Dobrave | december 2014

Vsebina
Delo v KS..............................................................................................2
Godešič v letu 2014........................................................................................ 2
Iniciativa za pravični komunalni prispevek.................................................... 6
Spletna stran ŠD Kondor Godešič................................................................. 7
Gasilci in RK..........................................................................................8
Krajevni odbor RK Godešič............................................................................ 8
Leto 2014 in godeški gasilci......................................................................... 10
Varno v kurilno sezono!.................................................................................11
Kultura.................................................................................................12
Večer na vasi................................................................................................. 12
Življenje na vasi..................................................................................14
Naše občestvo – soseska Godešič v letu 2014.............................................. 14
Župnik dr. Pavel Krajnik (29. 9. 1922–16. 6. 2014)..................................... 15
Obisk svetega Miklavža na Godešiču........................................................... 17
»Godeške hudobe uspele v sosednji državi«................................................ 18
Dosežek za godeško Guinessovo knjigo....................................................... 18
Mladi....................................................................................................19
Klovn Žare na obisku.................................................................................... 19
Prenovljena šola............................................................................................ 19
Izdelki osnovnošolcev................................................................................... 20
Z vsemi čutili odkrivamo svet....................................................................... 22
Izdelki najmlajših.......................................................................................... 24
Šport....................................................................................................25
Šport na vasi.................................................................................................. 25
V namiznoteniški sekciji Kondor zadovoljni z uspehi................................. 28
Triindvajsetič na Osolnik.............................................................................. 29
Nasveti.................................................................................................30
Današnji trg sadja in zelenjave..................................................................... 30
Volitve..................................................................................................33
Super volilno leto.......................................................................................... 33

DOBRAVE

Glasilo krajevne skupnosti Godešič
Občina Škofja Loka

Uredniški odbor:
Pia Delalut, Matjaž Krajnik, Jože Hafner,
Matej Novinec
Lektoriranje:
Nina Modrijan
Oblikovanje in računalniška grafika:
Matej Novinec
Naslovna stran:
Umetniška slika “Dobrave”, Franc Novinc

Reprodukcija slike na naslovnici:
Aljaž Hafner
Oblikovanje naslovnice:
Domen Križaj
Naklada:
240
Tisk:
Tisk in trgovina, Rok Prosen s.p.

Delo v KS
Godešič v letu 2014
Mineva leto volitev in leto gradnje komunalne
infrastrukture. Godešani smo volili kandidate za
državni zbor in nov občinski svet. Prav tako smo
izvolili člane novega krajevnega sveta, v katerem je
zopet sedem članov. Izbrali smo dva nova člana sveta,
ostalih pet nas je iz sestave prejšnjega mandata.
Pred nami je štiriletni mandat, v katerem bo večji
del proračuna namenjen gradnji nove komunalne
infrastrukture. Občina je že skoraj zaključila z
izgradnjo primarne kanalizacije in primarnega
vodovoda, hkrati pa hiti z izgradnjo sekundarnih
vodov kanalizacije, saj bi kanalizacijo rada predala
upravitelju, Loški komunali. Vključno z izgradnjo
primarnih in sekundarnih vodov je Občina dolžna
preplastiti in urediti ceste ter izvesti javno razsvetljavo.
Že lansko leto smo občinske službe, ki so odgovorne
za načrtovanje in izvedbo komunalne infrastrukture,
pozvali, da prisluhnejo krajanom in predlogom, ki jih
je KS Godešič poslala Občini v vednost aprila 2014.
Kljub temu, da ima del vasi že izvedeno kanalizacijo,
so trase, predvsem pa predvideni priklopi za objekte
nepremišljeno postavljeni ali jih v določeni ulicah
sploh ni.

Občinski oddelek za gospodarske javne službe je
že dvakrat pozval krajane Godešiča in Reteč, da
začnemo pripravljati priključke na kanalizacijo.
KS Godešič je 3. decembra pozvala Loško
komunalo, kot bodočega koncesionarja oziroma
upravljalca, da vsem krajanom pošlje rešitve za
priklop na kanalizacijo – objavljamo citat iz e-pošte:

Spoštovani g. Sodnik!
Pred 14 dnevi sem s strani Občine, od ge. Olivere
Malijanske, dobil seznam priklopov na javno
kanalizacijo.
Podatki so zelo nejasni, našega vprašanja, da
potrebujemo seznam priklopnih mest za vse objekte
na Godešiču in tudi višinske kote revizijskih
(priklopnih) jaškov, očitno ni razumela.
Ali je možno, da na KS Godešič pošljete seznam
objektov, ki se bodo dejansko lahko priklopili
na kanalizacijo, ali nam lahko pošljete grafično
podlogo z oznakami objektov in seveda višinske
absolutne kote priklopov za objekte na Godešiču?
Po naših podatkih bo koncesionar oz. upravljalec
kanalizacije Godešič–Reteče Loška komunala!
Hvala za odgovor, načrte in seznam priklopnih
jaškov.
Spomladi letos smo zato ustanovili Odbor za gradnjo Lep pozdrav
kanalizacije, ki bo KS pomagal s predlogi in rešitvami.
Svet KS ni naročnik projekta, niti ni odgovoren za Odgovor odgovornega na Loški komunali, g. Anžeta
gradnjo. Poskušali bomo posredovati med krajani Sodnika, je bil – objavljamo odgovor preko e-pošte:
in Občino ter izvajalci in tako pomagati krajanom,
da se bodo lahko čim bolj enostavno priključili na Spoštovani!
kanalizacijo.
Kot sem vam pojasnil že v elektronskem sporočilu
Ker na strani Občine ni vedno pravih sogovornikov, dne 25. 11. 2014, teh podatkov še nimam.
smo KS Reteče, KS Škofja Loka – Mesto, KS Stara Ko bodo nastavki za hišne priključke fizično
Loka – Podlubnik in KS Godešič v maju ustanovili izvedeni, bo geodet izvajalca gradbenih del
Iniciativo za pravičen komunalni prispevek. Naloga izmeril višinske kote nastavkov, kar bo podlaga za
iniciative je predvsem koordinirano postavljanje pripravo PID projektne dokumentacije in pridobitev
vprašanj Občini, izvajalcem in nadzornikom v času uporabnega dovoljenja. Ko bo uporabno dovoljenje
gradnje. Iniciativa je v poletnem času že opravila pridobljeno, bo Občina predala novozgrajeno
pomembno nalogo, saj je preprečila sprejetje komunalno infrastrukturo v upravljanje Loški
občinskega odloka, po katerem bi morali krajani komunali.
plačati visok komunalni prispevek.
V sklopu predaje v upravljanje bomo prejeli tudi
določene podatke o nastavkih za hišne priključke
objektov na javno kanalizacijo.
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Delo v KS
Vso projektno dokumentacijo, po kateri se trenutno
gradi kanalizacija (PZI), pa ima Občina.
Lp,
Anže Sodnik, univ. dipl. inž. grad.
Vodja kanalizacije
Loška komunala, d. d., Škofja Loka
Kidričeva 43a
4220 Škofja Loka, Slovenija
mob.: 00 386 41 750 043
tel.: 00 386 4 50 23 541
fax: 00 386 4 50 23 513
www.loska-komunala.si
Torej so razni pozivi Občine, tako kot je zadnji z
dne 3. 12. 2014, naj si krajani pripravimo priključke
za kanalizacijo, pravzaprav zavajanje krajanov.
Koncesionar kanalizacije še ni določen, tudi višina
komunalnega prispevka še ni določena, sekundarni
vodi s kontrolnim jaškom pa še niso pripeljani do
parcel bodočih »priključnikov«.

Jeseni je občina pridobila 3.754.218 EUR evropskih
sredstev za Komunalno ureditev naselij Godešič,
Reteče in Gorenja vas – Reteče. V občinskem
proračunu je predvideno, da naj bi Občina od novih
priključnikov na kanalizacijo pobrala 4.019.806 EUR.
To bi pomenilo, da pridobljena evropska sredstva
pomenijo res veliko znižanje komunalnega prispevka
za kanalizacijo in da bi ta znašal devetkrat manj kot
kažejo trenutni izračuni. Vendar župan trdi drugače.
Pridobljeni milijoni se le odštejejo od obračunskih
stroškov, ki so podlaga za izračun komunalnega
prispevka, kar pomeni, da se bo komunalni prispevek
po sedanjem predlogu odloka znižal za 15,8 %.
Po naših izračunih to v številkah pomeni znižanje
s 4.461,49 EUR, kolikor je znašal v povprečju
komunalni prispevek na hišo za kanalizacijo po prvem
predlogu, na še vedno izredno visokih 3.756,57 EUR
komunalnega prispevka za kanalizacijo v povprečju na
hišo. Seveda se sprašujemo, zakaj moramo občani, ki
se bomo na novo priključili na kanalizacijo, plačevati
bistveno več, kot pa so plačevali občani znotraj naše
občine še ne dolgo nazaj?

Pred nami je v začetku leta 2015 zagotovo burna
Občina je vsem krajanom dolžna zagotoviti debata o višini komunalnega prispevka.
enakopraven in pravičen priklop. K temu jo
zavezujejo tudi pogoji iz skladov, iz katerih se Vsekakor pa gradnja komunalne infrastrukture ni
črpajo nepovratna sredstva. Prav tako bo Občina edina stvar, s katero smo se v naši KS že ukvarjali in
morala dokazati, kolikokrat je zaračunala izvedbo se bomo morali še vedno ukvarjati tudi v prihodnosti.
kanalizacije. Izvedba projekta Ureditve porečja Sore K hišniškemu stanovanju v domu KS smo uspešno
z izgradnjo kanalizacije Godešič–Reteče–Gorenja izvedli prizidek s stopniščem, na podstrehi pa smo
dobili novi dve sobi.
vas se financira iz več virov:
• sredstev iz kohezijskih, evropskih in državnih
skladov,
• lastnih sredstev Občine,
• komunalnih prispevkov in
• denarja iz krajevnih proračunov, ki ga Občina
želi uporabiti za asfaltiranje lokalnih cest
in izvedbo javne razsvetljave v območjih
gradnje.
Financiranje se ne sme podvajati ali celo potrojevati.
Pomemben bo tudi izračun komunalnega prispevka,
kjer mora Občina upoštevati tudi minula vlaganja
(tudi izvedbe greznic) in ekološki davek, ki ga krajani
plačujemo vsak mesec pri porabi vode kot kazen, ker Novo stopnišče pri hišniškem stanovanju
nimamo zgrajene kanalizacije!
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Delo v KS
V bodoče načrtujemo tudi izvedbo izolacije na domu.
Proračun za leto 2015 je zelo okleščen, tako da je
vse odvisno od dejanske porabe sredstev pri gradnji
komunalne infrastrukture.
Bojim se, da bodo izvedbe krožišča, pločnika ob
državni cesti in dodatnih svetilk javne razsvetljave
pravzaprav naloga za leto 2016 in naprej.

še znamenje, posvečeno Janezu Nepomuku,
zaščitniku
ribičev,
čolnarjev,
peric,
mlinarjev…

Naša KS bo še vedno skrbela tudi za družabno življenje.
V decembru namreč soorganiziramo srečanje otrok in
starejših nad 70 let. V aprilu vodimo spomladansko
čiščenje, pomagamo pa tudi pri organizaciji teka na
Osolnik in dneva nogometa. Vrhunec vseh prireditev
je Večer na vasi, ki ostaja največja in najbolj obiskana
prireditev na Godešiču.
Nov most čez Strugo
Letos vam poleg lepih božičnih praznikov, srečnega
in zdravega novega leta, želim tudi veliko dobre volje,
druženja s prijatelji in sosedi.
• Novogradnja stopnic in izgradnja dveh sob v
Ob gradnji komunalne infrastrukture pa veliko
hišniškem stanovanju, tako da se je povečala
potrpljenja, saj bomo po izgradnji imeli lepše poti in
kvadratura stanovanja s 56 m2 na 88 m2. S
bomo živeli v bolj zdravem okolju.
povečanjem stanovanjske površine se je dvignila
tudi najemnina za stanovanje, ki jo dobi KS.
• KS je sofinancirala določene gradbene in
Srečno in zdravo v letu 2015
obrtniške posege za nogometno igrišče Na produ.
V prvi vrsti se je izvedla razsvetljava, kjer so
se sredstva delila iz proračuna KS in direktnega
Matjaž Krajnik,
proračuna Občine. Nogometno igrišče na
predsednik KS Godešič
Godešiču je namenjeno vsem otrokom in članom
NK Ločan, NK Polet in NK Kondor. Občina in
KS sta vlagali v infrastrukturo, ki je namenjena
Delo sveta KS v mandatu 2010vsem občanom.
2014
• Sproti smo urejali meteorne mulde ob občinskih
poteh in cestah v vasi. Del teh posegov je
Že na prvi seji oziroma na začetku prejšnjega mandata,
poračunan, del pa bo plačan iz proračuna 2014 in
leta 2010, smo se svetniki odločili, kaj bodo naše
kasneje. Občina je prerazporedila sredstva tako,
prioritetne naloge. Del nalog smo uspeli realizirati, del
da se bo proračun za leto 2014 trošil v letih 2015
pa nam jih zaradi prevelikega obsega in nezmožnosti
in 2016.
financiranja s strani Občine ni uspelo izvesti. Občina • Pri dvorani KS smo uredili in asfaltirali prehod
je namreč dala prednost gradnji kanalizacijskega in
za intervencijska vozila. Tako imamo sedaj
vodovodnega omrežja.
nemoten dostop do objekta na zahodni in
severni strani. S strani Občine (pravne službe)
Projekti, ki smo jih uspeli izvesti in dokončati:
je potrebno urediti še formalni status v zemljiški
knjigi.
• Rušenje in novogradnja mosta čez potok • Postavili smo hitrostne ovire na Matajevcih in
Struga, kjer je vožnja med Godešičem in
Na produ.
Prodom zdaj varna, most je tudi širši in ima • Omejili smo hitrosti skozi vas – postavljeni so
nosilnost okoli 40 ton. Na mostu manjka le
bili znaki za omejitev hitrosti na 30 km/h.
4
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Delo v KS
Neizvedeni projekti so ostali v planu za novi
mandat. Glede na finančno stanje Občine bomo
poskušali realizirati naslednje:
•

Na vseh vstopih na vaške poti so postavljene table z
omejitvijo hitrosti
•

•
•

Vplivali smo na Občino, da je uredila prehod
za pešce pri avtobusni postaji. Postavili smo
nove svetlobne znake, v cestišče smo vgradili
opozorilne LED-lučke. Prehod je sicer svetlobno
urejen, preglednost prehoda pa kljub temu še
vedno ni dobra. Problem ostaja vidljivost z južne
strani, kjer se iz ovinka pripelješ direktno na
prehod.
Postavljen je bil tudi znak za meritev hitrosti ob
vstopu v vas iz smeri Škofja Loka.
Spletna stran KS Godešič je spremenjena in
uporabnikom prijaznejša.

•
•

•

•

•

•
•

Krožišče v centru vasi, ki je del načrtov v
novem mandatu. Velik problem predstavlja
vključevanje na glavno cesto s strani stare
vasi, še večji problem je prečkanje regionalne
ceste za pešce. Hitrosti skozi vas so previsoke,
dokaz za to je tudi policijski radar, ki stoji
pri Jekcu tudi večkrat na teden. Krožišče bi
umirilo promet.
Pločnik na južni strani ceste (med centrom
vasi in vzhodnim delom pri Jekcu) je na tapeti
že več mandatov svetov KS.
Prehod pri Enšku, ki naj bi zasilno rešil
neizvedbo pločnika ob regionalni cesti (južni
del). Ta prehod za pešce bi bil v naši KS edini
zadovoljivo pregleden. Občina za ta prehod
doslej ni imela posluha.
Javna razsvetljava proti bifeju in Mali
Jeprci – pričakujemo izvedbo skupaj z
izvedbo kanalizacije (predinštalacija je delno
pripravljena).
Na domu KS ni še izvedena toplotna izolacija,
svet KS se je namreč odločil, da se po izgradnji
stopnišča in sob v hišniškem stanovanju uredi
še fasada.
Cesta čez Matajevce, vzhodni del Matajevcev,
od stanovanjske hiše od Gabra do Reteč:
izmera zemljišč in izgradnja je v teku in bo
najbrž še letos prišlo do izvedbe.
Ureditev in popravilo oznak sprehajalne učne
poti po Godešiču.
Sproti se urejajo makadamske poti v
Dobravah. Del poti je bilo urejenih, nekaj pa
je potrebno še narediti – predvsem je potrebno
izvajati sprotno nasipanje.

Ker so pobude krajanov vedno dobrodošle, vas prosimo, da jih pošljete na e-naslova: m.krajnik@siol.net
ali info@godesic.si. Pred prostori KS je tudi nabiralnik, kamor lahko oddate svoja opažanja in predloge,
ki jih bo svet KS obravnaval in nanje podal odgovore.
Znak za meritev hitrosti ob vstopu v vas.

Za svet KS:
Matjaž Krajnik
Dobrave | december 2014
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Delo v KS
Iniciativa za pravični komunalni prispevek
Konec maja so se v kulturnem domu v Retečah zbrali
predstavniki KS Godešič, KS Reteče – Gorenja vas,
KS Stara Loka, KS Škofja Loka – Mesto (naselji
Puštal in Vincarje) ter predstavniki gradbenih
odborov navedenih krajevnih skupnosti. Namen
skupne seje je bil seznaniti se s težavami pri gradnji
kanalizacijskega omrežja v krajevnih skupnostih
ter z višino komunalnega prispevka. Na tej seji je
bila ustanovljena “Iniciativa za pravičen komunalni
prispevek”, pri kateri sodelujejo predstavniki z vseh
območij, kjer se gradi komunalna infrastruktura.

Kmalu po ustanovitvi iniciative sta začela delovati
tudi spletna stran http://www.iniciativapkp.com in
e-naslov komunala.grsv@gmail.com, na katerega
lahko pišete predstavnikom iniciative.

Namen iniciative je bil, da vsi, ki jih zadeva gradnja
kanalizacije, oblikujejo skupna stališča, ki bi imela
na Občini neko težo. Glavni cilji iniciative so:
• po zakonu izbran način vrednotenja skupnih in
obračunskih stroškov, ki je za občane čim bolj
ugoden;
• upoštevanje vseh virov financiranja: sredstva Spletna stran www.iniciativapkp.com
EU, okoljska dajatev (v desetih letih smo
občani plačali najmanj 1.250 € okoljske takse Prvi največji uspeh iniciative je bil v prvi vrsti ob
po hiši), samoprispevki in delovne ure občanov, seznanitvi občinskih svetnikov z vsebino novega
ki so jih vložili v izgradnjo javne kanalizacije v Odloka o opremljanju stavbnih zemljišč, ki je
določenih delih mesta, državna sredstva, sredstva po novem predvideval izredno visok komunalni
iz nadomestila za stavbna zemljišča in sredstva iz prispevek, kriterij določitve prispevka pa je bil
nepravičen, nejasen in v številnih primerih dvomljivo
občinskega proračuna;
• vrednotenje parcele objekta po metodologiji: definiran. Predlog odloka je na občinskem svetu prišel
stavbišče × 1,5 (skladno s predpisom, da imajo čez prvo branje, a se je med svetniki porodilo veliko
obstoječi objekti težko določljivo parcelo objekta vprašanj, tako da so za sprejemanje odloka sklicali
izredno sejo, ki pa je bila kasneje odpovedana.
in tudi nesorazmerno veliko parcelo objekta);
• nižji faktor dejavnosti za stanovanjske hiše
(spodbujanje priseljevanja novih aktivnih družin Ob spoznanju, da je kljub dobri organiziranosti
iniciativa v dialogu z Občino neuspešna, je bila
v naše mesto);
• upoštevanje preteklih vlaganj v izgradnjo podana ideja, da bi na lokalnih volitvah kandidirali
komunalne infrastrukture (greznice, male s svojo listo, da bi se glas iniciative slišal vsaj v
čistilne naprave idr.) – obstoječi objekti bi se občinskem svetu. Iz te ideje je nastala “Komunalnovsekakor priključili na javno kanalizacijo že prej, EKOloška lista”. Uspeh na volitvah je bil zelo dober,
vendar jim Občina tega ni omogočila; v primeru saj v občinskem svetu sedaj sedita dva člana liste, ki
obstoječih objektov gre tako za manjšo izboljšavo se zavzemata predvsem za stališča iniciative. To sta
komunalne opremljenosti, kot če bi se objekt Mateja Podlogar iz Vincarij in Rolando Krajnik iz
Reteč.
zgradil na novo;
• obročno odplačevanje brez obresti: višji
komunalni prispevek -> več obrokov in daljše Trenutno se na našem kanalizacijskem kraku
razdobje (tako kot pri sosedih – dodaten člen v zaključuje gradnja primarnih vodov. Ti morajo biti
v celoti financirani iz občinskih sredstev oziroma
odloku, ki to ureja).
6
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sredstev, ki jih je Občina pridobila v ta namen,
območje gradnje pa mora biti povrnjeno v prejšnje
stanje. Sedaj sledi gradnja sekundarnih vodov, kjer jih
še ni. Tudi ti morajo biti financirani s strani Občine.
Tukaj pa se vse skupaj ustavi, saj veliko hiš sploh nima
dostopa do kontrolnega jaška na sekundarnem vodu s
svoje parcele. Tako jih poleg komunalnega prispevka
čaka še gradnja priključka do sekundarnega voda,
ki pa v številnih primerih poteka še preko sosednjih
parcel. To poleg že tako nepravičnega komunalnega

prispevka predstavlja še dodaten velik strošek zaradi
neracionalnega načrtovanja vodov.
Boj za pravičen komunalni prispevek in predrago
kanalizacijo tako še zdaleč ni končan, smo pa zaradi
iniciative na dobri poti, da nas kanalizacija ne bo
preveč udarila po žepih.
Matej Novinec

Spletna stran ŠD Kondor Godešič
Par mesecev po prenovitvi spletne strani http://www.
godesic.si je začela na pododmeni http://kondor.
godesic.si delovati še spletna stran športnega društva
Kondor Godešič.

spletno stran na naslovu http://www.nkskofjaloka.si.

Obiščite novo spletno stran in spremljajte športne
dogodke v katerih sodelujejo športniki našega društva.
Če pa imate kakšno novico, pripombo ali idejo
Takoj po zagonu se je pojavilo nekaj tehničnih težav s povezano s stranjo, pa jo lahko pošljete na novinec.
strežnikom. V tem času nista bili dostopni ne stran KS matej@gmail.com.
Godešič in ne nova Kondorjeva stran. Na srečo smo
vse podatke iz strani uspeli dobiti nazaj. Stran je bila
Matej Novinec
zatem preseljena na drug strežnik.
Letos je prvič potekala prijava na tek
na Osolnik preko spleta, in kot vedno
po “murphyevem zakonu” se zgodi to,
kar se nebi smelo. Ravno v času, ko
se je prijavljalo največ tekmovalcev
je bila stran nedostopna. Preselitev
na nov strežnik je bila še pravočasna,
tako, da so se vsi tekmovalci še lahko
prijavili.
Stran ima enako postavitev kot stran
KS Godešič. Prva stran so zadnje
novice, ostali podatki o društvu pa so v
podmenijih. Na strani so opisi športov
v katerih sodeluje ŠD Kondor: tek
in pohod na Osolnik, namizni tenis,
teki, triatlon, kolesarstvo in pa seveda
nogomet. Nogometni del strani je
najbolj osredotočen na člansko ekipo.
Mlajše selekcije, ki so skoraj vse
združene s sosednjima kluboma, NK
Polet in NK Ločan in tekmujejo pod
imenom Škofja Loka, pa imajo svojo
Dobrave | december 2014
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Gasilci in RK
Krajevni odbor RK Godešič
Življenje hitro teče,
se spreminja iz minute v minuto.
Tako doživljamo lepe trenutke
Pa tudi žalostne in nepredvidljive.
Prav takšno je bilo letošnje leto. Spomladi nas je
presenetil žled, jeseni pa še poplave. Vmes pa še
mnogo socialnih stisk.K sreči je naš kraj vse to malo
manj občutil. A če imamo čut do sočloveka, se nas vse
to dotakne.Upam in želim da se v težkih primerih vsi
odzovemo, tako posamezniki, kot organizacije.
V odboru RK tako na obcinski kot krajevni ravni
hitro priskočimo na pomoč, takoj za gasilci .
Vsi pa moramo vedeti, da je naravo treba spoštovati
in jo sproti čistiti.
Ravno zato se me iz KORK Godešič zmeraj, kljub
letom, udeležimo vsakoletnega spomladanskega
čiščenja. Še vedno pa so naša glavna skrb starejši,
bolni in socialno šibki.

Otroci iz reteške šole

Seznam starejših (nad 75 let) je v začetku leta štel 58,
sedaj pa 55 članov.
Med letom smo jih obiskali ob rojstnih dnevih in
drugih potrebah, seveda pa samo tiste, ki so tega
veseli. Ostalim pa pošljemo rojstnodnevno čestitko.
Meseca novembra pobiramo članarino. Ob teh
obiskih ne dobimo samo prispevka, ampak je to tudi
klepet s krajani. Vsem se zahvaljujemo. Enako velja
tudi za KS - za denarni prispevek in odstop prostorov
za sestanke in novoletno srečanje. Letošnje srečanje
bo 14.12.2014 ob 14. uri. Pridite – Lepo bo! Tako kot
smo se imeli lani. Bila je sicer bolj majhna udeležba
glede na povabljene. Upam, da bo letos boljše, že
glede na naš trud in klepet. To pa je pravzaprav glavni
namen.
Med lanskim programom je dobro krmarila Ajda
Hafner z mentorico Andrejo Hafner.
Nastopajoči so bili:
Domač ansambel »Jaz-Pa-Ti« (verjetno zadnjič)
Otroci iz reteške šole
Andrej Derling – s petjem in glasbo
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Andrej Derling

Rudi Zadnik - član
OORK Škofja Loka

Gostje so bili:
Član OORK Škofja Loka – Rudi Zadnik
Predsednik KS Godešič – Matjaž Krajnik
Govorila je predsednica KORK Godešič, vedno pa
povabimo še reteško krajevno organizacijo rdečega
križa.
Naš odbor je sestavljen iz 10 članic:
• predsednica - Tončka Bobnar
• podpredsednica - Angelca Knific
• blagajničarka - Nika Krajnik
• tajnica - Vida Starman
• tri članice - Marija Uršič, Ivanka Igličar, Jožica
Podnar

Gasilci in RK
Nadzorni odbor:
• predsednica - Ivanka Keber Lah
• dve članici - Vlasta Dvoržak-Krajšek, Mira
Logonder
Pri vseh delih stopimo skupaj. Dobro sodelujemo in
se med seboj dopolnjujemo.
Vse finančno vodenje se beleži preko podpisanih
prejemkov in izdatkov. Ti se vpisujejo v knjigo.
Nimamo pa svojega transakcijskega računa. Ta se
vodi na občinski ravni. Imamo samo podračun s svojo
šifro. Tako da, vsak trenutek vemo za finančo stanje.
V priročni blagajni pa je le blagajniški minimum za
tekoče potrebe.
To sem opisala zato, da boste vsi, ki kaj prispevate
vedeli, kako in pravilno skrbno obračamo »naša
velika« denarna sredstva.

tudi za sprotne potrebe, saj zmerom bolj pozabljajo
na nas - tako država kot Evropska unija. Enako pa je
pri prehrambenih paketih. Skladišče za obleke deluje
ob sredah, tako se ga lahko poslužite, če kaj rabite, če
vam pa ostaja pa prinesite.
Bo se pa v ta namen v kratkem odprla internetna stran
in oddaja na radiu Sora.
Kot vidite je veliko možnosti za solidarnost. Biti mora
le volja in dober namen.
Zdaj prihaja božični čas, ki bo prinesel veselje in
radost med nas!
V letu 2014 pa naj bo vaš sopotnik zdravje optimizem
in sreča!
To vam iz vsega srca želimo vse članice odbora RK
Godešič

Naš odbor se vsako leto sestane okoli šestkrat, vmes
pa je po potrebi še telefonsko dogovarjanje.
Godešič 27.11.2014
Z občinskim odborom pa se sestanemo dva do trikrat.
Oni organizirajo še razne koncerte za pridobivanje
sredstev. Lahko za posameznike (Miha Brelih), kot

Predsednica
Tončka Bobnar

Udeleženci srečanja starejših v letu 2013

Dobrave | december 2014
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Gasilci in RK
Leto 2014 in godeški gasilci
Pestro leto za gasilce – ne le na Godešiču, temveč po
vsej Sloveniji – se je začelo po prvih občnih zborih.
Februarja je Slovenijo zajel žled, posledice so bile
katastrofalne. Podrto drevje, električni drogovi,
neprevoznost cest … Vse to je nekatere dele naše
države za nekaj dni dobesedno ohromilo. K sreči na
področju našega društva in Gasilskega poveljstva
Škofja Loka ni bilo najhuje, a smo gasilci morali
vseeno posredovati. Kar nekaj dni smo žagali drevje,

nekaj dni kasneje smo bili zaradi slabšega vremena in
napovedi še vedno v pripravljenosti in skrbeli, da se
težave ne bi ponovile.
Ob takih posredovanjih je beseda gasilec bistveno
premalo široka. Gasilci se vedno bolj in bolj soočamo
ne le s klasičnimi požari, temveč tudi z naravnimi
nesrečami, kot so žled, poplave, požari v naravi ...
Seveda je za obvladovanje teh težav potrebno imeti
drugačno, boljšo, specialno opremo, ki pa ni poceni.
Potrebno pa je pridobiti tudi znanje za uporabo nove
opreme in se soočati z novimi nalogami, kar pa
zahteva čas in denar.
V okviru GPO Škofja Loka smo nabavili nekaj novih
zaščitnih oblek in čelad, sami pa smo kupili motorno
žago.

Resneje smo pristopili k operativnim vajam v
društvu. Tako smo se dogovorili, da se v ta namen
dobivamo ob četrtkih in poskušamo dvigniti nivo
Posredovanje ob žledolomu
pripravljenosti. Udeležba na vajah je bila dobra.
Preko zimskega obdobja želimo izdelati načrt za še
čistili poti in ljudem pomagali z energetsko preskrbo. boljše vaje v naslednjem letu.
Ob koncu leta pa nam je narava znova pokazala svoje
zobe. Celoletno deževje se je nadaljevalo tudi jeseni, Tekmovanja GPO Škofja Loka ali bolje preverjanja
ko je bilo tako obilno, da je bilo potrebno posredovati operativne pripravljenosti operativnih enot smo
tudi na področju Škofje Loke. Pri tem smo sodelovali se udeležili s petimi operativci, trije člani pa so se
operativci našega društva in izvajali predvsem udeležili meddruštvene vaje na Trati, v organizaciji
naslednje delo: opozarjanje ljudi na ogroženih PGD Trata.
območjih, zavarovanje imetja s protipoplavnimi
vrečami, zapiranje in čiščenje cest z naplavljenim
materialom, črpanje vode in na koncu čiščenje
prizadetih objektov in pomoč ljudem pri sanaciji. Tudi

Postroj pred mašo ob slovesnosti svetega Florjana ob 50-letnici
PGD Gosteče.
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Miha Križnar na tečaju za
izolirni dihalni aparat

Gasilci in RK
Naši člani so se udeleževali tudi tečajev za pridobitev
specialnosti. Trije so že v začetku leta opravili
nadaljevalni tečaj za gasilca in se uspešno pridružili
operativni desetini. Dva sta uspešno opravila
izobraževanje za pridobitev specialnosti nosilca
izolirnega dihalnega aparata, dva pa za rokovanje z
motorno žago.

podpora starejših operativcev in članov društva.
Veterani našega društva so se udeležili srečanja
veteranov Gasilske zveze Škofja Loka, enajst članov
pa maše ob slovesnosti svetega Florjana in 50-letnice
Prostovoljnega gasilskega društva Gosteče.

Ob koncu leta vam bomo, spoštovane vaščanke in
vaščani, lepe praznike in srečno 2015 voščili osebno,
Udeležili smo se tudi srečanja članov operativnih enot s koledarjem, ki sta ga izdelala naša člana – Aljaž
GPO Škofja Loka, Policijske postaje Škofja Loka in Hafner (fotografije) in Domen Križaj (oblikovanje),
Nujne medicinske pomoči Škofja Loka, kjer smo si za kar se jima najlepše zahvaljujemo.
ogledali predstavitve in opremljenost enot.
Kljub temu vam tudi preko Dobrav želimo vesele
Med letom smo redno vzdrževali opremo, vozilo pa božične in novoletne praznike, v novem letu 2015 pa
veliko veselja in zdravja.
smo pred zimo pripravili na zimske pogoje.
Veseli smo, da se mlajši uspešno vključujejo v Na pomoč!
operativno enoto, saj le tako lahko pričakujemo
kontinuirano delo. Seveda je ob tem zaželena tudi

UO PGD Godešič

Varno v kurilno sezono!
Kurilna sezona je obdobje med 1. oktobrom tekočega
leta in 31. majem naslednjega leta. Za področje
primorske občine pa med 1. novembrom tekočega
leta in 30. aprilom naslednjega leta.
V obdobju kurilne sezone je potrebno in obenem
tudi zakonsko določeno, da dimnikar pregleda Vašo
kurilno napravo, ki je bodisi na trda goriva ali na plin.
Kurjenje
Pregled in čiščenje kurilnih naprav določa Pravilnik
in je obvezno enkrat letno, če se ogrevate na plin ali
kurilno olje. Če pa v Vaši peči gorijo drva, morate
dimnik in peč očistiti vsaj štirikrat.
Malo manj dela boste imeli tisti, ki imate peč na
biomaso z manj kot 20% toplotnih izgub z dimnimi
plini. Dimnik in peč bo v Vašem primeru potrebno
očistiti dvakrat letno.
Smeti, plastike in ivernih plošč se ne sme kuriti!
Pogosto namreč vsebujejo kemične snovi, ki v procesu
izgorevanje prehajajo v okolje ter predstavljajo
nevarnosti za žive organizme in onesnažujejo naš
planet.
Ogljikov monoksid
Verjetno ste že večkrat zasledili informacije, ki vas

opozarjajo na nevarnosti zastrupitve z ogljikovim
monoksidom. Dejstvo je, da je v času kurilne sezone
nevarnost zastrupitve z ogljikovim monoksidom
zelo velika. Ogljikov monoksid – “Nevidni morilec”
ali “Tihi ubijalec” je namreč izjemno strupen plin,
neviden, brez vonja in okusa. Samo v letošnjem letu
je zakrivil več zastrupitev in dve smrtni žrtvi.
Nastaja zaradi nepravilne namestitve, vgradnje,
delovanja ali vzdrževanja peči na drva in premog,
kaminov ter plinskih gorilnikov za ogrevanje
prostorov in vode.
Preventivni ukrepi
Da v času kurilne sezone ne bi utrpeli večje škode,
Vam svetujemo, da v prostor, kjer se nahaja kurilna
naprava, namestite požarni javljalnik. Tistim, ki
dom ogrevate s plinskimi pečmi, kot tudi s pečmi na
trda goriva pa priporočamo namestitev javljalnikov
ogljikovega monoksida. Vsakodnevno prezračite
prostore, še posebej tiste, v katerih spite. Gasilnik naj
bo na vidnem in dosegljivem mestu, v bližini telefona
pa vse pomembne intervencijske številke.
ekipa Zavoda Varen sem
http://www.varensem.si/
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11

Kultura
Večer na vasi
Zaradi močnega poletnega naliva je bil Večer na vasi
na kresni večer, 23. junija 2014, v dvorani Krajevne
skupnosti Godešič. Slovensko himno Prešernovo
Zdravljica in še nekaj pesmi so uvodoma zapeli pevci
starejšega pevskega zbora osnovne šole Reteče, ki jih
vodi učiteljica Špela Ferle.

Starejši pevski zbor OŠ Reteče.
Zbrane sta nagovorila Robert Strah, podžupan Občine
Škofja Loka, in Matjaž Krajnik, predsednik sveta
Krajevne skupnosti Godešič.

navdušili poslušalce. Pevci skupine NOBILE se radi
odzovejo vašem povabilu, da vam zapojejo in zaigrajo
ob raznih priložnostih (rojstni dnevi, poročne maše,
pogrebi ipd.). Kar pokličite jih in polepšali bodo vaše
praznovanje.

Pevska skupina NOBILE
V nadaljevanju večera so nastopili učenci osnovne
šole iz Reteč. Nekaj pesmi so zapeli pevci mlajšega
pevskega zbora, ki ga prav tako vodi učiteljica Špela
Ferle.

Članice dramske skupine iz 4. razreda
Prireditev je povezoval Aleksander Igličar.
Osrednji gostje kulturnega programa so bili pevci
vokalne skupine NOBILE, ki so sestavljajo: Barbara
in Mateja Volčič iz Reteč, Ema Igličar iz Godešiča,
Tine Čarman iz Reteč in Marko Jenko iz Gorenje vasi.
S svojimi mladostnimi in šolanimi glasovi so
12
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Članice dramske skupine iz 4. razreda (Maša
Bertoncelj, Adja in Aina Novinc, Ema Ravnihar, Lana
Rep in Neža Trtnik) so odigrale prizor Bedanec se
ujame v past iz znamenitih Kekčevih ukan pisatelja
Josipa Vandota. Za nastop jih je pripravila njihova
učiteljica Majda Ovsenek.

Zala Rep

Adja Novinc

Tamburaška skupina Bisernica

Nato sta Zala Rep in Adja Novinc povedali pesmici. Večer je povezoval Aleksander Igličar, ki se je v
Še posebej je navdušila Adja s svojo pesmijo Mavrica. veznem besedilu spomnil godeškega rojaka duhovnika
Pavleta Krajnika (1922 – 2014), Hrastnikovega
Pavleta, ki je umrl malo pred Večerom na vasi, 16.
junija 2014, na škofijskem domu ostarelih v kraju
Lorain v Združenih državah Amerike, kjer je bil dolga
leta župnik.
Aleksander Igličar

Skupina Generacija 2000
Že vrsto let na Večeru na vasi sodelujejo člani
glasbene skupine »Generacija 2000«, ki so
se letos predstavili v akustični zasedbi: Žan
Žak Martinjak na harmoniki, Žan Kušar na
akustični kitari in Ožbej Kozmelj na cajonu.
Člani skupine »Generacija 2000« so si na
šolskem tekmovanju »Cvetko ima talent« delili
prvo mesto.
Za konec večera so nastopili naši redni gostje
tamburaši skupine Bisernica – veterani, ki jih
vodi Marjan Igličar.
Obiskovalci večera na vasi

Dobrave | december 2014
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Življenje na vasi
Naše občestvo – soseska Godešič v letu 2014
V cerkvenem življenju soseske Godešič v letu 2014
je bil največji duhovni dogodek v župniji Reteče
podelitev zakramenta svete birme v nedeljo 18.
maja 2014. Zakrament svete birme je prejelo 24
birmancev in birmank. Birmoval je msgr. dr. Franci
Šuštar, ravnatelj bogoslovnega semenišča v Ljubljani,
ob somaševanju našega župnika Gregorja Dolšaka
in duhovnika Stanka Dolšaka. Prvotni birmovalec
bi moral biti generalni vikar ljubljanske nadškofije,
prelat Anton Markelj, ki je imel pred birmo srečanje
z birmanci, a je zaradi nenadne smrti župnika pri
Svetem Lenartu na dan birme zanj daroval pogrebno
mašo in vodil pogreb.

Slika svetega Miklavža spodaj na oltarju v godeški
cerkvi

tudi v bolnico. Ob dobri zdravniški oskrbi si je hitro
opomogel in tako lahko nadaljeval poslanstvo župnika
v naši župniji Reteče. Svete maše je tudi v godeški
cerkvi večkrat daroval njegov brat Stanko Dolšak, ki
je bil pred leti imenovan za duhovnega pomočnika v
župniji Reteče. Žal se župnikovo zdravstveno stanje
Apostolski nuncij, nj. eksc. msgr. dr. Juliusz Janusz, (pešanje srca) v splošnem ni izboljšalo, zaradi česar
je na god sv. Frančiška, 3. oktobra 2014, sporočil, da je konec novembra, na priporočilo svoje osebne
je papež Frančišek za novega nadškofa ljubljanske zdravnice, odšel v duhovniški dom »Mane nobiscum«
nadškofije imenoval frančiškana patra Stanislava (Lepi pot 26 v Ljubljani). Želimo mu, da bi si čim prej
Zoreta, provinciala slovenskih frančiškanov. Novi opomogel in se vrnil med nas. Vesel bo tudi vašega
ljubljanski nadškof je bil slovesno umeščen med obiska.
bogoslužjem v ljubljanski stolnici na nedeljo Kristusa
Kralja, 23. novembra 2014. Za škofovsko geslo si je
izbral svetopisemske besede »Veselite se v Gospodu«,
ker je v njih, kot je dejal v intervjuju za Družino,
povzeta vsa zgodba, ki jo ima Bog s človekom.
V župnijski cerkvi sv. Janeza Evangelista v
Retečah se je pričela obsežna prenova cerkve po
načrtih arhitekta dr. Marka Mušiča, ki je najbolj znan
po zasnovi nove cerkve Kristusovega učlovečenja v
ljubljanskih Dravljah.

V cerkvenem letu 20141 je bilo v godeški cerkvi
sv. Miklavža darovanih enajst (11) svetih maš, kar
je sedem manj kot v letu 2013. Poleg prazničnih in
obletnih svetih maš je bila novembra darovana maša
ob 50. obletnici poroke zakoncev Tominc iz Reteč.
Opravljenih je bilo tudi nekaj svetih krstov.
Skozi vse leto smo s skrbjo in dobrimi željami v
molitvi spremljali zdravstvene težave župnika
Gregorja Dolšaka, zaradi katerih je moral večkrat
1
Cerkveno (liturgično) leto se prične s prvo
adventno nedeljo konec novembra in konča z nedeljo
Kristusa Kralja vesoljstva.
14
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Življenje na vasi
V času njegove odsotnosti je bil za soupravitelja
župnije Reteče imenovan župnik sosednje župnije
Suha, Matjaž Zupan. V primeru nujnih župnijskih
zadev se tako obrnite nanj – pokličite Župnijski urad
Suha (tel.: 04/513 10 28 ali 041 926 898) ali se tam
oglasite. Ob smrti sorodnikov se za čas pogreba
dogovorite z župnikom, za zvonjenje v godeški cerkvi
pa s ključarjem Vinkom Avguštinom, pri katerem tudi
poravnate nadomestilo.
Večja vzdrževalna dela na godeški cerkvi v letu 2014
niso bila izvedena. Konec septembra smo nabavili
deset zložljivih klopi, ki bodo ob večjih mašah
postavljene v Frančiškovi kapeli in pred cerkvijo.
Po smrti dolgoletnega godeškega mežnarja Petra
Bertonclja smo kar nekaj vaščanov povabili, da bi
opravljali to delo, a se do sedaj ni še nihče odločil za
sodelovanje. Če kdo v sebi začuti plemenit klic, naj
pove ključarjema in se bomo dogovorili.

pritrkovalcem, pevcem, bralcem beril, ministrantom.
Zahvala župniku Gregorju Dolšaku, da je kljub bolezni
predano skrbel za naše duhovno in versko življenje.
Želimo mu, da ga Bog še naprej blagoslavlja in mu
nakloni obilo zdravja. Iskrena hvala tudi duhovniku
Stanku Dolšaku, ki vsa leta kot duhovni pomočnik
skrbi za našo župnijo in daruje svete maše. Tudi
njemu naj Bog podeli obilo blagoslova in zdravja.
Hvala za vse vaše darove, ki jih darujete ob mašnih
darovanjih, pušicah ter 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 praznike,
v novem letu pa obilo zdravja, sreče in notranjega
V imenu obeh godeških ključarjev se iskreno miru.
Aleksander Igličar,
zahvaljujem vsem, ki skrbite za urejenost našega
ključar godeške cerkve
svetišča in lepo bogoslužje. Hvala Danici Bertoncelj
za krasitev in čiščenje cerkve ter ženam, ki so pred
godeškim žegnanjem temeljito očistile cerkev. Hvala

Župnik dr. Pavel Krajnik (29. 9. 1922–16. 6. 2014)
Rodil sem se na sv. Mihaela dan, 29. septembra 1922,
na Godešiču pri Škofji Loki, v družini delavca Janeza
Krajnika in matere Antonije Likar. V družini desetih
otrok (štirje so umrli v nežni dobi, preživeli smo
trije dečki in tri deklice) sem bil drugorojeni sin. V
šolo sem hodil v Reteče, tretji razred pa sem začel
obiskovati v Škofji Loki. Kot ministrant sem imel
dve leti hrano in stanovanje pri uršulinski cerkvi. V
številčni družini ni bilo denarja za šolanje, toda naša
mama je verovala, da je z božjo pomočjo vse mogoče.
Mojemu starejšemu bratu so škofjeloški kapucini
omogočili, da sem začel šolanje na klasični gimnaziji
v Mariboru. Štiri leta pozneje me je mama z vlakom
odpeljala v Celje, kjer sem v kapucinskem zavodu
dobil vso oskrbo. Šolal sem se v gimnaziji v Celju. Ob
počitnicah sem se vračal domov. Nepozaben je dan,
ko je pater Mavricij stopil v učilnico in nam prebral
prvo stran ‚‘Slovenca‘‘ s poročilom o čudežnem
ozdravljenju moje devetletne sestrice Tončke, 13.

novembra 1938 na Brezjah, ki ga je mama opisala pri
80. letih.
Po mali maturi sem se vpisal v peti razred v Kranju.
Pomagal sem si s poučevanjem izven šole, nekaj
časa sem se vozil s kolesom v Kranj, zlasti v šesti
gimnaziji, ko je moji teti Johani, atovi sestri iz Virloga
pri Stari Loki, umrl mož in sem se preselil k njej.
A moj šesti razred je bil nenadoma zaključen. Leta
1941 je Jugoslavija vstopila v vojno in po nemški
okupaciji sem moral delati na podrtem mostu, ki veže
Loko z železniško postajo. Nekdo me je naznanil,
da sem govoril proti Nemcem. Gestapo se je oglasil
na mojem domu, toda moj brat Ivan mi je pomagal,
da sem še isti dan pribežal s kolesom v ‚‘ljubljansko
pokrajino‘‘. Najprej sem našel zatočišče pri dobrem
kmetu v Veliki Račni pri Grosupljem, jeseni pa sem
se po posredovanju dr. Jožeta Prešerna preselil v
Smolenjo vas pri Novem mestu, kjer sem uspešno
Dobrave | december 2014
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(vseučilišče) na Papeškem vzhodnem inštitutu, hkrati
pa sem nadaljeval študij teologije na Gregorijanski
univerzi. Po božji milosti in molitvi dobre mame
sem bil 24. decembra 1950 posvečen v duhovnika
pri bizantinsko-slovanskem obredu v cerkvi ruskega
zavoda sv. Antona Velikega. V isti cerkvi sem 26.
decembra daroval prvo sveto daritev. Domači, ki so
se že leta 1948 preselili v Argentino, se te slovesnosti
niso mogli udeležiti. Ponovil pa sem novo mašo v
južni Tirolski v Marlengu pri Meranu, kamor me je
povabila dobra vdova, pri kateri sem štiri mesece
obiral jabolka, ko sem čakal na sprejem v ruski zavod.

Dr. Pavel Krajnik med mašo v godeški cerkvi
25. 6. 2006
dokončal sedmo gimnazijo. Sredi junija so me z
drugimi učenci odpeljali v koncentracijsko taborišče
Monigo pri Trevisu. Po desetih mesecih sem bil rešen
te internacije, najbrž po prošnji mojega godeškega
rojaka Antona Berganta (Štefanovega), župnika v
Šmihelu pri Novem mestu. Naselil sem se pri njem
in nadaljeval šolanje v gimnaziji. 16. julija 1943 sem
maturiral. Takoj sem prosil za vstop v ljubljansko
semenišče, malo pred božičem. Šolsko leto sem
uspešno zaključil junija 1944.
Maja 1945 sem se pred komunističnim nasiljem
umaknil na Koroško. Srečno sem prišel do Celovca,
kjer sem zaman iskal domače. V četrtek, na Telovo,
sem odšel v Beljak in naslednji dan sem odšel z
angleškim konvojem v Videm ter po enem tednu
prišel v isto taborišče, Monigo pri Trevisu, kjer
sem bil med vojno. Tam nas je dohitela vest, da so
Angleži domobrance izročili partizanom. Bogoslovci
smo se že v maju naselili v benediktinski opatiji in
začeli z rednim študijem. Čez eno leto smo odšli v
južnotirolski Briksen. Poleti leta 1947 se je izčrpala
papeška podpora. Vodstvo semenišča se je pridružilo
večjemu delu beguncev, ki so jih sprejeli v Argentini,
jaz pa sem z dovoljenjem škofa Rožmana zaprosil za
vstop v ruski zavod v Rimu. Tam sem se pripravljal
na misijonsko delo v Rusiji. Dosegel sem »licenciat«
16
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Moja prva duhovniška služba je bila med ruskimi
begunci v Nemčiji, predvsem v Münchnu na
Bavarskem. Po dveh letih sem se vrnil v Rim in leta
1956 doktoriral na Gregoriani. Tedaj je v Buenos
Airesu umrl pater Filip De Regis, ki je tam ustanovil
rusko misijo. Vzhodna kongregacija me je poslala
v Argentino, kamor sem 1. aprila 1957 prispel z
vatikanskim potnim listom. Duhovniško in socialno
delo med Rusi sem opravljal z veseljem. Znova sem
bil skupaj z družino. Staršem sem pomagal pri gradnji
nove hiše. Sestro Tončko sem srečeval ob romarjih
k lujanski Mariji. Tudi med slovenske duhovnike
sem rad zahajal. V slovenskem semenišču v mestu
Adroge in na jezuitski univerzi v St. Migelu sem se
učil vzhodno bogoslovje. Tudi pri slovenski kulturni
akciji sem deloval.
Leta 1962 sem odšel v Severno Ameriko v Milwaukee,
kjer je živela moja sestra Martina z možem Jakom
Beznikom in družino. Po mnogih letih smo se spet
srečali. Na povabilo Ivana Dolšina sem sprejel
službo duhovnega pomočnika v njegovi angleško
govoreči župniji v Nashwalku, v škofiji Duluth, kjer
je nekdaj misijonaril škof Friderik Baraga. Potem
sem z dovoljenjem Vzhodne kongregacije postal
kaplan v domu ostarelih pri poljskih sestrah v mestu
Milwaukee. Na prigovarjanje Miha Kreka, ministra
v bivši Jugoslaviji, sem se preselil med Slovence v
Cleveland. V mesecu aprilu 1967 sem prevzel službo
kaplana pri Mariji Vnebovzeti. Tam sem ostal osem
let in pol.
15. oktobra 1975, po upokojitvi patra Alojzija
Ruparja, sem postal župnik v slovenski fari sv. Cirila
in Metoda v Lorainu. V tej župniji, ki postaja bolj in

Življenje na vasi
bolj angleška, so bile maše v angleščini, pevski zbor
in verniki pa so še prepevali slovenske pesmi. Leta
1976 sta prišla za menoj ata in mama iz Argentine.
Ostala sta pri meni do njune smrti.

v Šentvidu. V domači godeški cerkvi sv. Miklavža je
sveto mašo zadnjič daroval 25. junija 2006, in sicer za
žrtve vseh vojn. Njegova pridiga je v celoti objavljena
v knjigi Godešič ob tisočletju, na 76. strani. Po
sveti maši je, ob navzočnosti svoje sestre Tončke,
redovnice reda usmiljenk, in sestre Rezke, redovnice
Hčera Marije Pomočnice, blagoslovil Godeško učno
sprehajalno pot, ki je bila zasnovana ob praznovanju
tisočletnice Godešiča. Bil je tudi med darovalci za
nove bronaste zvonove.

V mojem življenju se je res zgodilo to, ker mi je
štiriletnemu fantku napovedala moja stara mama.
Malo pred smrtjo mi je dejala: »O ‚ledka‘, kje vse
boš še hodil!« Res čudna in čudovita so božja pota.
Hvala Bogu in Mariji za vse dobro in hudo, posebno
za močno vero moje »Hrastnikove« družine, za dobre
vzgojitelje, dobrotnike in prijatelje. Bog naj vsem Umrl je 16. junija 2014 v škofijskem domu za ostarele
v Clevelandu. Pogrebno mašo je ob somaševanju
obilno poplača, na tem in onem svetu.
drugih duhovnikov daroval clevelandski škof Richard
dr. Pavel Krajnik Lennon. Pokopan je na pokopališču Calvary v Lorainu
med svojimi številnimi župljani, kjer počivajo tudi
njegovi starši.
Dodatek:
Hrastnikov župnik, dr. Pavel Krajnik, se je poleti 1995 Dr. Pavel Krajnik je bil zadnji godeški župnik.
prvič po petdesetih letih vrnil v domovino in v reteški
cerkvi 17. julija 1995 daroval sveto mašo. Bil je med
Zapisal: Aleksander Igličar
posebej velikodušnimi dobrotniki Škofovih zavodov

Obisk svetega Miklavža na Godešiču
Tudi letos je našo vas, tako kot vsako leto, obiskal
sveti Miklavž s svojim spremstvom – parkeljni.
Ti so svoj pohod začeli že en teden prej v Goričanah
na tretji noči parkeljnov. Ves ta čas so budno
spremljali, ali so bili otroci pridni. Izgleda, da so bili
letos kar poredni, saj je bilo pri nas opaziti veliko več
parkeljnov kot prejšnja leta. A kot je povedal Miklavž,
tudi letos niso odpeljali nikogar s seboj v pekel, saj so
vsi poredni otroci obljubili, da se bodo do naslednjega
leta poboljšali in da »ČRNA KNJIGA« letos čez leto
ne bo dobila nobenega novega vpisa. Pridni otroci so
bili tudi letos nagrajeni, saj so od Miklavža prejeli
lepa darila.
Matej Novinec

Dobrave | december 2014

17

Življenje na vasi
»Godeške hudobe uspele v sosednji državi«
Godeške hudobe smo se letos prvič udeležile
etnološke prireditve Noč parkeljnov v Goričanah in
5. svetomartinskega Krampuslaufa na Hrvaškem.
Že od vsega začetka smo parkeljni vabljeni v goste
po Sloveniji, na Hrvaško, v Italijo in Avstrijo – in
tako smo se letos prvič odločili sodelovati. Kot
udeleženci srečanja smo bili povabljeni
tudi na druga srečanja v tujino. Žal so nas
omejevale finance in čas, zato smo se lahko
udeležili le še svetomartinske prireditve. Na
obeh smo doživeli precejšen uspeh. S strani
organizatorjev obeh prireditev smo namreč
prejeli tako pohvale kot zahvale za udeležbo,
hkrati pa smo bili povabljeni na še več srečanj
po sosednjih državah.

ki ga bomo po hišah nosili 10. in 11. januarja 2015.
Veseli bomo vsakega prostovoljnega prispevka, ki
ga bomo namenili za potrebe udeležb v tujini (najem
kombija, gorivo, prenočišče, izdelava in popravilo
oblek ter mask).
skupina Godeške hudobe

Kot skupina bi se radi odzvali na vabila in
se tako udeležili še več podobnih srečanj, saj
s tem ohranjamo tradicijo, hkrati pa delamo
na prepoznavnosti naše vasi. Odločili smo se,
Godeške hudobe na 5. svetomartinskem Krampuslaufu na
da z dobro voljo ustvarimo koledar z utrinki,
Hrvaškem.

Dosežek za godeško Guinessovo knjigo
To lahko rečemo za Pavleta Krajnika, z Godešiča 81,
saj je pri 81 letih v dveh dneh, 5. in 6. oktobra 2014,
dosegel vrh Triglava.
Ob praznovanju njegovega 80. leta starosti
sta mu sin Brane in hči Katja obljubila, da
mu
bosta
izpolnila
njegovo
največjo
željo – da bo še stopil na vrh Triglava.
Tako so se na hitro odločili in se ob dobri
napovedi, ki je končno obetala nekaj dni
lepega
vremena,
5.
oktobra
odpravili
na pohod preko Pokljuke na Triglav.
Prenočili so na Kredarici in se 6. oktobra zjutraj
odpravili na vrh. S pomočjo naveze sina in hčerke
so dosegli vrh Triglava. Vreme je bilo jasno, brez
vetra in čudovito, poleg tega so bili vsi ponosni
na ta podvig.
Še isti dan so se vrnili domov. Posledica
18
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podviga so bili sicer nekoliko črni prsti in huda
utrujenost, toda hkrati je bil slavljenec tudi srečen,
saj se mu izpolnila želja za njegov 80. rojstni dan.
Čestitamo!
družina Krajnik

Mladi
Klovn Žare na obisku
Za letošnjo novoletno otroško prireditev je naše
najmlajše prišel zabavat klovn Žare. S svojimi točkami
jih je dodobra nasmejal in razgibal, saj jim je dovolil
sodelovati v čisto vsaki svoji točki. Otroci so bili
najprej malo zadržani, na koncu pa se jih skoraj ni več
dalo umiriti, tako so se zabavali.
Matej Novinec

Prenovljena šola
Leto 2014 je v znamenju sanacije šole. Od zadnje
večje obnove in dograditve šole je minilo 24 let,
zato smo bili veseli odločitve, da je ponovna obnova
nujno potrebna. Krepko so se že kazale težave zaradi
prevelike izgube energije, saj so bila okna v slabem
stanju, izolacija je bila prav tako slaba …

Investicija »Energetska sanacija POŠ Reteče« je bila
financirana iz sredstev Kohezijskega sklada EU in
občinskih sredstev.
Med poletnimi počitnicami se je tako pričela temeljita
obnova fasade. Začetna dela so stekla 12. julija.
Po predhodnih ogledih in meritvah se je pričela
izolacija stavbe. Sledila je menjava oken, nato pa
še zaključni sloj fasade.
Letošnje poletje sanaciji ni bilo preveč naklonjeno.
Deževni dnevi so pogosto onemogočali delo,
zato smo se večkrat spraševali, ali bodo glavna
dela do začetka pouka sploh opravljena.
Res je čas močno priganjal, a dela so bila
večinoma zaključena do prvega šolskega dne.
Učenci in učitelji smo z veseljem začeli šolsko
leto v prenovljeni šoli. Stavba je sveža in lepa,
učilnice pa zaradi novih oken prijetnejše in
toplejše.
Majda Ovsenek

Foto: I. Peternel
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Izdelki osnovnošolcev
SPRETNOSTNO JAHANJE
3. MESTO
En teden sem že bila na Konjeniškem taboru. Prišel je dan
odhoda. S kombijem smo se odpeljali na Janov ranč.
Ko smo prišli smo zaplesali country plese. Nato je sledilo
tekmovanje v spretnostnem jahanju. Ko sem bila na vrsti
jaz, sem zajahala konja Šerifa. Prišla sva pred prvo oviro s
trakovi. Šerif se je bal, zato mi je pomagala moja učiteljica
jahanja. Prišla sva na drugo stran, šla sva okoli soda in čez
zibajoči most. Šerif se ni nič ustrašil, čeprav je plašen konj.
Prišle so kavalete, tudi to sva izpeljala lepo. Ko sva prišla,
sva se pognala v kas. Kasala sva do pravokotnika, tam sva
šla do kavalete in nato sva odstopala, in šla spet v kas. Prikasala sva do soda. Na njem je bil kozarec z vodo. Vzela
sem ga in previdno odjahala do drugega soda, kozarec
sem položila nanj. Pognala sva se spet v kas in odkasala v
cilj.
Kasneje smo imeli podelitev nagrad. Dobila sem bronast
pokal. To je bil najlepši dan mojega življenja.
RAZLAGA:
KAS: konjev tek
KAVALETE: leseni drogovi
NAJA AVGUŠTIN 4. R

MOJA ŠOLA IMA NOV PLAŠČ
Moja šola luknje je imela,
dokler prenova se ni začela.
Delavci so k nam prišli
in šolo preobrazili.
Šoli so nov plašč oblekli,
strega so ji slekli.
Nova okna so ji dali,
stara na odpad poslali.
Šola nov plašč je dobila,
okna so se razsvetlila.
Zdaj dolgo naj žari,
prenovljena se smeji.
Lana Rep in Emma Ravnihar 5.R
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BABICA MI JE POSODILA SUPERGE
Nekega jutra smo se z družino odločili, da gremo v hribe.
Izbrali smo Kofce. Usedli smo se v avto in se odpeljali do
Podlubelja, kjer se je začela naša pešpot.
Med potjo smo se tudi tokrat veliko pogovarjali in se fotografirali. Čas je hitro mineval in kmalu smo prišli na
vrh hriba. Ostali družinski člani so bili zelo utrujeni, jaz
pa ne. Hotela sem iti naprej na še kakšen drug hrib. Ker
nihče ni želel iti, sem odšla sama. Nekaj časa sem hodila
in nenadoma zagledala staro babico. V rokah je držala
košaro. Spraševala sem se, kaj je v njej. Ko je prišla bližje,
sem jo vprašala, kaj ima v košari. Odgovorila je, da so v
njej čudežni čevlji, čudežni supergi. Vprašala sem jo, če
mi jih posodi. Posodila mi jih je za eno leto. Ko sem jih
obula, sem začela lebdeti nad tlemi. Takoj sem bila nazaj
na Kofcah
Leto z izposojenimi čevli mi je prehitro minilo. Imela sem
se zelo lepo in v njih videla veliko slovenskih krajev. Zadnji dan sem čevlje odnesla nazaj babici. Vrnila sm ji jih
na Kofcah, kjer sem jih tudi dobila. Podala sem ji čevlje
in kar na enkrat je izginila. Še zdaj se sprašujem, kam. Od
takrat je nisem več videla, ostali pa so mi spomini na trenutke, ko sem lebdela z lebdečimi babičinimi čevlji.
Maša Bertoncelj 5.R

PALAČINKE
Včeraj sva bila z bratom sama doma. Postala sva lačna,
zato sem se odločili, da nama bom spekel palačinke.
Najprej sem vzel eno veliko posodo in vanjo zlil nekaj
mleka, par jajc, moko in ščepec soli. Nato sem v maso vlil
še malo radenske in vse skupaj zmiksal. Kar pošteno
je špricalo naokrog. Nastala je prav gosta masa. Segrel sem ponev, dal nanjo nekaj olja in pustil, da se je
segrelo. Ustrašil sem se, da mi ne bo uspelo. Brat mi
je pomagal, da sem lahko vlil maso na ponev. Ko pa
je bilo treba palačinko obrniti, se mi je malo zalomilo.
Obračal sem jo in obračal, da se mi je vsa spackala in
strgala. V drugo mi je šlo že bolje in to sem nekajkrat
ponovil. Mislil sem, da že dovolj znam, zato sem hotel
palačinko vreči v zrak. Ko sem jo vrgel, sem kihnil in
zgrešil padajočo palačinko. Na tleh je čisto razpadla.
Vse sem lepo pobrisal, tako da mami ni nič opazila,
ko je prišla domov.
Palačinke so bile dobre, čeprav niso bile najlepše in je
bila kakšna tudi malo zažgana.
Luka Križaj 5.R
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Vrtec Škofja Loka
Skupina Tinka Tonka, oddelek v Retečah

Z vsemi čutili odkrivamo svet
V letošnjem šolskem letu je v naši skupini 20 otrok, ki
so stari 3–6 let. Devet otrok je v skupini od lanskega
leta, ostali pa so premeščeni iz drugih enot Vrtca
Škofja Loka ali pa so obiskovali vrtec drugje, le en
otrok je prvič v vrtcu. V skupini je 8 deklic in 12
dečkov.

Jesenski kros

Igrali se bomo različne igre za govorni razvoj, vidno
in slušno zaznavanje ter razvijanje pozornosti in
se sproščali s pomočjo različnih tehnik in iger. V
današnjem času, ko živimo v virtualnem svetu, je še
kako pomembno, da se znajo otroci umiriti, prisluhniti
sebi in »tišini« in da slišijo zvoke, ki nam jih ponujata
naše vsakdanje okolje in življenje. Veliko dejavnosti
bomo izvajali na prostem in v bližnji okolici vrtca, saj
nam narava ponuja veliko možnosti (sprehod v gozd
in na travnik, igra s peskom, zemljo, vodo ipd.), ki jih
bomo s pridom izkoristili za vidne, slušne, tipne in
vonjalne zaznave ter za aktivno učenje in pridobivanje
konkretnih izkušenj. Primerjali bomo snovi, okušali
in prepoznavali različne okuse. Dejavnosti bomo
izvajali postopno – od znanega k neznanemu.
Izdelali bomo različna sredstva in didaktične
pripomočke za razvijanje posameznega čutila. Preko
različnih dejavnosti bodo otroci spoznavali pomen
posameznega čutila in povezanost le-teh med seboj.

V letošnjem šolskem letu bo v naši skupini rdeča
nit spoznavanje čutil in zavedanje le-teh. Preko
igre, raziskovanja, aktivnega učenja in ustvarjanja
bomo spoznavali naše čute, s pomočjo katerih vsak
posameznik dojema sebe ter spoznava svet in druge
ljudi.

Poskusi, povonjaj, ugani
Pozno jeseni smo v sodelovanju s starši na igrišču
šole uredili dvignjeno gredico. Skupaj z otroki bomo
sejali, sadili in opazovali spremembe na naši gredici.
Pridelano zelenjavo bomo okušali in kuhali, iz nje
bomo pripravili solate, namaze ipd.
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Urejanje gredice
Sodelovanje pri projektih oziroma posamezne teme
znotraj teh bomo prepletali med seboj, da bomo lahko
sledili naši rdeči niti.
Vključeni bomo v naslednje projekte:
• Turizem in vrtec – Z igro do prvih turističnih
korakov, kjer so rdeča nit ZGODBE TURIZMA.
Skupaj z otroki bomo s čutili raziskovali lokalno
okolje v vseh letnih časih, vse to pa bomo podkrepili
z raziskovanjem v naravi, iskanjem informacij v
knjigah, doma, na internetu, fotografijah …
• Življenje otrok v vrtcu je tesno povezano z
življenjem v okolju izven vrtca. Skrbeli bomo za
čim več neposrednega opazovanja in raziskovanja
v naravi. Vsako naše raziskovanje bomo skušali
popestriti z zanimivimi dejavnostmi, kot so piknik
v naravi, opazovanje travnika in zdravilnih zelišč,
fotografiranje, nabiranje, sušenje, okušanje,
pripravili bomo zabavno-poučni kviz o zeliščih,
sestavili izmišljeno zgodbo, pripravili namaze iz
zelišč, izdelali zeliščne bonbone, kreme, napitke
ipd. Pri delu bomo uporabili knjigo »Zelišča male
čarovnice« avtorice Polonce Kopač.
• Okoljska in ekološka vzgoja, kjer bomo raziskovali
travniške zdravilne rastline bližnjega okolja skozi
opazovalni dnevnik. Pozornost bomo posvetili
tudi razvrščanju odpadkov in recikliranju le-teh.
• Mali sonček
• Prijateljujemo s slikanico
• Razvijanje bralne pismenosti pri predšolskem
otroku: preko igre bomo spoznavali različne igre
glasov ter glasove preko gibanja, izvajali bomo
ritem z različnimi inštrumenti, šteli zloge, se igrali

Piknik na igrišču: sadna nabodala, zebrini sendviči
igre za boljšo izreko, izvajali grafomotorične
vaje in vaje za orientacijo v prostoru in na telesu.
Otroci bodo ob različnih priložnostih samostojno
pripovedovali, iskali rime, se igrali igre
poslušanja, razumevanja navodil, zapisali zgodbo
po nareku otroka, opremili bomo pisalni kotiček,
veliko bomo tudi brali, si pripovedovali pravljice
in se igrali simbolne igre in igre vlog.

Otroci se aktivno učijo, ko so soudeleženi v procesu
raziskovanja, aktivnega reševanja problemov,
razmišljanja, projektnega dela, sodelovanja,
dogovarjanja z vrstniki in medvrstniškega
sodelovanja. Velik poudarek bomo zato namenjale
predlogom in pobudam otrok ter njihovim interesom.
Trudile se bomo, da bomo otrokom pripravile takšne
dejavnosti, ki jim bodo pomenile izziv in jih bodo
spodbujale k aktivnemu učenju.
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Mladi
Strokovne delavke v oddelku:
Jana Podobnik Kožić, vzgojiteljica
Alenka Lenna Bertoncelj, pomočnica vzgojiteljice
Mojca Jesenko Razinger, pomočnica vzgojiteljice

Pripravila:
Jana Podobnik Kožić

Pikin zabavni kviz: pihanje vate

Izdelki najmlajših

Žan

Vid

Vid
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Šport na vasi
Leto 2014 je bilo veliko bolj mirno kot pretekla leta.
Tu mislim predvsem na investicije v športnem parku,
ki jih počasi zaključujemo in bo v prihodnje potrebno
le še vzdrževati visok nivo, ki smo ga ustvarili v
preteklih letih. Več o tem v nadaljevanju.

z vzponom na Šmarjetno goro, se na drugi strani
spustili v dolino Rakovica ter se mimo Zabukovja
dvignili na Sv. Jošt, od koder smo nadaljevali pot od
Čepulj do Planice, kjer smo se malo okrepčali. Pot
smo nadaljevali preko Križne gore do Škofje Loke,
od koder smo se po grebenu dvignili na Osolnik.
Pri Rožniku nam je oskrbnik Martin pripravil
dobro kosilo, v večernih urah pa smo nadaljevali
do Godešiča. Pohod je bil dolg 25 km s 1.500 m
višinske razlike, za kar smo brez postankov porabili
pet ur. Po tako dolgem pohodu so nas naslednji dan
noge kar pošteno bolele. Pohoda se je letos udeležilo
deset članov ŠD Kondor, skupaj z našim prijateljem
Alešem, zamejskim Slovencem.

Na športnem področju smo bili delno uspešni. Skupni
ekipi mladincev in kadetov sta napredovali v 2.
SNL, preostale ekipe pa so ostale na istih nivojih
tekmovanja kot v pretekli sezoni. Veselimo se lahko
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 Kolesarsko sezono smo člani kluba letošnje leto
Gorenjskem.
preživeli dokaj mirno. Tekem se skoraj nismo
udeleževali, bilo je le nekaj posameznih udeležb
Aktivnosti v ŠD Kondor so poleg nogometa še na maratonu Franja in vzponu na Krvavec, vendar
vztrajnostni športi, kot so tek, kolesarjenje in brez večjih uspehov. V letošnjem letu smo se zopet
kajakaštvo, o katerih bomo nekaj besed napisali v večkrat dobili na godeški kolesarski rundi, ki se je je
nadaljevanju oziroma v posebnem prispevku o teku udeleževalo štiri do devet kolesarjev. Opravili smo
na Osolnik ter namiznem tenisu, o katerem piše Janez šest rund in prekolesarili vse okoliške hribe. Runda je
Starman.
največkrat obsegala med 50 in 70 km s približno 800
m višinske razlike. Na dveh rundah nas je v letošnjem
muhastem letu presenetil tudi močan dež. Za
naslednje leto načrtujemo nekajdnevno kolesarjenje
Teki, pohod, veslanje in triatlon
ob jadranski obali in seveda redno udeleževanje na
kolesarskih rundah.
Tekaških prireditev se je v letošnjem letu, razen na
Osolniku, redno udeleževal le Andrej Bertoncelj, ki
Na kajakaških tekmah je bil aktiven le Jože Hafner.
se je udeležil šestih tekem za gorenjski pokal. Na vseh
Udeležil se je štirih tekem, na katerih je bil v kategoriji
tekmah je v najstarejši kategoriji stal na zmagovalnih
veteranov zelo uspešen. Zmagal je na državnem
stopnicah, in sicer za dve zmagi in štiri tretja mesta,
prvenstvu na 5 km na Mostu na Soči, ki je bilo marca,
kar mu je v skupnem seštevku prineslo končno 3.
in oktobrskem državnem prvenstvu v maratonu na
mesto. Čestitamo. Uroš Bertoncelj se je udeležil enega
Bohinjskem jezeru ter na pregledni tekmi na 10 km v
najbolj množičnih tekov na Gorenjskem, teka štirih
avgustu. Na ljubljanskem kajakaškem maratonu se je
mostov, kjer je bil skupno 4., v svoji kategoriji pa je
uvrstil na 5. mesto.
zasedel odlično 2. mesto. Ljubljanskega maratona se
je udeležil Borut Bizjak in ga zaključil z zelo dobrim
Udeležba na triatlonu jeklenih v Bohinju je bila tokrat
časom 1:29:29.
s strani članov ŠD Kondor nekoliko skromnejša, saj
se ga je udeležilo le šest tekmovalcev, pa tudi rezultati
Pred koncem leta gremo člani ŠD Kondor na
niso bili primerljivi s prejšnjimi leti. Uvrstitve so bile
tradicionalni pohod po okoliških hribih. Pohod v
daleč od deseterice, saj je bil najboljši Marko Bečan
decembru 2013 smo začeli v Stražišču, nadaljevali
na 29. mestu, štiri mesta za njim je na cilj prispel Jože
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Hafner, Iztok Avguštin je bil 41., pravi paket uvrstitev
pa so ustvarili Janez Križaj, Rok Bertoncelj in Štefan
Križaj, saj so se zvrstili med 49. in 51. mestom. Ker
so bile že skupne uvrstitve zelo povprečne, so se
temu primerno uvrščali tudi v kategorijah (4. Jože, 5.
Marko, 6. Iztok, 7. Štefan, 9. Janez in 11. Rok – vsak
v svoji kategoriji).

Spremenljivo nastopanje članske
ekipe v gorenjskih ligah
Sezona 2013/14 je bila zelo raznolika, saj se je na
državnem nivoju menjal tekmovalni sistem. Število
tretjih nogometnih lig se je razširilo z dveh na štiri, kar je
vplivalo tudi na spremembe tekmovalnega sistema na
Gorenjskem. Zaradi napredovanja treh dodatnih ekip
v 3. SNL sta se obe gorenjski nogometni ligi združili
v enotno ligo 15 udeležencev. Zaradi te spremembe
v spomladanskem delu ni bilo več tekmovalnih
ambicij, kar se je poznalo predvsem na udeležbi na
treningih in posledično tudi na igri nogometašev in
seveda rezultatih. Ekipa je bila po jesenskem delu na
2. mestu, le točko za FC Podbrezje, v spomladanskem
delu pa so igrali daleč pod pričakovanji, saj so le
štirikrat zmagali, igrali enkrat neodločeno in kar
petkrat izgubili ter se uvrstili na 3. mesto.

ločeno za prvo mesto in ostale za morebitno uvrstitev
v 1. GNL, če bi iz tretje lige preveč ekip izpadlo in
bi se gorenjska liga zopet ločila na 1. in 2. GNL. V
spomladanskem delu bo tako štel tudi rezultat. Ekipa
NK Kondor ima še vedno realne možnosti za uvrstitev
na šesto mesto, ki še vodi v zgornji rang tekmovanja,
saj za šestim mestom zaostaja le tri točke ali eno
zmago.
Lestvica po 10. krogu 31.10.2014
1
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9
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KLUB
JuRentA
Bitnje
Niko
Železniki
Ločan
Žiri
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Kondor
Godešič
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FC Podbrezje
Preddvor
Polet
Jecom Sport
DLN
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4
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20:20
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9:28
9:42

11
7
6
4
1

Kot sem omenil že v uvodu, zelo dobro dela škofjeloška
nogometna šola. Ekipi mladincev in kadetov nastopata
v 2. SNL, ostale ekipe pa v gorenjskih ligah. Ekipo
dečkov U15 vodi Tadej Avguštin. Trenutno je v
nogometni šoli skoraj 300 mladih nogometašev, ki
pridno trenirajo in si nabirajo izkušnje. Kot sem že
večkrat omenil, je za ponoven vzpon nogometa v
Škofji Loki zaslužen tudi ŠD Kondor, saj premoremo
edini objekt za treninge v večernem in zimskem času,
Lestvica po končani sezoni 2013/14
kar s pridom izkoriščajo vse ekipe. Igrišče z umetno
travo je ves čas zasedeno, vedno več ekip trenira
V jesenskem delu je ekipa Kondorja nastopala v tudi ob sobotah, saj med tednom ne dobijo prostega
enotni gorenjski nogometni ligi, kjer je bila veliko termina.
uspešnejša kot pa v spomladanskem delu. V močnejši
konkurenci kot spomladi so štirikrat zmagali, dvakrat
igrali neodločeno in štirikrat izgubili. Po kolih
spomladanskega dela se bodo ekipe razdelile v dve
kakovostni skupini (do 6. mesta in ostale) ter igrale
26
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Investicijska dela v
nogometnem parku

športnem

Vsa dela na igrišču je izvedel Miha Gregorc iz
TRG, d. o. o., Brnik. Skupni strošek posega je bil
4.400 evrov. Poleg tega smo na igrišče raztrosili 30 t
kremenčevega peska, katerega naloga je, da izboljšuje
V zadnjih štirih letih se je podoba nogometnega sestavo humusa in odvodnjavanje ter zmanjšuje
igrišča na Produ močno spremenila: v letu 2009 smo blatnost igrišča ob padavinah. Strošek nabave peska
postavili nove garderobe, v letu 2011 pa smo dokončali in posipanja je bil 1.300 evrov.
še igrišče z umetno travo v velikosti 53×42 m, kar
zadostuje za treninge vseh ekip, uradno pa lahko Tudi igrišče z umetno travo je potrebno redno
tekme na tem igrišču odigrajo ekipe nogometašev, vzdrževati. Nekajkrat mesečno ga moramo prečesati
starih do 13 let. V letu 2012 smo igrišče razširili za s posebno trikotno metlo. To opravilo že od vsega
približno 6 m, z dimenzijami 64×100 m pa je možno začetka opravlja Borut Bizjak, za kar se mu
odigrati tudi tekme slovenskih lig. Pred garderobni zahvaljujemo. Ker se zaradi uporabe igrišča podložni
objekt smo postavili tendo, v letu 2013 pa smo izvedli pesek in gumijasti granulati zbijejo in igrišče postane
odvodnjavanje najbolj kritičnega južnega dela igrišča, zelo trdo, kar je nevarno za igralce, smo v letošnjem
podložno
in sicer z dvema krakoma cevi v skupni dolžini 110 m letu s pomočjo Fit športa iz Mengeša celotno
3
plast zrahljali in dodali še približno 5 m granulata
in dvema ponikovalnicama.
gume. S tem smo igrišče naredili znova mehkejše in
Med letom se je izkazalo, da je del igrišča, kjer smo tako manj obremenjujoče za sklepe igralcev. Strošek
vgradili trenažne cevi, nižji kot okolica, zato smo rahljanja in dodatnega granulata je bil 3.400 evrov.

v letošnjem poletju ta del travnika odkrili, dodali
približno 10 m3 zemlje in položili novo travno rušo.
Investicija se je v letošnji zelo mokri jeseni izkazala
kot zelo dobra, saj se na tem delu ni več zadrževala
voda, ker je drenaža odvajala odvečno vodo v
ponikovalnice. Poleg tega smo zamenjali rušo še na
nekaterih najbolj kritičnih mestih na igrišču, v skupni
površini 260 m2. Igrišče smo tudi globinsko prezračili
in s posebnim sejalcem dosejali travo –še 700 kg
semen kakovostne športne trave. Po teh posegih
je travna ruša veliko gostejša in tako odporna na
obremenitve, ki se pojavljajo pri igranju nogometa.

Globinsko zračenje travnate površine

Zaradi kraje 500-litrskega zalogovnika, plinske
peči in hidroforja smo morali v marcu letošnjega
leta neplansko kupiti toplotno črpalko za ogrevanje
tople vode za tuše v garderobah. Kupili smo rabljeno
toplotno črpalko zrak-voda z zalogovnikom v
velikosti 300 l, ki dobro služi svojemu namenu.
Kot sem že omenil, tudi planov za naslednja leta še
ni zmanjkalo. Nove investicije bodo zopet usmerjene
predvsem v izboljšanje travnate površine velikega
igrišča. V deževnem obdobju se je pokazalo, da se
na delu igrišča, ki je bil v preteklosti nasut z
ilovnato zemljo, voda enostavno ne odvaja.
V naslednjem poletju bomo ta del zemlje
zato odstranili ter vgradili približno 30 d
dodatne drenažne cevi, nad njo pa nasuli
zemljo, ki bo vodo prepuščala do drenažne
cevi. Že v letošnjem letu smo začeli z
odkupom hrastovine za pokrite tribune na
vzhodnem delu igrišča (med igriščem in
cesto). Poskušali bomo postaviti tribune
s 150–200 sedeži, kar bo povečalo udobje
gledalcev, igrišču pa dalo drugačen izgled. Iz
plana preteklega leta pa prenašamo ureditev
dveh dodatnih garderob na podstrešju
garderobnega objekta. Načrte že imamo, le
finance za izvedbo si še moramo zagotoviti.
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Največja investicija v prihodnjem letu pa bo nova
kosilnica za košenje trave. Obstoječo uporabljamo
že več kot deset let in je kljub velikim vzdrževalnim
stroškom odslužila. Poskušali bomo kupiti kosilnico,
s katero bomo igrišče lahko pokosili v manj kot dveh
urah.

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

Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem članom
ŠD Kondor Godešič za udarniško pomoč pri vseh
akcijah na nogometnem igrišču. Brez približno 200
udarniških ur tega dela ne bi uspeli narediti, ker ga
enostavno ne bi mogli sfinancirati.

dr. Jože Hafner,
predsednik ŠD Kondor

Srečno in športno novo leto 2015.

V namiznoteniški sekciji Kondor zadovoljni z uspehi
V namiznoteniški sekciji deluje 10 aktivnih igralcev,
ki tekmujemo v medobčinski ligi Škofje Loke in prvi
gorenjski ligi.
Dvakrat tedensko, ob torkih in četrtkih, imamo v KS
rezervirano dvorano za treninge in tekmovanja.
V medobčinski ligi Škofje Loke smo tekmovanje
v sezoni 2013/14 zaključili na 2. mestu, kar je nad
pričakovanji. V ekipi, ki je nastopala v tej ligi, so
poleg najboljšega igralca ekipe, Marka Starmana,
igrali še Jure Kalan, Janez Starman, Jože Hafner,
Tone Bobnar in Andrej Pintar.

Tudi v sezoni 2014/15 imamo v tekmovalnem
sistemu dve ekipi, in sicer v medobčinski ligi Škofje
Loke, kjer letos tekmuje 10 ekip, in ponovno v prvi
gorenjski ligi, kjer je ravno tako 10 ekip.
S samim začetkom igranja v obeh ligah smo po
tekmovalni plati zadovoljni.

Zelo zadovoljni smo bili tudi z rezultatom v prvi
gorenjski ligi, kjer smo si z 8. mestom med desetimi
ekipami ponovno priborili obstanek. Naj omenim,
da je bila za nami tudi ekipa Royal Beach iz Škofje
Loke.

Nekatera srečanja v prvi gorenjski ligi so res
zanimiva, saj smo pred dnevi odigrali dvoboj z
mengeško ekipo, za katero nastopajo reprezentanti
mladincev in mladink Slovenije, kar pa pomeni, da
na Godešiču gledamo tudi dober namizni tenis. Naj
ob tem dodam, da smo edina ekipa v gorenjski in
tudi medobčinski ligi, ki se samofinancira, saj igralci
vse stroške krijemo sami. Stekle so tudi priprave
za 50-letnico uradnega igranja namiznega tenisa na
Godešiču, ki bo v letu 2017.

V tej ligi je naš najboljši igralec Ivo Pongračič, za
ekipo pa so uspešno igrali še Marko Starman, Jure
Kalan, Ljubo Petronijevič, Janez Starman, Jože
Hafner in Tone Bobnar.

Naj ob koncu vsem igralcem in prijateljem
namiznega tenisa zaželim vesele in zadovoljne
božične praznike in vse dobro ter zdravja v letu, ki
prihaja.

Dosegli smo tudi nekaj dobrih uvrstitev med
posamezniki, predvsem na upokojenskih in
veteranskih turnirjih.
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Triindvajsetič na Osolnik
Športnemu društvu Kondor je bila tudi letos
zaupana organizacija uvodne tekme pokala
Slovenije v gorskih tekih. Četrtič zapored sta bila
najhitrejša Simon Alič in Lea Einfalt.
V organizaciji ŠD Kondor je 11. maja potekal že 23.
gorski tek in pohod na Osolnik, drugič v spomin na
Petra Bertonclja. To je bila otvoritvena tekma pokala
Slovenije v gorskih tekih, štela pa je tudi za državno
prvenstvo veteranov.
Od cerkve na Godešiču do cerkve na vrhu Osolnika
sta bila najhitrejša Simon Alič (ŠD Nanos Podnanos)
pri moških in Lea Einfalt (TK Šmarnogorska naveza)
pri ženskah. Zmagala sta četrtič zapored. »Tekel sem
nekje okrog svojega najboljšega časa na Osolnik,
čeprav se nanj nisem oziral. Šel sem svoj tempo,« je
bil s časom 25 minut in 6 sekund zadovoljen Simon
Alič, tekač iz Vinharij v Poljanski dolini. Drugi je
bil Jošt Lapajne (KGT Papež) z več kot minuto in
pol zaostanka, tretji pa Peter Lamovec (TK Žiri,
27:21). Einfaltova je svoj lanski čas izboljšala za
skoraj dve minuti in s 30:25 za dobro minuto in pol
prehitela Jano Bratina (ŠD Nanos Podnanos), tretja
pa je bila Sara Jaklič (TK Šmarnogorska naveza). Ne
glede na vse je bil za 20-letno smučarsko tekačico iz
Zbilj to v prvi vrsti dober trening. »S tempom nisem
pretiravala, saj ni bilo potrebno. Kljub temu sem
lanski čas krepko izboljšala. Pozna se, da sem nekaj

Godeški tekmovalci s podeljevalcem Matjažem
Krajnikom

Zmagovalci Teka na osolnik
kilogramov lažja. V zadnjem obdobju sem bila zaradi
študijskih obveznosti sicer več na kolesu. Na Fakulteti
za šport sem za izbirni študijski predmet izbrala turno
kolesarstvo. Po sezoni prav veliko počitka tako ni
bilo, kar pa mi tudi ustreza,« je pojasnjevala Lea
Einfalt, v letošnji sezoni članica A-reprezentance v
smučarskem teku. V uvodu v zimsko sezono smo jo
že videli na tekmah svetovnega pokala. Na Osolnik
znova nista tekla Mitja in Mateja Kosovelj, ki še
naprej ostajata rekorderja proge. Mejnika (24:08 in
28:23) sta postavila leta 2007.
Med domačini nič novega. Najhitrejši je bil Uroš
Bertoncelj, s časom 29 minut in 12 sekund deveti
med člani. Sledili so: Iztok Avguštin (34:12), Štefan
Križaj (34:24), Rok Bertoncelj (34:29), Jože Hafner
(35:19), Tone Alič (38:44) in Simon Avguštin (46:07).
Na krajši progi so za ŠD Kondor Godešič tekle tri
deklice in en deček. Pri deklicah je bila najhitrejša
Maša Bertoncelj pred Lano Rep in Zalo Rep, edini
deček pa je bil Jernej Krajnik.
Znano je že, da je organizacija uvodne tekme v
gorskem teku za sezono 2015 ponovno zaupana
Godešiču. 24. tek in pohod na Osolnik bo 17. maja
2015.
Maja Bertoncelj
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Današnji trg sadja in zelenjave
Dandanes ljudje živimo v svetu, kjer nam službe,
obveznosti in ostale dejavnosti narekujejo hiter
tempo življenja. Informacije o določenih stvareh pa
nam v tem vse bolj globalnem svetu podajajo mediji,
ki nas poučujejo o vsemogočih stvareh. Ena izmed
njih je tudi zdrav način življenja, za katerega velja,
da je zanj najpomembnejša zdrava prehrana. Ljudje
le-tej posvečajo vse več pozornosti – pozorni so
na kakovost, način pridelave, vsebnosti vitaminov,
antioksidantov ...

Evropa stremi k zdravi hrani
Vse bolj sta priljubljena sadje in zelenjava iz ekološke
pridelave. Države EU so že kar nekaj let nazaj začele
s programom integrirane pridelave, ki naj bi bila
okolju prijaznejša in naj bi dosegala dobre standarde
kakovosti sadja ter zelenjave. O teh ukrepih evropske
kmetijske politike bi lahko rekli, da v Evropi jemo
najbolj zdravo sadje in zelenjavo, saj je Evropa prva,
ki je začela z določenimi programi, ki vplivajo na
varstvo okolja, hkrati pa se je vsega skupaj lotila s
subvencijami. Te so namreč eden prvih in najboljših
ukrepov, saj evropskemu potrošniku ponujajo
cenovno ugodno in zelo varno hrano. Evropa je
že zelo zgodaj ugotovila, da kmetijski trg lahko
najlaže usmerja na način, da kmetom na določeno
površino ali proizvedeno enoto določene sadne vrste
ponudi tudi določeno subvencijo. Posredno je cena
evropskega sadja in zelenjave za potrošnika nižja. S
tem ko kmet prejema subvencije, je nekako prisiljen
pridelek prodati ceneje, pri tem pa mora upoštevati
tudi pravila, ki mu jih narekuje evropska kmetijska
politika, saj le tako lahko pridobi subvencije. Te so
ponavadi naravovarstveno usmerjene in se navezujejo
na tehnologijo pridelave, kolobarjenje, vsebnost
nitratov v tleh, dovoljena škropiva ipd. Politika
evropskega kmetijstva je premišljena in velja za vse
članice Evropske unije, saj le tako lahko doseže neko
skupno blaginjo.
Evropa stremi k varni hrani, zato je le-to razdelila
glede na načine pridelave, upoštevajoč vplive na
okolje. V nekaj letih bosta uveljavljeni le še integrirana
in ekološka pridelava, saj konvencionalne pridelave
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Slika 1: Eden izmed najbolj znanih ukrepov v integrirani pridelavi pri pridelavi žit. Z uporabo česal se
izognemo uporabi herbicidov. Uporaba česal ima tudi
pozitivne stranske učinke kot so večja mineralizacija
organske snovi, zmanševanje zbitosti vrhnjega sloja tal
in povečanje in odporosti rastline
Evropa ne bo več podpirala. Že dandanes evropski
kmetje uporabljajo predvsem sredstva za integrirano
pridelavo in izvajajo potrebne ukrepe. Vedeti moramo
namreč, da tehnologija pridelave ne glede na način
pridelave zelo napreduje, zaradi česar je hrana vsak
dan bolj varna. Obe omenjeni pridelavi sta zelo varni,
največje razlike med njima pa so v potrošnikih, saj
se ti odločajo za eno pridelavo ali za drugo. Lahko bi
rekli, da je ekološka pridelava postala nek trend, ki je
podprt z vseh strani (mediji, politika …), pa čeprav je
ta hrana relativno zelo draga in hkrati nova na trgu,
kar pomeni, da je njena dolgoročna vloga na tržišču
še povsem neznana.

Slabosti ekološke pridelave
Kot potrošniki moramo biti seznanjeni s tem,
da ekološko pridelana zelenjava, ki jo dobimo v
hipermarketih, še zdaleč ni pridelana tako, kot je
bilo to 80 let nazaj ali pa kot je pridelana domača
zelenjava z vrta, ki jo sami gnojimo, okopavamo,
sejemo ... Da je plod tržen, morajo kmetje v ekološki
pridelavi dosegati določene standarde. Pri jabolku
so to lahko npr. količina sladkorjev, barva kožice,
trdota mesa itd. Te standarde ponavadi narekuje
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trgovec. Da te vrednosti doseže, si mora prav tako
pomagati z različnimi ukrepi in sredstvi, ki so
dovoljeni v ekološki pridelavi. Sadjar mora tako
sadje iz ekološke pridelave zaradi slabih organskih
pripravkov škropiti večkrat kot tisti, ki prideluje sadje
iz integrirane pridelave. Poleg tega mora uporabljati
nekatere pripravke, ki so ekološko sporni, a je njihova
uporaba dovoljena, saj naj bi bili organskega izvora.
V integrirani pridelavi se zavedajo slabih vplivov
bakra na rastlino in tla, saj prihaja do kopičenja težke
kovine in zato uporabljajo druga sintetična sredstva,
ki so varnejša. V ekološki pridelavi pa uporabljajo
baker predvsem zato, ker naj bi bil naravnega izvora,
čeprav ni varen za okolje. Takšnih sredstev je še
več, vendar so razlage bolj kompleksne narave in
težje razumljive kot v primeru uporabe bakra. Vedeti
moramo tudi, da je nadzor ekološke pridelave še dokaj
v povojih. Ameriški raziskovalci so ugotovili, da je na
ameriških policah kar 20 % ekološkega sadja z ostanki
nedovoljenega pesticida. Sredstva, ki so dovoljena v
določenih državah, so različna. V Italiji in Španiji

namreč lahko pridelovalci v ekološki pridelavi
posegajo po veliko bolj spornih sredstvih, kot pa
recimo v Sloveniji. Nekateri celo pravijo, da naj bi
bila španska ekološka pridelava enaka slovenski
integrirani. Obe državi se namreč zavedata, da je
kmetijstvo pri njiju ena izmed vodilnih panog. Ker
želita na račun kmetijstva pobrati čim več davkov,
podpirata izvoz in nižata standarde pridelav, saj so
tako njuni produkti še bolj konkurenčni na trgu.
Tako ni čudno, da se v naših trgovinah svetijo lepe
ekološke limone iz Italije. Omeniti pa velja še
nekaj. V javnih ustanovah, kot so vrtci in šole, mora
biti 30 % sadja in zelenjave ekološke pridelave, ker
pa slovenski kmetje ne morejo konkurirati cenam
italijanske ekološke pridelave, imamo v slovenskih
vrtcih kar 70 % ekološke zelenjave iz Italije. Tudi
pridelovalec sadja v ekološki pridelavi mora najti
neko ekonomiko pridelave, sicer se mu vse skupaj
ne obrestuje.

Trg s hrano je velik in mamljiv
Kako velik je trg s hrano, je najbolje predstaviti
na primeru. Evropska unija je preko Svetovne
trgovinske organizacije (WTO) napovedala, da
bo v prihodnosti dvignila davek na banane, ki so
uvožene pretežno iz ZDA. Strokovnjaki so bili
namreč mnenja, da bi tako Evropejci pojedli več
evropskega sadja, kot so npr. jabolka in hruške. V
ZDA so ugotovili, da bodo izgubo iz tega naslova
krili le, če bodo ZDA v isti meri obdavčile uvoz
avtomobilov iz Evropske unije.

Slika 2: Nekateri znanstveniki menijo, da bi ekološka
pridelava povečala tveganje za razne okužbe
potrošnikov, kot je do tega prišlo leta 2011 v Nemčiji.
Takrat je zaradi okužbe z E.coli umrlo več ljudi.

Tako ali drugače – trg s hrano je »en velik biznis«.
V njem smo ujeti vsi, vsi smo namreč potrošniki
hrane. Ker je trg zelo velik, je privlačen za lobiste
in špekulante, ki izigravajo sistem in z raznimi
triki pridobivajo potrošnike. Poleg tega se moramo
zavedati, da je sledljivost hrane v svetu zelo slaba.
Ni prave uredbe, ki bi določala, kako je potrebno
označevati sadje ali zelenjavo in tako lahko trgovec
zlahka na katero koli zelenjavo napiše, da je le-ta
lokalnega porekla. Sledljivost hrane namreč ni v
interesu ne trgovine ne posrednikov.
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Trg v Sloveniji
Trg s sadjem in zelenjavo v Sloveniji je veliko manj
lokalen, kot si o tem mislimo potrošniki. Res je, da
je veliko lokalnih pridelovalcev sadja in zelenjave,
ki pridelke prodajajo lokalno, vendar se še vedno
velika večina sadja in zelenjave proda na trgovskih
policah. Na naše trgovske police namreč stalno
prežijo tuji posredniki, ki ponujajo cenejšo zelenjavo.
Ta je ponavadi manj kakovostna, saj zelenjavo boljše
kakovosti najpogosteje prodajo na domačih tleh.
Trgovci, ki imajo pri nas nekakšen oligopol, prav hitro
izračunajo razliko med kupljenim in prodanim. Vedeti
moramo tudi, da kmetijstvo v Sloveniji »caplja« za
kmetijstvom v evropskih kmetijskih velesilah. Ni
neke prave podpore in dolgoročnih planov na nivoju
države, zaradi česar se pridelovalci težko odločajo za
večje investicije – zakonodaja in interesi se, lahko
bi rekli, spreminjajo že kar mesečno. Da pa naše
kmetijstvo nekako shaja, država podpira lokalno
samooskrbo, uvaja dopolnilne dejavnosti ipd. To dela
v veliki meri zaradi tega, ker se zaveda problema
kmetijstva in položaja kmetov pri nas. Namesto da bi
bila Slovenija izvoznik zelenjave, mora država zaradi
krize v tem sektorju podpirati samooskrbo. S tem
ko bi bila država izvoznica zelenjave, bi potrošnik
sam prepoznal domačo zelenjavo. Ni nujno da se
lokalna pridelava s strani pridelovalca obrestuje tudi
dolgoročno. Lokalnemu pridelovalcu krompirja se
pridelava izplača, če je odkupna cena krompirja 10
centov. Krompir z Nizozemske (tam pridelovalci
pridelajo po 100 ha krompirja) pa lahko z vštetim
prevozom uvozimo za tudi po 4 cente. Sedaj ko država
podpira lokalno pridelavo, ima naš pridelovalec
krompirja, ki prideluje krompir na 1 ha zemlje, nek
pozitiven izkupiček, saj se tudi trgovci zavedajo, da
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morajo imeti na polici nekaj lokalnega krompirja.
Poraja pa se vprašanje, kako bo ta pridelovalec shajal
čez 10 let. Zavedati se mora, da na globalnem trgu
ni konkurenčen. Konkurenčen bo namreč le, če bodo
potrošniki takrat kupovali lokalno in se pri nakupu ne
bodo odločili za cenejši krompir iz uvoza. Ravno to
se je zgodilo s česnom. 10 let nazaj pri nas praktično
ni bilo pridelovalca česna, saj je bil kitajski tako
poceni, da so vsi slovenski kmetje prenehali z njegovo
pridelavo. Sedaj se je vse skupaj obrnilo in imamo
spet slovenski česen. Vendar se bo ciklus zagotovo
spet ponovil in le upamo lahko, da čim kasneje.

Kakšne so smernice za naprej?
Evropa je s podpiranjem zdrave hrane v okviru
ekološke in integrirane pridelave na pravi poti.
Ekološka pridelava predstavlja nadgradnjo integrirane
pridelave in bo v prihodnosti bolj cenjena, čeprav
smo pri ekološki pridelavi še vedno omejeni tako s
tehnologijo kot tudi z znanjem. Res pa je, da bi se
lahko ekološka pridelava razvijala nekoliko izven
svojih okvirjev in določene rešitve našla v boljših
ukrepih, ki bi bili na koncu varni za vse nas. Poleg tega
se moramo zavedati tudi, da s časom prihajajo vedno
nove tehnologije ter znanja, ki jih moramo prevzeti
in uporabljati v vseh načinih pridelave. Tudi GSO je
tehnologija, ki lahko daje boljše in okolju prijaznejše
rešitve, vendar mora biti razvita v dobro potrošnika
in ne neke korporacije, ki jo razvija zato, da bo bolj
konkurenčna na trgu. Žal je cilj evropske politike
eno, sam trg pa drugo, zato je dobro, da smo kot
potrošniki seznanjeni z vsem. Le tako lahko namreč
sami narekujemo smernice, h katerim bo stremel trg.
Janez Jenko

Volitve
Super volilno leto
V letu 2014 smo bili kar štirikrat povabljeni, da z
oddajo svojega glasu prispevamo k oblikovanju
politične podobe naše družbe. Najprej smo 25. maja
volili evropske poslance, 8. junija smo odločali o
usodi arhivov, 13. julija smo volili državnozborske
poslance, 5. in 19. oktobra pa smo izbirali še
vodstvo naše občine in vasi. Vsa štiri odločanja
se bodo žal v zgodovino zapisala tudi po nizkih
volilnih udeležbah.

Zmaga desnice na evropskih volitvah
25. maja smo volili 8 Slovencev v evropskem
parlamentu. Enako kot na državni ravni je tudi

na Godešiču največ glasov dobila Slovenska
demokratska stranka (SDS), največ preferenčnih
glasov pa Milan Zver. V skupnem seštevku
mandatov je v Sloveniji slavila desnica, ki je dobila
5 evropskih poslancev (Milan Zver – SDS, Lojze
Peterle – NSi in SLS, Romana Tomc – SDS, Franc
Bogovič – NSi in SLS ter Patricija Šulin – SDS),
levica je dobila 3 (Igor Šoltes – Verjamem, Ivo Vajgl
– DeSUS in Tanja Fajon – SD). Stranke, ki so dobile
evropske poslance, so v razpredelnici obarvane
sivo. Posebnost teh volitev je bila tudi, da sta NSi in
SLS nastopili skupaj. Volilna udeležba na državni
ravni je bila 24,55-odstotna in je bila najnižja na
dosedanjih treh evropskih volitvah.

Izidi evropskih volitev 2014 na Godešiču:
Stranka: kandidat (število dobljenih preferenčnih glasov)
1. Slovenska demokratska stranka (SDS): Milan Zver (29), Andrej
Šircelj (2), Romana Tomc (2), Vlasta Krmelj (1), Carmen Merčnik
(1)
2. Nova Slovenija – krščanski demokrati (NSi) in
Slovenska ljudska stranka (SLS): Lojze Peterle (16), Aleš Hojs (4),
Ljudmila Novak (2), Vida Čadonič Špelič (1)
3. Demokratična stranka upokojencev Slovenija (DeSUS):
Ivo Vajgl (7)
4. Verjamem! Lista dr. Igorja Šoltesa: Igor Šoltes (9)
5. Pozitivna Slovenija: Jože Mencinger (4), Peter Vilfan (1)
6. Socialni demokrati (SD) in Stranka evropskih socialistov:
Tanja Fajon (2), Matevž Frangež (1), Igor Lukšič (1)
7. Sanjska služba: Andreja Korade (1), Ksenija Korenjak Kramar (1),
Uroš Uršič (1)
8. Koalicija Združena levica (ZL): Violeta Tomić (2), Luka Mesec (1)
9. Solidarnost
10. Državljanska lista (DL) in Zavezništvo liberalcev in demokratov
za Evropo: Senko Pličanič (1)
11. Piratska stranka Slovenije (PSS)
12. Kacin – Konkretno: Jelko Kacin (1)
13. Slovenska nacionalna stranka (SNS): Zmago Jelinčič (1)
14. Zares: Darja Radić (1)
15. Zeleni Slovenije (ZS): Martin Gorjanc (1)
16. Slovenski narod
Število volilnih upravičencev: 492
Število veljavnih glasovnic: 135

Glasovi
(Godešič)
50

Odstotek
(Godešič)
37,04 %

Odstotek
(Slovenija)
24,78 %
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23,70 %

16,60 %

10

7,41 %

8,12 %

10
7
6

7,41 %
5,18 %
4,44 %

10,33 %
6,63 %
8,08 %

5

3,70 %

3,54 %

4
3
2

2,96 %
2,22 %
1,48 %

5,47 %
1,67 %
1,14 %

2
1
1
1
1
0

1,48 %
0,74 %
0,74 %
0,74 %
0,74 %
0,00 %

2,56 %
4,92 %
4,03 %
0,95 %
0,83 %
0,36 %

Število neveljavnih glasovnic: 7
Volilna udeležba: 142 ali 28,86 %
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Referendum o arhivih odločila neudeležba

Zmaga levice na državnih volitvah

8. junija smo se udeležili referenduma o arhivih,
ki je močno razdelil ljudi, še najbolj znotraj same
desnice. Končno besedo pa so pravzaprav imeli
tisti volivci, ki so ostali doma. Lani spomladi so
bila namreč sprejeta nova referendumska pravila.
Tako se je pri odločanju o arhivih zgodilo, da je bilo
volivcev še vedno premalo, čeprav je s 67,37 %
proti glasovala večina ljudi, ki so prišli na volišča.
Referenduma bi se moralo na državni ravni udeležiti
vsaj 20 %, udeležilo pa se ga je le 7,79 % vseh
volivcev (na Godešiču 16,26 %). S tem je bil nov
zakon o arhivih potrjen.

Potem ko je meseca maja predsednica vlade Alenke
Bratušek že po enem letu odstopila s položaja in je
posledično prišlo do padca vlade (šlo je že za 11.
vlado v 24 letih), je sledil še razpust parlamenta
in odhod na predčasne volitve. Na redne volitve
poslancev za državni zbor smo se zadnjič odpravili
leta 2008, nato smo leta 2011 dočakali prve in letos
poleti še druge predčasne volitve. Za datum volitev
je ustavno sodišče kljub nekaterim nasprotovanjem
potrdilo izbrani datum 13. julij.
Volitve je ponovno zaznamoval uspeh novonastalih
strank, zlasti Stranke Mira Cerarja (SMC). Ob
tem je zanimivo, da nekatere stranke, ki so še pred
kratkim velik uspeh na volitvah dosegle ravno s
tem, da so se opredelile za nove in drugačne, na teh
volitvah niso več dosegle niti 4-odstotnega volilnega
praga za vstop v parlament (v tabeli so s sivo
obarvane stranke, ki so se uvrstile v državni zbor).
Prav tako pa so te volitve minile tudi ob dejstvu, da
je iz državnega zbora izpadla najstarejša slovenska
politična stranka Slovenska ljudska stranka
(SLS). Ne zgolj vse pogostejše politične krize, tudi
dogajanje v zvezi s strankami kaže na še precej
nizko stopnjo razvoja demokratične politične kulture
v Sloveniji.

Izidi referenduma o arhivih 2014 na Godešiču:
Število
glasov
(Godešič)
Glasovi PROTI 72
Glasovi ZA
8

Odstotek
glasov
(Godešič)
90 %
10 %

Število volilnih upravičencev: 492
Število veljavnih glasovnic: 80
Število neveljavnih glasovnic: 0
Volilna udeležba: 80 ali 16,26 %

Odstotek
glasov
(Slovenija)
67,37 %
32,63 %

Izidi predčasnih državnozborskih volitev 2014 na Godešiču:
Stranka: izvoljeni poslanci v volilnem okraju Škofja Loka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Slovenska demokratska stranka (SDS): Marko Pogačnik
Stranka Mira Cerarja (SMC)
Slovenska ljudska stranka (SLS)
Demokratična stranka upokojencev Slovenija (DeSUS)
Koalicija Združena levica (ZL): Miha Kordiš
Nova Slovenija – krščanski demokrati (NSi)
Zavezništvo Alenke Bratušek (ZAAB)
Socialni demokrati (SD)
Zeleni Slovenije (ZS)
Pozitivna Slovenija (PS)
Državljanska lista (DL)
Piratska stranka Slovenije (PSS)
Stranka Verjamem
Slovenska nacionalna strana (SNS)
Enakopravni deželani – Naprej Slovenija
Liberalno gospodarska stranka (LGS)
Stranka Humana Slovenija (SHS)

Število volilnih upravičencev: 494
Število veljavnih glasovnic: 278
34

Dobrave | december 2014

Glasovi
(Godešič)
103
75
19
18
11
11
10
7
6
5
5
4
2
2
0
0
0

Odstotek
(Godešič)
37,05 %
26,98 %
6,83 %
6,47 %
3,96 %
3,96 %
3,60 %
2,52 %
2,16 %
1,80 %
1,80 %
1,44 %
0,72 %
0,72 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

Število neveljavnih glasovnic: 6
Volilna udeležba: 284 ali 57,48 %

Odstotek
(Slovenija)
20,71 %
34,49 %
3,95 %
10,18 %
5,97 %
5,59 %
4,38 %
5,98 %
0,53 %
2,97 %
0,64 %
1,34 %
0,78 %
2,20 %
0,24 %
0,05 %
0,01 %

Volilna udeležba na državni ravni je bila 51,73
%, kar je najnižja volilna udeležba v zgodovini
samostojne Slovenije doslej. Loški okraj je imel s
57,83 % udeležbo nad državnim povprečjem in rahlo
nad godeško. Godešič sicer spada v 8. volilni okraj
(Škofja Loka) znotraj 1. volilne enote (Gorenjska),
v Škofji Loki pa sta bila izvoljena dva poslanca
(kandidata SDS in ZL).

2. krog (19. oktober 2014)
Število volilnih upravičencev: 523
Število veljavnih glasovnic: 192
Število neveljavnih glasovnic: 3
Volilna udeležba: 195 ali 37,28 %
Kandidat
Glasovi
1. Metod DI BATISTA
157
2. Miha JEŠE
35

Odstotek
81,77 %
18,23 %

Vrnitev Godešanov v občinski svet
Stari-novi župan
Oktobra so kot zadnje letošnje volitve potekale
še lokalne volitve. Najprej smo 5. oktobra volili
župana, člane občinskega sveta in člane svetov
krajevnih skupnosti, nato pa smo se 19. oktobra
udeležili še drugega kroga županskih volitev.
Na volitvah za župana Občine Škofja Loka se je
letos pomerilo kar 8 kandidatov. Eden izmed
njih, kandidat SDS Martin Habjan, je umrl le
nekaj dni pred volitvami. V drugi krog sta se nato
uvrstila dosedanji župan Miha Ješe iz naselja
Pod Plevno in izzivalec Metod Di Batista iz
sosednjih Reteč. Zmago je slavil Ješe, ki je na
koncu dobil 62,53 % glasov. Iz spodnje tabele
pa je razvidno, da smo Godešani večinsko volili
ravno obratno. Volilna udeležba v občini je bila
sicer nizka: le 41,93-odstotna v prvem krogu in
zgolj 33,25-odstotna v drugem, tj. obakrat nižja od
udeležbe na Godešiču.
Izidi županskih volitev 2014 na Godešiču:
1. krog (5. oktober 2014)
Število volilnih upravičencev: 523
Število veljavnih glasovnic: 259
Število neveljavnih glasovnic: 2
Volilna udeležba: 261 ali 49,90 %
Kandidat
Glasovi
1. Metod DI BATISTA
121
2. Miha JEŠE
44
3. Klemen ŠTIBELJ
34
4. Davor TAVČAR
29
17
5. Jožica VAVPOTIČ SRAKAR
6. Mirjam JAN BLAŽIĆ
5
Martin HABJAN
5
7. Anton PERŠIN
4

Odstotek
46,72 %
16,99 %
13,13 %
11,20 %
6,56 %
1,93 %
1,93 %
1,54 %

Za vaš glas na ravni občine se je 5. oktobra na
volišču na Godešiču poleg županskih kandidatov
potegovalo tudi 12 strank in list s svojimi kandidati.
Značilnost teh volitev je bila, da so tradicionalne
stranke Slovenska demokratska stranka, Slovenska
ljudska stranka in Socialni demokrati vse izgubile
po enega občinskega svetnika, izjema je bila le
Nova Slovenija, ki je enega pridobila. Prav tako
je iz občinskega sveta izpadla stara znanka Glas
žensk Slovenije, medtem ko Zares in Liberalna
demokracija Slovenije nista niti kandidirali.
Na račun manjšega števila glasov za stare stranke
pa so pridobile županova lista in nekatere novinke,
med njimi tudi Komunalno-ekološka lista. Slednja
je bila v prvi volilni enoti (krajevne skupnosti
Godešič, Reteče – Gorenja vas in Trata) zaradi
dogajanja okrog komunalnega prispevka in urejanja
komunalne opremljenosti močno zastopana. Vendar
je bil zaradi narave volilnega sistema – pri katerem
se upoštevata tako uspeh znotraj volilne enote kot
tudi skupen uspeh stranke oz. liste na ravni občine
in pod določenimi pogoji še prednostni (preferenčni)
glasovi – za občinskega svetnika izvoljen njen
predstavnik iz Reteč.
Na nekaterih kandidatnih listah posameznih strank
oziroma list smo kandidirali tudi domačini.
Godešani smo imeli v 20-letnem obdobju po
reformi lokalne samouprave sredi 90. let v loškem
občinskem svetu skoraj ves čas svojega človeka.
Gre za dosežek, s katerim se lahko pohvalijo le
redki kraji v občini. Izjema je bil le ravno končani
mandat, z letošnjimi volitvami pa se spet vračamo.
Od predstavnikov strank, za katere smo lahko volili
na Godešiču, se je v občinski svet uvrstil kandidat
Nove Slovenije.
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Izidi volitev občinskih svetnikov 2014 na Godešiču:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Stranka/lista (Godešani kot kandidati in število dobljenih preferenčnih
glasov znotraj prve volilne enote)
Komunalno-ekološka lista
(Jože Hafner: 11, Pia Delalut: 2)
Slovenska demokratska stranka (SDS)
(Janez Kavčič: 2)
Stranka Mira Cerarja (SMC)
(Simon Krajšek: 4)
Nova Slovenija – krščanski demokrati (NSi)
(Blaž Karlin: 27, Marija Logonder: 0)
Slovenska ljudska stranka (SLS)
(Marija Polajnar: 1)
Miha Ješe in prijatelji Loke
Iniciativa za demokratični socializem (IDS)
Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS)
Socialni demokrati (SD)
Pozitivna Slovenija (PS)
Glas žensk Slovenije
Lista Prelom Antona Peršina

Število volilnih upravičencev: 523
Število veljavnih glasovnic: 258

Skupno
št. glasov
91

Odstotek glasov
35,27 %

39

15,12 %

29

11,24 %

25

9,69 %

23

8,91 %

17
16
10
4
3
1
0

6,59 %
6,20 %
3,88 %
1,55 %
1,16 %
0,39 %
0,00 %

Število neveljavnih glasovnic: 3
Volilna udeležba: 261 ali 49,90 %

Godešani v občinskem svetu Občine Škofja Loka
od leta 1994 naprej po mandatnih obdobjih:
Mandat
1994–1998
1998–2002

Občinski svetnik
Ciril GOLAR
Ciril GOLAR

2002–2006
2006–2010

Dušan KRAJNIK
Dušan KRAJNIK
Ivan LOGONDER
/
Blaž KARLIN

2010–2014
2014–2018

Stranka ali lista
Slovenski krščanski demokrati (SKD)
1998–2000: Slovenski krščanski demokrati (SKD)
2000–2002: Nova Slovenija – krščanska ljudska stranka (NSi)
Stranka mladih Slovenije (SMS)
Lista za napredek in tradicijo (NIT)
Slovenska ljudska stranka (SLS); občinski svetnik v letu 2007
Nova Slovenija – krščanski demokrati (NSi)

Delno novo vodstvo Godešiča
Godešič kot edina od 11 krajevnih skupnosti v loški
občini obsega le en zaključen kraj, tj. vas Godešič.
Prav tako tudi volišče na Godešiču od vseh 25 (prej
30) volišč v loški občini zajema le en kraj, seveda
zopet vas Godešič. Ni mi še uspelo popolnoma
razvozlati uganke, zakaj je Godešič v upravnoteritorialnem pogledu znotraj občinskih meja tako
privilegiran. Sem pa že dobil namig, da je to
povezano z zgodovino kraja, saj je imel Godešič svoj
čas na Loškem pomembnejšo vlogo, prav tako pa je
z Godešiča na vidnejša vodilna mesta v Loko prišlo
več posameznikov.
36
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Ne glede na vse to pa ima Godešič tudi še danes
svoje vodstvo v okviru sveta krajevne skupnosti.
In tudi njih smo volili 5. oktobra na zadnjih lokalnih
volitvah. Izbirali smo lahko med 9 kandidati, izvolili
pa smo prvih 7 z najboljšim rezultatom. Večina
izvoljenih je bila članov sveta KS že v prejšnjem
sklicu (Krajnik, Delalut, Novinec, Hafner in
Križnar), dva pa sta nova (Krajšek in Povše).

Izidi volitev svetnikov krajevne skupnosti 2014 na Godešiču:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kandidati
Matjaž KRAJNIK
Pia DELALUT
Matej NOVINEC
Jože HAFNER
Simon KRAJŠEK
Bojan KRIŽNAR
Marjan POVŠE
Vlasta DVORŽAK KRAJŠEK
Katra GRUDEN

Št. glasov
176
154
149
143
107
98
98
94
93

Odst. glasov
68,75 %
60,16 %
58,20 %
55,86 %
41,80 %
38,28 %
38,28 %
36,72 %
36,33 %

Vsem izvoljenim na lokalnih volitvah 2014
iskreno čestitam in želim veliko vztrajnosti in
zagnanosti pri odgovornem služenju v skupno dobro
naše skupnosti. Obenem se v imenu izvoljenih
zahvaljujem za izkazano zaupanje in Godešane
vabim, da se na nas obračate s svojimi pobudami

Število volilnih upravičencev: 523
Število veljavnih glasovnic: 256
Število neveljavnih glasovnic: 9
Volilna udeležba: 265 ali 50,66 %

in predlogi – ko vidite probleme, ki jih je potrebno
rešiti, pa tudi ko se porodi ideja ali se ponudi
priložnost za kakšno prijetnejše sodelovanje.
Blaž Karlin
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