


Vsebina
Delo v KS ............................................................................................ 2

Godešič v letu 2015 ......................................................................................... 2
Prometno stanje na Godešiču ........................................................................ 6
Komunalni prispevek še vedno razburja krajane ........................................ 7

Loški občinski svetniki komentirajo .................................................. 9
Jožica Vavpotič Strakar ................................................................................... 9
Kako smo Retečani in Godešani dobili kanalizacijo, Metod Di Batista... 9
Do kisika na račun ljudi, Blaž Karlin .......................................................... 11
Županovi napačni odgovori, Rolando Krajnik .......................................... 12

Ko šala postane resnica .................................................................... 14
Meja med Škofjo Loko in Gorečami ........................................................... 14

Gasilci in Rdeči križ ......................................................................... 15
Rdeči križ Godešič ........................................................................................ 15
Gasilci v letu 2015 ......................................................................................... 16
Obveščanje javnosti ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč ............... 18
Znaki za alarmiranje ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč ............. 19

Kultura .............................................................................................. 20
Večer na vasi .................................................................................................. 20

Življenje na vasi ................................................................................ 21
Naše občestvo soseska Godešič v letu 2015 ............................................... 21
Matija Rant (1937–2015) .............................................................................. 23
»Godešanka« .................................................................................................. 24
Pridne otroke obiskal sveti Miklavž ............................................................ 26
Čarovnik Sam Sebastjan ............................................................................... 26

Mladi ................................................................................................. 27
Šola in kraj...................................................................................................... 27
Izdelki osnovnošolcev .................................................................................. 28
V objemu dreves ............................................................................................ 30
Izdelki najmlajših .......................................................................................... 33

Šport ................................................................................................. 34
Šport na vasi ................................................................................................... 34
Namiznoteniške novice ................................................................................ 37
Štiriindvajsetič tekli na Osolnik .................................................................. 37

D
ob

ra
ve

 | 
de

ce
m

be
r 2

01
5

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.

DOBRAVE Glasilo Krajevne skupnosti Godešič 
Občina Škofja Loka

Dobrave v barvni različici si lahko ogledate tudi na spletni strani http://www.godesic.si v meniju 
Dejavnosti > Krajevna skupnost > Glasilo KS Dobrave



2     Dobrave | december 2015

Delo v KS

Ob zaključku leta se poskušajmo spomniti lepih 
stvari, ki nam jih je namenilo leto 2015. Čeprav se 
nam včasih zgodijo tudi slabe stvari, je k sreči človeški 
um naravnan k pozitivnim in prijetnim dogodkom. 
Dobro in vse, kar nas je navduševalo, prenesimo v 
novo leto 2016, ki nam trka na vrata.

Tekoče dogajanje

Leto 2015 si bomo Godešani zapomnili po izgradnji 
kanalizacijskega omrežja. Dela so skoraj končana, 
večina hiš ima možnost priklopa, nekaj jih je že 
priključenih. Še vedno pa ostajajo hiše, ki nimajo 
pripravljenega izpusta za priklop: to je cev javne 
kanalizacije, pripeljana vsaj en meter v parcelo, ali 
prava višina priklopnega jaška, tako da je priklop 
mogoč brez individualne črpalke za odvajanje iz 
pritličja in je izveden priklopni ali kontrolni jašek.
Asfaltne prevleke nad primarnimi in sekundarnimi 
vodi vodovoda in kanalizacije so obnovljene ali na 
novo grajene. Tako imamo Godešani, Retečani in 
Gorenjevaščani pravzaprav večino cest obnovljenih. 
Nove in širše ceste so tudi v Puštalu in Stari Loki. S 
predsednikom KS Reteče - Gorenja vas sva s skupnimi 
močmi pregovorila občinsko oblast in uradnike, da 
uredi tudi cesto skozi Matajevce, ki je bila med gradnjo 

popolnoma uničena. A vprašanje, kdo bo poplačal 
uničenje obstoječih cest, še vedno ostaja. Sicer so bili te 
ceste dolžni najmanj obnoviti oziroma narediti boljše 
izvajalci vodovoda in kanalizacije. Če temu ne bo tako, 
bomo morale KS iz svojih sredstev financirati obnovo 
takšnih cest. Upam, da bomo v sredini leta 2016 imeli 

obnovljeno cesto skozi Matajevce v celoti, torej 
od Jekca na Godešiču do parkirišča pri reteški 
cerkvi. Primer popolnoma uničene ceste zaradi 
gradnje kanalizacije v Retečah in na Godešiču 
je cesta v Kravjo dolino. Tu bi se morala izkazati 
občinska uprava in od izvajalcev zahtevati, da 
cesto obnovijo, tako kot je zapisano v pogodbah.
Kanalizacija s čistilno napravo v Gorenji vasi je 
dobila uporabno dovoljenje. Krajani Godešiča 
in Reteč pa smo zgroženi nad smradom, ki 
zaudarja iz jaškov nad primarno in sekundarno 
kanalizacijo. Prav tako smrdi tudi iz cestnih 
požiralnikov, ki so povezani z javno fekalno 
kanalizacijo. Na Občini Škofja Loka odgovorni 
skomigajo z rameni in nam zagotavljajo, da 
bo smradu iz kanalizacije manj, ko bo sistem 
deloval v celoti. 
Veliko krajanov me je vprašalo, kako in če 
sploh bodo delovale naprave v črpališčih. Žal 

odgovora nimam, se pa v imenu vas, vseh krajanov, 
sprašujem: Bo res tako? Ali smo mi krivi za slabo 
načrtovano in izvedeno kanalizacijo, ki nam kaže 

Godešič v letu 2015

Karta Godešiča

Gradnja sekundarnega voda v zahodnem delu vasi
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zobe in odpira denarnice?
Kako je deloval svet KS v letu 2015

Svet KS Godešič je imel letos pet sej. Na sejah smo 
razpravljali in dajali predloge in pobude za sklepe ob 
gradnji komunalne infrastrukture, spremljali smo 
dejavnosti Iniciative za pravičen komunalni prispevek. 
Dejavnost iniciative svet KS popolnoma podpira, saj 
je letos sprejeti odlok o višini komunalnega prispevka 
krivičen in nepravičen tudi do nas Godešanov. O 
odloku in s tem visokem komunalnem prispevku, ki 
ga plačujemo, piše iniciativa v posebnem članku v 
naših Dobravah.
Žalosti me, da je kljub opozorilom županu in 
občinskemu svetu višina komunalnega prispevka za 
kanalizacijo za obstoječe priključnike ena najvišjih 
v državi. Občinski svet namreč s komunalnim 
prispevkom ne pokriva izgradnje komunalne 
infrastrukture, temveč stare občinske dolgove.
Nekaj krajanov Godešiča, Reteč, Stare Loke in 
Puštala je že dobilo položnice. Del njih se je pritožil 
na Odločbo o višini prispevka, ki ga bo njihovo 
gospodinjstvo moralo plačati. Tu nam (vam) je v 
pomoč informativna pisarna iniciative v Retečah, ki 
deluje ob torkih in četrtkih. Svetovanje glede pritožb 
je brezplačno, krajani pa se sami odločite o pritožbi. 
V letu 2015 smo dvakrat organizirali skupni zbor 
krajanov s KS Reteče - Gorenja vas, in sicer na 
temo sprejemanja cen kanalščine in odloka o višini 
komunalnega prispevka. Udeležba na zborih je bila 
odlična, skupna problematika o kanalizaciji pa je še 
bolj združila in povezala krajane obeh KS.

Opravljeno delo sveta KS v letu 2015

Veliko naporov in aktivnosti je bilo potrebnih, da smo 
prepričali občinsko oblast, da je začela graditi manjka-
joče sekundarne vode. Matajevci od Gabra do Poldeta 
so dobili dodatni vod s priključki v parcelo in revi-
zijskim jaškom. Zahodni del Matajevcev bo prav tako 
kmalu dobil sekundarni vod. Gradi se tudi v Uršnem 
koncu na zahodnem delu Godešiča, kjer se bodo lah-
ko priključile še štiri hiše. V naslednjem letu naj bi 
se zgradil še sekundarni vod od avtobusne postaje do 
Žunovih na Polu.
Žal pa je zaradi slabega načrtovanja in deloma 
zaradi nerazumevanja s strani Občine Škofja Loka 

(v nadaljevanju:  občina) kar nekaj hiš ostalo brez 
možnosti priključitve na javno kanalizacijo. Tem 
lastnikom hiš država v tolažbo pripravlja nov pravilnik, 
ki bo znova dovoljeval greznice.
Ker je v hribih pod Osolnikom kar veliko parcel 
Godešanov, smo na poziv KS Trata del sredstev 
namenili tudi za obnovo poti, ki so bile poškodovane 
ob zadnjih poplavah.
V dvorani doma KS smo uredili stalno osvetlitev 
z reflektorji, ki jih tako ne bo več treba najemati za 
posamezne prireditve.
KS je obnovila tudi del godeške učne poti, zamenjali 
smo table in napise, čaka nas še postavitev nove 
informacijske table, ki bo kazala celotno pot.
Spomladi smo v sodelovanju s ŠD Kondor kot 
vsako leto izvedli krajevno čistilno akcijo. Na tej 
akciji pogrešam mladino in malo starejše, saj je to 
tudi priložnost za druženje. Vse Godešane že tokrat 
vabim, naj se nam pridružijo spomladi 2016, saj bo s 
skupnimi močmi naša vas še lepša.
Mlade in manj mlade kulturnike naprošam, da nam 
priskočijo na pomoč tudi pri organizaciji Večera na 
vasi in prednovoletnih prireditev.

Plan dela v letu 2016

Na zadnjem posvetu predsednikov KS pri županu 
in občinski upravi smo izvedeli, da bodo v letu 2016 
investicije v KS manjše. Občini menda zaradi gradnje 
komunalne infrastrukture manjka denarja, občinski 
proračun, ki se pravkar sprejema, pa kaže drugače. 
Dejstvo je, da je loška občina zelo zadolžena, uradniki 

Delo v KS

Asfaltiranje ceste v centu
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z županom pa želijo kljub vsemu izvesti projekte v 
samem mestu.
Zavedamo se, da bomo morali biti pri investicijah v 
naši KS v naslednjih letih bolj preudarni. Pričakujemo, 
da bosta župan in občinski svet še naprej zagotavljala 
namenska sredstva za krajevne skupnosti. S tem 
denarjem KS v okviru svojih pristojnosti prosto 
razpolagamo.
V naslednjem letu bo sprejet nov statut občine, ki 
bo nad vsemi statuti KS. Ker gre v tem primeru za 
sprejetje nekakšne »občinske ustave«, pričakujemo, 
da bo občina upoštevala vse predloge KS, ki naj bi 
jih zapisali v novem statutu. Pričakujemo tudi, da bo 
statut konsenz in da bo v občinskem svetu sprejet z 
dvotretjinsko večino.
Druga pomembna naloga poleg kanalizacije, s katero 
se ukvarjamo že v tem iztekajočem letu, je prometna 
varnost v naši vasi. Ob začetku pouka se je veliko 
krajanov obrnilo name in na naš svet KS z opozorilom, 
da so njihovi otroci na cesti ogroženi. Na žalost smo 
imeli na Godešiču to jesen kar nekaj nesreč, ki so 
se sicer končale brez žrtev, so nas pa opomnile, da 
moramo obvezno umiriti hitrost vozil na državni 
cesti, otrokom zagotoviti varno pot v šolo, krajanom 
pa varno prečkanje ceste.
Na zadnji letošnji seji smo soglasno sprejeli sklep, da 
bomo vztrajali, da se pri Jekcu (vzhodni del Godešiča) 
in pri križišču ceste Na Pole (zahodni del) izvedeta 
manjša cestna otoka, sredi vasi na glavnem križišču 
ob spomeniku NOB pa naj se postavi krožišče. Prav 
tako bomo skupaj z odgovornimi na občini poskušali 
najti sredstva za izgradnjo pločnika med Klormanom 
in Jekcom in prehoda za pešce med Enškom in ulico 
v Malo Jeprco. 
Septembra smo se pogovarjali tudi z odgovornim 
policistom za varnost prometa v občini, ki načeloma 
podpira naš predlog, da se v središču vasi na glavni 
cesti začasno postavi montažno krožišče. Upam, da 
se bo promet deloma umiril tudi z novim krožiščem 
na IOC Trata. Po drugi strani pa je odprtje dolgo 
pričakovane južne škofjeloške obvoznice povečalo 
promet iz Poljanske doline proti Ljubljani.
Na zadnji novembrski dan smo predstavniki KS 
in občinska tehnična komisija SPVCP opravili 
terenski pregled prometne varnosti. V zgodnjih 
popoldanskih urah smo videli kaotično prometno 
stanje: neustavljanje voznikov pred prehodi za pešce, 

prevelike hitrosti, hupanje za pravilno vozečimi vozniki, 
nepravilno izvedene obstoječe prehode za pešce, slabo 
vidne prometne znake, nagubano in neravno cestišče.
Cesta skozi Godešič se ni obnavljala od leta 1973, 
torej več kot 40 let, kar je daleč od standardov. 
Poglobljeni koloteki, kjer se zbira voda, neoznačeno 
cestišče, nenarisane črte na robu ceste, neoznačena 
kolesarska steza, slabo postavljeni prometni znaki 
in cesta brez pločnikov ob prehodih za pešce kličejo 
po odgovornosti službe za državne ceste, prometno 
ministrstvo in tudi občinske službe, ki slabo slišijo 
naše glasove.
Če se občina ne bo angažirala, bo KS posredovala 
prek ministrstev in odgovornih služb za državne ceste. 
Upam le, da nam v začetku aprila, ko smo si postavili 
rok, ne bo treba posegati po skrajnih ukrepih, ki bodo 
promet ustavili do Škofje Loke ali Jeprce ali še dlje. 

Krajevni svetniki bomo še naprej podpirali namero 
občine, da se med IOC Trata in vasjo Meja zgradi 
razbremenilna cesta, ki bi prevzela tovorni promet iz 
Kranja in Ljubljane, namenjen v Škofjo Loko in naprej 
v Poljansko in Selško dolino.

Ker je krožišče za IOC Trata končano, prekinjeni pa 
sta kolesarska pot od Kruhka do traške železniške 
postaje in povezava s kolesarsko potjo do Žabnice, 
bomo vztrajali na obljubljeni kolesarski povezavi čez 
železniški most nad cesto v IOC Trata.
Na mostiču čez Omanco pri Strugarju bomo postavili 
znamenje Janeza Nepomuka. Prav tako nam je župan 
odobril izvedbo sedmih pasov v granitnih kockah, 
ki bodo na cesti označevale Staro vas – območje 
Godešiča od Klormana do Kozina in Tonkovih.
Nekaj delov vasi še nima razsvetljave ali pa ta zaradi 

Delo v KS

Most čez Strugo
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neznanih deležnikov ne deluje. Poskušali bomo 
prižgati luči na ulici v Mali Jeprci in ob poti do bifeja 
ŠD Kondor.
Menjava obstoječih luči z novimi bo potekala glede na 
finančne zmožnosti občine.

Zadnjo soboto v novembru smo si skupaj s 
predstavniki KS Trata ogledali proizvodnjo kisika v 
Zaprešiću v bližini Zagreba. Podobna kisikarna naj bi 
zrasla ob zahodnem delu podjetja Knauf Insulation na 
Trati. Podjetje Messer obljublja, da bo ¾ proizvodnje 
namenjene za Knauf in bo tako manj transporta skozi 
Trato, posledično manj tudi skozi Godešič in Reteče. 
Pomembno je, kako bodo speljane transportne poti 
mimo vasi Trata. Upamo lahko, da bo občina kmalu 
dobila zagotovilo za izgradnjo povezovalne ceste IOC 
Trata–Meja.

Skupaj z Retečani, novim farnim župnikom g. Brankom 
Potočnikom in župnijskim svetom bomo nadaljevali z 
načrtovanjem novega farnega pokopališča. Glede na 
slabo finančno stanje občine se bosta načrtovanje in 
tudi gradnja prestavila v leto 2017. Pohiteli pa bomo, 
če bi Evropa razpisala dodatna nepovratna sredstva za 
urejanje te infrastrukture ali urejanje vaških jeder. 

Sodelovanje z občinskimi svetniki

V Goreškem* koncu, torej na Godešiču, v Retečah in 
Gorenji vasi imamo kar štiri občinske svetnike. Vsi 
štirje se trudijo za dobro naših vasi, vendar so glede 
na politično tehtnico, ki vaga v Škofji Loki, vedno 
preglasovani. Žal se je to pokazalo ob glasovanju 
za 110-odstotno podražitev kanalščine (vodovod, 
kanalizacija in greznice) in ob glasovanju za odlok o 
višini komunalnega prispevka. 
Nerazumljivo se mi zdi, da svetniki brez vesti dvigujejo 
roke po političnem prepričanju, volji vodij strank ali 
list. Občutek imam, da živimo v dveh občinah, tisti 
mestni, kamor se steka ves denar, ostali, ruralni del 
občine pa dobi drobtinice in na račun izgradnje 
komunalne infrastrukture enormno visok komunalni 
prispevek. Zato moram pohvaliti vse naše svetnike, 
Jožico Vaupotič Srakar, Metoda Di Batisto, Blaža 
Karlina in Rolanda Krajnika, da so vestno in pošteno 
zastopali interese naše KS, ne glede na strankarsko 
pripadnost.

Pričakujem tudi, da bodo naši svetniki nesebični 
predstavniki in podporniki naših interesov, ko bodo 
na občinski seji obravnavali prometno nevarnost na 
Godešiču.
Prav kmalu se bo sprejemala sprememba OPN, prav 
tako pa tudi podroben prostorski načrt za kisikarno 
na Trati. Pričakujem vestno, preudarno, predvsem 
pa dobro sodelovanje z vsemi občinskimi svetniki, 
tudi tistimi iz županove koalicije, ki niso predstavniki 
Goreč*.

*Goreče … ime za več krajev v škofjeloški občini, ki se 
ne strinjajo z nepravičnim komunalnim prispevkom in 
bi v primeru svoje goreške občine izgradnjo komunalne 
infrastrukture izvedli ceneje in bolj preudarno. Med 
Goreče se štejejo tudi Stara Loka, del Puštala in 
Vincarjev …

Ker naše Dobrave pridejo v vaš dom tik pred novim 
letom, vam seveda v imenu celotnega sveta KS želim 
vesel božič, srečne praznike in zdravo novo leto 2016.
Naj bo tudi to leto dobro za Godešič in za vso našo 
bližnjo in daljno soseščino, našo ožjo domovino 
Slovenijo ter evropski svet. Politika naj upošteva 
nas državljane, občane, krajane, hkrati pa naj bo 
preudarna do beguncev in do širše svetovne politike.

Matjaž Krajnik,
predsednik KS Godešič

Gradnja sekundarnega voda v Stari vasi
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Prometno stanje na Godešiču
Prebivalci Godešiča se že leta na cesti počutimo 
ogrožene, na to opozarjamo občino in druge 
institucije. Na žalost smo pri tem neuspešni. Oteženo 
nam je prečkanje ceste, tako peš kot z avtom, v konicah 
je vklapljanje na glavno cesto zamudno in nevarno. 
Skoraj vsako jutro čakamo že več kot pet minut, da 
se lahko vključimo v promet na regionalno cesto. 
Infrastruktura je stara, prometa je veliko. 

Med letoma 1971–73 so zgradili novo cesto od Lipice 
do prehoda čez progo na Godešiču, kasneje so zgradili 
še podvoz pod železnico. Cesto so zadnjič preplastili 
leta 1979, dobili smo še nova dva prehoda čez cesto, 
ki sta brez infrastrukture (na asfalt so narisali samo 
zebro, ni bankin, pločnika). Leta 1988 smo na delih 
vasi zgradili pločnik, na določenih delih pa ga še vedno 
ni. V zadnjih letih so se zgodili le kozmetični popravki 
na regionalni cesti, npr. svetlobna signalizacija. 
Promet skozi KS je gost, cesta razdeli vas na dva dela. 
Regionalna cesta je glavna prometnica na relaciji 
Ljubljana–Škofja Loka ter Poljanska in Selška dolina. 
Veliko je tudi tovornega prometa. Cesta Jeprca–Kranj 
ima enako omejitev za tovorni promet kot cesta 
Jeprca–Škofja Loka, čeprav smo iz KS Godešič in 
drugih KS že večkrat dali pobudo, da se cesta Jeprca–
Kranj odpre za tovorni promet. 

Do danes je bilo v prometnih nesrečah na Godešiču 
mrtvih devet Godešanov. Do leta 1974 so za 
posledicami prometnih nesreč na Godešiču umrli 
štirje Godešani. V nesrečah, ki so se zgodile na novi 
cesti skozi Godešič, je umrlo pet ljudi, od tega dva 
otoka – po dve smrtni žrtvi na začetku in koncu vasi, 
ena na sredi vasi.
V 30. letih, od 1974 do 2004, je bilo na Godešiču 
mrtvih pet krajank. Statistično gledano imamo eno 
žrtev na šest let. Če gledamo od izgradnje nove ceste 
do danes (1973–2015), na tej cesti na vsakih osem 
let umre en človek. Vem, da je od nesreč s smrtnimi 
izidi minilo že veliko časa, a bolečine bližnjih ostajajo. 
Skoraj 12 let smrtnih žrtev nismo imeli, bojim pa se, 
da ne bo več dolgo tako.

Veliko težavo na ‚naših‘ prehodih predstavljajo 
objestni vozniki, ki ne ustavljajo, da ne omenjam tistih, 

ki prehitevajo stoječa vozila pred prehodom. V takem 
primeru so najbolj ogroženi otroci, ker so še majhni 
in se jih čez avto ne vidi. Šolarji prečkajo cesto večkrat 
dnevno in veliko otok je imelo izkušnjo z brezvestnimi 
vozniki, na kar smo opozorili občino, šolo, policijo. 
Nesreče se pogosto dogajajo pred prehodi za pešce, 
npr. zadnja nesreča 12. 11. 2015. 

Težko poškodovani ali mrtvi so bili naši krajani 
na vseh treh prehodih za pešce v vasi. Na spodnjih 
fotografijah se vidi nalet voznikov na prehodih na 
Godešiču. Na drugi sliki je vidna tudi neustrezna 
infrastruktura prehoda. V obeh primerih so cesto 
pravilno prečkali mladoletniki.

Starši smo ob taki kulturi voznikov zaskrbljeni za 
varnost svojih otrok. 
Na križišču pri Enšku, kjer se že leta zavzemamo za 
prehod in boljšo preglednost križišča, smo imeli 
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v zadnjih letih dva primera s težkimi telesnimi 
poškodbami. Prehod pri Enšku bi bil edini prehod 
v vasi, kjer je cesta ravna in bi bil tako pregleden. 
Nujno potrebujemo krožišče pri avtobusni postaji. 
Potrebujemo pločnik, umiritev prometa in varne 
prehode za pešce. 
Vse te ukrepe predlaga tudi komisija SVPCP.

Zadnje tri nesreče so opozorilo, da se končno zganemo 
in zahtevamo varno cesto TAKOJ. 

Pia Delalut,
svetnica KS Godešič

Nekateri krajani KS Godešič in KS Reteče - Gorenja 
vas ste že prejeli položnice za plačilo komunalnega 
prispevka. Zaradi vloženega truda in številnih 
aktivnosti Iniciative za pravičen komunalni prispevek 
je ta letos nižji za približno 50  %, kot bi bil, če bi 
vam ga občinska uprava zaračunala v lanskem 
letu. Prispevek je nižji zato, ker je iniciativi uspelo 
dokazati številne napake, ki jih je občinska uprava 
naredila v Programu opremljanja stavbnih zemljišč, 
ki je podlaga za izračun komunalnega prispevka. A 
občinska uprava številnih napak še vedno ni odpravila 
in jih očitno tudi ne želi odpraviti. Kljub temu je 
županova koalicija občinskih svetnikov Odlok o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za 
odmero komunalnega prispevka v Občini Škofja Loka 
(v nadaljevanju: občina) seveda izglasovala, čeprav so 
opozicijski svetniki argumentirano in s strokovnimi 
podlagami sprejetju odloka nasprotovali in opozarjali 
na številne nepravilnosti. Zato je komunalni prispevek, 
ki ga zaračunava občinska uprava, še vedno previsok, 
nepravilen in po našem mnenju protizakonit. Nekatere 
nepravilnosti, ki ostajajo, so:

•	 nepravilno določeni obračunski in skupni stroški,
•	 nepravilna uporaba podatkov iz registra osnovnih 

sredstev,
•	 nepravilna uporaba cenitev osnovnih sredstev in 

nepravilna prevrednotenja,
•	 nepravilno upoštevanje stroškov vzdrževanja, 

obnavljanja, nadomeščanja,
•	 neupoštevanje samoprispevkov,
•	 neupoštevanje preteklih vlaganj v greznice in 

MKČN,
•	 nezmožnost priključitve zaradi prevelike 

oddaljenosti, 
•	 nezmožnost priključitve zaradi pridobitve 

služnosti od sosedov itd.

Prav tako smo prepričani, da na območju naših dveh 
KS niso ustrezno upoštevali okoljske dajatve, ki smo 
jo skozi leta plačevali krajani in tako na objekt vplačali 
med 2.000 in 3.000 EUR. Naša občinska uprava za 
obstoječe stavbe ne želi upoštevati stroškov, ki smo 
jih že imeli z izgradnjo greznic in malih komunalnih 
čistilnih naprav. To je na primer storila Mestna 
občina Kranj, ki je lastnikom obstoječih stavb, ki se 
na novo priključujejo na kanalizacijsko omrežje, 
priznala minula vlaganja in komunalni prispevek za 
kanalizacijo s tem znižala za 60 %. 

Loški koalicijski občinski svetniki in občinska uprava 
ne spoštujejo niti tega, kar so zapisali v odloku. V njem 
je zapisano, da mora biti zavezancem omogočeno 
dolgoročno brezobrestno odplačevanje komunalnega 
prispevka. Dolgoročno odplačevanje je omogočeno 
zgolj tistim, katerih komunalni prispevek presega 
6.000 EUR (doba odplačevanja 15 mesecev), in tistim 
z nizkimi prihodki. Vsi ostali pa moramo obveznost 
poravnati najkasneje v 12 mesecih, če bomo zaprosili 
za obročno plačilo in če nam ga bodo odobrili. 

Pravila niso enaka niti za vse občane škofjeloške 
občine. Občinska uprava nas je namreč postavila v 
izrazito neenakopraven položaj, saj so občani iz naselij 
Dorfarje, Forme in Sveti Duh plačevali bistveno nižji 
komunalni prispevek za priključitev na kanalizacijo, 
in sicer v povprečju od 1.000 do 1.200 EUR. Občina 
je v teh vaseh iz občinskega proračuna financirala 

Komunalni prispevek še vedno razburja krajane
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kar 48,7 % vrednosti projekta izgradnje kanalizacije, 
medtem ko za kanalizacijo v Retečah in na Godešiču 
ni namenila niti enega samega evra. Poleg tega je 
naš kanalizacijski sistem pretežno mešan, namenjen 
skupnemu odvajanju komunalne in padavinske 
odpadne vode. A že nekaj časa velja, da je mešan 
sistem kanalizacije zastarel, slabše kakovosti in kot tak 
povzroča višje obratovalne stroške čistilne naprave, 
saj je ta ob deževnih dneh precej bolj obremenjena. 
Nasprotno pa je občina po ostalih območjih v občini 
gradila sodobnejši, ločen sistem kanalizacije. Vendar 
pa to občine ne prizadene, saj bomo višje stroške 
obratovanja mešanega sistema krajani plačevali skozi 
kanalščino, slabšo kakovost prečiščevanja odpadne 
vode pa skozi okoljsko dajatev. Ni odveč še spomniti, 
da je občinski svet v začetku letošnjega leta podražil 
cene kanalščine za kar 110 %!

Občina je na naša ramena preložila tudi stroške 
izgradnje priključkov, saj je kanalizacijsko omrežje 
zasnovala in zgradila tako, da veliko obstoječih hiš 
nima zagotovljene priključitve na javno kanalizacijo 
s parcele, na kateri stoji hiša. Lastniki teh hiš boste 
tako morali za priključitev na javno kanalizacijo 
zgraditi tudi po več 10 metrov dolge kanalizacijske 
vode. Ministrstvo za okolje in prostor RS meni, da 
se je lastnik objekta dolžan priključiti na kanalizacijo 
takrat, ko je ta pripeljana do parcelne meje uporabnika. 
Ministrstvo je zapisalo še, da je uporabnik dolžan 
financirati samo zasebni priključek od parcelne 
meje do svojega objekta, medtem ko je Občina 
dolžna financirati priključek od glavnega voda do 
parcelne meje, vključno s priklopnim jaškom, ki je 
del javnega omrežja. Občina bi nam morala zagotoviti 
vse potrebne pogoje za tehnično izvedbo zasebnega 
priključka od parcelne meje do hiše. Največji absurd 
pa je, da občina niti po parcelah, ki so v njenih 
lasti, ni pripeljala javne kanalizacije do uporabnika! 
In tisti, ki kanalizacije nimate pripeljane do svoje 
parcele, boste morali pridobivati služnost lastnikov 
sosednjih zemljišč, da bodo cevi lahko potekale po 
njihovi parceli. Uporabnik mora dobiti tudi služnost 
od občine, če želi cevi peljati po občinski zemlji, pri 
čemer občina za dano služnost zahteva plačilo, sama 
pa občanom ni želela izplačati nikakršnega denarnega 
nadomestila in ste ji krajani služnost dajali brezplačno. 
A kot da to še ni dovolj. Ko so stroji zapustili naš kraj, 

so nam na več mestih ostale uničene in razdrapane 
ceste, iz meteornih in revizijskih jaškov pa se je začel 
širiti neznosen smrad. Odgovorni na občini nas 
tolažijo, da bodo ceste popravljene iz investicijskega 
denarja KS, ki je namenjen za nove investicije 
(izgradnja poslovilnih vežic, širitev pokopališča ...), 
ne pa za sanacijo cest, ki so jih uničili težki kamioni. 
Tovrstne poškodbe bi moral sanirati izvajalec 
gradbenih del, saj je tako tudi zapisano v pogodbah. 
A očitno občinskim uslužbencem za to ni mar in ne 
poskrbijo, da bi izvajalci opravili dela po podpisanih 
pogodbah. Preprosto to pomeni, da bomo občani še 
enkrat plačali ceste, saj je občinski proračun sestavljen 
iz naših vplačanih davkov, ki jih prejme občina. In 
po odgovorih občinskih uradnikov se bomo krajani 
morali navaditi tudi na smrad. Je mar to višji nivo 
bivanja, ki naj bi nam ga prinesla kanalizacija? 
So zaradi smradu, uničenih cest in previsokega 
komunalnega prispevka naše hiše res vredne več, kot 
rad pove župan?

Iz naših greznic ni smrdelo. Iz kanalizacije očitno 
zaudarja. In najbrž še dolgo bo. Zato smo se krajani 
zbrali na srečanju v petek, 6. 11. 2015, in se seznanili z 
možnostmi pritožb na odločbe, ki jih pošilja občinska 
uprava. Iniciativa za pravičen komunalni prispevek bo 
krajanom, ki boste to želeli in potrebovali, pomagala 
pri pripravi pritožb na odločbe o odmeri komunalnega 
prispevka.
 

Iniciativa za pravičen komunalni prispevek

komunalagrsv@gmail.com
www.iniciativapkp.com
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Nikdar nisem želela v politiko niti me ni zanimala. 
Pravijo, da te mora res nekaj močno motiti, da se 
odločiš drugače. In mene je. Kot vsi krajani Reteč sem 
bila tudi jaz precej ogorčena nad samim postopkom 
izgradnje kanalizacije na našem koncu. Izvajalec in 
občinska uprava sta se odločila za način neobveščanja 
in nekomuniciranja z občani že med samo izgradnjo 
kanalizacije. V politiko sem vstopila z veliko željo 
spremeniti takšen način delovanja. Ob sprejemanju 
komunalnega prispevka smo se povezali opozicijski 
občinski svetniki in na določene nejasnosti pri 
samih številkah opozarjali tudi javnost. Menim, da 
je vsekakor možno, da se pripravljavci gradiv tudi 
zmotijo in kaj narobe izračunajo. In če številk ni 
možno dovolj jasno pojasniti ali pa te pripravljenosti 
sploh ni, se ti vsekakor zbudi dvom. 

Odlok o komunalnem prispevku je bil žal sprejet kljub 
temu, da smo mu enotno nasprotovali vsi občinski 
svetniki, ki smo predstavniki opozicijskih strank 
občinskega sveta. 

A dvom o pravilnosti številk kot podlage za izračun 
komunalnih prispevkov še vedno ostaja. 

Delo v občinskem svetu pa ni le odločanje o 
komunalnem prispevku in izgradnji kanalizacije, 
čeprav dejansko vplivata na kakovost življenja. 
Odgovoriti si moramo še na vprašanja o prometni 
varnosti (problem glavne regionalne ceste, ki 
deli naselji Godešič in Reteče), izgradnji cestne 
infrastrukture, težavah s pomanjkanjem pediatrov, 
prostih vrtčevskih mestih in o tem, kako usklajevati 

želje podjetij po širitvi in hkrati upoštevati želje 
prebivalcev v istem prostoru, kakšna je strategija 
razvoja turizma ipd. 

In ker so proračunska sredstva omejena, je še toliko 
bolj pomembno, da so namenjena pravim potrebam. 
Morda bi z nekaj več načrtovanja lahko manj sredstev 
porabili za velike kanalizacijske projekte in bi več 
sredstev ostalo za druge potrebe? Vse je možno ob 
predpostavki, da občinski svetniki vsaj občasno 
presežejo interese strank in list in delujejo v skupno 
dobro prebivalcev občine. 

Jožica Vavpotič Srakar,
občinska svetnica

Tiskovna konferenca opozicijskih občinskih svetnikov 
pred obravnavo komunalnega prispevka

Kako smo Retečani in Godešani dobili kanalizacijo
V lanskem in letošnjem letu smo se v Retečah, 
Gorenji vasi in na Godešiču veliko ukvarjali s 
komunalno ureditvijo naših naselij. Že pred leti 
je bila ustanovljena civilna iniciativa za pravičen 
komunalni prispevek, ki je združevala interese 
nekaterih krajevnih skupnosti v Škofji Loki, kjer se je 
gradila nova kanalizacija. Tu smo se našli zelo dobro 

sodelujoči, strokovni in zagnani občani, ki smo želeli s 
svojim prostovoljnim delom narediti to investicijo čim 
bolj sprejemljivo za naše krajane – tako v finančnem 
kot organizacijskem smislu. Delo s temi ljudmi je 
bilo prijetno in kljub še vedno velikemu prispevku za 
kanalizacijo uspešno. Od prvotnega predloga Občine 
Škofja Loka (v nadaljevanju: občine) se je ta prispevek 
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bistveno znižal. Kljub številnim težavam ob izgradnji 
kanalizacije so postali Reteče, Gorenja vas in Godešič 
veliko bolj urejena naselja s primerno infrastrukturo 
za današnji čas. Ne glede na to pa ostaja kar nekaj 
grenkega priokusa pri tej največji investiciji v naši 
občini. V nadaljevanju bom navedel tri področja 
velikega nezadovoljstva med našimi občani, in sicer:
1. Prispevek za priključitev na novo kanalizacijo 

je med najvišjimi v Sloveniji. Tako se drugod 
pogovarjajo o višini prispevka med 500 in 1.000 
evri, pri nas pa je ta znesek okoli 2.000 evrov in tudi 
več. Pri tem moramo tudi ugotoviti, da gradnja 
kanalizacije ni zahtevna, saj je teren razmeroma 
ravninski in geološko neproblematičen. S strani 
občine smo dobili večkrat očitek, da želimo v 
naših KS poceni kanalizacijo na račun ostalih, 
ki koristijo občinski proračun. V primeru Reteč 
in Godešiča pa je bilo ravno obratno, saj je bila 
investicija v kanalizacijo povsem pokrita s sredstvi 
EU in dolgoletnim ekološkim prispevkom. 
Tako občani s svojim visokim prispevkom za 
kanalizacijo solidarnostno plačujemo druge 
proračunske potrebe v občini.

2. Opozicijski svetniki smo v občinskem svetu 
dosegli, da se je v odlok o komunalnem 
prispevku vneslo določilo, da bo možno 
prispevek za kanalizacijski priključek odplačevati 
z dolgoročnim obročnim plačevanjem. Na naše 
veliko začudenje in presenečenje pa so občinski 
uradniki določili, da je 12 mesecev dolgoročno 
odplačevanje. Kljub našim protestom in 
opozorilom je koalicijska večina sprejela 
županovo trditev, da je vse, kar je več kot 12 
mesecev, dolgoročno. Pri tem je upošteval tudi čas 
priprave odločbe o dolgoročnem odplačevanju!

3. Tudi pri sami izvedbi smo imeli številne 
pripombe, in sicer:
•	 Projekt je bil slabo načrtovan, saj bi se 

lahko, z malo več pozornosti projektanta, 
marsikje izognili dragemu prečrpavanju 
kanalizacijskih vod iz posameznih objektov.

•	 Kar nekaj hiš je ostalo brez možnosti 
direktnega priključevanja na kanalizacijo.

•	 Projekt je bil zastavljen neprijazno in 
nefunkcionalno za občane. Strokovno 
korektno bi bilo, da bi v okviru primarnih in 
sekundarnih vodov zgradili tudi priključne 
jaške za posamezni objekt. Zanimivo je, 
da je imel izvajalec primarnih vodov celo 

obvezo, da zgradi te jaške, a jih ni izvedel! V 
nekaterih primerih bi se morali občani sami 
pogajati in dogovarjati o prekopih do javne 
kanalizacije in to kljub temu, da bi morala 
občina vsakemu pripeljati kanalizacijo do 
njegove parcele.

•	 Obveščanje o zaporah cest in obvozih je bilo 
včasih zelo pomanjkljivo. 

•	 Občani niso dobili dovolj informacij o 
gradnji, priključevanju in urejanju cest in 
priključkov po izgradnji.

•	 Nekatere tehnične rešitve so bile drage 
in neoptimalne, kot npr. zasipi v velikih 
globinah z dragimi kamnitimi materiali.

•	 Izvedba je bila včasih slabo načrtovana in 
organizirana, kar je povzročalo daljše zapore 
cest, kot bi bilo potrebno. 

•	 Koordinacija med posameznimi izvajalci 
komunalnih vodov je bila dostikrat slaba 
(kanalizacija, vodovod, optika itd).

•	 V odtočnih jaških za meteorno vodo ni 
smradnih zapor, tako da občane moti smrad 
iz kanalizacije. 

Na koncu lahko ugotovim, da je Škofja Loka izvedla 
enega največjih projektov v svoji zgodovini. Škoda 
pa je, da je ta pomemben projekt, ki je dvignil 
nivo urejenosti nekaterih naselij, povzročil toliko 
nezadovoljstva med občani. Z malo več skrbnosti in 
posluha za občane bi bila velika večina zadovoljna z 
novo pridobitvijo. Tako pa bo ob prejemanju odločb 
za plačilo prispevka še vedno veliko nezadovoljstva! 

Metod Di Batista,
občinski svetnik
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Spomladi smo bili občinski svetniki pred odločitvijo, 
ali naj sprejmemo sklep, da se bo na Trati, zadaj za 
Knaufom, začela graditi kisikarna Messer. Gre za 
obrat za proizvodnjo tehničnih plinov, ki jih Knauf 
potrebuje za novo tehnologijo proizvodnje kamene 
volne. Dobro, smo rekli, bomo potrdili sklep, ker 
gre za proizvodnjo, ki je prijaznejša zdravju ljudi in 
okolju. Dobro, smo rekli, bomo potrdili sklep, ker 
so nam s strani Občine Škofja Loka (v nadaljevanju: 
občina) in podjetja Messer zagotovili, da bodo pri 
gradnji upoštevali najboljše rešitve, zlasti pa bodo 
poskrbeli, da bodo uresničene zahteve ljudi na Trati, 
Godešiču in pri Svetem Duhu, ki živijo v bližini in 
bodo z novogradnjo najbolj prizadeti.

Mine dobrega pol leta, ko dobimo v roke papirje s 
predlogom OPPN za gradnjo kisikarne. Preden bi 
šlo gradivo naprej na skupno sejo vseh svetnikov, ga 
obravnavamo še na Odboru za okolje (v nadaljevanju: 
odbor). Tu pa se zaplete. Izkaže se, da se je na 
spomladanske obljube kaj hitro pozabilo – če so 
bile sploh kdaj resno mišljene – in da imamo pred 
seboj besedilo, ki upošteva zgolj interese Messerja 
in Knaufa, na navadne ljudi pa se ne ozira. K sreči 
je na koncu zmagala zdrava pamet: čeprav je župan 
kot predlagatelj gradiva pričakoval, da bomo svetniki 
OPPN ob prvem branju potrdili, smo ga na odboru 
zavrnili. Razočaranje predstavnikov podjetja Messer 
je bilo veliko. Cela delegacija jih je prišla, vsi so bili 
ogorčeni, kako smo jim lahko spomladi dali zeleno 
luč, zdaj pa smo prižgali rdečo. Rekli so, da zemljišč za 
gradnjo sploh ne bi kupovali, če bi vedeli, da bo tako.

Odgovor je preprost: če bi občina in župan izpolnila 
obljube, ki sta jih dala spomladi oziroma povedano 
drugače – če bi v pogajanjih z Messerjem in Knaufom 
branila interese navadnih občanov, tudi zdaj ne bi bilo 
težav. Da bi šli svetniki še enkrat na led zaradi sladkih 
obljub, kako se bodo pripombe zagotovo upoštevale 
kasneje v prihodnjih fazah sprejemanja OPPN? Hvala 
lepa, izkušnje z gradnjo kanalizacije so še sveže. Dana 
beseda sedanjega župana žal ne šteje nič. 

Pustimo ob strani vrsto strokovnih pomanjkljivosti 
gradiva za OPPN Messer, ki bi ga lahko že zato 

Do kisika na račun ljudi
utemeljeno zavrnili. V čem je sploh glavna težava 
predlagane rešitve za gradnjo kisikarne? Treba je 
jasno povedati, da Knauf potrebuje kisik, ne kisikarno. 
Slednja bo zgrajena, ker je to za Knauf ceneje, kot 
pa da se kisik dovaža s kamionskimi cisternami, kar 
dogaja zadnje pol leta. Dobro, to je razumljivo, gre 
za nižanje stroškov. Povsem nesprejemljivo pa je, da 
Knauf, zaradi katerega Messer sploh prihaja na Trato, 
postavlja pogoje, kje in kako naj se gradi. Ker Knauf 
ne dovoli, da se npr. dovozna cesta za Messer spelje 
skozi obstoječi Knaufov vhod in preko njegove parcele 
– čez železniški prehod in potem levo in naokoli – 
kar podjetja Knauf ne bi prav nič prizadelo, smo zdaj 
vsi postali njegovi talci: podjetje Messer, ki smo mu 
zaenkrat onemogočili gradnjo, in občani, ker je Knauf 
še vedno največji onesnaževalec v občini. 

Čeprav vsi vemo, da bi bila dovozna cesta do podjetja 
Messer, ki bi potekala preko zemljišča podjetja 
Knauf, najboljša rešitev, nam svetnikom sploh ni bila 
predstavljena! Knauf je namreč rekel, da takšne rešitve 
noče, občinska uprava in župan pa se obnašata, kot 
da je zgodba s tem zaključena. Kar reče Knauf, to bo 
obstalo. Kaj res? Kaj pa volja ljudi? Kdo je koga izvolil? 
Ne zanimajo me obljube, ki jih je župan osebno dal 
podjetju Messer glede dovozne ceste skozi vas Trata 
(še preden je predlog OPPN-ja sploh prišel do nas 
svetnikov) in ki zdaj neuresničene jezijo predstavnike 
omenjenega podjetja. Kar šteje, je usklajen interes 
ljudi in podjetnikov hkrati. Nihče od tistih, ki smo 
zavrnili gradnjo kisikarne v predlagani obliki, ni proti 
gospodarskemu razvoju v občini. Ne dovolimo pa si, 
da bi bili samo kmetje na šahovnici, kjer sta se kralja že 
vnaprej vse sama dogovorila. In zgolj za ponazoritev, 
kako je potekala seja odbora: stolp za separacijo 
plinov v kompleksu kisikarne bo v višino meril 55 
metrov, t. i. strokovnjaki pa so nas prepričevali, da se 
ga z Godešiča sploh ne bo opazilo. 

Blaž Karlin,
občinski svetnik

Loški občinski svetniki komentirajo



12     Dobrave | december 2015

Loški občinski svetniki komentirajo

Na seji občinskega sveta svetniki podajamo vprašanja, 
na katera prejmemo odgovor šele na naslednji seji 
(v gradivu za to sejo). Občinski svetniki velikokrat 
dobimo nepopolne, pavšalne, zavajajoče odgovore 
in včasih celo namerno napačne, ki kažejo na 
podcenjujoč odnos župana in njegovih strokovnih 
služb do občinskega sveta. Eden takšnih, ki je trenutno 
zelo aktualen za nove priključnike na kanalizacijo, je 
predstavljen v nadaljevanju.

Svetniško vprašanje Rolanda Krajnika (zastavljeno 
na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Škofja Loka, 
dne 22. 10. 2015): 

»Nekaj občanov z Godešiča in Reteč me je opozorilo, da 
jih občina poziva v nasprotju z Odlokom o odvajanju 
in čiščenju komunalne ter padavinske odpadne vode ter 
izvajanju posebnih storitev, kjer je v 18. členu zapisano: 
“Na območjih, kjer je javna kanalizacija že zgrajena, 
se gradi, prenavlja, ureja, je priključitev objektov ali 
preureditev obstoječega priključka objekta na javno 
kanalizacijo obvezna. Izjeme so možne v naslednjih 
primerih: če priključitev iz tehničnih razlogov ni 
mogoča …” Obrazložitev: ni mogoča takrat, če je javna 
kanalizacija in vanjo “ni mogoče gravitacijsko odvajati 
odpadne vode iz pritličja objekta uporabnikov”. Ne 
samo eden, več primerov je, ko so prišli s komunale do 
hiše in so jim predlagali črpalko. Ali niso seznanjeni z 
občinskimi odloki? V bistvu jim predlagajo nepotreben 
strošek. Črpalke lahko stanejo tudi 4.000 € in zato sem 
opozoril občinsko upravo, naj opozori komunalo, naj se 
tega več ne poslužuje, saj s tem kršijo zakon in ljudem 
nalagajo stroške, ki niso potrebni (Odlok, Ur. l. RS, št. 
13/2009, z dne 17. 2. 2009).« 

ODGOVOR župana in strokovnih služb (iz gradiva za 
10. redno sejo Občinskega sveta Občine Škofja Loka, z 
dne 30. 11. 2015): 

Za upoštevanje občinskih predpisov gre občanom 
vsa zahvala! Opozarjamo pa na doslednost 
branja, predvsem pa na »tolmačenje« predpisov, 
z upoštevanjem celotnega besedila akta: omenjeni 
in citirani 18. člen odloka se nanaša na območja, 
»… kjer je javna kanalizacija že zgrajena, se gradi, 

prenavlja, ureja, …« – torej za že komunalno 
opremljena območja. Za območje Godešiča, Reteč 
in Gorenje vasi, kjer krajani v preteklosti niso 
zgradili kanalizacije in zaradi tega območje ni bilo 
opremljeno s kanalizacijskim sistemom, pa veljajo 
določbe tretjega odstavka 19.  člena citiranega 
odloka, ki določa: »V primeru izgradnje nove 
javne kanalizacije, je priključevanje objektov na 
novozgrajeno javno kanalizacijo obvezna, ...«

Moj komentar, podan na 10. redni seji Občinskega 
sveta Občine Škofja Loka, dne 10. 12. 2015:

Župana oz. osebo, ki je pripravila odgovor na 
moje vprašanje z 9. redne seje Občinskega sveta 
Občine Škofja Loka, bi opozoril na dosledno branje 
posameznih členov Odloka o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju 
posebnih storitev. V citiranem 18. členu namreč točno 
piše: »kjer je javna kanalizacija že zgrajena, se gradi, 
prenavlja, ureja, ...«. Piše torej tudi »se gradi«, ne 
samo »že zgrajena«. Upoštevati je treba vse navedbe v 
posameznem stavku! 

Mislim, da se vsi strinjamo, da se kanalizacija na 
Godešiču in Retečah ter seveda tudi Puštalu in Stari 
Loki gradi oz. se je gradila. To pomeni, da brez vsakega 
dvoma 18. člen velja tudi za novozgrajeno kanalizacijo 
in za nove priključnike. V nasprotnem primeru bi to 
pomenilo diskriminacijo krajanov Reteč, Godešiča in 
Gorenje vasi. Namreč, pogoji priključitve zavezancev 
bi bili v enem delu občine drugačni kakor v drugem. 
Popolnoma jasno je, da to ne more držati! To namreč 
pomeni, da bi po tolmačenju župana prebivalci Reteč, 
Godešiča in Gorenje vasi bili primorani zgraditi in 
drago plačati nepotrebne črpalke, drugod po občini 
pa jim to ne bi bilo treba. 

Poleg tega po tolmačenju Ministrstva za okolje in 
prostor državna Uredba o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. 
RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13) v določenih primerih 
omogoča, da se uporabniku ni treba priključiti na 
kanalizacijsko omrežje. In sicer se na podlagi tretjega 

Županovi napačni odgovori
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in četrtega odstavka 7.  člena omenjene uredbe 
komunalna odpadna voda lahko izjemoma odvaja 
tudi v malo komunalno čistilno napravo ali izjemoma 
nepretočno greznico, ki ju zagotavlja občina in ju 
upravlja izvajalec javne službe. Med drugim pride to 
v poštev, če odvajanje komunalne odpadne vode, ki 
nastaja nad nivojem terena, ni mogoče brez naprav 
za prečrpavanje. To pomeni, da se uporabniku, ki bi 
potreboval za priključitev na kanalizacijo iz pritličja 
črpalko, po zagotovilih ministrstva ni treba priključiti 
in kupovati dragih črpalk. 

Vsega tega župan seveda noče povedati ali pa celo ne 
ve. Težko je presoditi, kaj je huje. Zavezanec namreč 

ne more biti kriv za to, da mu izvajalec oz. občina 
nista pripeljala primarnega oz. sekundarnega voda na 
pravo višino. Zavezanci nismo krivi niti za namerno 
napačno interpretiranje predpisov v zvezi s tem, ali je 
občina dolžna pripeljati priključek na javni komunalni 
vod do parcelne meje uporabnika. Ministrstvo je o tem 
podalo jasno mnenje, da je občina dolžna pripeljati 
priključek na javni komunalni vod do parcelne meje 
uporabnika. Županu niti malo ni mar za visoke 
stroške posameznega zavezanca, pomembno je le, da 
bo v občinsko blagajno priteklo čim več denarja, ne 
glede na to, ali je zakonito ali ne.

Rolando Krajnik,
občinski svetnik
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Ko šala postane resnica

Dragi krajani, se še spomnite članka ob 1. aprilu? 
Napisan je bil z namenom, da na dan norčavih v hecu 
loško občinsko oblast opozorimo, da je nepravičnosti 
in njenega mačehovskega odnosa do Godešanov in 
Retečanov dovolj.

April 2015 
NA GORENJSKEM NOVA OBČINA
Nemogoče razmere za 15  % občanov občine Škofja 
Loka so povod za odcepitev in ustanovitev 213. občine 
v državi.
Aktualni škofjeloški župan mag.  Miha Ješe je s svojo 
politiko dobesedno prisilil prebivalce Reteč, Gorenje vasi 
in Godešiča, da so pričeli s pripravami za ustanovitev 
svoje občine. V obeh krajevnih skupnostih so imeli že 
več sestankov in začrtali pot odcepitve. 
V novo občino se bodo poleg Retečanov in Godešanov zelo 
verjetno priključili še prebivalci Stare Loke, Vincarjev in 
Puštala. Vse namreč družijo nerazumevanje trenutne 
občinske oblasti ob gradnji komunalne infrastrukture, 
oderuški komunalni prispevek in dejstvo, da se počutijo 
izobčene, saj župan trdi, da teh 15 % občanov živi na 
račun vseh ostalih Ločanov.

Geodetski postopki razmejitve so se že začeli, trenutno 
se označuje nova medobčinska meja, ki bo potekala po 
Traškem grabnu, ob katastrski meji k. o. Godešič. Vsa 
naselja, ki bodo vključena v novo občino in se ozemlja 
nove občine ne držijo, bodo imela status kantona. 
Torej bo nova občina kantonalno urejena, vsa ta 
naselja oziroma kraji pa bodo postali svoje KS. Sedež 
občinske uprave bo lociran delno v Retečah, delno pa na 

Godešiču, saj sta obe KS bogati z infrastrukturo, od šol 
do športnih parkov. Referendum za ustanovitev občine 
naj bi speljali najkasneje do 1. 4. 2016. 
Finančni analitiki in računovodje so že vzeli pod 
drobnogled tudi letna poročila občine Škofja Loka, da 
bodo pripravili delitveno bilanco. Nedvomno pa je, da 
novi občini pripada vsaj 15  % celotnega premoženja 
občine Škofja Loka. Bodoča občina je danes razpisala 
tudi natečaj za izbor imena, predlogov je že nekaj, 
eden izmed njih je Goreče, ki pomeni Godešič, 
Reteče - Gorenja vas.
Obseg nove občine je tudi zgodovinsko pogojen. Namreč, 
župnija Stara Loka je pred 500 leti zajemala tudi vasi 
Suha, Godešič in Reteče, eden zadnjih staroloških 
županov pa je bil doma iz Reteč. 

November 2015
V juniju je loški občinski svet s sprejetjem odloka 
o višini komunalnega prispevka pravzaprav izzval 
odločitev o delitvi občine na dvoje. Z nesramno visokim 
komunalnim prispevkom, ki je skoraj rekorder v naši 
državi, se je Loka odrekla 15 % občanov. 
A prebivalci Reteč, Godešiča in Gorenje vasi, združeni 
v bodočo občino Goreče, so že začeli postavljati meje, 
take v glavah in pravi resnični mejni prehod, ki raste 
ob Traškem grabnu. Trenutno je to samo krožišče, a 
bo služilo obračanju vseh, ki si ne bodo želeli skozi 
Loko. Kasneje bomo Gorečani postavili kontejnerje, 
razvili svoje zastave in si od države sposodili še kolute 
žic, ki trenutno svarijo in bodejo ob Sotli. Da, žica 
bo na desnem bregu Traškega grabna, saj so na desni 
strani trenutni občinarji pokazali, da jim ni mar za 
goreške ljudi.

Zato Gorečani – tudi tisti iz Stare Loke, Puštala 
in Vincarjev – lahko bridko dodamo, da so nam jo 
v Loki grdo zagodli. Zgradili so nam nepotrebno 
in smrdljivo kanalizacijo, iz katere zaudarja tako, 
kot Butalcem in Tepančanom v prigodah pisatelja 
Milčinskega. V resnici pa gre za pobiranje občinskega 
tolarja, ker je občinska blagajna cefizljevsko prazna. 
In glej ga župana ter njegove, ki za prazno blagajno 
ne krivijo Cefizlje, ampak nas Gorečane, češ, saj imate 
kanalizacijo, ki zaudarja, zato da se vsak dan spomnite, 
kam in zakaj dajete denar … 

Meja med Škofjo Loko in Gorečami

Označevanje nove medobčinske meje.
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•	 Najlepše pa je pogledati skupinsko sliko, saj smo 
vsi kljub letom nasmejani in zadovoljni. 

V letu 2015 se je naš odbor sestal šestkrat, in sicer 
v prostorih KS Godešič. Po potrebi se dogovarjamo 
tudi prek telefona. Na začetku smo imeli na seznamu 
starejših 58 članov, starih nad 75 let. Žal pa smo leto 

Gasilci in Rdeči križ

Meseci so hitro minili in že je 
skoraj sklenjen naravni letni krog. 
Vse leto je bilo izvajanih več dejavnosti, a še preden 
začnemo s to temo, se moramo vrniti na zaključek 
lanskega leta 2014. Takrat smo namreč pripravile 
srečanje starejših (15. december 2014).
•	 Bilo je zelo veselo že po nastopu dobrih glasbenic 

iz družine Hafner z Godešiča.
•	 Posebno popestritev so nam pripravili godeški 

otroci.

•	 S spodbudnimi besedami sta nastopila:
•	 Matjaž Krajnik, predsednik KS Godešič in
•	 Rudi Zadnik, predsednik OZRK Škofja 

Loka.
•	 Program je lepo vodila Ajda Hafner, pod 

mentorstvom mame Andreje.

Rdeči križ Godešič

Nastopajoči godeški otroci

Rudi Zadnik (levo) in Matjaž Krajnik (desno)

Jelka Hafner s hčerkama

Skupinska slika

Program je vodila Ajda 
Hafner
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zaključili z dvema manj. Vsako leto se dviga starostna 
meja in tako je zdaj število krajanov, ki presegajo 80 
let, 15, tistih, ki presegajo 90 let, pa šest. 
Tudi letošnje leto smo vse starejše obiskovale ob 
rojstnih dnevih in drugih priložnostih. Enako velja za 
vse naše krajane, ki bivajo po domovih za upokojence.

Prek leta sodelujemo z OZRK Škofja Loka – pomagamo 
glede na njihove potrebe in pri njihovih akcijah.
•	 Organizirajo krvodajalske akcije, ki so dobro 

obiskane.
•	 Izvajajo tečaje za prvo pomoč.
•	 Pripravljajo letovanja otrok in starejših, za katere 

pa letos ni bilo nobenega kandidata:
•	 Debeli rtič (zdravstveno),
•	 Savudrija (tabor). 

•	 Prisostvovali smo na koncertu RK Slovenije v 
Cankarjevem domu v Ljubljani.

•	 V stari vojašnici Škofja Loka se ob sredah 
lahko dobijo obleka, obutev, posteljnina ipd. 
Prav tako lahko, če imate kaj od naštetega odveč, 
le-to tam tudi oddate.

•	 Prehrambnih paketov je bilo letos na razpolago 

bolj malo, a se vedno najde kaj, če po tem obstaja 
potreba. Za vse težave se lahko obrnete na nas 
– če bomo le mogle, bomo pomagale. Imamo pa 
tudi veliko željo, da se nam še kdo pridruži, saj 
smo tudi me že blizu seznama starejših, nekatere 
članice pa so celo že na njem. Z novimi močmi 
bo lažje delati, dobili pa bi tudi nove zamisli in 
ideje, česar ni nikoli preveč.

Na koncu bi se vsem vaščanom lepo zahvalile za 
prispevano članarino. Enako velja zahvala KS Godešič 
za dobro sodelovanje, razumevanje in denarni 
prispevek.
Bližajo se božični prazniki. Vse članice Odbora RK 
Godešič vam želimo, da lepo in v veselju preživite 
praznike. Novo leto, ki prihaja, naj bo srečno, zdravo 
in upanja polno!

Tončka Bobnar, 
Odbor RK Godešič

Gasilci v letu 2015
Naj začnemo na začetku leta 2015, ki smo ga godeški 
gasilci začeli z rednim občnim zborom društva. Z 
gosti smo napolnili malo dvorano v prostorih krajevne 
skupnosti in po se uradnem delu še nekaj časa družili. 
Udeležili smo se tudi občnih zborov sosednjih društev 
in nazadnje občnega zbora Gasilske zveze Škofja Loka.
Gasilska zveza Škofja Loka je v letu 2015 praznovala 
60-letnico delovanja in prireditve v počastitev tega sta 
se udeležila dva naša člana.
Veterani so se v lepem številu udeležili srečanja 
veteranov v Škofji Loki. Trije naši mladi člani pa so 
teden dni preživeli s svojimi vrstniki na letovanju ob 
morju. Vsi so uspešno pridobili nekaj veščin in znanja 
iz gasilstva.
Člani smo se udeležili tudi obletnice društev PGD 
Sora in Zbilje ter sodelovali na uradnem delu, paradi.
Operativni člani smo sodelovali v dveh akcijah
Obakrat smo iskali pogrešano osebo, in sicer prvič na 
območju Lubnika, drugič pa na območju Gorajt. Obe 
pogrešani osebi smo našli nepoškodovani.

V okviru Gasilskega poveljstva Škofja Loka smo si 
ogledali podjetje LTH Castings, d. o. o., in sicer obrata 
v Vincarjah in na Trati. Z ogledom smo dobili nekaj 
potrebnih informacij o delu in možnih težavah, do 
katerih bi lahko prišlo ob posredovanju. Poudarek 
je bil na dovoznih poteh, dostopih in gibanju po 
območju tovarn, nevarnostih v proizvodnji, številu 
zaposlenih ter snoveh in materialih, ki se uporabljajo 
v proizvodnji.
Vaje na šolskem objektu v organizaciji PGD Bukovica 
se je udeležilo šest operativcev. Preizkušali smo 
možnosti evakuacije osebja in otrok iz zgradbe. 
Vaje v okviru GPO v Škofji loki se je udeležilo pet naših 
članov. Prav tako smo se udeležili vaje v okviru GPO 
na zapuščenem objektu ob novi škofjeloški obvoznici, 
kjer smo v pravih razmerah izvajali vaje.
September je bil za loške gasilce naporen mesec. Odprtje 
tunela pod Stenom je z vidika varnosti velik zalogaj 
tudi za operativne gasilce. Čeprav v našem društvu 
zaenkrat nimamo operativcev, ki bi imeli opravljeno 
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specialnost za predorske gasilce, smo sodelovali pod 
Stenom, pred odprtjem predora. Sodelovanje različnih 
služb (policija, nujna medicinska pomoč, gasilci ...) in 
osebja ter tehnično zahtevno posredovanje v predoru 
naredita vajo zanimivo, vendar pa se ob tem moramo 
tudi zavedati, kako zahtevno bi bilo posredovanje ob 
pravi nesreči. Operativci PGD Godešič smo sodelovali 
na vaji kot podpora društvom za posredovanje v 
predoru, in sicer s petimi operativci.
Tudi v društvu smo imeli nekaj operativnih vaj, 
poleg tega smo se sestajali ter vzdrževali opremo in 
vozilo. Tako smo opravili servis na motorni brizgalni. 
Ob koncu leta pa načrtujemo še servis na vozilu in 
visokotlačni črpalki, kjer nameravamo narediti nekaj 
manjših predelav za dodatno opremo.
Prek GPO Škofja Loka smo dobili nekaj nove opreme. 
Omenimo naj novo muljno črpalko za posredovanje 
v poplavah. 

Na področju izobraževanja je pet članov uspešno 
opravilo tečaj za specialnost »strojnik«, dva sta 
se udeležila enodnevnega treninga varne vožnje 
v Avstriji, dva pa sta uspešno zaključila tečaj za 
specialnost »nosilec izolirnega dihalnega aparata«.
Člani našega društva so kot vsako leto sodelovali tudi 
pri organizaciji športne prireditve tek na Osolnik, ki 
jo organizira ŠD Kondor. Trije člani pa so sodelovali 
tudi pri varovanju pri kolesarski dirki, ki je potekala 
mimo našega kraja.

Ob koncu naj vam, spoštovane vaščanke in vaščani, 
ter vsem, ki prebirate te strani, zaželimo zares lepe in v 
srcih tople prihajajoče praznike, miren božič ter sreče 
in zdravja v letu 2016. Na pomoč!

UO PGD Godešič  

Slika z zaključnega izpita tečaja specialnosti “strojnik” Skupinska fotografija s tečaja varne vožnje

Vaja v predoru pod Stenom Vaja v okviru GPO na zapuščenem objektu ob novi 
škofjeloški obvoznici
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V Obœini Škofja Loka radio 
Sora na 91,1 MHz; 
96,3 MHz; ali 89,8 MHz

V Obœini Škofja Loka radio 
Sora na 91,1 MHz; 
96,3 MHz; ali 89,8 MHz

V Obœini Škofja Loka radio 
Sora na 91,1 MHz; 
96,3 MHz; ali 89,8 MHz

Veœ koristnih napotkov na povezavi: www.sejmisce.si/sos

Gasilci in Rdeči križ
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Na kresni večer, 23. junija 2015, je v domu KS 
potekala tradicionalna prireditev Večer na vasi, ki jo v 
čast rojstnega dneva naše skupne slovenske države na 
Godešiču pripravljamo že vse od leta 2001. Ta kulturni 
večer, ko pozdravljamo prihod dolgih poletnih noči, 
ni namenjen samemu sebi: je praznik vseh nas, 
zaradi nas, je praznik domoljubja in spominjanja, 
zdrave samozavesti in veselja nad doseženim … in je 
predvsem priložnost za nas Godešane, da se družimo 
med seboj, s svojimi sovaščani in prijatelji, mladimi 
in manj mladimi, da si izmenjamo kakšno besedo. 
Obilica obveznosti in naglica, s katero se soočamo 
vsak dan, nas nemalokrat odvrneta od kakšnega 
klepeta in tople besede s sosedom, ki bi nam pobožala 
našo dušo.
Tudi letos so nastopajoči poskrbeli za prijeten kulturni 
program, člani sveta KS pa za dobrote ob prijetnem 
druženju, ki je sledilo kulturnemu programu.
Vse prisotne, ki jih je bilo letos zaradi močnega 
deževja za spoznanje manj, sta nagovorila Matjaž 
Krajnik, predsednik KS Godešič, in mag. Miha Ješe, 
župan naše občine.
V kulturnem programu so nastopili učenci OŠ Reteče 
in matične OŠ Cvetka Golarja pod vodstvom ge. Majde 
Ovsenik in učiteljic – mentoric, ki poučujejo naše 
otroke. Predstavili so se nam učenci 1. in 2. razreda – 
Gašper, Nika, Andraž, Tia, Žan, Lejla, Zala in Katja z 
recitacijo. Katja nas je razveselila tudi s skladbico, ki jo 
je zaigrala na flavto.
Učenci 5. razreda – Zala, Lana, Aina, Adja, Maša, Luka 
in Jaka so nam ob spremljavi ge. Špele Ferle zapeli dve 
pesmi. Adja se nam je predstavila tudi z recitacijo, 
Matic iz 6. razreda pa je raztegnil meh harmonike.
S čudovitim in ubranim petjem so nas v prireditev 
popeljali člani vokalne zasedbe Nobile, in sicer z 
Zdravljico in lepimi ljudskimi pesmimi, kot se za 
takšen večer spodobi. Veteranska tamburaška skupina 
Bisernica pa je s svojimi tamburicami poskrbela za »ta 
pravo« vzdušje.
Letos je kulturni program oblikovala Andreja Hafner, 
z veznim besedilom pa je med nastopajočimi odlično 
krmaril Blaž Karlin.
Vljudno vabljeni na jubilejni 15. Večer na vasi. 

Andreja Hafner
 

Večer na vasi

Veteranska tamburaška skupina Bisernica

Otroci 1. in 2. razred

Vokalna zasedba Nobile

Učenci 5. razreda ob spremljavi ge. Špele Ferle
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Cerkveno življenje soseske Godešič in župnije Reteče 
so v letu 2015 močno zaznamovali bolezen in smrt 
župnika Gregorja Dolšaka ter prihod novega župnika 
Branka Potočnika. Župnik Gregor Dolšak, ki je bil 
med nami od leta 2004, je v Gospodu zaspal v soboto, 
24. januarja 2015, v bolnici Petra Držaja v Šiški. V 
ponedeljek, 26. januarja, je ležal v župnijski cerkvi v 
Retečah, kjer smo se od njega poslovili njegovi farani. 
Pogrebna slovesnost, ki jo je vodil ljubljanski nadškof 
Stanislav Zore, je bila v sredo, 28. januarja, v njegovi 
rojstni župniji Sv. Gregor nad Ribnico. V imenu 
reteških faranov se je na pogrebu od njega poslovila 
gospa Magda Drnovšek. V hvaležnosti za vse dobro, ki 
ga je župnik Gregor Dolšak opravil med nami, prosimo 
Boga, da mu v večnosti podeli obilo nebeškega veselja 
in miru. Spominjajmo se ga v molitvi. Življenjska pot 
župnika Gregorja Dolšaka je zapisana v prispevku na 
naslednji strani.

Iskrena zahvala gre tudi duhovniku Stanku Dolšaku, 
ki je bil ob bratu Gregorju vsa leta duhovni pomočnik 
v naši župniji. Po Gregorjevi smrti se je odrekel tej 
vlogi. Gospod Stanko biva v župnijskem domu v 
Stražišču pri Kranju in če vas pot popelje tja, bo prav 
gotovo vesel vašega obiska. Želimo mu, da mu Bog 
podeli obilo blagoslova, zdravja in dolgega življenja. 

Po smrti župnika Gregorja Dolšaka je bil upravitelj 
župnije gospod Matjaž Zupan, župnik iz Suhe. Med 
tednom ni bilo rednih delavniških maš, nedeljske 
maše pa so darovali bratje kapucini iz Škofje Loke, 
med njimi največkrat brat Jožko Smukavec, gvardijan 
loškega kapucinskega samostana. Večkrat je maševal 
tudi župnik Franci Klopčič. Vsem se prisrčno 
zahvaljujemo za vse njihove duhovne vzpodbude, 
dobroto in požrtvovalnost. 

Kar nekaj časa smo bili malce v strahu, ali bomo sploh 
dobili svojega župnika, saj vemo, da je duhovnikov vse 
manj in naša župnija Reteče je v nadškofiji Ljubljana 
med manjšimi. Konec maja so se začele pojavljati 
prve informacije, da bomo dobili stalnega župnika 
in v začetku julija je bilo uradno sporočeno, da med 
nas prihaja župnik Branko Potočnik, ki je bil župnik 
v Srednji vasi pri Bohinju. Novega župnika Branka 

Potočnika smo slovesno sprejeli na prvo avgustovsko 
nedeljo, 2. avgusta 2015. Prvo sveto mašo v godeški 
cerkvi sv. Miklavža pa je daroval na rožnovensko, 
godeško žegnanjsko nedeljo, 4. oktobra. Župniku 
Branku Potočniku želimo, da bi med nas z vsem srcem 
prinašal Kristusovo upanje, dobroto in ljubezen ter v 
tem duhu vodil naše pastoralno in duhovno življenje. 
Želimo mu, da bi se dobro počutil med nami. Župnika 
Branka smo naprosili, da se nam sam predstavi, kar 
je zapisano v posebnem prispevku na naslednji strani.

V cerkvenem letu 20151 je bilo v godeški cerkvi sv. 
Miklavža darovanih šest svetih maš, med njimi je 
bila julija pogrebna maša za pokojnega Igorja Šubica. 

V imenu obeh godeških ključarjev se iskreno 
zahvaljujem vsem, ki skrbite za urejenost našega 
svetišča in lepo bogoslužje. Hvala Danici Bertoncelj 
za krasitev in čiščenje cerkve ter ženam, ki so pred 
godeškim žegnanjem temeljito očistile cerkev. Hvala 
Jerneji in Tonetu Jevšku za vzdrževanje ribnika ob 
cerkvi. Hvala pritrkovalcem, pevcem, bralcem beril, 
ministrantom. Hvala za vse vaše darove, ki jih 
darujete ob mašnih darovanjih, pušicah in ob drugih 
priložnostih. Hvala tudi za vse vaše molitve za skupno 
dobro in vse dobre misli.

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

Aleksander Igličar, 
ključar godeške cerkve

1 Cerkveno (liturgično) leto se začne s prvo adventno 
nedeljo konec novembra in konča z nedeljo Kristusa, 
Kralja vesoljstva.

Naše občestvo soseska Godešič v letu 2015
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Življenjska pot župnika Gregorja 
Dolšaka2

Župnik Gregor Dolšak se je rodil 10. marca 1946 v 
Vintarjih v župniji Sv. Gregor nad Ribnico očetu Janezu 
in materi Mariji, rojeni Marolt. Pri Dolšakovih je bilo 
devet otrok – pet fantov in štiri dekleta. Tudi njegov 
starejši brat Stanko je bil duhovnik. Po osnovni šoli se 
je Gregor vpisal v Srednjo versko šolo v Vipavi, kjer je 
imel odlične sošolce, saj je vseh štirinajst maturantov 
leta 1965 vstopilo v bogoslovje. Koprski škof Jurij 
Bizjak se takole spominja svojega sošolca: »Njegov 
svet je bil brezmejen in brezkončen, njegova duša 
tankočutna in polna miline, ki je še posebno prišla 
do izraza, ko nam je vsak dan recitiral razne pesmi, 
polne mehkobe, in misli pisateljev, ki so nam odpirale 
nov svet. Veliko je bral in bil neprekosljiv mojster lepe 
slovenske besede, da smo ga vsi občudovali.«

Po maturi je Gregor v Makedoniji odslužil vojaščino. V 
petem letniku ljubljanskega bogoslovja je bil 29. junija 
1971 posvečen v mašnika. V zadnjem letniku teologije 
je bil duhovni pomočnik v Ljubljani v Kosezah. Po 

2  Povzeto po zapisu v katoliškem tedniku Družina, 
15. februarja 2015, stran 29.

diplomi je štiri leta služboval v župniji Ljubljana - 
Šentvid, nato pa je dve leti upravljal župnijo Krašnja. 
Iz Krašnje je odšel v Vavto vas blizu Novega mesta 
na Dolenjskem. Z vsem žarom mladega duhovnika 
se je posvečal pastorali in sodeloval v kulturnem 
udejstvovanju faranov. V Vavti vasi je bil župnik kar 
26 let, od leta 1978 do 2004, ko je prišel v našo župnijo 
Reteče. 

Kljub bolezni, ki je vedno bolj kazala svojo moč, 
se je lotil prenove župnijske cerkve. Tudi sebi ni 
maral priznati, da je resno bolan. Nazadnje ga je 
bolezen prisilila, da se je 18. novembra 2014 naselil 
v Duhovniškem domu na Lepem potu v Ljubljani. 
Kazalo je že, da si bo opomogel, pa ga je bolezen, ki 
se je samo potuhnila, prisilila, da je šel v bolnico Petra 
Deržaja v Šiški, kjer je v soboto, 24. januarja 2015, 
zaspal v Gospodu. 

»Daritev bodi ti življenje celo«

S 1. avgustom 2015 sem po odloku ljubljanskega 
nadškofa Stanislava Zoreta postal vaš župnik. Zato je 
najbrž prav, da zapišem nekaj besed o sebi. Prihajam 
iz župnije Sv. Lenart v Selški dolini, kjer sem bil 
rojen 31. marca 1966 kot prvi izmed štirih otrok. Ker 
imamo doma manjšo kmetijo, sem ob delu na kmetiji 
pridobival delovne navade in se učil povezanosti z 
naravo. V otroških in mladostnih letih sem se aktivno 
ukvarjal tudi s športom (smučanje in nogomet), kjer 
sem spoznaval, da so tako zmage kot porazi sestavni 
del življenja. Tako s porazom kot zmago se tekma 
življenja ne ustavi, ampak nadaljuje in ponuja nove 
priložnosti.

Po osnovni šoli sem v Škofji Loki dokončal poklicno 
kovinarsko šolo in se izučil za stavbnega kleparja. 
Poklicno zaposlitev sem našel v takratni Iskra 
Elektromotorji (zdaj Domel) v Železnikih in bil tam 
zaposlen do oktobra 1989. Čeprav sem svoj poklic 
rad opravljal in sem bil še vedno aktiven športnik, 
sem ves čas čutil, da to ni to, kar bi lahko izpolnilo 
moja hrepenenja, in da Bog pričakuje od mene še kaj 
drugega. 

Gregor Dolšak
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Po triletnem iskanju mi je vse bolj postajalo jasno, da 
je tisto nekaj več duhovniški poklic. Zato sem oktobra 
1989 odšel najprej v Maribor in nato v Ljubljano na 

Branko Potočnik

Zlati časi, kam hitite ... 

Matija Rant je bil rojen na Godešiču, v Lošču pri 
Matijevih. Z ženo Majdo sta srečen dom ustvarila 
v Gorenji vasi pri Retečah, njun zakon pa je kmalu 
razveselilo rojstvo hčerke Mete. Poleg zaposlitve v 
kranjski Iskri in skrbi za družino je bil Matija s svojim 
znanjem in pridnostjo vedno pripravljen pomagati 
tudi drugim. V marsikateri hiši v bližnji in daljni 
okolici so še danes položene keramične ploščice, 
kjer se že na daleč opazi njegova natančnost. Po 
očetu Matiju, Matičkovem iz Reteč, je prevzel znanje 
pletarstva, ki ga je spremljalo vse življenje.

Vse življenje pa je bila njegova sopotnica tudi 
glasba, ki jo je že v rani mladosti prejemal od stricev, 
Matičkovih Lojzeta in Franca Ranta, dolgoletnih vodij 
tamburaške skupine Bisernica. Kot mlad fant se je leta 

Matija Rant (1937–2015)

študij teologije, ki sem ga zaključil leta 1996, ko sem 
bil 29. junija posvečen v duhovnika. Kaplanski službi 
sem opravljal na Brezovici (1996–1999) in v Novem 
mestu - Šmihel (1999–2001). Potem pa sem bil od 
junija 2001 do oktobra 2012 župnik v Dolenji vasi 
pri Ribnici in nato še malo manj kot tri leta župnik 
v Srednji vasi v Bohinju. Tu sem bil poleg rednega 
župnijskega dela odgovoren še za vodenje sveta 
Zavoda sv. Martina oziroma doma za starejše.

V svojem dosedanjem duhovniškem delovanju sem 
poleg pastoralnega dela marsikaj moral postoriti tudi 
na gospodarskem področju, sodeloval pa sem tudi na 
področju gasilstva, športa in kulture. Toda vedno me 
spremlja zavest, da sem najprej duhovnik in to želim 
biti tudi med vami. Veselim se sodelovanja z vami na 
različnih področjih, vendar se zavedam, da kjer koli 
sem, sem duhovnik, poklican, da v ta svet prinašam 
Kristusovo upanje, dobroto, ljubezen ... Da bi tega 
poslanstva nikoli ne izgubil izpred oči, vas prosim, da 
me spremljate z molitvijo.

Branko Potočnik,
župnik

Matija Rant
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1956 s klarinetom pridružil godeškemu ansamblu Jaz 
pa ti, katerega začetki segajo v leto 1949 in v katerem 
so že igrali brat Jože na kitari in bratranca, Tišlarjeva 
Ivan Igličar na harmoniki in Lojze na berdi. Matija 
se je igranja klarineta z odliko naučil v glasbeni šoli 
medvoške pihalne godbe. Hkrati se je ansamblu 
pridružil trobentač, njihov sosed Lojze Jenko, Jekcov, 
in ansambel je deloval v klasični »Avsenikovi« kvintet 
zasedbi, ki se je uveljavila ravno tedaj. Od leta 1965, 
ko se je trobentač Lojze odselil v Kanado, so ves čas 
igrali v isti zasedbi.

Ansambel Jaz pa ti je na začetku igral na veselicah, 
nato pa so več kot 50 let s svojo glasbo lepšali godeška 
vaška druženja in kulturne prireditve v domačem in 
drugih krajih (prvomajska srečanja na Osolniku, Večer 
na vasi, prireditve ob tisočletnici Godešiča, srečanja 
starostnikov, razna župnijska srečanja), pesem pa jih 
je večkrat popeljala tudi v tujino. »Ofirali« so vsem 
generacijam in z glasbo napolnili družinska srečanja, 
razveseljevali »Abrahame« in druge jubilante ter 
igrali podoknice. Zadnja leta so redno sodelovali na 
srečanjih ljudskih godcev, kjer so bili deležni velikega 
navdušenja, saj je njihova glasba mnoge spomnila na 
»zlate čase« njihove mladosti. Matija je bil v ansamblu 
Jaz pa ti tudi kronist, saj je skrbno zapisoval nastope in 
pesmi, ki so jih zaigrali. Bil je najmlajši član ansambla 

Jaz pa ti, a se je žal prvi poslovil. 

Leta 2002 se je Matija pridružil skupini ljudskih godcev 
Suha špaga, kjer je doživel drugo glasbeno mladost. 
Skupina Suha špaga je delovala v okviru društva 
Rovtarji, skupaj so posneli dve zgoščenki in veliko 
nastopali na raznih prireditvah društva (smučanje in 
kolesarjenje po starem, rovtarski bal), z veseljem so se 
odzvali vsem povabilom, večkrat pa so nastopili tudi 
na televiziji. Pri Matiju doma so se dolgo časa dobivali 
na vajah, vse dokler mu je zdravje dopuščalo, da je 
lahko sodeloval z njimi. 

Matija je bil človek širokega srca, vedno pripravljen za 
sodelovanje. Nikdar se ni pritoževal nad življenjem, za 
vsakega je našel dobro besedo. 

Matija! Luna bleda doli gleda, gor z neba, tja dol na tla 
/.../ – kot poje pesem, ki si jo tako rad pripovedoval – 
žal od 30. junija 2015 tudi na tvoj prerani grob. Hvala ti 
za vse. Počivaj v miru in družbi s Slavkom Avsenikom, 
katerega viže si tako z veseljem igral. Razveseljuj ves 
angelski zbor. 

Aleksander Igličar

»Godešanka«
Pesnica in pisateljica Pavla Hafner, poročena Rovan

Ali kdo od Godešanov sploh ve za našo »literatko« 
Pavlo? Rodila se je leta 1908 v Avstriji. V šolo je 
hodila v Innsbrucku, izobraževanje pa zaključila v 
Ljubljani. Večino življenja je preživela na Koroškem 
in Štajerskem, umrla pa je v Laškem leta 1999. Njena 
hči živi v Šentjurju pri Celju.

Literarno ustvarjanje Pavle Hafner se je začelo že 
pred 2. svetovno vojno. V desetletjih po vojni je 
objavljala v revialnem tisku in na radiu. Bralcem je 
v 70. letih 20. stoletja predstavila svoja dela tudi v 
knjižni obliki. Tedaj so izšle njene zbirke črtic, novel 
in povesti.

Za svoje knjižno ustvarjanje je prejela kar nekaj 
nagrad in različna priznanja (občin, v katerih je 
živela), tudi Kajuhovo priznanje. 

Njene knjige so prevedene v več tujih jezikov.
Poleg proze je pisala tudi pesmi. V njih je ubesedovala 
spomine na otroštvo in mladost, trpka doživetja 
vojnih let ter razmišljanja o desetletjih v povojnem 
času. 

Bila je aktivistka NOB in pregnana v Srbijo. Po vojni 
je delovala v kulturi in politiki. Bila je članica Društva 
slovenskih pisateljev.
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Odlomek iz njenega pisanja:
 
NA SVETI VEČER

/.../ Nocoj sloni v sovražni tujini v tesni mrzli sobi 
izgnanec, brezdomovinec, in zre tužno predse. Njegova 
mladost je izginila, moči so opešale, postava se je zgrbila 
in sključila. A ljubezen do nje, ki jo je tako ljubil, da jo 
je moral zapustiti – ljubezen do domovine ni izginila.

/.../ Nocoj je sveti večer … nocoj je sveta noč … In 
kdo izmed nas ni na ta sveti večer potrkal na vrata 
preteklosti in odprl knjigo spominov? /…/

To je Pavla Hafner napisala davnega leta 1924, 
objavljeno pa je bilo v reviji Ženski svet, let. II, str. 272.

Kako se zgodovina ponavlja ...! Da, zgodovina!

Od kod je bila Pavla?
Godešanka Marija (Micka) Hafner je imela 
nezakonskega otroka Jakoba, preden se je poročila z 
Jakom Oblakom - Budnarjem.
V »status – animarimu« reteške župnije piše, da je 
Jakob »šel po svetu – neligitimovan«. Za Godešane se 
je sled za njim za dolgo izgubila.
Da bi imel naš župnik Janez Oblak kje kakšnega brata, 
nam ni bilo znano. 
Pa vendar smo s precej sreče, truda in vztrajnosti 
temu prišli na sled in ugotovili, da je Jakob najprej 
živel v Liechtensteinu in nato v Avstriji, se tam poročil 
s Slovenko in imel tri hčerke, med njimi Pavlo.
Celo življenje je bila zelo »Slovenka«. Rada je celo 
dodala, da je »Budnarjeva z Godešiča pri Škofji Loki«, 
čeprav ni nikoli živela v naši vasi.

Ko je bila pred nekaj leti Sovčanova Pavla v zdravilišču 
Laško, sta se srečali z Budnarjevo Pavlo. Časa sta imeli 
na pretek in tako sta, obe radovedni, ugotovili, da sta 
obe »Godešanki«. 
Verjetno sta si imeli veliko povedati, sploh o 
sorodnikih.Budnarjeva mama, moj ded in Lovričk so 
bili doma pri Sovčan (Hafnerji). 
Ko je leta 1932 Janez Oblak, ki je bil že dolgo časa 
župnik na Pohorju, ugotovil, da hiše in njive na 
Godešiču ne potrebuje, je vse skupaj prodal mojemu 
očetu Vincencu Hafnerju.

Pesnico in pisateljico Pavlo bolj poznajo v krajih, 
kjer je živela in delovala, predvsem na Koroškem in 
Štajerskem, a tudi drugod ni neznana. Letos poleti 
so v literarnem nokturnu na 1. programu Radia 
Slovenija brali njene pesmi. Godešani, ponosni smo 
lahko nanjo, le vedeli niste zanjo! Pa tudi na njenega 
strica Janeza Oblaka. Še vedno sledim, ko je kje na 
gledališkem odru predstava, ki jo je v slovenščino 
prevedel naš rojak Janez Oblak.

Naj obudim spomin: Janez je govoril pet svetovnih 
jezikov, slovanske pa vse! Ta mož se je rad vračal 
na Godešič, le vrstnikov mu je počasi zmanjkalo. 
Ob njegovih jubilejih, zlati in biserni maši, smo 
šli v Lovrenc na Pohorje. Naši pritrkovalci so tam 
Pohorcem pripravili naše viže, s tem pa smo se tudi 
zahvalili za vse, kar je dobrega storil za nas.
Janez se je v cerkveni hierarhiji kar povzpel. 
Mariborski škof ga je celo prepričeval, da bi na stara 
leta odšel v mariborsko škofijo, Janez pa je želel ostati 
med »svojimi Pohorci«.

Tole je kratka predstavitev, bolje malo kot nič.

Vincenc Hafner/Vincencov Vinko/Vinc Budnar
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Življenje na vasi

Tudi letos se je v naši vasi ustavil sveti Miklavž v 
spremstvu angelčkov in parkeljnov. Čeprav so otroci 
lani obljubili, da se bodo poboljšali, je letos našo 
vas obiskalo veliko več parkeljnov kot prejšnja leta. 

Pridne otroke obiskal sveti Miklavž
Miklavž je rekel, da zato, ker je v črni knjigi zapisanih 
več otrok, nekaj pa celo s posebno velikimi črkami. 
Pridni otroci so dobili darila, tisti malo manj pridni pa 
so obljubili, da se bodo do naslednjega leta poboljšali.

Čarovnik Sam Sebastjan
V torek, 8. decembra, smo v KS Godešič pripravili 
novoletno zabavo za otroke. Letos smo povabili 
čarovnika Sama Sebastiana. Prireditev je obiskalo 
veliko otrok skupaj s svojimi starši. Približno 50 otrok 
se je zabavalo ob čarovniških trikih. Videti je bilo 
veliko zadovoljnih obrazov in slišati kričanje veselih 
otrok.

Pia Delalut

Otroci so se ob trikih zelo zabavali Čarovnik Sam Sebastjan
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Šolsko leto 2015/16 smo začeli zelo aktivno. Septembra 
smo sprejeli 13 prvošolcev, kar 10 dečkov in le 3 
deklice. Število otrok po razredih vsako leto niha in se 
giblje tja od 5 do 18 učencev v razredu. V tem šolskem 
letu nas je skupaj 68 učencev in 8 zaposlenih.

V septembru smo opravili kar tri šole v naravi. Najprej 
so petošolci odšli v plavalno šolo v naravi, nato 
četrtošolci na športni tabor, tretješolci pa na kmetijo. 
Šole v naravi ponujajo zanimive dejavnosti za učence, 
učijo se samostojnosti in poučno preživljajo dneve.

Sodelovali smo na dnevih evropske kulturne 
dediščine, katerih letošnja tema so bila praznovanja. 
Člani otroškega pevskega zbora Reteče so se udeležili 
treh prireditev, namenjenih otrokom in staršem in 
tako zastopali našo šolo. Zadnja prireditev je bila v 
Sokolskem domu. Zapeli so nekaj ljudskih pesmi, ki 
so jih spremljali kar s kleklji in klepalom. 

Konec septembra smo v okviru projekta Simbioza giba 
v šolo povabili stare starše naših učencev. Pripravili 
smo skupno uro športa. Vabilu se je odzvalo kar precej 
dedkov in babic, ki so se nam pridružili pri športni 
vadbi. Na vseh obrazih je bil nasmeh in dobra volja 
se je razlegala po šoli. Medgeneracijsko sodelovanje je 
vedno dobrodošlo, saj se eni od drugega lahko veliko 
naučimo. Učenci so z velikim veseljem popeljali stare 
starše v njihov svet šole. Gibalna ura je hitro minila in 
obljubili smo si, da se v taki sestavi še kdaj srečamo.

V oktobru sta tamburaška skupina Bisernice in 
kulturni dom slavila svoje delovanje. Tudi šola je bila 
povabljena, da prispeva svoj delček k praznovanju. 
Pripravili smo kratek program z nastopi učencev, 
z veseljem pa smo izdelali tudi zahvalna darila, ki 
so bila podarjena ob koncu prireditve. Sodelovanje 
na prireditvah izven šole ima za otroke poseben 
pomen, zato je vedno dobrodošlo, če lahko tudi otroci 
prispevajo svoj delež. 

V oktobru smo doživeli še nekaj posebnega. Obiskal 
nas je bibliobus – potujoča knjižnica iz Tržiča. Učenci 
so imeli priložnost stopiti v potujočo knjižnico in se 
pogovoriti s knjižničarjema, ki izposojata knjige. Za 
vse učence je bila to nova izkušnja. 

November pa je že mesec, ko se počasi pripravljamo 
na praznike. Tudi letos bomo pripravili predpraznični 
sejem v naši telovadnici. V okviru pouka in tehniških 
dni nastajajo voščilnice in dekorativni izdelki, ki 
jih predstavimo na sejmu. Vsi izdelki so namenjeni 
prodaji, zbrani denar pa bomo namenili v šolski sklad, 
kjer bo na razpolago za razne pomoči otrokom ali 
nakup kakšnih nadstandardnih pripomočkov za šolo. 
Vsako leto je sejem zelo obiskan, kar nas dodatno 
vzpodbudi, da pripravimo pestro ponudbo.

Majda Ovsenek,
vodja šole                                                                                                

Šola in kraj

Šola v naravi Pineta

Simbioza giba
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Izdelki osnovnošolcev

Jure, 1 r.

Ana Lipold, 2. r. Drejc Omejc, 2. r.

Vid Karlin, 1. r.

Lilu, 1. r.



Dobrave | december 2015     29

Mladi

Mandarine

Glej te moje mandarince, 
gredo čez hribe in dolince, 
gledajo vse smešne face, 

ki se čudijo kot race.

Ena čof v vodo pade, 
druga smeje se kot slon, 

ena pa sedi na klopci, 
in napihne si balon

Katarina Dokleja Smrekar, 5. r.

Katja Potočnik, 3. r.

Zala Rep in Tinkara Koman, 3.r.

Zoja

Žan, 1.r.

Nika Jelenc, 2.r.

Gašper Kavčič, 2.r.
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Vrtec Škofja Loka 
Skupina Tinka Tonka, Oddelek v Retečah

V objemu dreves

Mladi

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo vključeni v 
projekt Turizem in vrtec, z naslovom Zeleni turizem 
– v objemu dreves. Z otroki bomo raziskovali drevesa, 
njihove plodove in gozd skozi letne čase, spoznavali 
bomo pomen dreves za življenje, spoznavali in 
opazovali živali, rastline, raziskovali, kaj je pod našimi 
nogami, v snegu bomo iskali sledi ipd. Zavedamo 
se, da so pogoste izkušnje iz naravnega okolja nujen 
pogoj, da otrok razvije zanimanje in pozitiven odnos 

V letošnjem šolskem letu je v naši skupini 21 otrok, ki 
so stari 3–6 let. V skupini je 12 otrok od lanskega leta, 
ostali pa so premeščeni iz drugih enot Vrtca Škofja 
Loka. V skupini je 11 deklic in 10 dečkov. 

Rdeča nit letošnjega leta so VREDNOTE – s 
poudarkom na prijateljstvu, družini, razumevanju, 
spoštovanju in sprejemanju različnosti, skrbi za okolje, 
pitni vodi in zdravi prehrani. O vrednotah govorimo 
zelo pogosto, a je ključnega pomena, da s skladu 
z njimi tudi živimo. Živimo v času, ko se vse okrog 
nas odvija z veliko naglico. Obkroža nas razvijajoča 
tehnika, ki otrokom in nam odraslim omogoča dostop 
do hitrih informacij. Žal pa nas oddaljuje od bistva, 
to je zavedanja, kako pomembni so sprejetost samega 
sebe, sprejemanje različnosti, občutek koristnosti 
in pripadnosti, ko s skupnim delom dosežemo 
zastavljeni cilj. Skupaj z otroki bomo prek različnih 
dejavnosti in ob nenačrtovanih situacijah razvijali čut 
za sočloveka, skrb za okolje in razvijanje zavedanja, 
kako pomembna sta za nas zdravje in narava, ki nas 
obdaja.

Oddelek v Retečah je v okolju, ki nam omogoča 
neizmerne možnosti za raziskovanje okolja in narave. 
Otroci prek igre spoznavajo svet in vse, kar se dogaja 
okrog njih. Skozi igro se učijo, pridobivajo nova 
spoznanja, nove izkušnje in doživljajo neodkrito.

Raziskovanje in opazovanje krošenj z ogledali

V objemu dreves
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do narave. Gozd otrokom ponuja neizmerno bogastvo 
čutnih izkušenj ter spoznavanje različnih materialov 
in objektov. S svojo raznolikostjo in nepredvidljivostjo 
prinaša spodbude za lastna raziskovanja. Le-ta pa 
otroku omogočajo pridobivanje znanja, spretnosti 
in različnih konceptov. Otroci naravnim materialom 
pripisujejo simbolni pomen in ustvarjajo bogato 
simbolno domišljijsko igro. V naravi je mnogo 
kotičkov, ki otroke vabijo k igri. V njej je prostor 
za raziskovalce, prostor za čudenje in odkrivanje 
ter prostor, kjer otroci krepijo zaupanje vase. 
Otroke narava privlači, v njih zbuja radovednost po 
raziskovanju in opazovanju. Narava otroku nudi več 
možnosti za gibanje in reševanje gibalnih problemov.
Le s pogostimi pozitivnimi izkušnjami v naravnem 
okolju lahko otroci razvijejo skrben odnos do okolja, 
zato je igra v naravnem okolju temelj učinkovite 
okoljske vzgoje v zgodnjem otroštvu.

Nekaj utrinkov z našega raziskovanja 
dreves

Na igrišču šole in vrtca so jablane, ki so v letošnjem 
letu bogato obrodile. Skupaj z otroki smo s tal pobirali 
jabolka, iz katerih smo spekli jabolčni zavitek in 
jabolčno pito v sodelovanju z učenci, učiteljicami in 
kuharico. Z zavitkom in pito smo se posladkali pri 
kosilu.

Sodelovali smo na natečaju »Pravljice za otroške 
sanje«, v okviru katerega so otroci na črno-bele 
fotografije slikali »čarobni gozd po žledolomu«. Prejeli 
smo drugo nagrado, in sicer pahljačasti javor, ki smo 
ga ob tednu otroka skupaj z učenci prvega razreda 
posadili na igrišču. Otroci bodo lahko spremljali rast 
drevesa.

»Drevesa pripovedujejo«

Raziskovalni sprehod jeseni v gozduJabolčna pita
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veliko vnemo v manjših skupinah takoj začeli z delom. 
Nastale so raznolike hiše, ki otroke vsakodnevno 
motivirajo in spodbujajo k raziskovanju gozda. 
Spoznavali smo različne vrste dreves in njihove 
plodove, ki smo jih tudi nabirali.
Zavedamo se pomena sodelovanja in sobivanja z 
okoljem, kjer je naš oddelek. Zato smo bili zelo veseli, 
da smo lahko sodelovali na prireditvi ob 60-letnici 
kulturnega doma v Retečah in 15-letnici tamburašev, 
kjer smo se predstavili z otroško ljudsko igro 

»Potujemo v Rakitnico«.
Skozi celo leto se bomo trudile otrokom omogočiti, da 
bodo sami odkrivali in raziskovali naravna okolja, ki 
bodo otrokom pomagala okrepiti njihovo samozavest 
in ustvarjalnost. Naša raziskovanja bomo prepletali 
z vsemi področji v vseh letnih časih in vremenskih 
pogojih.

Strokovne delavke v oddelku:
Jana Podobnik Kožić, vzgojiteljica,
Alenka Lenna Bertoncelj, pomočnica vzgojiteljica,
Danijela Radanović, pomočnica vzgojiteljica.

Pripravila:
Jana Podobnik Kožić

Hiške za škrate
Predstava ob 60-letnici kulturnega doma v Retečah 
(foto: Peter Košenina)

V likovni delavnici, ki je sledila, so otrokom drevesa 
pripovedovala svojo zgodbo, ki smo jo kasneje zapisali 
po nareku otrok.
Na naših jesenskih raziskovanjih po gozdu so nas 
škratje prosili, da jim naredimo hiške. Otroci so z 
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Izdelki najmlajših
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Leto 2015 je potekalo veliko bolj mirno, kot pa so 
bila pretekla leta. Tu mislim predvsem na investicije 
v športnem parku, saj smo se osredotočali le na 
izboljšave obstoječih vadbenih površin. 

Nogomet

Na nogometnem področju smo bili le delno uspešni. 
Nogometni ekipi mladincev in kadetov sta v 
pomladanskem delu igrali slabše kot pa jeseni in sta 
izpadli iz slovenske lige. Glavni vzrok je bil v slabših 
igrah kadetov, ki bi morali osvojiti več točk, vendar jih 
zaradi neborbenosti niso. Težava je tudi v pomanjkanju 
kadra v mladinski ekipi, kjer smo na koncu komaj 
krpali moštvo za posamezne tekme. Borbenosti pa 
mladincem ne moremo očitati, saj so večkrat igrali 
prek svojih zmožnosti. Povprečne rezultate je nizala 
tudi ekipa U15, kjer zaradi kadrovskega osipa niti 
nismo pričakovali boljših rezultatov. Odlično pa 
so igrali U13, saj so bili prvi v gorenjski ligi, kar je 
dober obet za prihodnost loškega nogometa. Zaradi 
težav s kadri pri mladincih in kadetih smo se loški 
klubi povezali z NK Medvode, da razširimo bazo. 
Rezultati so že vidni, saj so vse tri združene ekipe 
dečkov, kadetov in mladincev v vrhu gorenjske lige in 
so kandidati, da se vrnejo v slovenske lige. Veselimo 
pa 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 kakovosten nogomet. 

Aktivnosti v ŠD Kondor so poleg nogometa še 
vztrajnostni športi, kot so tek, kolesarjenje in 
kajakaštvo, namizni tenis in vsakoletni tek in pohod 
na Osolnik.
 
Spremenljivo nastopanje članske 
nogometne ekipe v gorenjskih ligah

V sezoni 2014/15 smo nastopali v enotni gorenjski 
ligi. Kot smo zapisali že v prejšnjih Dobravah, je bila 
jesen solidna, saj smo samo za nekaj točk zaostajali 
za uvrstitvijo v pomladansko ligo prvakov. V enotni 
ligi smo spomladi v zadnjih dveh krogih zmagali 

Šport na vasi
na Jesenicah in bili poraženi v Žireh, s čimer smo si 
zaprli vrata v ligo prvaka. V drugem delu smo trikrat 
zmagali, dvakrat igrali neodločeno in dvakrat izgubili 
ter osvojili končno 9. mesto. 
Kljub solidnim rezultatom smo se celoten pomladanski 
del srečevali z veliko kadrovsko krizo, saj so igrali 
tudi fantje, ki so s treningi prenehali. Ker so imeli v 
Poletu iz Sv. Duha podobne težave, smo se dogovorili, 
da ekipi združimo. Fantje so bili na treningih dokaj 
resni, saj se jih je udeleževalo vedno več kot pa za eno 
enajsterico, rezultatov pa kljub temu ni bilo. Vzrok za 
slabše rezultate je predvsem pomanjkanje obrambnih 
igralcev. Strelsko so bili nogometaši solidni, saj so 
po učinkovitosti v sredini lestvice, katastrofalno pa 
so igrali v obrambi, saj so dobili daleč največ golov 
doslej. S takšno igro so enkrat zmagali, dvakrat igrali 
neodločeno in zabeležili kar osem porazov. Predvsem 
boli dejstvo, da so izgubljali z ekipami, ki so jih v 
preteklih sezonah premagovali. 

 KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. JuRentA Bitnje 23 14 6 3 20:23 48
2. Jesenice 23 14 3 6 46:27 45
3. Žiri 23 12 4 7 58:28 40
4. Visoko 23 10 7 6 42:31 37
5. Ločan 23 10 4 9 35:31 34
6. Niko Železniki 23 8 4 11 27:37 28
1. Velesovo 20 13 2 5 45:24 41
2. Naklo 20 8 6 6 44:32 30
3. Kondor Godešič 20 8 5 7 40:49 29
4. Bohinj 20 8 3 9 42:46 27
5. Preddvor 20 4 3 13 24:47 15
6. Polet 20 3 6 11 28:59 15
7. FC Podbrezje 20 3 6 11 27:51 15

8. Jecom Sport DLN 20 3 3 14 25:66 12

Teki, pohod, veslanje in triatlon

Tekaških prireditev se je v letošnjem letu, razen teka 
na Osolnik, redno udeleževal le Uroš Bertoncelj, ki 
je pretekel devet tekov, predvsem po Gorenjskem. 
Na štirih tekmah se je uvrstil na absolutno 2. mesto, 
poleg tega je tudi štirikrat zmagal v svojih kategorijah 

Lestvica po 23. krogu (6. 6. 2015)
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ter bil enkrat drugi. S sinom Maticem sta se na Brdu 
udeležila družinskega teka in zmagala. Čestitamo! 

V zadnjem času tudi Borut Bizjak vneto trenira tek in 
se udeležuje maratonov. V letošnjem letu se je udeležil 
dveh polmaratonov, in sicer v Sežani, in istrskega 
maratona v Izoli. Najhitreje je maraton pretekel v 
Sežani – z dobrim časom 1:31:20. Poleg tega se je 
udeležil teka trojk na 29 km. 

Vsako leto se na štefanovo člani ŠD Kondor podamo 
na tradicionalni pohod po okoliških hribih. Pohod v 
decembru 2014 smo začeli na Godešiču, se ob Sori 
sprehodili do Rakovnika, povzpeli do Sv. Jakoba in 
obiskali še Grmado in Tošč. Pri kmetiji Rožnik pa smo 
se malo okrepčali in v večernih urah prispeli nazaj na 
Godešič. Pohoda se je udeležilo 14 Godešanov. Pohod 
je bil dolg 32 km s skoraj 1.700 m višinske razlike, za 
pot smo brez postankov porabili pet ur in pol. Po tako 
dolgem pohodu smo naslednji dan imeli kar prijetno 
boleče noge.

Kolesarsko smo člani kluba letošnje leto preživeli dokaj 
mirno. Tekem se skoraj nismo udeleževali, bilo je nekaj 
posameznih udeležb le na maratonu Franja, vendar 
brez vidnejših uspehov. V letošnjem letu smo se znova 
večkrat dobili na ˝godeški kolesarski rundi˝, ki se je je 
udeleževalo od štiri do devet kolesarjev. Opravili so 
šest ˝rund˝ in prekolesarili vse okoliške hribe. Proga 
je bila načrtovana in opravljena največkrat v dolžini 
med 50 in 70 km s približno 800 m višinske razlike. 

Kot smo napovedali že v prejšnjih Dobravah, smo 
letos sredi junija izvedli načrtovano kolesarjenje ob 
jadranski obali od Dubrovnika do Reke. V sredo zvečer 
smo se Metod, Borut, Tomaž in Jože z avtodomom 
odpravili proti Reki, kjer naj bi začeli kolesarjenje, 
vendar smo si med potjo premislili in nadaljevali 
pot proti Dubrovniku. Metod je skoraj celotno pot 
prevozil sam, prespali smo 40 km pred Dubrovnikom. 
Naslednje jutro smo se odpeljali do mesta, pripravili 
kolesa in se začeli vračati proti severu. Prva etapa je 
bila dolga 225 km in se je zaključila v Splitu. Ker smo 
bili brez voznika avtodoma, je vsak kolesar nekaj časa 
vozil tudi avtodom. Kljub temu, da smo se ves čas 
vozili po jadranski magistrali, smo že prvi dan naredili 

1.750 m višinske razlike. Prespali smo v kampu poleg 
lepega zgodovinskega mesta Trogir. Drugo etapo 
smo načrtovali od Trogirja, preko Šibenika, Zadra do 
plezalne meke Paklenice. Okrog Šibenika in Zadra so 
bili ceste veliko bolj prometne, zato smo morali biti 
previdni, saj tudi vozniki v tem delu Hrvaške niso 
najbolj vajeni kolesarjev na cesti. Zvečer smo v kampu 
v bližini Paklenice uživali v pogovorih o minulih 
dneh in premaganih kilometrih. Zadnja etapa je bila 
najkrajša, saj smo se morali zapeljati le do Bakarca. 
Promet na sami Reki je zelo gost in ni prijazen do 
kolesarjev. Skupno je bil vsak na kolesu več kot 400 km, 
naredili smo tudi prek 3.600 m višinske razlike. Zelo 
nas je motila visoka vročina, saj so termometri kazali 
tudi več kot 37 °C. V tem času je ta del Evrope obiskal 
prvi vročinski val v letošnjem letu.

Za naslednje leto načrtujemo kar dva kolesarska izleta. 
Prvi naj bi bil nekajdnevno kolesarjenje do Primorske 
in po cestah ob italijanski meji, junija pa bi obiskali 
avstrijske prelaze. Ker je za takšne izlete potrebna 
kondicija, se bomo seveda redno udeleževali sredinih 
˝kolesarskih rund˝.

Na kajakaških tekmah je bil aktiven le Jože Hafner. 
Udeležil se je treh tekem, na katerih je bil v kategoriji 

Udeleženci kolesarjenja ob jadranski 
obali (foto: Borut Bizjak)
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veteranov zelo uspešen. Zmagal je na državnem 
prvenstvu v maratonu na Bohinjskem jezeru, bil 
8. na evropskem prvenstvu veteranov v Bohinju 
v kategoriji 50–55 let in zaostal samo za Nemcem 
Jeskom Kramerjem v enotni kategoriji veteranov na 
mednarodnem ljubljanskem kajakaškem maratonu.

Udeležba na triatlonu jeklenih v Bohinju je bila tokrat 
s strani članov ŠD Kondor zelo skromna, saj se je 
celotnega triatlona udeležil le Janez Križaj in s časom 
3:13:04 osvojil 44. mesto. Poleg Janeza sva bila Uroš 
Bertoncelj in Jože Hafner člana štafete veteranov, ki je 
s časom 2:20:12 zasedla absolutno 2. mesto. Zmagali 
smo med veterani nad skupno starostjo 140 let in za 
štiri minute popravili rekord te starostne skupine. 

Investicijska dela v športnem nogo-
metnem parku 

V zadnjih petih letih se je podoba nogometnega igrišča 
na Produ močno spremenila, saj smo v preteklih letih 
kar po tekočem traku zaključevali investicije, o katerih 
pred desetletjem ne bi upali niti sanjati. V letu 2015 je 
bilo teh investicij manj, smo pa še vedno kar veliko 
investirali v športni park.

Po zaključku zime smo postavili tribune za približno 
150 ljudi, ki so bile med letom kar nekajkrat dobro 
zasedene. Hraste smo odkupili od Godešanov, podjetje 
Kaltak pa je brezplačno izdelalo lične lesene tribune. 
V prihodnjem letu jih bomo še pokrili in jih povečali 
za eno ali dve polji. 

Glavni del sredstev smo namenili za izboljšanje travne 
površine. Pred goloma smo zamenjali približno 200 m2 
travne ruše, na igrišče raztrosili 25  t kremenčevega 
peska, igrišče globinsko prezračili in dosejali 200 kg 
travnega semena. Celoten strošek je bil okrog 5.000 
evrov. Septembra smo zamenjali stara železna gola 
z novima aluminijastima, katerih glavna prednost 
je, da ju lahko odstranimo in tako travno rušo pred 
goloma ohranimo nepoškodovano. Sama  gola sta 
stala 2.500 evrov, podstavki, na katerih stojita, pa še 
dodatnih 1.400 evrov. Poleg tega smo kupili še šest 
golov velikosti 2 × 1 m za nogometaše do 9 let, kar je 
zneslo 1.200 €.

Ogromno dela zahteva tudi travna zelenica, da 
je primerna za igranje. V letošnjem letu je bila 
pokošena 39-krat, 21-krat smo morali označiti igrišče, 
podobno pogosto pa smo čistili tudi garderobe.  

Kot sem že omenil, tudi načrtov za naslednja leta še 
ni zmanjkalo. Nove investicije bodo znova usmerjene 
predvsem v izboljšanje travne površine velikega 
igrišča, saj ga želimo izboljšati tudi za deževna 
obdobja, kar nam je delno že uspelo, moramo pa 
nadaljevati še s posipanjem s kremenčevim peskom, 
dosejanjem trase in globinskim zračenjem. Spomladi 
bomo dokončali tribune, ki bodo v končni fazi pokrite. 
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. 

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 mogli narediti, ker ga enostavno ne 
bi mogli sfinancirati. Iskrena hvala vsem.

Prispevek bi končal z željo, da bi mladi nogometaši 
uživali na treningih in tekmah ˝na Produ˝ in s 
svojimi rezultati upravičili velika vlaganja in napore v 
preteklih nekaj letih. 

Srečno in športno novo leto 2016.

dr. Jože Hafner,
predsednik ŠD Kondor

Urejanje travne površine
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Za namiznoteniški sekciji Kondor so se z novo 
sezono 2015/2016 začela tekmovanja v prvi gorenjski 
in medobčinski ligi Škofje Loke, hkrati s tem pa 
tudi 49.  leto uradnega začetka namiznega tenisa 
na Godešiču. Seveda moram poudariti, da se je 
na Godešiču namizni tenis igral že prej, in sicer v 
gasilnem domu.
Tekmovalno sezono 2014/2015 smo zaključili dobro. 
Tako smo v prvi gorenjski ligi osvojili 7. mesto med 
desetimi ekipami in si tudi v tej sezoni zagotovili 
igranje med najboljšimi gorenjskimi ekipami.
V medobčinski ligi Škofje Loke smo med desetimi 
ekipami pristali na končnem 4.  mestu. Na rezultat 
so vplivale predvsem službene obveznosti igralcev, 
zaradi česar veliko tekem ne odigramo z najboljšimi.

Namiznoteniške novice
Nekaj posameznikov je uspešno igralo tudi na 
posameznih turnirjih – tako na športnih igrah Škofje 
Loke kot gorenjskih prvenstvih za upokojence.
Stroške tekmovanj in prevozov igralci krijemo sami, 
nekaj smo prispevali tudi za ogrevanje v dvorani. 
Veseli nas, da se je med krajani povečalo zanimanje za 
igranje namiznega tenisa.
Naj se ob zaključku tega prispevka zahvalim Krajevni 
skupnosti Godešič za brezplačen najem dvorane, vsem 
igralcem in krajanom pa želim v letu 2016 zdravja in 
medsebojnega razumevanja.

Za sekcijo NT: 
Janez Starman

Štiriindvajsetič tekli na Osolnik
Najboljši čas štiriindvajsetega teka na Osolnik je 
postavil 47-letni Miran Cvet. Starost očitno ni ovira 
za uspehe v gorskem teku. V deseterici najboljših 
so kar štirje stari nad štirideset let. Simon Alič je 
bil po štirih zaporednih zmagah tokrat drugi. Med 
ženskami je bila najhitrejša Lucija Krkoč.

S 24. tekom na Osolnik v spomin na Petra v 
organizaciji ŠD Kondor Godešič se je 17. maja 
začela letošnja sezona slovenskega pokala v gorskih 
tekih. Tek je štel za državno prvenstvo veteranov. In 
četudi letos ni bilo časovnih rekordov, je tek izstopal 
drugače. Športniki vedno bolj dokazujejo, da starost 
ni ovira za uspešnost. Osolnik so vsaj v moški 
konkurenci obvladovali veterani. Na dolgi progi s 
startom na Godešiču in ciljem pri cerkvi na vrhu 
Osolnika je teklo sto tekačic in tekačev. Najboljši med 
njimi je bil Miran Cvet iz Hrastnika, ki je podpisan 
že pod številne, predvsem kolesarske zmage, tudi na 
Gorenjskem. S časom 25 minut in 12 sekund je sicer 
za dobro minuto zaostal za rekordom proge Mitje 
Kosovelja iz leta 2007. Simon Alič iz Vinharij, stari 
znanec Osolnika, zmagovalec zadnjih štirih let, je 
bil v cilju 59 sekund za njim. Kljub temu da mu ni 
uspelo še petič zapored, je bil zadovoljen: »Zaradi 

poškodbe sploh nisem mislil, da bom lahko prišel. 
Odločil sem se zjutraj. Ves teden nisem nič tekel in to 
se mi je poznalo. Tekel sem minuto slabše kot lani.« 
Tretji je bil Peter Lamovec, ki je v žirovskem obračunu 
zanesljivo prehitel Gorana Ikiča. »Pred startom se mi 
je tretje mesto zdelo kar realno. Poznata se mi nastopa 
na teku Wings For Life in na trojkah. Osolnik je 
začetek sezone gorskega teka in sem zadovoljen,« je 
pojasnil 31-letni Lamovec. Je najmlajši izmed trojice 
najhitrejših. Cvet jih ima 47, Alič pa 44. V deseterici 
sta še dva krepko nad štiridesetim: osmi Simon 
Strnad (48) in deveti Metod Bregar (46). »Nismo mi 
krivi, da smo na vrhu. Kriva je mladina, ki je rajši za 
računalnikom, kot da bi se ukvarjala s športom,« je 
komentiral Cvet. Prvi izmed mladih, ki prihajajo, je 
bil na petem mestu 20-letni Kranjčan Luka Kovačič, 
ki je svoj športni talent dokazal najprej v odbojki, 
nato v kolesarstvu. V letošnji sezoni ga srečujemo 
tudi na tekih. Rezultat kariere je postavil na teku na 
planiško velikanko, ki ga je končal na drugem mestu 
kot najboljši Slovenec. V ženski konkurenci je bila 
na Osolniku prva pričakovano 27-letna Lucija Krkoč 
(29:20), minuto za rekordom Mateje Kosovelj. Druga 
je bila Jana Bratina, tretja pa Karmen Klančnik. Na 
teku je v različnih kategorijah nastopilo tudi 41 otrok.
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Tudi letos so organizatorji pripravili kategorijo za 
domačine. Na dolgi progi je bil znova najhitrejši Uroš 
Bertoncelj s časom 29 minut in 23 sekund. V kategoriji 
veteranov od 40 do 44 let za državno prvenstvo je 
osvojil drugo mesto. Drugi med Godešani je bil 
Rok Bertoncelj (33:49), tretji pa Jože Hafner (34:45). 
Sledili so Janez Križaj, Štefan Križaj, Luka Trojanšek 
in Gašper Starman. Letos je na dolgi progi tekla 
tudi Petra Draksler in v ženski konkurenci osvojila 
absolutno deveto mesto (34:58), šesta pa je bila med 

članicami. Na najkrajši progi sta za ŠD Kondor med 
mlajšimi deklicami tekli Maša Bertoncelj (sedma) 
in Naja Gruden (deseta), med mlajšimi dečki Tadej 
Jelovčan (sedmi) in Jernej Krajnik (osmi). Na nekaj 
daljši progi je v kategoriji dečkov nastopil Matic 
Bertoncelj (sedmi), med deklicami pa je bila Katja 
Križaj četrta. Iz ŠD Kondor je bil predstavnik tudi med 
starejšimi dečki. Matic Bobnar je osvojil osmo mesto.

Maja Bertoncelj

Vesele praznike in vse 
dobro v novem letu 

2016

KS Godešič
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