko Kunstelj in julija za Angelo Bertoncelj. 
V tem letu so se od nas, poleg že omenjenih Petra 
Bertonclja, Cilke Kunstelj in Angele Bertoncelj, 
poslovili še Ana Časni (december 2012), Mira 
Kavčič (april), Tomaž Sovinc (maj), Andreja Berčič 
(oktober) in Katarina Lukančič (oktober), za katere 
sta bila sveta maša oziroma pogreb v Retečah ali v 
Lipici. Na Florjanovo nedeljo v začetku maja je bila 
gasilska sveta maša za celotno gasilsko poveljstvo 
1  Cerkveno (liturgično) leto se prične s prvo 
adventno nedeljo konec novembra in konča z nedeljo 
Kristusa Kralja vesoljstva.

Škofja Loka. Zbrana sredstva od darovanja (ofra) 
so gasilci namenili za godeško cerkev, za kar se jim 
lepo zahvaljujemo.

V tem letu je bilo pri cerkvi izvedenih nekaj 
vzdrževalnih in drugih del. Maja je zidar Pero iz 
podjetja Obrtnik Škofja Loka na posameznih mestih 
obnovil obzidje (cvinger) okoli cerkve. Jože Rant je 
v spomin na pokojnega mežnarja Petra Bertonclja 
namestil nov bronast zvonček ob zakristiji, starega 
pa predelal za zvonjenje ob povzdigovanju. 

Septembra je Blaž Hafner v celoti zamenjal 
ozvočenje (ojačevalnik, mikrofone in zvočnike), 
kar bo izboljšalo slišanost župnika in bralcev beril. 
Jeseni je Matjaž Krajnik premeril prostor za korom 
in čez zimo bo pripravil načrte za njegovo ureditev, 
ki se je bomo lotili v naslednjih letih. 

Naše občestvo soseska Godešič v letu 2013

Jože Rant ob novem bronastem zvončku

Blaž Hafner in Franc Bertoncelj pri nameščanju 
novega ozvočenja

Življenje na vasi
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V začetku decembra je bila na pobudo Občine 
Škofja Loka ob vhodu v cerkev nameščena 
tabla z osnovnimi informacijami o umetnostno-
zgodovinskem pomenu godeške cerkve. Naj ob tem 
omenim, da je Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, Območna enota Ljubljana, ob 100-letnici 
organiziranega varstva kulturne dediščine v Sloveniji 
pripravil priložnostno razstavo, v okviru katere je 
bilo, kot dober primer strokovnega restavriranja 
cerkva, predstavljeno restavriranje godeške cerkve. 
Razstava je bila na ogled v mnogih slovenskih 
krajih, med drugim tudi novembra v vhodnem 
hodniku Občine Škofja Loka. 

V imenu obeh ključarjev se iskreno zahvaljujem 
vsem, ki skrbite za urejenost našega svetišča in 
lepo bogoslužje. Hvala ženam, ki so pred godeškim 
žegnanjem temeljito očistile cerkev. Zahvala našemu 
župniku Gregorju Dolšaku za predano skrb za naše 

duhovno in versko življenje. Želimo mu, da ga Bog 
še naprej blagoslavlja in mu nakloni obilo zdravja. 

Hvala za vse vaše darove, ki jih darujete ob mašnih 
darovanjih ter »pušicah« in ob drugih priložnostih. 
Hvala tudi za vse vaše molitve za skupno dobro in 
vse dobre misli. 

Naj bo naša cerkev še naprej prijeten ter prijazen 
prostor za bogoslužje in druga druženja, ob katerih 
poglabljamo našo medsebojno povezanost. Naj nam 
naš zavetnik in priprošnjik sveti Miklavž pri Bogu še 
naprej izprosi obilo blagoslova.

Želim vam vesele in blagoslovljene božične prazni-
ke, v novem letu pa obilo zdravja, sreče in notranje-
ga miru.

Aleksander Igličar, 
ključar godeške cerkve

Življenje na vasi

Notranjost godeške cerkve



Dobrave | december 2013     17

Spoštovani,

Žalostno novico o prezgodnjem slovesu s tega sveta 
godeškega mežnarja, dragega Petra Bertonclja, ki mi 
jo je sporočila hčerka Ema, sem prejel na romanju 
po svetih krajih v sveti deželi. Vedel sem, da se 
Peter že dolgo časa bori s težko boleznijo, a žalostno 
sporočilo je bilo vseeno nepričakovano.

Pokojnega Petra Bertonclja je za godeškega 
mežnarja predlagal prejšnji župnik Štefan Pavli, 
saj je od blizu spoznal vso Petrovo skrbnost in 
prizadevnost, ki jo je namenjal obnavljanju godeške 
cerkve v pripravah na praznovanje tisočletnice 
naše vasi. Z župnikom Štefanom sta veliko del 
postorila kar sama, pri večjih delih pa so jima seveda 
pomagali tudi drugi vaščani. S Petrovo skrbjo za 
godeško cerkev sem se bližje seznanil pred petimi 
leti, ko se je pričelo restavriranje oltarjev in fresk. 
Takoj je bil pripravljen za vsakovrstno pomoč. 
Ko smo bili včasih z restavratorji dogovorjeni za 
izvedbo kakšnih del in je prišlo do zamika, je že 
po nekaj dneh poklical in se zanimal, kaj je narobe 
in kdaj bodo prišli. Z ženo Danico, ki z izrednim 
občutkom krasi cerkev, sta skrbela, da je bila le-ta 
vedno lepo očiščena, okoli nje pa posajene rože 
ter pokošena trava. V času restavriranja sta imela s 
čiščenjem cerkve še več dela, a za svete maše nas 

je cerkev vedno pričakala lepa in okrašena. Vseh 
manjših, a nujnih del niti nismo opazili, so se pa 
jasno pokazala v zadnjih dveh letih, ko je Petra 
pri delu vedno bolj omejevala njegova bolezen. 
Peter je bil dolga leta tudi pritrkovalec in je skrbel 
za pritrkavanje, saj je poklical može in fante 
pritrkovalce, ki so se radi odzvali njegovemu klicu. 

Dragi Peter! Za vse tvoje delo in skrb za urejenost 
naše godeške cerkve svetega Miklavža se ti v 
imenu vseh vaščanov in s svojem imenu kot ključar 
godeške cerkve iskreno in globoko zahvaljujem. 
Naj te dobri in usmiljeni Bog za vsa tvoja dobra 
dela obilno blagoslovi in te čim prej pridruži 
svetnikom ter drugim pokojnim v nebesih. S svojim 
življenjem in delom si bil neizmeren zgled mlajšim 
generacijam. Kljub družinskim obveznostim in 
ljubezni do športa, ki si mu namenil veliko časa, si 
vedno našel čas tudi za cerkvene potrebe. Nikoli nisi 
vprašal zakaj, temveč si se v svoji globoki veri takoj 
odzval božjemu klicu, ki si ga začutil v sebi.

Zelo rad bi se od tebe poslovil osebno, toda božja 
previdnost je hotela drugače. A ne glede na fizično 
oddaljenost smo bili ves čas povezani v mislih 
in molitvi. Včeraj je koprski škof Jurij Bizjak ob 
somaševanju drugih župnikov za miren pokoj tvoje 
duše daroval sveto mašo pred votlino svetega Antona 
Puščavnika v Egiptu. 

Ženi Danici in sinovoma Urošu in Roku z družinama 
z ženo Mileno izrekava iskreno in globoko sožalje 
ter sočutje. Naj vas v teh težkih trenutkih bodri 
misel, da ste imeli ob sebi izjemnega moža in očeta, 
ki je poleg ljubezni do vas in skrbi za dom skrbel 
tudi za našo cerkev. Vsa njegova ljubezen in dobra 
dela bodo za vedno ostali v naših srcih, mislih in 
molitvah. 

Aleksander Igličar, 
ključar podružnične cerkve svetega Miklavža na 

Godešiču

(napisano v kraju Ein Sukhna ob Rdečem morju, 
Egipt, 20. februarja 2013; na pogrebu prebrala 
hčerka Ema Igličar)

Življenje na vasi

Pogrebni nagovor ob smrti Petra Bertonclja
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Na Godešiču je 17 otrok, ki se dnevno vozijo v šolo 
v Reteče. Do lanskega leta so bili prevozi urejeni 
idealno, in sicer tako, da je mali avtobus na Godešiču 
ustavil na obeh straneh glavne ceste, potem pa 
nadaljeval pot proti Retečam čez »Matajovce« in 
je spotoma pobral še par otrok s tistega konca. Po 
pouku se je vračal po isti poti. Večina otrok se je 
redno vozila z avtobusom. Toda bilo je prelepo, da bi 
trajalo – linijo so ukinili in zdaj pametujejo.

Na Občini so se odločili oziroma so pozabili na 
Godešane in linije Godešič–Reteče sploh niso dali 
v razpis, ko so se dogovarjali z Alpetourjem. Ko 
so ugotovili, da so naredili napako, je bila pogodba 
s prevoznikom že podpisana. Alpetour je šel 
pozabljivim uradnikom toliko na roko, da z velikim 
avtobusom spotoma ustavlja na Godešiču, ko gre po 
Retečane, ki jih pelje na Trato. 14 otrok je doma na 
drugi strani, kot je avtobusna postaja, zato bi morali 
dnevno hoditi čez glavno cesto Šk. Loka–Ljubljana. 
To so otroci od prvega do petega razreda, ki so še 
premajhni, da bi brez spremstva dnevno prečkali 
cesto. Starši smo tako večinoma sami vozili otroke 
v Reteče, veliki avtobus pa je zjutraj v dveh vožnjah 
skupaj vozil od 3 do 5 otrok iz višjih razredov. 
Vozil se je praktično prazen. Še posebej v slabem 
položaju so otroci, ki so včasih vstopali »pri Jekcu«. 
Zdaj imajo skoraj bližje do šole kot do postaje, do 
katere nimajo pločnika. Prehod za pešce pa je tudi 
nedokončan, jeseni stojiš v luži, pozimi v snegu. 
Otrok do šole ne zapelje, saj potem nima kje obrniti, 
sploh pozimi v snegu. Po pouku morajo šolarji 
vozači v Retečah prečkati železnico in cesto, da 
pridejo do avtobusne postaje za domov, kljub temu 
da so pred nedavnim uredili »postajališče« pred šolo 
– plod dnevne politike. 

Vse naštete težave bi izginile v trenutku, če bi 
namesto dveh voženj velikih avtobusov naročili 
eno vožnjo z malim avtobusom. Mali avtobus bi 
brez težav vozil po stari liniji, pobral bi otroke 
z vseh koncev vasi in jih odložil pred šolo. 
Nobenemu vozaču ne bi bilo treba prečkati ne ceste 
ne železnice in avtobus v Retečah ne bi obračal 
v semaforiziranem križišču. Pri tem predlogu 
vztrajam, ker je enostavno rešljiv, zelo pa bi se 
povečala tudi varnost otrok.

V tem primeru pa se pojavijo težave z denarjem: 
dobrih 1.000 evrov na mesec. Na Občini so takoj 
za to, vendar le v primeru, da se ta strošek prevali 
na Krajevno skupnost, starše ali pa kakšnega 
dobrotnika. Ukinili so nam dobro urejen prevoz, 
izumljajo neprimerne rešitve in pričakujejo, da se 
bomo starši sprijaznili. Vztrajajo pri svojem: veliki 
avtobus in pika. Raje posekajo drevo, narišejo novo 
postajo na parkirišče od bifeja in krožijo po vasi z 
avtobusom v nasprotni smeri. Pričakujem, da bo 
naslednji ukrep vožnja v »rikverc« do Reteč, saj 
avtobus ne more nikjer obrniti ...

Starši šolarjev vozačev, če želite, da se vaši 
otroci vozijo v šolo z avtobusom z vseh koncev 
Godešiča in pri tem ne »skačejo« po glavni cesti po 
nepotrebnem, potem je najprimernejša rešitev mali 
avtobus in stara linija, po kateri je vsa leta vozil g. 
Rudi Železnik.

Predstavniki Občine, šole, KS, policije, strokovnjaki 
za varnost v prometu (pa še nekaj strokovnjakov za 
nabiranje ur) smo imeli v zadnjem letu že cel kup 
sestankov. Na teh sestankih opaziš, kako najvišji 
po funkciji obvlada preigravanje z besedami, ostali, 
ki so po položaju pod njim, pa modro molčijo in 
avtomatsko prikimavajo. S kimanjem verjetno 
svojemu nadrejenemu pritrjujejo, da jim je delo všeč 
in da bi še radi obdržali službo.

Naši birokrati probleme raje rešujejo s sestanki, 
študijami, članki, zgibankami in »nakladanjem« ob 
raznih dnevih varnosti, ko pa starši želimo samo to, 
da naši otroci ne bi po nepotrebnem dvakrat na dan 
hodili po cesti, je to nerešljiv problem. Pravijo, da 
ni nikjer dokazano, da je ta cesta nevarna. Pravijo, 
da nimajo denarja. Ali ste vedeli, da cesto na Lubnik 
pometajo strojno? Za kolesarje!

Jure Križaj

Hočemo mali avtobus in staro linijo!

Življenje na vasi
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V letošnjem šolskem letu je v naši skupini precej 
sprememb. V skupini je 19 otrok, starih od 3 do 6 let; 
od lanskega leta je ostalo v skupini le 7 otrok, ostali 
pa so premeščeni iz drugih enot Vrtca Škofja Loka 
ali pa so obiskovali vrtec drugje, in le en otrok je v 
letošnjem šolskem letu prvič v vrtcu. V skupini je 11 
deklic in 9 dečkov. 

Vizija našega oddelka je prepoznavanje in izražanje 
čustev, razvijanje pozitivne samopodobe, načina 
sporočanja in komunikacije med otroki, otrokom 
in strokovnimi delavci, reševanje problemov in 
konfliktnih situacij ter sprejemanje različnosti. 

Vključeni bomo v naslednje projekte:

• Ekologija in ekološka vzgoja, kjer bomo 
raziskovali vodo v različnih pojavnih oblikah, 
spoznavali pomen vode za človekovo življenje, 
varčevali z vodo, spoznavali in raziskovali travo 
in roso. 

• Turizem in vrtec – z igro do prvih turističnih 
korakov, kjer je rdeča nit V naravo za zabavo. S 
sodelovanjem pri projektu bomo nabirali znanje in 
izkušnje za premišljeno odkrivanje in spoznavanje 
domačega kraja. Skrbeli bomo za čim več 
neposrednega opazovanja in živih stikov z ljudmi. 
Na ta način bodo imeli otroci različne priložnosti 
za čutno doživljanje in odkrivanje tako bližnjega 
okolja vrtca, bližnjih voda, travnikov, gozdov in 
živali. Vsako naše raziskovanje pa bomo skušali 
popestriti, tako da bo zabavno. Pripravili bomo 
zabavni kviz v naravi, piknik, igre brez meja, 
iskanje skritega zaklada …

• Mali sonček, kjer bodo otroci na igriv način 
zaznavali svoje telo, preizkušali, kaj zmorejo, 
doživljali veselje in ponos ob razvijanju 
sposobnosti, spretnosti in ob doseženem uspehu. 
Gibanje otroku daje občutek ugodja, varnosti, 
veselja in dobrega počutja.

• Prijateljujemo s slikanico, kjer želimo spodbujati 
branje knjig tudi doma, saj je knjiga tista, ki 
otroka popelje v svet domišljije, kreativnosti 
in ustvarjalnosti, ga uči vztrajati, ga spodbuja k 
radovednosti, mu širi obzorja in bogati njegovo 
besedišče.

Igra je za otroka izrednega pomena, saj ga vsestransko 
razvija, uči se mišljenja, rešuje probleme, s katerimi 
se srečuje. V igri otrok tudi ustvarja in s tem razvija 
svoje ustvarjalne sposobnosti, spoznava sovrstnike, 
uči se soočanja z drugimi ljudmi, uči se strpnosti, 
komunikacije, dogovarjanja, obzirnosti in pridobiva 
občutek za sodelovanje. V mesecu januarju bomo v 
okviru projekta Mesec brez igrač otroke spodbujali 
k aktivnemu učenju. V sodelovanju s starši, ki nam 
pomagajo s prinašanjem različnega materiala, bodo 
otroci raziskovali, odkrivali in izdelovali igrače 
in reševali različne probleme iz nestrukturiranega 
materiala. 

Otrok je srečen, če lahko svoje veselje ob igri deli še 
z drugimi.

Brez igre ni srečnega otroštva.
Igrajmo se z otrokom.

Igra ga pomirja in osrečuje, mu širi spoznavna 
obzorja.

KDOR SE IGRI POSVEČA, SE IZ DNEVA V DAN 
VEČA.

V letošnjem letu se bomo trudili, da se bodo otroci 
v vrtcu dobro počutili, da jim bomo omogočali 
različne izzive za ustvarjanje, gibanje, petje, ples in 
raziskovanje preko igre. 

Strokovne delavke v oddelku:
Jana Podobnik Kožić, vzgojiteljica - vodja oddelka
Tatjana Tratnik, pomočnica vzgojiteljice
Alenka Lenna Bertoncelj, pomočnica vzgojiteljice

Pripravila:
Jana Podobnik Kožić

Vrtec Škofja Loka, oddelek v Retečah, skupina Tinka Tonka

Mladi
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Izdelki najmlajših

Mladi
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Podružnična šola stoji sredi Reteč. Zjutraj se začne 
prebujati ob pol sedmih, ko vanjo vstopijo prvi učenci 
in otroci iz vrtca. In potem diha in poka in včasih 
stoka in se smeji …, saj v njej se marsikaj godi …

Letos je za šolo, vse njene učence in zaposlene 
posebno leto. Mineva namreč 120 let, odkar se je v 
Retečah pričel pouk. Svojih prvih 50 let pa to leto 
praznuje tudi matična šola, OŠ Cvetka Golarja, katere 
del je naša podružnica. 

Priprave na praznovanje so se vrstile skozi celo 
leto. Lotili smo se projektne naloge, v katerih smo 
raziskovali preteklost šole. Spoznavali smo tudi 
stavbe, kjer je včasih potekal pouk, spoznavali smo 
se z načinom poučevanja v tistih časih. Učencem in 
staršem smo predstavili pouk, kakršnega so imeli pred 
drugo svetovno vojno. Za učence je bila to zanimiva 
izkušnja, saj so ugotavljali, da se je pouk v preteklosti 
močno razlikoval od današnjega. 

Ponovno smo obudili spomine na stare čase, saj 
smo na to tematiko pripravili lanski novoletni 
sejem. Kulturni program je povezoval preteklost in 

sedanjost. Voščilnice smo okrasili s starimi motivi, ki 
so bili včasih priljubljeni in so prinašali srečo. 

V aprilu smo izvedli delavnice za učence in starše. V 
urnik smo vključili šolske predmete, ki  jih že zdavnaj 
ni več na urnikih. Preizkusili smo se torej v lepopisju, 
zeliščarstvu, ročnih delih in se zabavali ob igrah, 
kakršne so se včasih igrali pred poukom in po njem. 

Za zaključek praznovanja pa smo pripravili prireditev, 
na kateri so sodelovali sedanji in bivši učenci 
podružnične šole. V posebno zadovoljstvo nam je 
bilo, da smo kulturno prireditev pripravili skupaj 
s kulturnim društvom in krajevno skupnostjo. Tako 
smo na odru združili generacije – preteklost je podala 
roko sedanjosti.

… in tako se hitro zgodi, da se konča dan in mesec in 
leto … in svet se okrog zavrti, naša šola pa stoji in se 
še naprej otrok veseli. 

Majda Ovsenek, 
vodja podružnične šole

50. obletnica OŠ Cvetka Golarja in 120 let šolstva v Retečah

Izdelki šolarjev

Mladi
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Z ATIJEM SVA ŠLA NA ŠMARNO GORO. S SEBOJ SVA VZELA 
STEKLENICO VODE 

POT NA ŠMARNO GORO JE BILA ČUDOVITA. KO SVA 
PRIŠLA DO TRAVNIKA, SVA OPAZILA OVCE

NA VRHU SVA POZVONILA Z ZVONCEM, KI IZPOLNI ŽELJE. 
Z VRHA ŠMARNE GORE JE BIL LEP POGLEDA NA OKOLICO 
IN LJUBLJANO.

NAJBOLJŠI PA JE BIL JABOLČNI ZAVITEK.

ARNE KOMATAR 1.R

Mladi
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Gasilci
Gasilci hitijo,
nič se ne bojijo,
ko požare gasijo.

Hiša gori,
požar se širi,
pokliči 112 ali 3.

Sirena tuli čez vas,
sliši se jo tudi do nas.

Hiša pogašena,
vas je rešena, 
srečni smo vsi.

Patrik Potočnik in
Oskar Starman 5.R

Jutro
Ko v jutru me 
sončni žarki zbudijo, 
ptički že veselo 
povsod žvrgolijo.

Ko sonce vzhaja, 
na nebu prelep 
jutranjo zarjo ustvarja.

Takrat vse živali 
se prebude, 
potoki zažubore, 
listki dreves 
v vetru šumijo, 
reke šumljajo, 
slapovi igrajo.

Tako jutranja pesem 
veselo buči, 
ob njenih zvokih 
veseli smo vsi.
Pozimi pa v jutru 
se še prelep zaklad naredi, 
ko se tisoče sneženih 
kristalčkov v soncu blešči.

Aina Novinc 4.R

Mavrica
Sonce sije,
dežek lije,
pride mavrica
in se smehlja,
s svojim lepim lokom
pa nam okrasi pol neba.

Tam na drugi strani,
Je mavrični zaklad.
Kdo gre z mano tja,
kjer se mavrica konča?

Povsod se sliši smeh,
Ko na mavrici sedim,
Z metuljčki se igram
In z oblački se lovim.

Takoj potem
se kot po toboganu
po njej spustim,
Da do mavričnega zaklada
hitreje prihitim.

Takrat pa
Dežek neha,
Izgine mavrica,
Jaz pa »štrbunk«
Padem zdaj na tla.

Adja Novinc 4.R

Mladi
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Jutro
Jutro je dan,
ko sem še zelo zaspan.

Ob sedmih se zbudim,
v šolo odhitim,
učiteljico pozdravim
in se za pouk pripravim.

Z jutrom se dan začne,
vendar to še ni vse.

Pravijo, da se po jutru dan pozna,
zato sem zjutraj dobre volje kar se da.
Sladke sanje so odšle,
čakajo me nove dogodivščine.

Luka Križaj 4.R

Šola v naravi v Pineti pri Novigradu
V ponedeljek, 9.9.2013, smo ob 7.30 z avtobusom šli v Pineto pri Novigradu, da se še bolje naučimo plavati 
in da spoznamo morski in obmorksi svet.

Prispeli smo okrog 11.00 ure. Namestili smo se v sobe in razpakirali kovčke. Vsak je postlal svojo posteljo. 
Potem smo odšli na kosilo. Sledil je počitek in nato plavanje. Ko smo končali s plavanjem, smo imeli 
športne igre. Ta dan smo imeli bowling. Po igrah smo imeli večerjo in po njej ples. V torek je bil poseben 
dan. Na urniku je bil izlet z ladjico. Zjutraj smo imeli kratko telovadbo, po njej pa zajtrk. Na plavanju smo 
osvajali že delfine. Jaz sem dobila modrega. Šli smo na kosilo. Po njem je bila še ena ura plavanja, potem pa 
izlet z ladjico. Peš smo šli do Novigrada, od koder smo se odpravili na izlet do Poreča in nazaj.
Videli smo tudi delfine. Ko smo prišli z ladjice, smo imeli še toliko časa, da si kupimo spominke. Potem 
smo se odpravili nazaj v naš počitniški dom. Preoblekli smo se in zaspali. V sredo je padal dež, zato dopol-
dan nismo imeli plavanja. Sreda je bil čisto normalen dan, tako kot ostali. Popoldan sem dobila bronastega 
delfina. Zvečer smo imeli kviz. Četrtek je bil navaden dan, razen tega, da sem osvojila srebrnega delfina in 
da smo zvečer imeli predstavitev plavalnih skupin. Vsaka skupina je imela svoje ime. Moja se je imenovala 
Prevalčki. Učila me je prijazna učiteljica Monika. V petek je bil lep sončen dan. Potekal je po ustaljenem 
urniku. Najbolj sem se razveselila dveh razglednic od moje družine. Vsi smo bili v velikih pričakovanjih 
večera. Imeli smo pižama party. Bili smo tudi najbolj športen razred na enajsti Pinestejadi. Dobili smo prak-
tične in sladke nagrade. Ta večer smo tudi plesali in rajali. V soboto smo imeli spremenjen urnik. Plavanje 
smo imeli samo še dopoldan, saj smo se po kosilu odpravili domov.

Bilo mi je zelo všeč. Najbolj pa mi bo v spominu ostala zelo prijazna učiteljica plavanja Monika in izlet z 
ladjico, saj smo videli delfine. Mislim, da smo bili zelo pridni in da učiteljice niso imele veliko dela z nami.

Nika Bobnar, 5. R

Predstavitev programa Jumicar
V torek, 24.9.2013, smo se zbrali pred šolo. Avtobus nas je odpeljal 
v šolo na Trati. Udeležili smo se predavanja, z namenom, da se 
naučimo pravilno vesti v prometu.

Najprej smo šli v predavalnico. Gospod Zmago nam je povedal, 
kako se je potrebno vesti v prometu. Učili smo se, kako se pravilno 
hodi čez cesto. Povedal nam je, da moramo biti na cesti vidni in 
previdni. Po predavanju nas je gospod Zmago odpeljal na igrišče. 
Tam je bil postavljen poligon za vožnjo z avtomobili. Razdelil nas je 
v tri skupine po pet. Vozili smo lahko džipe ali navadne avtomobile. 
Vozila sem rdeč avto podoben formuli. Pri vožnji smo morali 
upoštevati prometne znake. Poligon je bil kot prava cesta. Na njem je 
bil semafor, stop znak, znak za obvezno smer, prepoved vožnje.

Pri vožnji smo ugotovili, da mora biti voznik zelo previden. 
Previdnost vseh udeležencev v prometu je pogoj za čim manj 
prometnih nesreč. Na koncu smo dobili še vsak svoje vozniško 
dovoljenje. Naučili smo se veliko novega.

Sara Gartner, 5.R

Mladi
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Moje jesenske počitnice

Počitnice so se začele umirjeno. V soboto, 26.10.2013, smo imeli obletno mašo za mojo mamo Miro. 
Zvečer sva bila s sestro Pio sama doma, ker sta odšla mami in oči na koncert. Prve dni tedna sta bila starša 
dopoldne v službi, jaz in sestra pa sva spala kolikor časa sva hotela.
V četrtek sem imel z očetom priprave na noč čarovnic. Stanovanje sem okrasil s pajkovimi mrežami, bu-
čami iz papirja in z netopirji. Z mami sva odšla v Bitnje po buče. Ostale so samo še majhne, zato sva jih 
kupila šest. Doma sem jih postavil pod drevo, na katerega sva prej z očijem postavila čarovnico. Zvečer sem 
odšel k mojemu sošolcu Patriku. Skupaj smo odšli v Pevno, kjer smo tudi prespali.
V petek smo s starši šli na pokopališče, kjer smo se spomnili vseh umrlih sorodnikov in prijateljev. V soboto 
je deževalo, zato smo bili kar doma. Odprl sem šolsko torbo in se pripravil za ponedeljek. In že je bila tu 
nedelja, zadnji dan pred koncem počitnic. Ta dan smo imeli doma tekmovanje v Wii-ju.

Počitnice so prehitro minile.

Oskar Starman 5.R

Prvič na letalu
Kot predšolski otrok sem bil velikokrat na letališču. Ati je pogosto šel na službeno pot z letalom. Tako sem 
si tudi jaz želel potovati z njim.

Ko sem bil star pet let in pol, smo se z družino odločili, da pojdemo v München. Moja sestra in oče sta naju 
z mami odložila na letališču Brnik. Tam sva se z mami vkrcala na letalo. Ko se je letalo dvignilo od tal, sem 
veselo vzkliknil: »V zraku smo! V zraku smo, juhu!« Pred nama je bila dolga vožnja v München. Iz letala 
sem videl avtomobile, traktorje, kamione in avtobuse velike kot igrače. Opazil sem tudi avtomobil, v kate-
rem sta bila sestra in oče. Večino časa smo leteli v oblaku. Dobili smo malico, kjer je bila zraven tudi voda, 
zapakirana kot jogurt v lončku. Odprl sem jo in se cel polil. Ker sem bil čisto moker, sem se moral sleči in 
obleči mamino jopico. Vse moje obleke so namreč potovale v München v avtu. Z mami sva pristala istočas-
no kot sta sestra in oče pripotovala z avtom. Še tisti dan sem spoznal dedijevega prijatelja Heinta. Tudi on je 
dober fotograf. 

Zanimivo je bilo leteti z letalom in spoznati dogajanje na letališču.

Patrik Potočnik 5.r

Mladi
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Leto 2013 smo preživeli delovno in tudi zelo stresno. 
Zopet smo investirali v športni park Na produ, kjer 
smo na južnem delu položili cca. 100 m drenažnih 
cevi in izkopali dve ponikovalnici ter postavili dva 
dodatna stebra za razsvetljavo na igrišču z umetno 
travo.  

Na športnem področju nismo bili uspešni, saj so 
kljub zavzetemu delu kar štiri ekipe izpadle v nižji 
rang tekmovanja, za kar so različni vzroki. Smo 
pa lahko veseli množičnosti v naši nogometni šoli, 
ki jo vodimo skupaj s sosednjima nogometnima 
društvoma Ločan in Polet, kar nam 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. 

Aktivnosti v ŠD Kondor so poleg nogometa še 
vztrajnostni športi, kot so tek, kolesarjenje in 
kajakaštvo, o katerih bomo nekaj besed napisali v 
nadaljevanju oziroma v posebnem prispevku o teku 
na Osolnik ter o namiznem tenisu, o katerem piše 
Janez Starman.    

 
Teki, veslanje in triatlon

Tekaških prireditev so se v letošnjem letu, razen na 
Osolniku, udeleževali le družina Bertoncelj in Ana 
Hafner, ki sicer živi Na Logu, vendar tekmuje za ŠD 
Kondor. Večino tekov so odtekli na tekmah, ki se 
točkujejo za gorenjski pokal. V kategorij dečkov in 
deklic, starih od 10 do 11 let, sta Matic Bertoncelj 
in Ana Hafner obvladovala konkurenco, saj sta oba 
skupno zmagala, na posameznih tekmah pa je Ana 
trikrat zmagala in bila enkrat druga, Matic je dvakrat 
slavil, dvakrat pa je moral čestitati tekmecu. Zelo 
pohvalno za Matica, saj je potrebno poudariti, da 
je tudi član zelo uspešne nogometne ekipe U13. 
Uspešna je bila tudi Matičeva sestra Maša, ki je 
bila skupno tretja, na tekmah je enkrat zmagala, 
bila trikrat druga in enkrat tretja. Uroš Bertoncelj je 
tekmoval nekoliko manj kot v pretekli sezoni, kljub 
temu pa je bil najboljši v svoji starostni skupini. 
Nanizal je pet zmag in bil enkrat drugi. 

Letošnjo kolesarsko sezono so člani kluba preživeli 
dokaj mirno. Tekem se niso udeleževali v velikem 
številu, bilo je le nekaj posameznih udeležb na 
maratonu Franja, maratonu Alpe in vzponu na 
Krvavec, vendar brez večjih uspehov. Jeseni so 
se Marko Bečan, Jože Hafner in Iztok Avguštin 
udeležili MTB maratona v Škofji Loki. Odpeljali 
so 57 km s 1.800 m višinske razlike. Najboljši 
je bil Marko, ki je Jožeta prehitel v zadnjih petih 
kilometrih. Jože je zmagal pri starejših veteranih, 
za njim se je na drugo mesto uvrstil Iztok, v mlajši 
kategoriji veteranov pa je Marko osvojil nehvaležno 
četrto mesto.

 V letošnjem letu smo zopet oživili godeško 
kolesarsko rundo, ki se jo je udeleževalo od štiri 
do devet kolesarjev. Opravili so šest rund in 
prekolesarili vse okoliške hribe. Runda je bila 
največkrat v dolžini med 50 in 70 km s približno 800 
m višinske razlike.

Letošnje leto sta se Jože Hafner in Janez Križaj 
udeležila kar nekaj tekmovanj v kajaku, na katerih 
sta bila dokaj uspešna. Jože se je jeseni udeležil treh 
tekem, na vseh treh pa je stal na odru za zmagovalce. 
Na bohinjskem mednarodnem maratonu je premagal 
vse veterane, Janez je bil tretji v kategoriji pod 
50 let. Na regati okrog Kostanjevice na Krki je 
Jože moral priznati premoč petim kajakašem v 
skupni konkurenci, od njega sta bila dva boljša 
tudi pri veteranih. Na ljubljanskem mednarodnem 
kajakaškem maratonu, ki se je odvijal dan pred 
tekaškim, je Jože zasedel skupno osmo mesto in 
zopet tretje pri veteranih.

Šport na vasi

Šport
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Udeležba na triatlonu jeklenih v Bohinju je bila 
tokrat s strani članov ŠD Kondor nekoliko slabša, 
saj se ga je udeležilo le šest članov, pa tudi rezultati 
niso bili primerljivi s prejšnjimi leti. Najbolje se 
je skupno uvrstil Uroš Bertoncelj, in sicer na 11. 
mesto, Jože Hafner je bil 28., Marko Bečan 30., 
Iztok Avguštin mesto za njim, Janez Križaj je bil 48. 
in je za devet mest prehitel svojega brata Štefana. V 
posameznih kategorijah niso uspeli priti med prve 
tri, saj so bili Uroš, Jože in Marko na 4. mestih, 
Iztok je iztržil 5. mesto, Janez je bil 8. in Štefan 11. v 
kategoriji do 45 let. 

Izpad članske nogometne ekipe iz 1. GNL

Sezone 2012/13 se ne bomo spominjali z veseljem, 
saj je članska ekipa izpadla iz prve gorenjske lige. 
Ekipa je bila že po jesenskem delu na mestu, ki vodi 
v nižji rang tekmovanja, vendar smo si zastavili 
cilj, da se skušamo obdržati v ligi. Treninge 
so nogometaši začeli kmalu po novem letu, 
trenirali so trikrat tedensko, konec tedna pa so 
odigrali veliko prijateljskih tekem. Iz Kamnika 
smo dobili par dobrih igralcev, ki naj bi ekipo 
dvignili. 
Ker je bila zima zelo dolga, se je uvodno kolo 
zamaknilo za 14 dni, kar naši ekipi ni šlo na 
roke, saj so bili konec marca bolje pripravljeni 
kot ostali. To so dokazali tudi z začetnimi 
rezultati, saj so v prvih štirih krogih iztržili dve 
zmagi in dva remija proti ekipam z vrha lestvice, 
potem pa je nastopilo obdobje krize, saj smo v 
naslednjih sedmih kolih uspeli le enkrat zmagati in 

remizirati. Z 21 točkami smo imeli sicer štiri manj 
kot ekipa pred nami, še vedno pa velik točkovni zbir 
za izpad v zadnjih letih.
 
Jesenski del smo v 2. GNL začeli solidno z remijem 
z DLN, potem je sledila velika zmaga v gosteh pri 
sosedu Poletu in domača zmaga proti Podbrezjam, 
nato pa je v ligaških nastopih zopet nastopila 
kriza, saj smo remizirali s Preddvorom v gosteh ter 
izgubili gostujočo tekmo proti DLN. Polet nam je z 
visoko zmago na Godešiču vrnil za poraz z začetka 
sezone. Zaradi tega poraza smo se razšli s trenerjem 
Čazimom Šabotičem. Na gostovanju smo premagali 
vodilno ekipo Podbrezje, potem pa je zopet sledil 
hladen tuš doma, saj so nas premagali nogometaši 
Preddvora. V zadnjem kolu je na Godešiču zopet 
padel vodilni DLN, in sicer z visoko zmago in 
odlično igro. Vodilne ekipe so po točkah zelo 
izenačene in šele spomladanski del bo dal novega 
udeleženca prve lige.

Kot sem omenil že v uvodu, zelo dobro dela 
škofjeloška nogometna šola, saj smo pri večini 
ekip v vrhu lestvice, ekipa kadetov U17, ki jo vodi 

Tadej Avguštin, pa je celo vodilna. Trenutno 
je v nogometni šoli preko 250 mladih 
nogometašev, ki pridno trenirajo in si nabirajo 
izkušnje. Za ponoven vzpon nogometa v 
Škofji Loki je zagotovo zaslužen tudi ŠD 
Kondor, saj premoremo soliden objekt za 
treninge, kar s pridom izkoriščajo vse ekipe. 
To so potrdili tudi v Športni zvezi Škofja 
Loka, saj je Jože Hafner za delo v športu dobil 
najvišje priznanje – zlato plaketo. 

Šport
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Investicijska dela v športnem nogometnem 
parku 

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 m, kar zadostuje za treninge vseh ekip, 
uradno pa lahko tekme na tem igrišču igrajo ekipe 
nogometašev do starosti 13 let. V letu 2012 smo 
razširili igrišče za približno 6 m, z dimenzijami 
64×100 m pa lahko igramo tudi tekme slovenskih 
lig. Postavili smo tudi tendo pred garderobni objekt 
in navrtali luknje za boljše odvodnjavanje vode z 
igrišča.

Dodatne luknje za odvodnjavanje so sicer izboljšale 
odvajanje vode, vendar je na jugozahodnem delu 
igrišča ob večjih deževjih še vedno zastajala voda, 
kar je uničevalo travnato rušo. Po koncu spomladan-
skega dela sezone smo se o ureditvi tega problema 
dogovorili s podjetjem Piranja. Delavci so izkopali 
dva jaška za drenažne cevi v skupni dolžini 110 m. 
Cevi so zasuli s peskom granulacije 16–32 mm in ju 
prekrili s prstjo, na katero je podjetje TRG – Travna 
ruša Gregorc z Brnika položilo travnato rušo. 

Voda iz drenažnih cevi se izteka v dva zbirna poni-
kovalna jaška iz navrtanih cevi, premera 100 cm in 
globine 2,5 m. Ob obilnejših padavinah se je izkaza-
lo, da voda hitreje odteče. 
Podjetje TRG je poleg travne ruše nad drenažnimi 
cevni položilo še okrog 130 m2 travne ruše na 
najbolj kritična mesta igrišča, poleg tega pa je 
s posebnim sejalcem posejalo še 700 kg semen 
kvalitetne športne trave. Kljub temu da je bilo 
letošnje poletje zelo sušno, smo z rednim zalivanjem 
uspeli pripraviti odlično zelenico, na kateri so naši 
nogometaši lahko uživali med igro. Še vedno pa 
je nekaj neravnin, ki jih bomo v prihodnje skušali 
odpraviti. Strošek polaganja trave in sejanja semen 
je bil 2.500,00 €, polaganje drenažnih cevi skupaj 
s ponikovalnicama pa cca. 4.000,00 €. Poleg tega 
smo na igrišče raztrosili 15 t kremenčevega peska, 
katerega naloga je, da izboljšuje sestavo humusa 
in odvodnjavanje ter zmanjšuje blatnost igrišča ob 
padavinah.

Ob igrišču smo namestili 20 transparentov dimenzij 
5×1,5 m, ki služijo v oglaševalske namene in hkrati 
predstavljajo tudi ograjo, s pomočjo katere se zadrži 
preko 80 % vseh žog, ki  jih igralci brcnejo z igrišča. 
Nekaj mest nam je še ostalo, a jih bomo zapolnili v 
začetku prihajajoče sezone. 
 
Na igrišču z umetno travo se je izkazalo, da 
razsvetljava daje premalo svetlobe, predvsem pa je 
bil v težavah vratar, saj so mu luči svetile direktno v 
oči. Zato smo se odločili, da dva stebra prestavimo 

Drenažne cevi na igrišču Urejanje travne površine

Šport
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in postavimo dva dodatna stebra, s čimer smo 
svetlobo porazdelili bolj enakomerno, namestili pa 
smo tudi štiri dodatne reflektorje. 
Osvetljenost je sedaj mnogo boljša in zagotavlja 
dobro vidljivost na vseh igralnih mestih. Stroški 
zemeljskih del so bili približno 3.500 €, strošek 
stebrov, kablov, dodatnih reflektorjev in montaže pa 
6.500 €. Celotne investicije za leto 2013 so znašale 
19.500 €.

Poleg investicij smo v letošnjem letu uspeli vrniti 
tudi dolg v višini 5.000 €, ki nam je ostal še iz 
leta 2011. ŠD Kondor je tako brez dolgov, smo 
pa porabili del investicijskih sredstev, ki so bila 
namenjena ŠD Polet in tako se jim bomo morali v 
naslednjem letu odpovedati v enaki višini. 

Kot sem že omenil, tudi načrtov za naslednja leta še 
ni zmanjkalo. Nove investicije bodo zopet usmerjene 
predvsem v izboljšanje travnate površine velikega 
igrišča. Neravnine na igrišču bomo zasuli s primerno 
zemljo, zasejali bomo travo, po potrebi bomo na 
najbolj kritičnih mestih položili novo travno rušo, že 
pred spomladanskim delom bomo raztrosili cca. 10 
ton kremenčevega peska, ki ga že imamo na zalogi, 

v poletnih mesecih pa bomo vse skupaj še enkrat 
ponovili. Radi bi uredili tudi odvodnjavanje na 
severnem delu igrišča, vendar se o rešitvi še nismo 
odločili. Iz plana preteklega leta pa prenašamo 
ureditev dveh dodatnih garderob na podstrešju 
garderobnega objekta.

Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem članom 
ŠD Kondor Godešič za udarniško pomoč pri vseh 
akcijah na nogometnem igrišču, predvsem pa pri 
čiščenju snega v zimskem času. Brez približno 400 
udarniških ur tega dela ne bi mogli opraviti, saj ga 
enostavno ne bi mogli sfinancirati. 

Prispevek bi končal 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 2014.

dr. Jože Hafner,  
predsednik ŠD Kondor

Šport
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Bogata tradicija namiznega tenisa na Godešiču, 
ki sega v leto 1967, se je tudi s sezono 2012/2013 
uspešno nadaljevala.

V sekciji tekmuje ali se redno rekreira devet igralcev, 
ki že petindvajset let tekmujejo v prvi gorenjski ligi. 
Prej so vsa leta tekmovali v občinski ligi – letos že 
šestinštirideseto sezono, vmes pa tudi v drugi in tretji 
slovenski ligi.

V klubu imamo včlanjena dva igralca iz Ljubljane in 
enega iz Hoste, ostali smo domačini.

OsredotočenI smo predvsem na tekmovanje v prvi 
gorenjski ligi in medobčinski ligi Šk. Loke, kjer 
tekmujejo ekipe iz treh občin: Šk. Loka, Železniki in 
Gorenja vas - Poljane.

V prvi gorenjski ligi smo tudi v sezoni 2012/2013 
med desetimi ekipami osvojili osmo mesto in si 
tako zagotovili obstanek, s tem pa že šestindvajseto 
sezono 2013/2014 začeli v prvi gorenjski ligi, med 
najboljšimi gorenjskimi ekipami.

Boj za obstanek bo tudi letos težak, saj je v ligi 
dovoljeno igrati vsem. Tako smo na Godešiču to 
sezono že videli igrati nekdanje profesionalne 
igralce iz Križ, sedanjega državnega prvaka mlajših 
kategorij – g. Jemca iz Šk. Loke in druge.

V medobčinski ligi Šk. Loke smo sezono 2012/2013 
zaključili na drugem mestu, z enakim številom točk 
kot prvaki, ekipa JALA JALA iz Šk. Loke, kar je 
lep uspeh in težko ponovljiv v sezoni 2013/2014, za 
katero tekmovanja v prvi gorenjski in medobčinski 
ligi Šk. Loke že potekajo.

Vse stroške tekmovanj smo igralci pokrili sami, KS 
Godešič nam prostora za igranje ne zaračunava, za 
kar se jim zahvaljujemo.

Naj se ob tej priložnosti zahvalim vsem igralcem 
za uspešne igre in dobre rezultate ter medsebojno 
prijateljsko sodelovanje, kar je zagotovo ključ za 
tako uspešno dolgo skupno delo.

Veliko članov me sprašuje, zakaj ni bilo občnega 
zbora ŠD Kondor in kaj se dogaja v društvu. Moram 
vas razočarati, da osebno nič ne vem o tem, zato 
prosim, da vsa vprašanja naslovite na predsednika 
društva.

Člani namiznoteniške sekcije smo februarja 
letošnjega leta izgubili enega najdejavnejših članov 
in izredno uspešnega tekmovalca g. Petra Bertonclja, 
pisec tega članka pa predvsem iskrenega prijatelja, 
kar je z besedami težko opisati. Peter, si med nami, 
v naših mislih kot zgled za vse dobro in pošteno. Še 
enkrat hvala za vse.

Praznični božični in novoletni dnevi so tu. Naj bodo 
v teh težkih časih napolnjeni s pozitivno energijo 
in upanjem na boljše čase, ki jih lahko dosežemo 
le s skupnimi močmi in voljo ter zavedanjem, da 
zmoremo.

Pa srečno.

Janez Starman,
vodja namiznoteniške sekcije

Namizni tenis – najstarejša športna dejavnost  v društvu
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Sezona slovenskega pokala v gorskih tekih se 
je tudi letos tradicionalno začela z 22. tekom in 
pohodom na Osolnik. Prvič je potekal v spomin 
na Petra Bertonclja. Tretjič zapored sta v 
absolutni konkurenci zmagala Simon Alič in Lea 
Einfalt, med domačini pa znova Uroš Bertoncelj.

Tek na Osolnik je tek z dolgoletno tradicijo. 
Člani ŠD Kondor na čelu s predsednikom 
Jožetom Hafnerjem so ga 19. maja pripravili že 
dvaindvajsetič, prvič pa je potekal v spomin na Petra 
Bertonclja, sicer tudi prvega zmagovalca tega teka.

Navijači so v tokrat lepem vremenu na vrhu najprej 
pozdravili najboljše v otroških kategorijah, nato 
pa še vse, ki so se pomerili na najdaljši progi s 
štartom na Godešiču in ciljem na vrhu Osolnika. 
Zmagovalec Simon Alič (ŠD Nanos 
Podnanos) je zanjo potreboval 25 
minut in 52 sekund. »Včeraj sem 
tekmoval na Blegošu, tako da nisem 
bil spočit. Ko so se začeli vzponi, sem 
prehitel konkurente in jih držal na 
varni razdalji,« je po tekmi povedal 
Simon Alič, 42-letni tekač iz Vinharij 
v Poljanski dolini. Kot drugi je bil v 
cilju Gašper Bregar (26:34), v boju 
za tretje mesto pa je Bojan Ambrožič 
(27:16) prehitel Domna Zupana 
(27:18) in najhitrejšega mladinca, 
Anžeta Božiča (27:19) – vsi KGT 
Papež. Pri ženskah je Lea Einfalt 
(TK Šmarnogorska naveza) s časom 
32 minut in 17 sekund za 43 sekund 
prehitela Nejo Kršinar (KGT Papež) in 
za več kot dve minuti Andrejo Godec 
(AD Štajerska). »Prišla sem za trening, 
ker je lep dan, čeprav imam po planu 
danes počitek. Vodila sem od štarta do 
cilja, nisem pa tekla na čas,« je v cilju 
pojasnjevala še mladinka Lea Einfalt 
iz Zbilj, sicer v prvi vrsti smučarska 
tekačica. Z zmago na Osolniku si je kar 
sama poklonila darilo za 19. rojstni dan. 

Zanimiv obračun se je obetal tudi v kategoriji 
domačinov. Uroš Bertoncelj je dobil konkurenta v 
Domnu Hafnerju. Ta je bil lani še kolesar Save, letos 
pa se je posvetil treningu atletike in začel trenirati 
pri AK Triglav Kranj. Dobro pripravljenost je pred 
Osolnikom pokazal na tekmah Gorenjskega pokala v 
rekreativnih tekih, v vzponu na Osolnik pa se mu ni 
izšlo povsem po željah. Uroš Bertoncelj je bil hitrejši 
in ostaja najboljši domačin.

 Zmagal je s časom 28 minut in 25 sekund, kar je 
v absolutni konkurenci zadostovalo za 9. mesto. 
Domen je za njim zaostal 35 sekund, tretji najhitrejši 
domačin pa je bil s časom 32:27 Iztok Avguštin. 

Maja Bertoncelj

Tretjič zapored ista zmagovalca Osolnika 

Šport
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Ukrepi za zmanjšanje stroškov ogrevanja v 
stanovanjskih hišah
Energija postaja vse dražja, pri čemer je največji 
skok v zadnjih letih naredilo ekstra lahko kurilno 
olje (ELKO), saj se je cena povzpela tudi čez 
evro, kar je rekordna vrednost in dvakrat višja kot 
pred desetimi leti. Najvišji strošek za ogrevanje 
predstavlja utekočinjeni naftni plin (UNP, shranjuje 
se v belih zunanjih cisternah). Zelo stabilno vrednost 
imajo drva, saj se cena že nekaj časa vrti med 50 
in 60 evri za kubični meter. Drva so s svojimi 
novejšimi derivati, kot so sekanci in peleti, zelo 
priljubljen vir energije in so najcenejše gorivo za 
ogrevanje stanovanjskih objektov. Razmerja cen so 
prikazana na sliki 1. Iz diagrama lahko razberemo, 
da so cene energije zelo različne glede na vir. V 
diagramu so upoštevane cene energentov glede 
na njihovo kurilno vrednost (npr.: en liter ELKO 
daje več energije kot 1 m3 zemeljskega plina) in 
povprečni izkoristek kurilne naprave (v primeru 
zemeljskega plina z nizkotemperaturnim kotlom je 
izkoristek lahko preko 100 % zaradi upoštevanja 
kondenzacije vode iz dimnih plinov, pri kurjenju drv 
v pečeh brez podpiha pa je izkoristek med 60 in 70 
%).

Ukrepe za zmanjšanje stroškov ogrevanja delimo na 
tri vrste:
• izboljšanje toplotnega ovoja stavbe, kamor 

spadajo fasada, strop proti podstrešju, okna in 
vhodna vrata; z investicijo v zgoraj omenjene 
dele toplotnega ovoja se zmanjšajo toplotne 
izgube in posledično tudi strošek ogrevanja;

• zamenjava vira ogrevanja za cenejši vir ne 
zmanjša toplotnih izgub, zmanjša pa strošek 
ogrevanja zaradi nižje vrednosti energenta in/ali 
višjega izkoristka kotla; novejši kotli na polena s 
podpihom in uplinjanjem polen (t. i. piroliza drv) 
imajo izkoristek tudi preko 90 %, starejši kotli pa 
okrog 70 %;

• organizacijski ukrepi za zmanjšanje porabe 
energije (med katere spadata predvsem montaža 
termostatskih ventilov in kurjenje v prekinitvah) 
v primeru, kadar imajo kotli velike toplotne 
izgube.

V nadaljevanju bom poskušal predstaviti posamezne 
ukrepe in jih ovrednotiti tako finančno kot tudi s 
stališča vračanja investicije.

Izboljšanje toplotnega ovoja

Slika 1: Strošek energije za ogrevanje glede na različne 
energente. Moder stolpec je strošek samega energenta, 
rdeč stolpec pa je strošek z upoštevano investicijo. Vir: 
Gradivo za šolanje podeljevalcev energetskih izkaznic. Slika 2: Izolacija fasade.
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Hiše, grajene pred letom 1980 in 
brez dodatnih ukrepov za izboljšanje 
toplotnega ovoja, imajo povprečno letno 
porabo med 100 in 150 kWh/m2 na leto, 
če to prevedeno v kurilno olje pomeni, da 
takšna hiša porabi med 10 in 15 litri olja 
na kvadratni meter uporabne površine. 
Novejše hiše porabijo za ogrevanje do 
10-krat manj (v tem primeru govorimo o 
pasivnih hišah), maksimalna dovoljena 
poraba je cca. 45kWh/m2 na leto, kar je 
še vedno velika razlika glede na starejše 
hiše. Če je veljalo za hiše, ki so bile 
zgrajene v preteklosti, da je debelina 
stene 40 cm iz polnega zidaka solidno 
izolirana, je današnji standard minimalno 
15 cm toplotne izolacije. Če starejšo hišo 
izoliramo s predpisano izolacijo 15 cm, 
se bodo izgube zmanjšale za trikrat, posledično bo 
manjša tudi poraba energenta. Investicija v fasado se 
giblje med 40 in 50 evri za kvadratni meter fasade 
(strošek naraste, če se izvedejo še dodatni ukrepi, 
kot so obnova in izolacija balkonov, tretoarjev, 
vhodov ...). Doba vračanja je med sedmimi  leti 
v primeru kurjenja z ELKO ali UNP in 15 leti v 
primeru uporabe drv kot energenta. Potrebno pa 
je poudariti, da ima dodatna plast izolacijskega 
materiala na fasadi tudi zelo pozitiven vpliv na dvig 
notranje površinske temperature zunanjih sten, kar 
zelo ugodno vpliva na bivalne pogoje. Če so zunanje 
stene mrzle, nas v takšnih prostorih vedno zebe, 
kljub temu da termometer kaže zadostno temperaturo 
zraka v prostoru. 

Izolacija podstrešja je ukrep, ki se navadno najhitreje 
povrne. Če bivate v hiši, kjer na strehi sneg zelo 
hitro skopni, to pomeni, da je podstreha slabo 
izolirana. Moderne hiše imajo podstreho izolirano z 
minimalno 25 cm izolacijskega materiala, pasivne 
hiše pa ga imajo celo 40 cm. V takšnih primerih 
so izgube minimalne. Če imate možnost namestiti 
dodatno izolacijo na podstreho, lahko to naredite 
s stroški med 10 in 20 evrov/m2 brez polaganja, 
položite ga lahko sami, v kolikor pa ga polagajo 
strokovnjaki, pa zaračunajo do 15 evrov/m2. Pri 
polaganju je potrebno predvsem paziti, da na vrh ne 
damo folije, ki ne prepušča vlage (npr. polivinil), 
saj se v tem primeru lahko nabira vlaga v izolaciji 
in jo s tem uničuje. Dobrodošlo pa je polaganje 
paroprepustne folije (npr. Tyvek) preko izolacije.

Starejša okna in vhodna vrata (tudi okna s starejšimi 
termopani brez emisijskih nanosov in žlahtenega 
plina kot polnila) imajo toplotno prehodnost med 2 
in 3 W/m2K, novejša troslojna okna okrog 0,7 W/
m2K, dvoslojna pa okrog 1,1 W/m2K (sliki 3, 4). 
Kot povedo že same številke, je razlika ogromna, 
poleg tega pa je tesnjenje pri starejših oknih mnogo 
slabše kot pri novejših, pri katerih je potrebno 
dnevno odpreti okna večkrat za cca. 10 minut, da 
se zrak izmenja in da se zmanjša vlaga v prostoru. 
Zamenjava oken stane od 300 €/m2 za plastična 
okna in nekaj več za lesena in kombinacije lesena/
aluminijasta. Poudariti je potrebno, da so tudi 
plastična okna že zelo kvalitetna, je pa odločitev 
vsakega posameznika, kakšno okno je pripravljen 
vgraditi. Doba vračanja zaradi prihranka energije 
je od 10 let dalje, pri čemer niso upoštevane izgube 
zaradi netesnosti oken. 

Slika 3: Primerjava različnih kvalitet okna. Vir: Lumar.si.

Slika 4: Toplotna prehodnost oken glede na leto 
proizvodnje. Vir: Jelovica.
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Zamenjava vira energije 

Že v uvodu sem omenil, da je cena energentov 
različna glede na njihovo vrsto, še več, razlike so 
občutne, saj je strošek koristne energije pri UNP 150 
evrov/MWh, pri sekancih pa 28 evrov/MWh, kar 
pomeni več kot petkratno razliko v ceni (slika 1). 
Torej je izbira samega vira energije zelo pomembna 
za strošek energije za ogrevanje. Strošek ogrevanja 
na UNP, ELKO ali zemeljski plin (na Godešiču 
nimamo plinskega omrežja za zemeljski plin in se 
lahko ogrevamo le na utekočinjeni naftni plin) lahko 
doseže tudi preko 4.000 evrov pri neizoliranih hišah, 
kar je ogromen udarec za vsak družinski proračun. 
V primeru tako visokih ali tudi še nekoliko nižjih 
stroškov je zelo smiselno razmisliti o zamenjavi vira 
ogrevanja.
Trenutno sta zelo popularna dva energenta za 
ogrevanje: peleti in toplotna črpalka zrak/voda, zato 
ju bomo tudi nekoliko podrobneje opisali. Kotli 
na pelete delujejo podobno kot kotli na ELKO in 
plin, saj imajo poseben gorilec s podpihom zraka, 
kjer peleti, ki jih dovajamo preko doziranja iz 
zalogovnika, gorijo z visokim izkoristkom preko 90 
% (slika 5). V spodnjem delu je rešetka, ki občasno 
vibrira in se lahko morebiten pepel odstrani s 
polžem. Po podatkih nekaterih proizvajalcev takšnih 
peči ni potrebno ometati tudi do dve leti, je pa 
priporočljivo to izvesti vsakih nekaj mesecev, saj s 
tem izboljšamo izkoristek kotla. Zelo pomembno je, 
da pri doziranju peleti padajo vedno na isto mesto (v 
t. i. skodelico) in tam ob pomoči podpihnega zraka 
zgorijo, saj je samo na ta način zagotovljen visok 
izkoristek. Kotel lahko deluje tudi s prekinitvami, 
moči pa so od približno 10 kW dalje. Edini problem 
pri uporabi peletov je sama kvaliteta le-teh, saj so 
nekateri zelo nekvalitetni z veliko vlage in lubja. 
Oboje zmanjšuje energetsko vrednost, lubje pa 
poleg tega povečuje količino pepela. Na srečo so 
opravljeni testi, pri katerih je ocenjena kvaliteta 
peletov posameznega proizvajalca. Investicija v 
kotel za pelete se začne od 6.000 evrov (ročno 
nakladanje peletov v dnevni/tedenski zalogovnik, 
priporočljivo je imeti še zalogovnik tople vode, da 
se kotel prevečkrat ne vklaplja) do preko 15.000 
evrov za moderne popolnoma avtomatizirane kotle. 
Doba vračanja investicije v kotel na pelete je močno 
odvisna od kvalitete le-tega in trenutnega stroška 
ogrevanja in se začne tudi že od nekaj let dlje pri 
cenejših izvedbah in velikih trenutnih stroških. 

Drug zelo popularen energent je elektrika, ki jo 
potrebujemo za pogon toplotne črpalke (TČ). 
V zadnjem času je najcenejša rešitev toplotna 
črpalka zrak/voda, katera cca. 2/3 energije pobere 
iz okoliškega zraka, 1/3 pa predstavlja elektrika za 
pogon kompresorja hladilnega stroja in ventilatorja 
za pretok zraka preko uparjalnika, od koder se 
toplota dvigne s kompresorjem na višji temperaturni 
nivo in jo potem koristno uporabimo za ogrevanje

Omejitev TČ predstavlja temperatura vode za 
ogrevanje, ki jo lahko doseže, saj je pri novejših 
TČ le-ta največ 65 °C, kar pa v večini primerov še 
vedno zadostuje za pokrivanje toplotnih izgub stavbe 
preko radiatorskega ogrevanja. Investicija v TČ se 
prične pri cca. 7.000 evrih, v kolikor je zalogovnik 
že vgrajen, in seže do 15.000 evrov za večje enote in 
večje posege v kurilnice. Porabljena energija dosega 
približno 1/3 energije, ki jo porabljamo do sedaj 
(npr.: 3.000 l olja pomeni 32.000 kWh energije in 
strošek 3.000 evrov, poraba elektrike bo cca. 11.000 
kWh, ob ceni elektrike 0,1 €/kWh to pomeni 1.100 
evrov). Torej je razlika kar 1.900 evrov, ob investiciji 
12.000 evrov pomeni, da je doba vračanja dobrih 6 
let.

Slika 5: Shematski prikaz peči na pelete.

Slika 6: Toplotna črpalka za ogrevanje 
hiše.
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Sanitarna topla voda predstavlja tudi do 50 % 
stroška pri dobro izolirani hiši, pri slabše pa do 
30 %. Letni stroški znašajo tudi do 800 evrov. Za 
ogrevanje sanitarne tople vode se lahko vgradi 
posebna TČ za ogrevanje sanitarne tople vode. TČ za 
sanitarno vodo pobere 3/4 toplote iz okolice, samo 
1/4 pa iz elektrike. Strošek TČ za sanitarno toplo 
vodo z zalogovnikom 300 l je nekaj pod 2.000 evri, 
investicija se navadno povrne v približno petih letih. 
Največji problem je navadno, kam postaviti TČ, saj 
ohlaja okolico. Če je v kleti, bo v njej vedno par 
stopinj hladneje, kot bi bilo brez TČ. 

Solarni toplotni sprejemniki so druga izbira za 
učinkovito ogrevanje sanitarne tople vode. Površina 
za enega človeka je približno 1,5 m2 in zalogovnik 
v velikosti 75 l. Enodružinski sistemi so navadno 
zgrajeni iz kolektorjev površine 6 m2 in 300-litrskega 
zalogovnika. Vakuumski cevni kolektorji so 
učinkovitejši v celem letu, a so dražji, ploščni se jim 
predvsem v letnem času približajo, so pa slabši v 
prehodnem in zimskem času. Cena za tak sistem se 
giblje od 3.000 evrov dalje, prihranki pa so približno 
400 evrov na vsaki nadaljnji dve leti in so odvisni od 
vrste ogrevanja in porabe tople vode.

Organizacijski ukrepi

Organizacijski ukrepi največkrat ne stanejo veliko, 
so pa lahko zelo učinkoviti pri zmanjševanju porabe 
energije. Potrebno je vedeti, da vsaka stopinja višje 
temperature predstavlja za cca. 6 % višjo porabo 

energije za ogrevanje. Previsoke temperature so 
lahko posledica zavestne odločitve, da je višja 
temperatura potrebna, da se uporabniki stavbe 
počutijo dobro in jih ne zebe (»telesni termostat« 
je različen od človeka do človeka) ali pa so rezultat 
prekomernega kurjenja. Predvsem zadnji vzrok 
lahko rešimo z vgradnjo termostatskih ventilov na 
vse radiatorje in seveda z njihovo pravilno uporabo. 
Termostatski ventili držijo temperaturo znotraj 
nastavljene v rangu ene stopinje, poleg tega pa 
radiator deluje s polno močjo, če je temperatura 
za več kot eno stopinjo nižja od nastavljene. Če 

je temperatura prenizka, se prostor ne bo nič 
hitreje ogrel, če ventil odpremo do konca, 
le verjetnost, da pregrejemo prostor, je zelo 
velika. Prihranki s termostatskimi ventili so 
med 10 in 15 %, kar pomeni, da ob ceni 25–50 
evrov za ventil pomeni, da je doba vračanja 
največkrat manj kot dve leti.
Zelo koristen ukrep je tudi prekinjeno kurjenje 
na kotlih, kjer so lastne izgube kotla zelo 
velike, odvzem toplote pa majhen. V tem 
primeru se bo kotel v času prekinitve sicer 
ohladil, zaradi nižje temperature ne bo izgub, 
posledično bo nižja poraba energentov. Za ta 
ukrep ne potrebujemo nobene investicije.  
Predstavil sem kratek pregled možnih 
zmanjšanj porabe energije za ogrevanje 
stavb in sanitarne vode. V večini primerov 
je potrebna investicija, pri kateri pa pomaga 

tudi država preko Eko sklada. Na njihovih spletnih 
straneh si lahko ogledate možne subvencije. 
Letošnji denar je porabljen, naslednji razpis bo 
najverjetneje v aprilu 2014. Ker sredstev zmanjka že 
do poletja, je dobro, če že sedaj začnete razmišljati 
o morebitnih investicijah in pripravljati ponudbe ter 
dokumentacijo. 

dr. Jože Hafner

Slika 7: Toplotna črpalka za sanitarno toplo vodo z izpuhom 
hladnega zraka.
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