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Delo v KS
Novoletno voščilo 2018
Hitro se je obrnilo to leto, december je in priložnost, ni bilo žrtev, kolikšno zdravstveno breme pa so utrpeli
da se srečamo v Dobravah. Konec leta je čas za gasilci, bo pokazal čas. V kolikšni meri je onesnaženo
obračun minulega dela in vzpodbuda za nove akcije v okolje, pa nočejo niti izmeriti!
prihajajočem letu 2018.
In ko nas skrbi za svet, Evropo in Slovenijo,
Leto 2017 je zaznamovalo kar nekaj pomembnih pozabljamo na dogodke in politiko v lokalnem okolju.
dogodkov. V svetu se vse vrti okoli napenjanja mišic Občinski svet, občinska uprava in župan so nam
med Trumpom in Kimom, vojne v Siriji, kurdskega najbližji – tako v dobrem kot slabem. Občina Škofja
vprašanja, vprašanja Palestine in prihajanja beguncev Loka skoraj nima nezaposlenih, gospodarstvo cveti,
preko Turčije v Evropo. V Evropi naj bi bilo po tendenca občinske uprave je, da širi proizvodnogospodarski krizi vse lepo in prav, pa vendar se v industrijska območja. Pravijo, da je industrija denar
bližini Bruslja dogajajo Brexit in želja po neodvisnosti – denar, ki polni občinsko blagajno. A prekomerna
Kataloncev, Škotov in Flamcev. Politika se v večjih industrija, predvsem umazana industrija, ki jo
državah EU nagiba iz levosredinskih opcij v imamo v neposredni bližini godeških domov, pomeni
nacionalistične, kar seveda ni dobra popotnica umazano okolje, nekakovostno bivanje, saj ogroža
Evropejcem in enotni Evropski uniji.
tudi naše zdravje. Občinsko vodstvo se očitno ne
zaveda, da denar prinašajo tudi kmetijstvo, turizem
Doma v Sloveniji smo imeli pred mesecem dni in visokotehnološka industrija, ki ni okolju škodljiva
predsedniške volitve, na katerih so se merile tudi in ima visoko dodano vrednost. Glede na dogodke
mišice strank za državnozborske in lokalne volitve, ki v občinskem svetu se večina svetnikov in župan ne
nas čakajo prihodnje leto. Pričakovan nabor imen za zavedajo, da je čisto okolje naložba za danes in jutri.
predsednika republike je dodobra popestril kandidat Strategija razvoja občine je »prepis« posplošene
Marjan Šarec, ki se je uvrstil celo v drugi krog. Volitve strategije, ki nima nobene zveze z našim mestom.
si bomo zapomnili po slabi udeležbi in dejstvu, da je Občinska uprava ne kaže želje po zdravem in čistem
novi stari predsednik Borut Pahor.
okolju, ki bo dobro za občane in prišleke. Trajnostni
razvoj občine niso polnilnice za električne avtomobile
Referendum o drugem tiru je bil prava komedija, ki niti ekološki avtobusi, temveč uravnotežena in čista
nas je drago stala. Vsi vemo, da bi moral biti drugi tir industrija, kjer občina zna izmeriti onesnaženost
zgrajen takoj po osamosvojitvi. S tem bi Luka Koper zraka in prepoznati tveganja, ki vplivajo na zdravje
postala prometno dostopnejša, na primorski avtocesti njenih občanov. Zato bi občina morala odsloviti
pa bi srečevali precej manj tovornjakov.
podjetja, ki so nevarna v okoljevarstvenem smislu, ne
Pravijo, da je gospodarstvo v Sloveniji v ponovnem pa, da jim na široko odpira vrata. Prav tu, v naši bližini
zagonu, recesija pa je mimo. Državni vrh se hvali na zahodnem delu Godešiča, so takšna podjetja, ki so
z gospodarsko rastjo, ki pa je navadni ljudje ne tempirane bombe in preteča nevarnost za vse Ločane.
občutimo. Malo zato, še bolj pa zaradi bližnjih Naš svet KS je na eni od letošnjih sej sprejel sklep, naj
volitev v letu 2018 bo pomlad prinesla obilo nerganja občinska oblast naredi vse, da se iz občine odstranijo
delavcev javnega sektorja in opozicijskih strank. Prav podjetja, ki so okoljevarstveno in požarno nevarna.
bi bilo, da bi pozitivna gibanja v gospodarstvu čutili Zahtevali smo tudi, da se izvajajo redne meritve zaradi
vsi državljani – življenje bi moralo biti lažje za vse nas. izpusta škodljivih plinov v zrak.
V začetku poletja je Slovenijo pretreslo več požarov
v tovarnah s predelavo odpadkov. Tu mislim še
posebno na Kemis na Vrhniki in Ekosisteme v Zalogu
pri Novem mestu. Dogodki so zaskrbeli tudi nas
Godešane, saj živimo v neposredni bližini podobne
tovarne. Samo sreči se lahko zahvalimo, da v požarih
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Konec novembra je v Ekologiji, ki stoji sredi nekdanje
Gorenjske predilnice, prišlo do zadimljenosti
prostorov zaradi iztekanja olja iz črpalke. Zaradi
pregrevanja olja se je prostor zadimil, na pomoč so
odhiteli loški prostovoljni gasilci. Intervencijo je
izvajalo pet gasilskih društev, aktivirani sta bili policija

Delo v KS
in posebna enota za reševanje.
Kaj bi se zgodilo, če bi se olje vžgalo in bi prišlo do
velikega požara kot na Vrhniki ali v Zalogu pri
Novem mestu, si raje ne predstavljajmo. V skladišču
Ekologije, nekaj sto metrov od naših domov, je
skladiščenih devet ton cianidov, ki so v določenih
kombinacijah največji strup, ki je med 2. svetovno
vojno pod imenom »Ciklon B« moril v nacističnih
koncentracijskih taboriščih.

V tretje gre rado, bi lahko rekli za razpis za najemnika
hišniškega stanovanja. V tretjem razpisu se je kot
edini resni kandidat prijavil Goran Mirčev z družino,
ki bo v naslednjih letih najemnik stanovanja in hišnik
v domu KS. Upam, da bomo z njim dobro sodelovali
in da se bo družina dobro vklopila v godeško okolje.

Na občinski svet je prišla pobuda, da se v popravku
občinskega prostorskega načrta OPN poveča območje
industrije severno od železnice, v nadaljevanju
Filca. Krajevni svet je to pobudo zavrnil, saj je gozd
severno nad Godešičem v Dobravah pomemben v
mikroklimatskem smislu. Prav tako je industrijsko
območje na Trati zaradi stalnega širjenja postalo
zares veliko in ne obremenjuje več zgolj naselja Trata,
temveč v precejšnji meri tudi že Godešič.

Matjaž Krajnik,
predsednik KS Godešič

Kljub temu da nam je občina odtegnila veliko sredstev
na račun gradnje kanalizacije, vseeno upamo, da bomo
v letu 2018 nadaljevali z načrtovanimi krajevnimi
Svetniki KS smo tudi podprli idejo, da se na ravni projekti. Čakajo nas dokončanje javne razsvetljave
celotne občine naredi seznam podjetij, ki skladiščijo pri bifeju in na Matajevcih ter priklop napol narejene
nevarne odpadke. Pričakujemo, da bo občina razsvetljave v delu Male Jeprce (čez cesto – nasproti
intervenirala in od njih zahtevala skladiščenje, ki bo Jenška), izvedba znamenja na mostu čez Strugo,
ustrezalo vsem evropskim in slovenskim standardom. izvedba umirjevalcev prometa na produ, izgradnja
Prav tako pričakujemo, da bodo svoje naredile pločnika od Klormana do Jekca ali vsaj izvedba
inšpekcijske službe in ARSO, ki daje okoljevarstvena prehoda za pešce pri Enšku.
dovoljenja.
Skupaj s sosednjo KS Reteče - Gorenja vas in župnikom
Občina je kanalizacijsko omrežje v upravljanje predala Brankom Potočnikom poskušamo pridobiti občinska
Loški komunali. Nekaj krajanov nas ima še vedno sredstva za širjenje farnega pokopališča v Retečah. Po
težave s priklopom na javno fekalno kanalizacijo, novem letu cerkev ne bo več »mrliška vežica«, prav
saj občina in Loška komunala določenim lastnikom tako pa je obstoječe pokopališče polno, saj prostora
postavljata nemogoče pogoje za priklop hiš na za nove grobove ni več. Po veljavni zakonodaji mora
kanalizacijo. Posamezniki take težave rešujemo na imeti vsako pokopališče tudi mrliško vežico in vse
različne načine in tudi člani sveta KS se trudimo ostale potrebne prostore za izvajanje pogrebne službe.
pomagati krajanom, vendar je rešitev le v učinkovitem
dialogu in pametnem dogovoru s komunalo.
Ker sta pred nami božič in novo leto, smo tudi letos
božično drevo okrasili v starem delu vasi. Po stari
V letu 2018 pričakujemo, da bomo umirili hitrosti slovenski navadi smo okrasili tudi vaško lipo ob
vozil skozi Godešič iz smeri Škofja Loka. V načrtih štirni. Jaslice pred cerkvijo pa naj bodo izziv za kakšno
DRSI sta izgradnja otokov na začetku vasi in ureditev drugo godeško družino – če ne letos, pa v naslednjem
križišča pred domom KS kot semaforizirano križišče, letu. Upam, da bo lanska pobuda v prihodnje med
saj krožišča ni mogoče umestiti v prostor. Hkrati naj Godešani bolje sprejeta.
bi zgradili tudi pločnik med Klormanom in Jekcom,
vsaj do Male Jeprce, in naredili potrebne prehode za Vsem krajanom želim miren božič in srečno, zdravo
pešce in tako dosegli res varno šolsko pot.
in uspešno novo leto 2018.
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Gasilci in Rdeči križ
Godeški gasilci v letu 2017
Prva aktivnost godeških gasilcev v letu 2017, poleg
seveda vsakoletne izvedbe občnega zbora društva
in obiska občnih zborov sosednjih društev, je bila
naloga, ki smo si jo zadali že pred dobrim letom,
nakup defibrilatorja. S tem aparatom je tudi laiku
omogočeno, da izvaja visokokakovostno masažo srca
– saj ga aparat nadzira in opominja. Visokokakovostna
srčna masaža zvišuje možnost preživetja.
Aparat smo v začetku meseca aprila namestili na
stavbo nekdanje trgovine oziroma na mesto, kjer
je bila v preteklosti javna telefonska govorilnica.
Sedanji lastnik prostorov, podjetje Flamming, d. o. o.,
nam je velikodušno omogočil tudi dostop do vira
električne energije, ki je bila potrebna za namestitev
defibrilatorja.
V bližnji prihodnosti nameravamo organizirati
predstavitev in kratek tečaj o uporabi AED-ja.
Kot vsako leto smo tudi letos sodelovali pri maši
ob godu zavetnika gasilcev, svetega Florjana. Poleg
godeških gasilcev in narodnih noš so se maše in
srečanja z manjšo pogostitvijo po njej udeležili tudi
člani PGD Reteče - Gorenja vas.
Udeležili smo se tudi slovesnosti ob 90-letnici
gasilskega društva na Bukovici – maše ob svetem
Florjanu in slovesnega odprtja prizidka gasilskega
doma.
Operativni člani smo opravili tudi nekaj vaj, in sicer
sami v društvu. Zelo dobro izkušnjo in odziv pa
smo dobili v sodelovanju s PGD Reteče - Gorenja
vas in njihovimi operativnimi člani, saj smo skupaj
organizirali kar nekaj vaj. Ker sta v zadnjem času
društvi tudi na operativnem področju še bolj povezani,
je tovrstno sodelovanje še bolj koristno. Upajmo, da
se bo to sodelovanje v prihodnje še nadaljevalo in
krepilo.

Vaja skupaj s PGD Stara Loka in PGD Reteče v Gramoznici
(foto: Marko Jelenc).

Na ravni GPO (Gasilsko poveljstvo Škofja Loka) smo
sodelovali na vaji v centru slepih in slabovidnih, kjer so
sodelovali vseh osem prostovoljnih društev iz občine
Škofja Loka in tudi druge skupine zaščite in reševanja.
Prav tako smo si poleti ogledali podjetje Ekologija na
Trati in s strani vodstva dobili nekatere informacije o
delu v proizvodnji in skladiščenju nevarnih odpadkov.
Spomladi smo sodelovali pri gašenju gozdnega požara
v Brodeh, ki je zaradi suhega listja v gozdu, vetra in
težko dostopnega terena zahtevalo tudi posredovanje
helikopterja.
Iskanje pogrešane osebe v Stari Loki in črpanje
vode iz kleti sta bili manj zahtevni
posredovanji. Klic za posredovanje
v času prepovedi kurjenja v naravi
se je izkazal za nepotrebnega.

Skupinska slika sodelujočih na vaji v centru slepih in slabovidnih.
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Vzdrževanje opreme in vozila
poteka v sodelovanju z GPO in
komisijami, ki so bile ustanovljene

Gasilci in Rdeči križ
za te potrebe na GPO. Članom komisij iz našega
društva gre zasluga, da vzdrževalna dela in potrebni
servisi potekajo pravočasno in kakovostno tudi na
naši opremi in vozilu.
Športnemu društvu Kondor smo pomagali pri izvedbi
športno-zabavne prireditve »Kondorjev let«.
Najbolj zagnani mladinci so se udeležili poletnega
taborjenja v Savudriji.
V mesecu avgustu smo se poslovili od svojega
dolgoletnega člana Alojza Igličarja in ga pospremili
na njegovi zadnji poti.

Ob koncu naj navedemo, da se v začetku leta izteka
petletni mandat sedanjemu upravnemu odboru
društva. Mogoče je tudi to za nekatere priložnost,
da se aktivneje ali na novo pridružite delu v društvu.
Vabljeni!
Vsem Godešankam in Godešanom ter bralkam in
bralcem Dobrav želimo miren božič in srečno novo
leto 2018!
UO PGD Godešič

Defibrilator
ZOLL AED PLUS je edini AED defibrilator, ki podpira srčno masažo in defibrilacijo.
Primeren je tudi za reševalce, ki AED redko uporabljajo, saj nudi tekstovna in avdio
navodila skozi vse faze oživljanja v slovenskem jeziku. Določa kdaj je potrebna
defibrilacija in nudi navodila za korake pri masaži srca s povratno informacijo o
kompresijski frekvenci in globini, kar reševalcem omogoča optimalno srčno masažo.
Prednosti pred ostalimi defibrilatorji:
• Pomaga skozi celotnen proces oživljanja z glasovnimi, vizualnimi (slikovno
prikazan celoten postopek pristopa k ponesrečencu) in z besedilnimi
slovenskimi sporočili na zaslonu.
• Posebna
izvedba
defibrilacijske
elektrode
in
vgrajen
modul podpirata vodenje skozi izvajanje masaže srca.
Vgraejn senzor v defibrilacijsko elektrodo meri globino pritiskov
reševalca. Za doseganje optimalne globine reševalec spremlja
stolpec na zaslonu. V primeru prešibkih pritiskov reševalca,
ga defibrilator opozori, da naj pritisne močneje). V primeru
ustrezne globine, defibrilator poda sporočilo Dober pritisk.
Senzor meri tudi frekvenco (hitrost) pritiskov reševalca. Z zvočnimi
signali poskuša defibrilator uravnati hitrost pritiskov na cca. 100
Defibrilator AED Plus
pritiskov na minuto. Reševalec mora slediti zvočnim
signalom. V kolikor reševalce pritiska prehitro se zvočni
signal upočasni in obratno.
• IP 55 zaščita –trenutno najvišja zaščita proti prahu in
nizkotlačnim curkom z vseh smeri, ki jo lahko dosegajo
defibrilatorji na trgu.
• Defibrilacijska elektroda ima rok uporabe 5 let. Običajno
elektrode nudijo rok uporabe med 2 in 4 leti. Daljši rok
uporabe torej pomeni prihranek denarja pri uporabniku.
V kompletu z elektrodo je CPR maska, škarje, rokavice za
enkratno uporabo, britev, brisača in vlažilna krpica.
Primer namestitve elektrode.
Dobrave | december 2017
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Gasilci in Rdeči križ
Upravni odbor RK Godešič
Leto se je hitro obrnilo in čas je, da pregledamo
letošnjo prehojeno pot.
Vse članice odbora KORK Godešič se celo leto
trudimo, da bi polepšale in olajšale težo življenja
predvsem starejšim, bolnim in pomoči potrebnim.
Tudi letos smo obiskovale ali poslale voščilnico za
rojstne dneve starejšim nad 75 let. V začetku leta 2017
je bilo na spisku 59 članov, ob koncu pa 55. Od nas so
Skupinska slika iz leta 2016.
se poslovili štirje vaščani, med njimi tudi najstarejša
Celo
leto smo sodelovale z OORK Škofja Loka, katere
vaščanka, 95-letna Kristina Avguštin. Z nami so še
program dejavnosti je razporejen čez vse leto, in sicer
vedno 90-letni Franc Kavčič in trije 80-letniki.
tako na delovnem kot finančnem področju. Vse leto
Obiski so bili namenjeni tudi bolnim in revnim sledijo temu načrtu, kar jim omogoča stalne stike s
vaščanom. Njim smo priskrbeli prehranske pakete in pomoči potrebnimi v vseh treh občinah: Škofja Loka,
drugo potrebno pomoč. Za mamico samohranilko z Železniki in Žiri.
bolno in šoloobvezno hčerko smo uredile brezplačno Za vse občine organizirajo krvodajalske akcije, tečaje
letovanje na Debelem rtiču, ki sta ga že zelo potrebovali. prve pomoči in civilne zaščite ter prevoz za koncert
RK v Cankarjevem domu. Koncert je dobrodelni,
Bili sta nadvse veseli in hvaležni.
zato želim, da nekaj k temu prispevamo tudi krajani
V mesecu novembru smo pobirale članarino za Godešiča.
RK. Vsem najlepša hvala, saj je od vaših prispevkov Enkrat letno OORK organizira plačljiv izlet za vse
odvisno delovanje naše prostovoljne organizacije. prostovoljce. Na tem izletu zelo uživamo, obenem pa
Posluh za naše delo pa ima tudi krajevna skupnost, za tudi izmenjujemo izkušnje!
V okviru območnih odborov delujejo tudi skupine
kar se jim toplo zahvaljujemo.
»Starejši za starejše«. Na njih se veliko pogovarjajo
17. decembra je bilo spet srečanje vaščanov, starejših in rešujejo vsakodnevne težave, enkrat letno pa
od 70 let, kar ovekoveča tudi spodnja skupinska organizirajo skupno srečanje na Sv. Andreju.
Menim, da v naši krajevni skupnosti to ni potrebno,
fotografija.
saj se vsi med seboj več ali manj poznamo, potrebna
sta le dobro sodelovanje in medsebojno spoštovanje.
V odbor še vedno vabimo nove člane, predvsem
mlajše, saj jih je zdaj med nami že kar nekaj prestopilo
starostno mejo 75 let. Tudi me bi rade prišle kdaj med
povabljene ter uživale v delu in skrbi drugih.
S to mislijo zaključujem, nadaljujem pa z voščilom in
željo, da bi lepo preživeli božični čas!
Skupinska slika iz leta 2017.

Novo leto 2018 naj vam nakloni mnogo dobrega,
Zabavno pa je bilo tudi prejšnje leto. Imeli smo predvsem pa zdravja!
živahen program s pogostitvijo in prijetnim klepetom.
Tončka Bobnar,
Verjetno se tudi vi še spomnite tega ali pa vam bo
predsednica odbora RK Godešič
spomin priklicala fotografija iz leta 2016.
6
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Življenje na vasi
Naše občestvo soseska Godešič v letu 2017
Osrednji dogodek v letu 2017 je bila ureditev prostora
za korom v godeški cerkvi in zamenjava klopi pod
lipo pred cerkvijo. Oboje smo načrtovali že nekaj
časa, a splet okoliščin nas je spodbudil, da smo dela
tudi izvedli. Ko je moj pokojni oče Lojze slišal, da
je upokojeni nadškof Alojz Uran julija maševal v
reteški cerkvi, je takoj predlagal, da ga povabimo še na
Godešič v spomin na blagoslov zvonov ob tisočletnici
Godešiča. Nadškof Alojz Uran je vabilo z veseljem
sprejel in seveda smo hitro »zavihali rokave« ter se
lotili dela.

Osnovni namen ureditve prostora za korom je bil
izboljšati vidnost freske z angeli glasbeniki z začetka
15. stoletja, ki je največji umetniški biser naše
cerkve, in pridobiti razstavni prostor. Zidarska in
mizarska dela je prevzelo podjetje Obrtnik iz Škofje
Loke s svojimi zaposlenimi in podizvajalci. Najlepša
hvala direktorju Obrtnika Andreju Fojkarju, da je
kljub obilici dela sprejel in izvedel naše naročilo.
V prostoru za korom so na novo ometani zidovi, v
zahodnem delu pa je vgrajen leseni pod. Odstranili

smo masivne lesene stopnice za v zvonik, kamor se bo
zdaj dostopalo z alu montažno lestvijo. Prostor bomo
v prihodnje še dokončno uredili in namenili razstavi
raznih cerkvenih in drugih predmetov iz zgodovine
cerkve in vasi Godešič, občasno pa bomo pripravili
tudi priložnostne razstave. Vabimo vas, da si ogledate
freske in prostor in nam sporočite, ali imate doma
kakšne predmete, ki bi jih namenili za zbirko.
Pod lipo pred cerkvijo smo zamenjali dotrajano in
premajhno leseno klop, ki je bila delo Petra Bobnarja.
Kovinsko ogrodje je izdelalo podjetje Marčeta iz Reteč,
lesene deske iz sibirskega macesna pa je pripravil in
zmontiral sovaščan Bojan Križnar.
Izvedena dela je pred začetkom svete maše na
žegnanjsko nedeljo 1. oktobra 2017 blagoslovil
upokojeni ljubljanski nadškof Alojz Uran, ki je sveto
mašo daroval skupaj z našim župnikom Brankom
Potočnikom. Po koncu maše se je nadškof še kar
nekaj časa zadržal med nami in nas ogrel s prisrčnim
petjem. Najlepša hvala vsem, ki ste na kakršen koli
način sodelovali in pomagali pri delih in sveti maši.
Leta 2016 je bil v Sloveniji sprejet nov Zakon o

(foto: Zdravko Igličar)

pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki med drugim
določa, da v cerkvenih objektih pred pogrebom lahko
ležijo zgolj duhovniki in drugi stanovski predstavniki.
Nosilec te dejavnosti je občina, ki mora sprejeti svoj
odlok. V občini Škofja Loka je odlok o pogrebni in
pokopališki dejavnosti v pripravi. Nova zakonska
ureditev pomeni, da dosedanji način, ko so naši dragi
pokojniki pred pogrebom ležali v župnijski cerkvi v
Retečah, od 1. januarja 2018 naprej ne bo več mogoč.
Več o novem načinu urejanja pokopališke dejavnosti
Dobrave | december 2017
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na pokopališču v Retečah lahko preberete v posebnem vrnil izpod italijanske gore Breithorn.
prispevku župnika Branka Potočnika.
V imenu župnika Branka Potočnika in obeh godeških
ključarjev se iskreno zahvaljujem vsem, ki skrbite za
1
V cerkvenem letu 2017 je bilo v godeški cerkvi sv. urejenost našega svetišča in lepa bogoslužja. Posebej
Miklavža darovanih štiriindvajset (24) svetih maš, kar hvala Danici Bertoncelj za krasitev in čiščenje cerkve
je toliko kot lansko leto. Poleg obletnih in ustaljenih ter ženam, ki so pred godeškim žegnanjem očistile
maš sta bili decembra 2016 darovani pogrebna maša cerkev. Hvala Jerneji in Tonetu Jevšku za vzdrževanje
in maša ob sedmem dnevu smrti za Minko Čarman. ribnika ob cerkvi. Hvala pritrkovalcem, pevcem,
Maja je bila sveta maša ob sedmem dnevu smrti za Vido bralcem beril, ministrantom. Hvala za vse vaše darove,
Keber, avgusta za Lojzeta Igličarja in Janeza Šimenca ki jih darujete ob mašnih darovanjih, »pušicah« in
ter konec novembra za Kristino Avguštin. Maja je bila drugih priložnostih. Hvala tudi za vse vaše molitve za
poročna maša Daše Bizjak in Boruta Povšeta. Konec skupno dobro in vse dobre misli.
aprila je bila maša v zahvalo za Klemena Križaja in
prijatelje ob spominu na 40 let, odkar se Klemen ni Želim vam blagoslovljene božične praznike, v novem
letu pa obilo zdravja, sreče in notranjega miru.
1
Cerkveno (liturgično) leto se začne s prvo adventno nedeljo in konča z nedeljo Kristusa, Kralja vesoljstva,
oziroma tednom, ki sledi tej nedelji.

Aleksander Igličar,
ključar godeške cerkve

Pokopavanje v Retečah
Že kar precej let je v Retečah uveljavljena praksa, da
tisti, ki so pokopani na pokopališču v Retečah, do
pogreba ležijo v župnijski cerkvi. Vendar se je izkazalo,
da je ta praksa nezakonita. Zakon o spremembah
zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o
urejanju pokopališč, ki je bil v veljavi od 14. avgusta
1990, je v 5. členu določal: »Umrli se praviloma čuva
v mrliški veži, izjemoma pa doma.« V 7. členu pa še
določa, kdo lahko leži v cerkvi: »Verske skupnosti
lahko v skladu s pokopališkim redom izjemoma
položijo umrlega stanovskega predstavnika do
pokopa v objekt, ki je namenjen za opravljanje verskih
obredov.« To določilo je skoraj v enaki obliki ohranil
tudi novi Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti,
ki je stopil v veljavo 16. oktobra 2016.

za ležanje pokojnika v mrliški vežici v Lipici. Pred
pogrebom bodo pokojnika iz mrliške vežice v Lipici
prepeljali pred župnijsko cerkev, od koder ga bodo
pogrebci pospremili v župnijsko cerkev k pogrebni
maši, če bo cerkveni pogreb, oziroma na pokopališče
v primeru civilnega pogreba.
V sodelovanju KS Reteče - Gorenja vas, KS Godešič
in Župnije Reteče potekajo tudi pogovori z Občino
Škofja Loka o širitvi pokopališča v Retečah in
izgradnji mrliške vežice, kar je Občina po zakonu
dolžna zagotoviti. Zakon o pogrebni in pokopališki
dejavnosti namreč v 37. členu pravi: »Občina
mora zagotoviti sredstva za zgraditev ali razširitev
pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter
druge pokopališke infrastrukture na območju, ki je
določeno z občinskim prostorskim aktom.«

Na podlagi teh zakonskih določb je svet ključarjev
Župnije Reteče na seji 13. novembra 2017 sprejel sklep,
da se ta sporna praksa prekine in da od 1. januarja
Zdi se, da se zaenkrat na tem področju
2018 lahko pokojni do pogreba ležijo v mrliški vežici vendarle nekaj premika in upamo lahko, da spet ne bo
v Lipici ali pa na domu, kjer je to zakonsko mogoče.
ostalo samo pri besedah.
Svojci pokojnega se bodo, tako kot do zdaj, lahko
obrnili na podjetja s pogrebnimi storitvami (Akris,
Hipnos in Navček), ki bodo za vas uredili vse potrebno
8
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Branko Potočnik,
župnik

Življenje na vasi
Alojzij Igličar - Tišlarjev
(24. 4. 1934–16. 8. 2017)

Ansambel Jaz pa ti.

kot aktiven igralec vaške dramske skupine, nato je
več kot šestdeset let igral berdo v vaškem ansamblu
»Jaz pa ti«, ki so ga sestavljali brat Ivan na harmoniki,
bratranca Jože na kitari in Matija Rant na klarinetu
ter Lojze Jenko na trobenti. V prvih letih so igrali na
veselicah po okoliških vaseh, v zadnjih letih pa na
številnih osebnih, vaških in cerkvenih praznovanjih.
Redno so igrali na vaških srečanjih ob prvem maju
na Osolniku in praznovanjih krajevnega praznika, na
Večerih na vasi, srečanjih starostnikov in drugje.

Alojz Igličar, po domače Tišlarjev Lojze, se je rodil
24. aprila 1934 kot tretji najmlajši otrok očetu Janezu
Lojze je bil vse življenje zelo dejaven pri vaških
in materi Neži, rojeni Rant, Matičkovi iz Reteč. Po
delih in v Krajevni skupnosti Godešič – najprej pri
osnovni šoli se je šel učit za pletarja in mizarja. Po
služenju vojaškega roka se je zaposlil v
podjetju Jelovica Škofja Loka, v katerem je
delal do upokojitve leta 1992 – nazadnje
kot mojster v delavnici za prirez lesa. Bil je
družbeno dejaven v okviru sindikata in kot
delegat zbora združenega dela v skupščini
Občine Škofja Loka.
Lojze se je 24. maja 1958 poročil z Marto
Hafner, Tomaževo z Godešiča. Po poroki sta
živela pri Tišlarjevih, kjer sta se tudi rodila
sinova Zdravko in Sandi.
Leta 1972 sta si ob Stari cesti na Godešiču
zgradila stanovanjsko hišo, kamor sta se
preselila skupaj z otrokoma.
Druženje Godešanov na Osolniku 1. maja 1977: (z leve) Srečo Kuralt,

Lojze je bil vse življenje zelo aktiven v
Alojz Igličar, Francelj Krajnik, Ivan Igličar, Matija Rant in Jože Rant.
družbenem življenju vasi Godešič. Najprej
Dobrave | december 2017
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izgradnji vodovoda sredi petdesetih let prejšnjega
stoletja, nato pri izgradnji trgovine in prostorov KS
v šestdesetih letih. Od decembra 1974 do 1978 je bil
predsednik sveta KS Godešič. V njegovem mandatu
je bil izglasovan prvi vaški samoprispevek za zbiranje
sredstev za asfaltiranje vaških poti, obnovo javne
razsvetljave in izgradnje rokometnega igrišča. Od
leta 1978 do 1982 je bil član komisije za urbanizem in
komunalo, od 1982 do 1986 pa član statutarno-pravne
komisije za priznanja. Leta 1980 je za svoje delo prejel
priznanje sveta KS Godešič.

domačiji, ki jo je prevzel po smrti staršev. Tam je
poleg rednih kmečkih opravil in skrbi za živali kuhal
žganje, pletel košare, opletal steklenice in se družil s
prijatelji od blizu in daleč. Vsakogar je bil vesel in mu
je namenil toplo besedo ter poleg mesnin ponudil tudi
šilce žganega ali njegovega orehovca.

Do konca svojega življenja je spremljal delo sveta KS,
nas krajevne svetnike je bodril in nam dobro svetoval.
Udeleževal se je zborov krajanov, komentiral izgradnjo
kanalizacijskega omrežja in izkazal svoje mnenje
o komunalnem prispevku. Redno se je udeleževal
Od mladostnih let je bil član Gasilskega društva spomladanskih čistilnih akcij – tudi zadnje leto, ko je
Godešič, zadnja leta pa se je z veseljem udeleževal tudi bil še med nami. Pogrešali bomo njegovo pozitivno
področnih srečanj gasilskih veteranov.
nrav in dobrodušnost.
Zaradi popuščanja srca ga je Bog poklical k sebi v
Bil je dolgoletni pritrkovalec v godeškem turnu svetega sredo, 16. avgusta 2017. Na njegovi poti ga je spremljala
Miklavža, z vso vnemo pa je sodeloval tudi pri obnovi Marija Vnebovzeta. Bog naj mu povrne vse dobro in
godeške cerkve. Leta 2002 je postal vodja odbora za mu podeli večni mir in pokoj.
nakup novih bronastih zvonov, katerega delovanje
je bilo zaključeno na godeško žegnanjsko nedeljo In memoriam, Alojz Igličar (predsednik KS Godešič
1. oktobra 2006 v okviru praznovanja tisočletnice 1974 do 1978)
Godešiča, ko so prvič slavnostno zazvonili štirje
novi bronasti zvonovi, ki jih je posvetil ljubljanski
Svet KS Godešič
nadškof Alojz Uran. Bil je globoko veren kristjan in
redni obiskovalec nedeljskih maš ter drugih verskih
običajev in praznovanj.
Svoj telesni in duhovni mir je našel na Tišlarjevi

Lojze Jenko - Jekcov
(25. 10. 1934–28. 1. 2017)

Lojze Jenko, po domače Jekcov, je očetu Lojzetu in
mami Angelci kot prvorojenec na svet prijokal 25.
oktobra 1934. Mamino in očetovo ljubezen sta kasneje
obogatila še brata Andrej in Jože. Mama Angela je
umrla leta 1957, ko je bilo Lojzetu 23 let. Oče se je,
tudi na prigovarjanje sinov, čez dve leti poročil z Mici
Sedej in leta 1962 se jima je rodil sin Roman.
Lojze se je po koncu druge svetovne vojne kot
mladenič takoj vključil v godeško kulturno življenje,
ki se je odvijalo v okviru vaške igralske skupine, ki je
igre vadila in uprizarjala v dvorani gasilskega doma. Iz
gledališkega dogajanja je izšel tudi godeški ansambel
Jaz pa ti, v katerem je Lojze najprej igral kitaro, nato
10
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pa jo je zamenjal za trobento, ko je ansambel Jaz pa ti
že igral v klasični Avsenikovi petčlanski zasedbi: na
harmoniki Ivan Igličar, na berdi njegov brat Lojze, na
trobenti Lojze Jenko, na klarinetu Matija Rant in na
kitari njegov brat Jože. Vsi člani so bili doma iz Lošča
in sorodstveno povezani. Najprej so igrali na Godešiču
in v okoliških vaseh, kasneje pa na veselicah tudi v
oddaljenih krajih. V tej zasedbi so igrali do leta 1965,
ko je Lojze s trebuhom za kruhom odšel v Nemčijo.
Leta 1957 se je poročil s Pavlo Potočnik iz Šenčurja.
Po poroki sta nekaj časa živela pri Jekcovih, nato pa
sta se preselila v Šenčur. Leta 1959 se jima je rodila
hčerka Irenca in leta 1965 sin Samo.

Življenje na vasi
Želja po boljšem življenju in
večjem kosu kruha je Lojzeta leta
1965 najprej vodila v Nemčijo, čez
dve leti pa se je pridružil svojemu
bratu Jožetu v Torontu v Kanadi.
Kot izučen orodjar je hitro našel
primerno delo in kmalu je za njim
prišla še žena Pavla z otrokoma.
Lojzetova ljubezen do domovine
in rodnih krajev je vse življenje
močno žarela iz globine njegovega
srca in se navzven odražala skozi
besede in dejanja. Doma je najraje
poslušal domače »viže«, še zlasti
Avsenikove, redno je zahajal na
raznovrstna druženja slovenskih
izseljencev v slovenskih domovih, Ansambel Jaz pa ti okrog leta 1955: Matija Rant, Lojze Jenko, Jože Rant, Ivan in
večkrat je obiskal Godešane v Lojze Igličar (z leve).
Kanadi: Sočanovega Lojzeta,
za državo Slovenijo je med obiskom julija 1992 zbral
Tomaževega Mirka, Jugovčevega Rafka in Reškovega godeške fante, ki so sodelovali v vojni, in skupaj z
Lojzeta. O njihovem življenju in delu v Kanadi je s bratom Andrejem posnel pogovor, ki si ga lahko
svojo kamero posnel film.
ogledate na godeški spletni strani. Na začetku filma
V času vojne za osamosvojitev Slovenije junija 1991
se je bil po besedah brata Jožeta takoj pripravljen
boriti in pomagati pregnati vojake JLA. Iz hvaležnosti

je med drugim dejal: »Danes sem zelo srečen, da sem
lahko prišel v svojo rojstno vas Godešič, kjer me je
rodila slovenska mati. Imel sem veliko željo, da vas
osebno obiščem in se vam zahvalim, saj vas imam
za junake, ki bodo zapisani v zgodovino. Spremljal
sem dogodke v tistem času in lahko rečem, da sem
bil z vami tako kot vsi Slovenci in Slovenke v Kanadi.
Moram reči, da sem jokal, ko ste mogoče vi branili te
kraje po Gorenjskem.«
Kljub oddaljenosti je pokojni Lojze leta 2006 izjemno
globoko doživel tudi praznovanje tisočletnice
Godešiča. Najbolj vesel je bil vzpostavitve spletne
strani, prek katere je dnevno spremljal dogajanje v
rojstni vasi. Njegov brat Andrej mi je povedal, da ga
je večkrat zjutraj poklical in mu kot prvi sporočil, kaj
se bo tisti večer dogajalo na Godešiču. Za zbornik
Godešič skozi tisočletje je pripravil prispevek Godeški
izseljenci v Kanadi. Prispeval je dar za nove bronaste
zvonove v cerkvi svetega Miklavža, ki so mu milo
zadoneli v zemeljsko slovo in popotnico v nebesa.

Lojze Jenko z ženo Pavlo in hčerko Irenco v svojem
domu v Kanadi avgusta 2009.

Ob praznovanju tisočletnice Godešiča je junija 2006
tudi zadnjič obiskal rodno vas. V knjigo vtisov je 11.
junija 2006 zapisal: »Tudi internet je prinesel v naše
hiše v Kanadi našo vas. Tudi delo na cerkvi z novimi
Dobrave | december 2017
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zvonovi bo prineslo vsem nam lepe občutke in ponos.
Vsi godeški Kanadčani vam čestitamo za vse, kar ste
storili v tem letu, in smo ponosni na vas.«
Ob osebnem srečanju z njim sem v srcu začutil
njegovo globoko ljubezen do rodne vasi, ljubezen, ki
jo v vsej celovitosti še bolj začutijo ljudje, ki jih je pot
življenja odpeljala na tuje. Najino zadnje srečanje je
bilo avgusta 2009, ko smo z družino obiskali sorodnike
v ZDA in Kanadi. Z veseljem smo se ustavili pri njem
in njegovem bratu Jožetu. Takrat je z ženo Pavlo, ki
nas je pogostila s pravo pojedino, bival v hiši v kraju
Torhut blizu Niagarskih slapov. Bolezen je že močno
načela njegovo zdravje, a iz njegovega srca in besed
je še vedno žarela globoka navezanost na Godešič in
Slovenijo. Z zanimanjem je poslušal novice o življenju
v domačih krajih.

Lojze Jenko z bratom Andrejem (levo) junija 2006 na
Godešiču.

Lojze Jenko je s tega sveta odšel 28. januarja 2017.
Njegovo veliko željo, da bi počival v rodni zemlji, so
mu njegovi najbližji izpolnili. V soboto, 10. junija
2017, je bila pogrebna maša v reteški cerkvi, pogreb
pa na pokopališču v Šenčurju, od koder je doma
njegova žena Pavla. Iz Lojzetovega groba se v daljavi
vidi Osolnik, večna simbolna povezava z rodnim
Godešičem.
Aleksander Igličar
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Pet koncertov na enem odru
Na koncertnem delu Kondorjevega leta je nastopilo
pet skupin. Predstavile so se tudi skupine iz
lokalnega okolja, vrhunec pa je bil nastop skupine
Tabu.
Na Kondorjevem letu ni bilo živahno le čez dan,
temveč tudi zvečer in pozno v noč. V sklopu prireditve
so pripravili koncertno dogajanje, na katerem je
nastopilo pet glasbenih skupin. Za vsak okus je bilo
nekaj.
Zbrane je najprej ogrel ansambel Kerlci, ki so na
Skupina The Meld.
oder prišli skorajda direktno s proge Kondorjevega
leta, na katerem so bili tudi v vlogi tekmovalcev.
Kerlci nastopajo od sredine leta 2014. Začeli so s
preigravanjem Avsenikovih skladb, niso pa jim tuje niti
pop, rokovske in džezovske uspešnice tako slovenskih
kot tujih avtorjev. Nadaljevali so mladi domačini iz
skupine The Meld. Trije so še osnovnošolci, eden pa
je ravno prestopil srednješolski prag. Zanje je bil to
sploh prvi javni nastop in po njem so bili navdušeni.
Pravijo, da so najnovejša slovenska thrash metalna
skupina. Tretji so na oder stopili člani skupine The
Wet. Škofjeloška skupina je vse bolj prepoznavna.
Fantje glasbeno sodelujejo že dobrih deset let. V tem
času so nabrali veliko odrskih in studijskih izkušenj, Ansambel Kerlci.
s katerimi bogatijo svoj nastop. V svojih besedilih
pokažejo družbeno kritičnost, sproščenost in
mladostno brezbrižnost, ne manjka pa niti humorja,
domišljije in ljubezni. Za njimi pa je sledil vrhunec
večera, nastop skupine Tabu, ki je občinstvo razgrela
s svojimi legendarnimi hiti. Za konec je sledilo še
nekaj glasnega. Prireditev so zaključili člani skupine
X-RAY band. V času raznih »come backov« se je pred
tremi leti ponovno združil dijaški band X-RAY iz
Škofje Loke, ki je ostal zvest svojemu konceptu izpred
desetletij, in to je AC/DC tribute. V obdobju, ko je ta
avstralska skupina pridobivala vse več oboževalcev, je
tudi X-RAY to novo hard-heavy podlago sprejel kot
svoj pristop k rokovski glasbi.
Maja Bertoncelj
Simon Božnar, pevec skupine X-Ray Band.
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Mladi
Vrtec Škofja Loka, oddelek v Retečah

Pravljično popotovanje v oddelku Tinka Tonka
Branje je potovanje
na barkah besed prek tišine.
Molčiš in poslušaš čenčanje
daljav in sveta iz bližine.
(Brina Štampe Žmavc)

tako z leposlovno literaturo, poezijo za otroke kot tudi
poučno literaturo.

Vloga odraslega je pri spodbujanju ustvarjalnosti,
izražanju in aktivnem učenju izrednega pomena. Tudi
letos bomo svoje raziskovanje in popotovanje izvajali v
V letošnjem šolskem letu je v naši skupini 21 otrok, gozdu. Otrokom bomo omogočili različne priložnosti
ki so stari od 3 do 6 let. Od lanskega šolskega leta je v in dovolj časa, da bodo z lastnim preizkušanjem
skupini ostalo devet otrok, deset otrok je premeščenih lastnosti narave začutili z vsemi čutili. Otrok mora na
iz drugih enot Vrtca Škofja Loka oz. drugega vrtca. začetku opazovati na osnovi lastnega zanimanja, nato
Dva otroka sta v mesecu septembru prvič vstopila v pa ga odrasli vodi in spodbuja, da sam išče rešitve za
vrtec.
nastali problem. Gozd bo tudi letos naša igralnica
V letošnjem šolskem letu se bomo skupaj z otroki na prostem, kjer bomo prepletali vsa področja
dejavnosti. V okviru prednostne naloge »Skrivnostni
gozd – PRISLUHNIMO NARAVI« bomo posebno
pozornost namenili slušnemu zaznavanju. Z otroki
se bomo igrali igre za razvijanje slušnega zaznavanja,
prisluhnili bomo zvokom v naravi, jih poimenovali,
poslušali bomo pravljice, pesmi, iskali rime na besede
predmetov, ki jih bomo našli v gozdu ipd.

podali na pravljično popotovanje. Pravljica je most
med otrokom in odraslim, most med svetom realnosti,
v katerem živimo odrasli, in svetom domišljije, v
katerem živi otrok. Tempo življenja je postal takšen,
da se nam vedno kam mudi in si preredko vzamemo
čas za igro z otrokom. Branje oz. pripovedovanje
pravljic pa je priložnost, da odrasli posvetimo čas
otroku. Kadar otroku pripovedujemo pravljico, ta
dobro ve, da se takrat posvetimo samo njemu in to
mu daje občutek varnosti, ki ga nujno potrebuje.
Pri pripovedovanju in branju pravljic je izrednega
pomena tudi spodbujanje smisla za humor. Smisel za
humor je pri otrocih prirojen in povezan z otrokovim
intelektualnim razvojem. Poslušanje pravljic otroka
sprošča in mu omogoča lažje razumevanje in
sprejemanje svojih čustev. Izrednega pomena je, da
otroku nudimo kakovostne knjige, ga seznanjamo
14
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Svoje pravljično popotovanje smo začeli ob tednu
otroka. Letošnja tema je imela slogan »Prinesimo sonce
v vrtec«. Na povabilo knjižničarke smo v Knjižnici
Ivana Tavčarja na Trati skupaj z otroki pripravili
»Pastirske igrarije«. Otroci so s pesmijo, plesom,
rajalno igro, pravljico in prstno igro obiskovalcem
prinesli »sonce«.
Skupaj z otroki smo se odločili, da bomo sonce ponesli
tudi v svoj gozd. Najprej smo zapeli pesem »Dobro
jutro sonce«, skupaj smo pripravili zemeljsko barvo in
nato začeli z likovnim ustvarjanjem.

Mladi
V sodelovanju s starši in Srednjo šolo za lesarstvo dediščine mostov v Škofji Loki. Pri raziskovanju nam
Škofja Loka ima vsak otrok svoj stol. Otroci sami bodo pomagali zgodbe iz knjige »Kamniti most« in
nosijo stole v gozd.
otroci iz skupine Sonček iz enote Biba. Nadaljevali pa
bomo tudi s pravljičnim raziskovanjem, poslušanjem,
igranjem vlog po pravljicah, odkrivanjem zvokov v
naravi – slišano bomo prepletali z ostalimi področji.
Prepričani smo, da nam bodo kakšno presenečenje
pripravili tudi naši škratje.
Vsi skupaj se bomo trudili, da nam bo v oddelku
in naši gozdni igralnici prijetno in da nam bodo
pravljice navdih in spodbuda pri aktivnem učenju in
raziskovanju.
Za zaključek še nekaj resnic o pravljicah:
Ob našem obisku v gozdu so prisluhnili pripovedovanju Poslušanje pravljic je za otroka ena izmed najboljših
pravljice »Škrat Hlodko in škrat Hiško«. Po poslušanju razvojnih spodbud.
pa je sledilo risanje dreves.

Pravljično popotovanje bomo nadaljevali v mescu
decembru, ko bomo imeli »Pravljični vrtiljak«,
s katerega bomo vsak dan prisluhnili branju oz.
pripovedovanju vzgojiteljice. Prek didaktičnega
pogovora pa bomo skupaj oblikovali prijazno misel,
ki bo vodilo in spodbuda, da bomo naredili nekaj
dobrega, prijaznega drug drugemu. To se nam zdi
pomembno, saj živimo v času, ko so otroci skozi vse
leto deležni različnih pozornosti, daril in presenečenj.
Odrasli imamo večkrat občutek, da sta darilo, nova
igrača aktualna le kratek čas. Pri spoznavanju tradicije,
pomenu praznovanj za otroke in prenašanju vrednot
na otroke je vloga vzgojitelja izredno pomembna.
Skupaj z otroki smo se tudi dogovorili, da bomo v
mesecu januarju obiskali Center slepih, slabovidnih in
starejših Škofja Loka, jim pripravili krajšo prireditev
in jim tako polepšali dan.
V spomladanskih mesecih pa bomo svoje popotovanje
prepletali z odkrivanjem in spoznavanjem kulturne

Vsak otrok potrebuje pravljico. Brez pravljice ni
otroštva.
Pravljica zdravilno deluje na otrokovo zdravo čustveno
ravnotežje.
Vsakdo končno najde tisto knjigo, ki mu odpre »tajna
vrata« in postane njegova knjiga življenja. Naj jo išče,
dokler je ne najde. (A. Spemann)
Strokovne delavke v oddelku:
Jana Podobnik Kožić, vzgojiteljica,
Veronika Kemperle, pomočnica vzgojiteljice,
Mojca Strasner, pomočnica vzgojiteljice.
Prispevek pripravila:
Jana Podobnik Kožić
Dobrave | december 2017

15

Mladi
Izdelki otrok iz vrtca

Jakob B.

Samo

Ema

Tinkara

Manca
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Osnovna šola Cvetka Golarja podružnična šola Reteče

Sodelujemo in ustvarjamo
V letu 2017 smo se v okviru šolskega projekta lotili
popestritve šolskega igrišča. Ureditev senzornega vrta
je namenjena predvsem spoznavanju in spodbujanju
čutnih zaznav, igranju in izvajanju dejavnosti v
dopoldanskem in popoldanskem času. Vid in sluh
najpogosteje uporabljamo za zaznavanje sveta okrog
sebe. S senzornim vrtom pa imajo otroci priložnost
dobiti določene informacije z vsemi čutili. Uredili smo
zeliščni in cvetlični vrt, poligon, kotiček v senci, kjer
otroci lahko sedijo in berejo, ustvarjajo …, predmete
za zvočne in tipne zaznave. Ureditev vrta je popestrila
igrišče in otrokom omogočila mirne kotičke za igro in
počitek. Pri urejanju vrta je sodeloval tudi vrtec. Nekaj
potrebnega materiala smo zbrali sami, ostalo pa smo
kupili s sredstvi iz šolskega sklada. Vrt je lepo zaživel.
V septembru smo sodelovali na DEKD – dnevih
evropske kulturne dediščine. V okviru raziskovanja
kulturne dediščine smo se petošolci odpravili po
poti vodnjakov v Retečah. Učenci, ki so vključeni v
pevski zbor, pa so raziskovali zgodbe in pesmi iz naše
preteklosti. S predstavitvijo smo sodelovali tudi na
Franceljnovem večeru pri vodnjaku v Retečah.
Z začetkom šolskega smo si zadali prednostno
nalogo glede kulture prehranjevanja. Učenci smo
podali predloge za večji red in tišino v jedilnici. V ta
namen smo izdelali lične napise, ki nas opominjajo
na kulturno vedenje in prehranjevanje. Dobili bomo
tudi nove stole, ki bodo pripomogli k lepšemu
izgledu jedilnice. Poskrbeli bomo za dekoracijo miz v
prazničnem času. Predvsem pa spodbujamo kulturen
način prehranjevanja, pokušanje hrane in s tem
spoznavanje različnih jedi in okusov.
Petošolci sodelujejo pri uresničevanju vizije Slovenije
v okviru projekta Semena sprememb.
Ključne besede vizije so učenje za življenje,
inovativnost, zaupanje, kakovostno življenje,
identiteta.
Prek aktivnosti, vpetih v učne ure, spoznavamo
elemente vizije in iščemo možnosti za svoje seme
spremembe. Za začetek smo si izbrali učenje. Vsak
učenec si je izbral veščino, ki bi jo rad obvladal ali

izboljšal. V ta namen je izdelal načrt in začel z vadbo.
Z učenjem novih veščin bomo napredovali in pri sebi
naredili pozitivno spremembo …
Učenci so zapisali naslednja razmišljanja:
PROGRAMIRANJE
Programiranje naju zanima zaradi dela. Učiva se z
novim programom. Delava skoraj vsak dan. Rezultat
dela bo programiran robot. Predstavila ga bova v šoli
Arne in Andraž
PETJE
Že od nekdaj si želim izboljšati petje. Izboljšujem ga
tako, da se vsak dan učim peti določeno pesem. Znam
že kar dobro, a vseeno potrebujem še malo časa.
Pričakujem, da jo bom znala čez dva tedna. Pri tem
mi pomaga družina.
Maša
RISANJE KONJA
Za to veščino sem se odločila, ker si želim v sobi
obesiti sliko konja. Vadim tako, da isto sliko večkrat
narišem. Ko bom z risbo zadovoljna, jo bom prinesla
pokazat in jo obesila na steno.
Tinkara
TRIKI S KARTAMI
Navdih mi je dal najzanimivejši Nemec. Znal je res
ogromno trikov. Učenje je kar težko. Veliko sem vadila
in vse večkrat se mi je trik posrečil. Ko bom res dobro
znala, bom trike pokazala sošolcem.
Ema
ŠPANSKE IZŠTEVANKE
Španščina mi je zelo všeč. Je lep jezik in želim se ga
naučiti. Moj cilj je, da se naučim nekaj izštevank v
španščini. Vsak dan vadim 20 do 30 minut. Pomaga
mi mami. Komaj čakam, da jih povem v šoli.
Zoya
OBLIKOVANJE OBLEK
Želim si oblikovati obleke in modne dodatke. Tega se
učim tako, da veliko rišem. Slike med seboj primerjam
in vidim, kaj je treba popraviti. Rezultat je bil na
začetku zelo slab, zdaj pa se že izboljšuje.
Anja
HIP HOP
Ta ples me zelo zanima. Je živahen in zanimiv. Vsak
dan vadim in priznam, da je težko. Prvič ni bilo
Dobrave | december 2017
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najbolje, saj sem se takoj zmedla. Zdaj mi gre že bolje.
Upam, da bo mojim sošolcem všeč. Zelo se trudim za
uspeh.
Iza
AKROBATIKA
Naučila sem se nove akrobatske figure. Naučila sem se
narediti most in takoj vstati. Uspelo mi je. To sem že
pokazala sošolcem in bili so navdušeni.
Lejla
NEMŠKE ŠTEVILKE
Učim se tako, da 4-krat na teden vadim prek Googla.
Naučil se bom šteti do 20.
Lovro
SENCE NA OBRAZU
Že od majhnega si želim postati slikarka. Rada bi
se naučila pravilno senčiti obraz. Na internetu si
ogledujem slike in opazujem senčenje. Vsak dan
narišem eno sliko. Narisala jih bom 10. Ugotovila
bom, kakšen je moj napredek. Želim, da je rezultat
uspešen, saj želim postati slikarka.
Brina
STREL NA GOL
Treniram hokej. Izboljšujem strel na gol. Vsak dan
vadim strele in delam sklece. S tem bom pridobil
kakšno točko na turnirju.
Žan E.

TEK
V teku sem dobra, a se želim še izboljšati. Vsak dan
pretečem razdaljo 3 km. Vsakič si zapišem čas teka.
Res upam, da bom to razdaljo čim hitreje pretekla. V
šoli bom poročala o uspehu.
Zala
RISANJE PSA
Rada bi izboljšala risanje. Učim se risati psa. Prvič je
bil zelo čuden, zdaj pa mi gre že bolje. Mislim, da bo
rezultat dober.
Tia
IGRANJE MARIMBE
Učim se igrati pesem na marimbi. Vsak dan vadim 15
minut. Gre mi odlično. Kmalu bom pesem predstavila
v šoli.
Katja
KIPARSTVO
Všeč mi je, da se da glina preoblikovati v kar koli.
Rezultat mojega učenja bo, da bom naredil dobre kipe
z veliko detajli.
Jure
IGRA KOŠARKE
Vpisal se bom na košarko. Veliko vadim in rad bi
prišel v ekipo.
Žan B.
Prispevek smo pripravili:
Majda Ovsenek in učenci 5. razreda

Izdelki šolarjev
PRAZNOVANJE MOJEGA 9.
ROJSTNEGA DNE
V soboto, 4.11.2017, sem praznovala moj 9. rosjtni
dan v Živalskem vrtu Ljubljana. Povabila sem 15
mojih prijateljev. Tja smo šli, da bomo veliko z živalmi.
Pričakovala sem, da bo dlje trajalo.

Salina, Gobi in Hasan in tudi o zebrah smo izvedeli
veliko. Šli smo skozi cel živalski vrt. Bilo je že temno,
ko smo odšli v hišo z živalmi. V roke je vsak dobil
činčilo. Bila je mehka kot blazina. Potem sta bili na
vrsti grlici. Zelo mi je bilo všeč, ko mi je grlica zletela
iz roke in mi spet priletela nazaj na roko. In še zadnji
živali sta bili kači. Lahko smo ju dobili v roke ali okoli
vratu. Jaz sem jo imela okoli vratu in bila je mrzla.
In na koncu smo pojedli pico in moje doma pečene
kolačke. Malo smo se poigrali in počakali na starše
vseh otrok.

Ko smo se zbrali, sem morala iti z vodičko Tadejo v
hišo, kjer so imeli živali za rojstni dan. Izbrati sem si
morala tri živali. Izbrala sem si činčilo, kači in grlici.
Ker naju ni bilo hitro nazaj, so se v tem času že vsi
zbrali. Razvedrili so me z darili in šli smo v živalski To je bil nepozaben 9. rojstni dan. Naučila sem se
vrt. Ker zebre in kamele še niso bile site, smo jih šli veliko novega o živalih.
nahranit. Pri tem smo izvedeli, da je kamelam ime
Ana Lipold, 4.R
18
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Jaz sem hruška,
ti pa ne.
Mene nosi jež,
Ti pa hodiš peš.

Jas sem sočna in rumena,
tvoja zavistna glava pa čisto zelena.
Tamara Koman

KAKO SEM DOBIL SESTRICO
V torek, 26. 1. 2016, je mamica odšla v porodnišnico
Kranj. Tam je bila tri dni. Drugi dan sem ji narisal
risbo. Ko je prišla domov, sem ji jo dal. Sestrici smo
dali ime Eva. Zdaj je stara 22 mesecev. Sestrica me
uboga.
Vid Karlin, 3.R, Godešič

Jaz sem hruška,
ti pa ne.
Jaz sem sočna,
ti pa ne.
Moj okus je slasten,
tvoj pa masten.
Jaz sme hruška,
ti pa ne.
Če sem debeluška, me vsi hvalijo,
tebe pa nesramno žalijo.
Zala Rep, 5. R

Žan Avguštin, 3. R

Ajda Luštrek, 2. R
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SNEŽNIK

DAN NA RANČU
(doživljajski spis)

V soboto, 11.11.2017 smo se s planinskim krožkom odpravili na
Snežnik. Z atijem sva počakala na avtobusni postaji na Godešiču.
Z avtobusom smo se peljali do Sviščakov. Od tam naprej smo pot
nadaljevali peš. Dvajset minut smo hodili in pot je zavila desno
k zaplatam snega. Ko smo se ustavili, sem atija kepal. Malo pred
vrhom smo pomalicali in spet nadaljevali pot. Tu seveda niso
bile več samo zaplate, ampak povsod 10-20 cm snega. Po treh
urah hoje smo končno prispeli na vrh Snežnika, ki meri 1796
nadmorske višine. Na vrhu sem mislil, da bom videl pravo morje,
videl pa sem morje megle in vetra. Skratka, megla je zakrivala
morje in veter je močno pihal. Čisto na vrh smo šli po štempiljko
vendar je slabo delala. Na poti nazaj sem sklenil, da bom nekaj
Ta dan je bil poseben zato, ker so se nam
snega nesel domov. To sem naredil tako, da sem ga dal v termovko.
pridružili: moj sošolec Drejc, njegov
Ko smo se z avtobusom odpeljali domov, je bil na avtocesti zastoj.
bratranec Urh in njuna mamica. Ko smo
Doma naju je pričakalo presenečenje.
prišli, mi je bilo malo nerodno. Najprej
smo jim razkazali hišo. Drejčev bratec je
Izlet bi ponovil še enkrat v lepem vremenu, zato da bi z vrha videl
dobil idejo, da gremo v gozd. Malo smo
morje.
raziskovali in zagledali jaso, na kateri se je
pasel jelen. Tiho smo ga opazovali, a ko smo
Gašper Kavčič, 4.R
naredili prvi korak, se je jelen prestrašil in
zbežal. Ko smo pršli iz gozda, je Drejc dobil
zamisel, da naredimo bunker iz vej. Hoteli
smo ga postaviti, pa nismo vedeli kako.
Moja mami nam je predlagala, da vzamemo
veliko ponjavo in par stolov, da ga bomo
laže postavili. Naredili smo ga na hribčku,
kjer je na nas lepo sijalo sonce. Nekaj časa
smo se pogovarjali in razmišljali, kako bi
postavili ponjavo, da bi imeli nad sabo še
streho. Imela sem občutek, kot da smo na
pikniku. Kmalu smo postali lačni, zato smo
narčili pico. Ko smo se najedli, smo šli malo
poležavat. Moj bratec je šel spat, zato smo
morali spet ven. Valjali smo se po travi in
listju. To nam je bilo zelo všeč! Proti koncu
dneva smo se šli bolj mirne igre.
Zadnji dan počitnic, v nedeljo, 5.
novembra 2017 zjutraj, smo se odpravili
na Ranč. Ranč je že zelo stara hiša z vrtom
in sadovnjakom. Nahaja se ana obrobju
Celja, v kraju Gorbelno. Stoji na hribu, ki
je obsijan s soncem. Nekaj metrov stran od
hiše je majhna brunarica, v kateri je orodje,
okoli hiše pa je velik mešani gozd. Pod in
nad hišo raste trta. Ranč je naša počitniška
hiša.

Ko so Drejc in njegova družina šli domov,
smo v roke vzeli grablje in pred hišo
pograbili še vse listje, da so se tla kar
bleščala. Ta dan je bil zame zelo poseben in
upam, da bom doživela še veliko takih dni.
Katarina Frlec, 4. R
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Patricija, 2. R

Ana Hafner, 2. R

Šport
Šport na vasi
Zaradi praznovanja 50-letnice ŠD Kondor je bilo to
leto veliko bolj razgibano kot pretekla leta. Organizirali
smo več prireditev, ki so predstavljene v posebnih
prispevkih. Na športnem področju je bilo leto 2017
zelo zanimivo, saj smo namesto teka in pohoda na
Osolnik organizirali celodnevni dogodek Kondorjev
let, ki je zahteval veliko organizacijskega dela. Veliko
smo investirali tudi v športni park – osredotočili smo
se na odpravo pomanjkljivosti, ki smo jih opazili med
uporabo površin. Več o tem pa v nadaljevanju.

tekih: Medvoškem teku (na razdalji 5 km skupno 2.
mesto, v kategoriji 41–50 let 1. mesto), Teku za Kranj
(na razdalji 3,3 km skupno 2. mesto, v kategoriji 41–
50 let 1. mesto), Kondorjevem letu (skupno 1. mesto,
prav tako 1. mesto v svoji kategoriji). Oktobra je bil
na nočnem teku v Portorožu, kjer je na 10 km osvojil
skupno 4. mesto, v kategoriji 41–50 let pa 1. mesto.
Tekel je tudi na Ljubljanskem maratonu na 21 km in
bil s časom 1:17:45 skupno dvajseti, v kategoriji 40–45
let pa v konkurenci 800 tekmovalcev drugi. Decembra
je sodeloval na edinem gorskem teku, in sicer na
Miklavževem teku v Snoviku, kjer je bil skupno 11., v
svoji kategoriji pa peti.

Aktivnosti v ŠD Kondor so poleg nogometa še
vztrajnostni športi, kot so pohod, tek, kolesarjenje
in kajakaštvo, o katerih bomo nekaj besed namenili
v nadaljevanju oziroma v posebnem prispevku o Zelo aktiven na tekih je bil tudi Aleš Krajnik, ki se
Kondorjevem letu, ter namizni tenis, o katerem piše je v okviru pokala Gorenjska, moj planet udeležil
Janez Starman.
sedmih tekov (Tek po ulicah Tržiča, Tek Petra Levca
Skirca, Visoški tek, Radol’ška 10ka, Kranjskogorska
26. maja smo imeli slavnostno sejo ob 50-letnici 10ka, Veronikin tek, Miklavžev tek), na katerih je v
športnega društva Kondor Godešič. Ob visokem svoji kategoriji dvakrat zmagal in bil trikrat drugi. V
jubileju smo z veseljem obujali spomine na razvoj absolutni konkurenci pa je postal absolutni končni
infrastrukture in športne uspehe, ki so jih dosegali zmagovalec. Poleg tega se je udeležil še Teka štirih
člani ŠD Kondor. Razmišljanje ob tem dogodku je mostov, kjer je odtekel svoj najboljši rezultat na 10 km:
zapisano v posebnem prispevku. Ob tej priložnosti 38:26 in bil 36. absolutno. Na evropskem prvenstvu v
smo najzaslužnejšim članom in podpornikom izročili gorskih tekih Kamnik – Velika planina – open race
posebna priznanja.
je bil z rezultatom 1:33 32., na teku Wings for Life
Za okroglo mizo so sodelovali vsi trije dosedanji World Run, kjer je pretekel 29 km ter Volkswagen 22.
predsedniki ŠD Kondor (Janez Starman, Domen Ljubljanskega maratona 21 km. Dosegel je čas 1:26:41
Križaj in Jože Hafner), ustanovitelj Janez Križaj in in bil absolutno 138. Na teku v okviru Kondorjevega
nekdanji župan in direktor zavoda za šport Igor leta je bil absolutno drugi, v svoji kategoriji je zmagal.
Draksler. Skupaj z voditeljico Majo Bertoncelj so na
kratko osvetlili različna obdobja, ki jih je društvo Vsako leto pred koncem leta gremo člani ŠD Kondor
preživljalo v petdesetih letih. Slavnostna akademija na tradicionalni pohod po okoliških hribih. Trasa
se je zaključila ob družabnem klepetu, pokušanju pohoda v decembru 2016 je bila zelo zahtevna, saj
sladkih dobrot in žlahtne kapljice.
smo z Godešiča hodili do Slavkovega doma pri

Teki, pohod, veslanje in triatlon
V letošnji sezoni se je na tekaške prireditve vrnil Uroš
Bertoncelj. Aprila je nastopil na Najnaj21 – 21 km
dolgem teku po škofjeloških hribih – in osvojil skupno
9. mesto, v kategoriji 40–49 let pa 3. mesto. Maja je bil
na Nočnem teku Kranj skupno četrti, avgusta je tekel
v Bohinju in bil skupno na 3. mestu, v svoji starostni
kategoriji pa je bil najboljši. Septembra je bil na treh

Medvodah, se vzpeli na Jetrbank, obiskali Katarino
nad Medvodami, se spustili v Ločnico in se mimo
Legastje vzpeli po zelo strmi poti na Gontarsko
planino. Pot smo nadaljevali do Govejka in do lovske
koče pod Osolnikom, kjer so nam pripravili zelo dobro
kosilo. V večernih urah smo zaključili s pohodom
proti Godešiču. Pohoda se je udeležilo 13 Godešanov.
Pohod je bil dolg dobrih 30 km s 1.325 m višinske
razlike – za pot smo brez postankov porabili slabih 5
ur. Po tako dolgem pohodu smo imeli naslednji dan
kar prijetno boleče noge.
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Kolesarsko smo člani kluba letošnje leto preživeli
dokaj mirno. Tekem se skoraj nismo udeleževali, bilo
je le nekaj posameznih udeležb na maratonu Franja,
vendar brez večjih uspehov. Največ sta prekolesarila
Janez Debenc in Jure Vrhovnik, ki sta se redno
udeleževala tudi rund Koloke. Ostali smo kolesarili
več ali manj individualno – tako na cestnem kolesu
kakor tudi na gorskem.

tudi tradicionalni spust po Savi v spomin na Dareta
Avguština in Matica Prašnikarja. 28 udeležencev se je
s tremi raftingi in tremi kajaki nadvse zabavalo v zelo
lepem pomladanskem vremenu.
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
svojim najboljšim časom 3:05:02 osvojil 25. mesto in
4. mesto v zelo močni kategoriji moških med 40. in 44.
letom. Poleg Janeza smo sodelovali še v štafeti, in sicer
v postavi: Jože Hafner kot kajakaš, Klemen Avguštin
kot kolesar in Zminčan Janez Uršič kot tekač. S
solidnim časom 2:32:17 smo osvojili četrto mesto
tako v absolutni konkurenci kot tudi v kategoriji.

Nogomet
Udeleženci kolesarskega vikenda v maju

Zadnji vikend v maju smo kolesarili ob Dravi – od
njenega izvira pri mestu Silian na meji med Avstrijo
in Italijo do Beljaka. V dveh dneh smo prekolesarili
približno 150 kilometrov in uživali v lepi pokrajini ob
reki Dravi. Udeležilo se nas je sedem, in sicer družina
Bobnar ter zakonca Hafner in Bizjak.
Na kajakaških tekmah je bil aktiven le Jože Hafner.
Udeležil se je petih tekem. Na prvi tekmi junija v
Bohinju na 5 km z mirnovodaškim kajakom je bil
četrti. Na enkrat daljši progi v juliju je bil tretji skupno,
med veterani pa je zmagal. Na tekmi med Kostanjevico
na Krki in Čatežem je bil v divjevodaškem kajaku
peti skupno, med veterani pa je bil tretji, od njega
sta bila boljša le hrvaška kajakaša. Na mednarodnem
maratonu na Ljubljanici med Vrhniko in Ljubljano
v dolžini 23 km je bil med veterani peti. Udeležil
se je tudi odprtega državnega prvenstva Hrvaške
v Zagrebu, kjer je med veterani zaostal samo za
najhujšima hrvaškima tekmecema. Ekipno vožnjo na
absolutnem državnem prvenstvu Hrvaške je ekipa ŠD
Kondor zaključila na tretjem mestu. Konec novembra
se je Jože udeležil še državnega prvenstva Slovenije v
morskem kajaku in med veterani osvojil tretje mesto.

Zadnji majski konec tedna je bil na Godešiču prvi del
velikega mednarodnega nogometnega turnirja Jana
Oblaka – za nogometaše, mlajše od 13 let – ki se je
nadaljeval teden kasneje v Puštalu.
Polovica vseh tekem, vključno s finalnimi boji z več
kot 500 nogometaši, se je zadnji vikend maja igrala na
Godešiču. Veliko število nogometašev in gledalcev je
bilo za naše igrišče kar velik zalogaj predvsem s stališča
prometne ureditve in parkirišč. Ob tej priložnosti bi
se zahvalil Tonetu Bernardu in Vinku Avguštinu, ki
sta velikodušno odstopila travnik, na katerega smo
lahko usmerili udeležence.

Parkirišče za turnir Jan Oblak.

Zelo smo veseli, da se krožek z mladimi nogometaši
in nogometašicami v POŠ Reteče nadaljuje. Vodi
ga Tadej Avguštin, vadba je organizirana dvakrat
tedensko, po novem letu pa bodo enkrat tedensko
Dan po tekmi oženjeni : ledik, na kateri so bili v letos vadili še v dvorani na Godešiču. Krožka se udeležuje
prepričljivo boljši mlajši nogometaši, smo pripravili skoraj 20 nadobudnih nogometašev.
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Investicijska dela
nogometnem parku

Turnir na Godešiču je obiskal tudi Jan Oblak.

Po eksperimentu skupne ekipe s ŠD Polet smo v
pretekli sezoni znova krenili na lastno pot članske
ekipe. Igralce je vodil Tadej Avguštin kot trener,
obenem pa je tudi igral. Ob solidni pomladanski
sezoni so na koncu zasedli 8. mesto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

KLUB
ŠT Z N P GR
TČ
Žiri
10 9 1 0 42:5
28
Zarica Kranj B
10 6 1 3 20:12
19
Visoko
10 5 3 2 25:8
18
Škofja Loka
10 5 2 3 21:13
17
Britof
10 4 3 3 28:23
15
Niko Železniki
10 5 0 5 16:20
15
Naklo
11 4 2 5 19:23
14
JuRentA Bitnje
10 4 1 5 16:17
13
Preddvor
10 4 0 6 20:34
12
Kondor Godešič 10 4 0 6 20:35
12
Royal Sport DLN 11 4 0 7 15:34
12
Velesovo
10 3 1 6 7:14
10
Polet
10 1 2 7 12:23
5

Lestvica članske gorenjske nogometne lige po 11. krogu
4. 11. 2017

V jesensko sezono so vstopili z nekaterimi okrepitvami,
najpomembnejšo pa je predstavljal domačin Žan
Krajnik, ki se je v jesenskem delu izkazal s kar 12
zadetki. Ekipa je začela zelo dobro, saj se je v prvem
delu držala v zgornjem delu lestvice, proti koncu
sezone pa je popustila in na Visokem doživela tudi
najhujši poraz z 9 : 0.

v

športnem

Naprej bi opozoril na neljubi dogodek, ki se nam je na
igrišču zgodil v noči na 15. 2. 2017. Neznani storilec
je veselo nabiral kilometre po nogometnem igrišču in
povzročil kar nekaj škode. En del igrišča je bil na srečo
zamrznjen, zato tam velike škode ni bilo, na severnem
delu pa se je led že odtalil in tako je storilec z avtom
povzročil kar nekaj škode. Po sledeh sklepamo tudi,
da se je na enem delu celo vkopal in je potreboval
pomoč drugega vozila. Na srečo je travna ruša dokaj
dobro prenesla vandalizem, in čeprav je bilo treba
nasuti nekaj dodatne prsti, smo lahko prve tekme že
odigrali na igrišču.

Posledice vožnje po igrišču.

V zadnjih šestih 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 2017
je bilo teh investicij nekaj manj, smo pa še vedno kar
veliko investirali v športni park.
Po koncu sezone smo na severozahodnem delu igrišča
naredili ponikovalnico, saj je tam zastajala voda, ki je
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uničevala travno rušo. Gradbena dela, ki jih je izvedel Plan investicij in vzdrževanj za leto 2018:
Topos Hotavlje, so bila ovrednotena na 1.500 evrov,
100 m2 travne ruše pa je položilo podjetje Travna • globinsko zračenje, nasutje pribl. 24 t moravške
ruša Gregorc z Brnika. Del vrednosti gradbenih del
mivke in dosejanje trave (pribl. 200 kg semena) –
je podjetje Topos sponzoriralo v okviru prireditve
3.000 evrov;
Kondorjev let.
• izdelava strehe na tribunah – nabava materiala
pribl. 500 evrov;
Ker se dnevno soočamo s prometnimi zamaški ob • obnova dveh golov 2 × 5 m (Ključavničarstvo
igrišču, smo delno odkupili del gozda od ge. Matilde
Marčeta) in nakup dveh novih mrež –
Kavčič, dokončno pa bomo problem odpravili v
pribl. 200 evrov;
prvi polovici leta 2018, ko bomo na tem delu uredili • dokončanje nakupa gozda ob igrišču z umetno
dodatno parkirišče. Prometno ureditev bomo
travo (pribl. 700 m2) in preureditev v parkirišča,
izboljšali še z opozorilnimi tablami.
s čimer rešimo prometne zamaške ob tekmah in
treningih – pribl. 800 evrov;
Do zdaj smo kremenčev pesek nasuli kar na • redno vzdrževanje garderob (obnova tal v
parkirišče. Ker so pri nalaganju peska na stroj za
garderobah, vzdrževanje pohištva, table za
posipanje zajemali tudi večje skale, ki smo jih potem
navodila za uporabo) – ocenjeno na 1.000 evrov;
morali pobirati po igrišču, smo naredili ploščo za • table za prometni režim in parkiranje ob cesti
kremenčev pesek. Odpadne betonske stene smo dobili
mimo igrišča – 400 evrov;
brezplačno na ZAG Ljubljana, prevoz in postavljanje • preprečitev puščanja pri polnjenju cistern v
pa je doniralo podjetje Marčeta iz Reteč. Ocenjena
garderobah – pribl. 200 evrov;
vrednost je 3.000 evrov.
• postavitev ograje med igriščem in cesto – prvi del,
ocenjeni strošek 6.000 evrov;
Glavni del sredstev smo namenili za izboljšanje travne • obnova asfaltne površine na igrišču pri bifeju
površine. Na igrišče smo raztrosili 25 t kremenčevega
– 850 m2 × 40 evrov/m2 = 34.000 evrov (želja za
peska, igrišče globinsko prezračili in dosejali 200
prihodnja leta).
kg travnega semena. Celoten strošek je bil skupaj z
novo travno rušo dobrih 4.000 evrov. Poleg tega smo Ocenjene investicije za leto 2018 so 12.100 evrov (brez
globinsko prezračili tudi igrišče z umetno travo in obnove igrišča pri bifeju). Iz plana preteklega leta
dodali 3 t gumijevega granulata. Dela so bila vredna pa prenašamo ureditev dveh dodatnih garderob na
2.500 evrov.
podstrešju garderobnega objekta. Načrte že imamo, le
finance za izvedbo si še moramo zagotoviti.
Dosedanja toplotna črpalka za ogrevanje tople vode
je prenehala delovati pri temperaturah, nižjih od Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem članom
10 °C, zato smo jo zamenjali z novejšo, ki deluje do ŠD Kondor Godešič za udarniško pomoč pri vseh
–5 °C. Dobavo, priklop in delno obnovo kotlovnice je akcijah na nogometnem igrišču. Brez približno 100
izvedel Jani Rep. Strošek dobave črpalke in del je bil udarniških ur nam tega dela ne bi uspelo opraviti, saj
1.700 evrov.
ga preprosto ne bi mogli sfinancirati.
Da je travna zelenica primerna za igranje, je
potrebnega veliko dela. Letos je bila pokošena 40-krat,
20-krat smo morali označiti igrišče, 35-krat pa smo
čistili tudi garderobe.

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

Skupni stroški investicijskega vzdrževanja za leto 2016
znašajo več kot 16.000 evrov.

Srečno in športno novo leto 2018.
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Za nami je petdeset let uradnega delovanja športa
na Godešiču
To obdobje nam je prineslo veliko veselja in uspehov Dobro je oživela tudi rekreacija – odkar imamo v
v društvu, v katerem je prav v letu 1967 svoje uradno dvorani novo ogrevanje, nas bo manj zeblo, za kar
delovanje začel namiznoteniški klub, zdaj sekcija. se zahvaljujemo Krajevni skupnosti Godešič in
predsedniku Športnega društva Kondor, dr. Jožetu
Seveda moram ob tem omeniti težave z registracijo Hafnerju.
imena Kondor: del elitne nemške vojske se je namreč
med drugo svetovno vojno imenoval Kondor, a se Naj omenim, da stroške tekmovanj in opreme
nam je vseeno uspelo registrirati s tem imenom. pokrijemo sami, nekaj sredstev od članarine pa
prispevamo tudi za ogrevanje.
O lepih uspehih in seveda tudi padcih sem že
večkrat pisal. Po moji oceni pa nam je bilo v prvih Naj se ob koncu tega pisanja zahvalim vsem
nekaj desetletjih v veliko zadovoljstvo predvsem sponzorjem, članom in prijateljem, ki so nas vsa ta leta
prijateljstvo, ki smo ga gojili med seboj, kar je po podpirali pri delu – tako ob uspehih kot tudi padcih.
vseh teh desetletjih največ veljalo. Prepričan sem,
da bodo tudi v prihodnje povezovalno vlogo imeli V naših srcih pa bodo za vedno ostali tudi prezgodaj
le pristni in pošteni odnosi med člani ali kot pravi umrli člani, ki so s svojim delom pomagali graditi
naš pevec Šifrer: »Za prijatelje si je treba čas vzet.« uspešno športno dejavnost na Godešiču.
Sam začetek delovanja društva je slonel na lastni Vsem članom, prijateljem in krajanom ob božičnih
iniciativi in samofinanciranju. Namreč, tudi prvi praznikih in v novem letu želim predvsem zdravja in
žig smo izdelali sami, in sicer Peter Bertoncelj, osebne sreče.
Janez Križaj (Kržejčk) in pisec tega prispevka.
Janez Starman,
Prvi blagajnik je bil Peter Bertoncelj, tajnik
vodja sekcije
Janez Križaj, predsednik pa Janez Starman. V
naslednjih letih smo dopolnjevali svojo dejavnost.
Leta 1968 smo ustanovili nogometni klub,
naslednja leta pa še strelsko in sankaško sekcijo
in takrat trim tekaško sekcijo po suhem in snegu.
Visoki jubilej smo člani namiznoteniške sekcije
obeležili z organizacijo turnirja, na katerem je naša
prva ekipa zmagala. V namiznoteniški sekciji smo z
rezultati sezone 2016/2017 zadovoljni. V gorenjski
ligi smo ob koncu sezone ostali v prvi gorenjski
ligi, v občinski ligi Škofje Loke pa smo bili četrti.
Sezono 2017/2018 smo tako začeli s tekmovanjem v
prvi gorenjski ligi, kjer je vodenje ekipe prevzel Jure
Kalan, in v občinski ligi Škofje Loke.
Jure Kalan vodi tudi delo z mladimi (začetni
tečaj), tako da še vedno obstaja upanje za
nadaljnje
delo
namiznoteniške
sekcije.
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ŠD KONDOR praznuje 50-letnico
Kako hitro čas beži, se zavedamo šele ob praznovanjih
okroglih obletnic. Ko sem se kot mlad »mulc« vključil
v športno društvo KONDOR, je le-to štelo šest, morda
sedem let. Letos pa obeležujemo njegovo 50-letnico.

gojili v svojem športnem društvu: judu, kajakaštvu,
dviganju uteži, teku na smučeh, plavanju, košarki.
Velika večina dobrih športnikov pa je prve korake
naredila prav znotraj našega športnega društva.

Nismo pa samo tekmovali. Rekreacijsko smo se člani
društva ukvarjali s planinarjenjem, kolesarstvom in
triatlonom, kjer smo bili še posebej uspešni, saj smo
bili skoraj desetletje najuspešnejše športno društvo na
triatlonu jeklenih v Bohinju. Skoraj v vsaki starostni
disciplini smo si prislužili kakšen pokal. Zato je
legendarni »Korl« na eni od podelitvi medalj dejal, da
je podelitev zaradi večnega pojavljanja imena Športno
Nogomet smo igrali na skoraj peščenem igrišču na društvo Kondor Godešič že kar malo monotona.
Produ. Bilo je tako majhno, da je žogo že desetletni
fantič brcnil z enega konca na drugega. Sedanji Najdaljše obdobje pa je zaznamoval tek in pohod na
nogometni center je eden boljših na Gorenjskem. Osolnik, s katerim smo začeli leta 1992 in ga izvedli
Ponašamo se z lepim travnatim igriščem s tribuno, ki 25-krat – od tega kar 18-krat za pokal Slovenije v
ga dopolnjuje še osvetljeno igrišče z umetno travo.
gorskih tekih. Na tej prireditvi smo vsi člani društva
sodelovali tako ali drugače. Tretja nedelja v maju je
Podobo športnih objektov kazi le asfaltno igrišče ob bila rezervirana za tek in pohod na Osolnik.
bifeju, katerega obnovitev načrtujemo v naslednjih
letih.
Sedanjost in prihodnost ponujata nove izzive. Šport
ima konkurenco v sodobnih medijih, mladi so vedno
Trud zanesenjakov različnih generacij, ki so svoje več za različnimi zasloni in vedno manj na igriščih.
napore vlagali v razvoj športa na Godešiču, je bil torej Povečati njihovo prisotnost pri različnih športnih
zelo uspešen.
aktivnostih je zdaj naša prioritetna naloga. Naša
infrastruktura je dobra, le voljo moramo zbrati in
Mladi so v šestdesetih letih prejšnjega stoletja hrepeneli mlade navdušiti z zanimivimi vsebinami.
po druženju, združenem še s telesno aktivnostjo. Ker
pogojev na vasi za športno udejstvovanje niso imeli,
so mladi fantje z Janezom Starmanom kot prvim
predsednikom Športnega društva Kondor začeli
urejati jaso na Produ, da so lahko igrali nogomet. S
tekmovalnimi ambicijami so bile zahteve večje in večje,
zato se je tudi nogometno igrišče večalo in večalo ter
postalo eno od središč nogometa v škofjeloški občini.
Hkrati se je razvijal tudi namizni tenis – pogoji zanj
so se drastično izboljšali z izgradnjo nove in večje
dvorane leta 1986.
Spominjam se, da smo namizni tenis igrali v majhni
dvorani z eno namiznoteniško mizo ob »kiperbušu«,
ki je dajal premalo toplote, in ob slabi osvetlitvi mize.
Več je igral tisti, ki je bil boljši v »lauferici«. Danes
igramo v veliki dvorani, v kateri lahko postavimo štiri
mize, in imamo primerno temperaturo in svetlobo
celo za televizijski prenos.

Godešič je v vseh teh letih veljal za športno vas, morda
celo najbolj športno vas v Sloveniji. Šport je bil vedno
najbolj viden del življenja Godešanov. Osvajali smo
tako državne naslove kot tudi evropske. Uspešni smo Okrogla miza na slavnostni seji ob 5o-letnici Kondorja.
bili tudi v različnih drugih panogah, ki jih nismo
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Ob praznovanju jubileja smo pripravili tudi več
prireditev, ki so obeleževale okroglo obletnico. Že
konec marca smo priredili namiznoteniški turnir
škofjeloških ekip, maja smo imeli slavnostno sejo z
okroglo mizo, v septembru pa smo pripravili prireditev
Kondorjev let, ki je zajemala tek po Godeških lokah,
Kondorjev let za najmlajše in tek z ovirami za ekipe.
Dan smo zaključili s koncertom štirih glasbenih
skupin. O vseh dogodkih smo pripravili ločene
prispevke.

društva KONDOR (tj. ustanoviteljem, podpornikom,
gonilnim silam različnih dejavnosti) in vodenju
financ, vsem prisotnim ob številnih udarniških akcijah
in prireditvah in ne nazadnje vsem športnikom, ki ste
ime našega društva ponesli po naši domovini in izven
nje.

Ob visokem jubileju bi se zahvalil vsem, ki ste na
kakršen koli način pripomogli k razvoju športnega

dr. Jože Hafner

V preteklih 50 letih smo spisali veliko lepih športnih
zgodb in trudimo se, da bodo še lepše napisane tudi v
prihodnjih letih.

Nagrajenci ob 50-letnici ŠD Kondor Godešič
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Janez Starman, ustanovitelj ŠD KONDOR in 30 let
predsednik
Janez Križaj - Kržejčk, ustanovitelj ŠD KONDOR,
igralec namiznega tenisa, nogometaš in sponzor
akademski slikar Franc Novinc, avtor znaka in
imena ŠD KONDOR, nogometaš
Domen Križaj, nekdanji predsednik ŠD KONDOR,
glavni oblikovalec, nogometaš, dolgoletni sponzor
Marko Hafner, tekač, eden od pobudnikov teka
na Osolnik, povezovalec na teku na Osolniku,
sponzor
Marko Čarman, nekdanji nogometaš in igralec
namiznega tenisa, trener, skrbnik športnega parka
Ida Bizjak, vodja financ, ena od organizatork teka
na Osolnik
Janez Krek, eden prvih kolesarjev na Godešiču,
eden od pobudnikov in organizatorjev teka na
Osolnik, nekdanji nogometaš in trener
Tomaž Krajnik, nekdanji nogometaš, igralec
namiznega tenisa, trener, sponzor, sodelavec pri
širitvi športnega parka
dr. Jože Hafner, vsestranski športnik, dolgoletni
glavni organizator teka na Osolnik in predsednik
ŠD Kondor v času intenzivne širitve športnega
parka na Produ
Starman, d. o. o., dolgoletni sponzor ŠD KONDOR
in teka na Osolnik
Foto Bobnar, dolgoletni sponzor ŠD KONDOR in
teka na Osolnik
Mesarija Štajnbirt – Matjaž Miklavič, podpornik

•
•
•

ŠD Kondor
Zavod za šport, Škofja Loka, za razumevanje naših
planov pri investicijah in financiranje dejavnosti
ŠD KONDOR
Igor Draksler, nekdanji župan, razumevajoč pri
izvajanju naših načrtov glede športnega parka na
Produ
Tesarstvo Kaltak, d. o. o., podpornik nogometa in
sponzor teka na Osolnik

Nagrajenci ob 50-letnici ŠD Kondor Godešič.
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Kondorjev let navdušil udeležence
Športno društvo Kondor je ob pomoči številnih
prostovoljcev in krajanov uspešno izpeljal prvi
Kondorjev let, ki je bil vrhunec praznovanja
petdesete obletnice društva
Tek, naravne prepreke, spretnost, adrenalin, zabava ...
Vse to in še več je združeval prvi Kondorjev let, ki
je 2. septembra potekal ob praznovanju 50-letnice
Športnega društva Kondor Godešič. To je bila
celodnevna prireditev. Začela se je dopoldne s tekom
v naravi, na katerem sta bila v absolutni konkurenci
najhitrejša domačina Uroš Bertoncelj in Mojca
Avguštin. Sledil je otroški Kondorjev let, vrhunec
pa je bil Kondorjev let (tek z večinoma naravnimi
preprekami). Na njem je nastopilo trideset ekip, vsaka
je imela pet članov. Kondorjev let je bil tekmovalne
narave, na koncu pa so bile po času in seštevku vseh
točk najboljše tri ekipe: Vikrčan, Stare kajle in Leteči
medvedki.

še same sebe smo presenetile. Ovire so nam bile všeč,
meni osebno še najbolj tiste, povezane z vodo. Najtežja
prepreka pa je bila plezanje po vrvi. Na vrhu je bil
zvonec in ni nam uspelo pozvoniti nanj. Prihodnje
leto še pridemo.«
Ivo Leskovšek
»Na Godešiču sem že tekmoval, ko je bil organiziran
tek na Osolnik, tokrat pa sem se odločil priti na
tek z ovirami. Prijavil sem se kot posameznik in
organizatorji so nas zbrali v ekipo, s katero smo bili
zelo složni. Bilo je odlično. Ovire so ravno pravšnje,
prav tako tudi razdalja. Spust po drči je bil fantastičen.
Priporočam vsakemu. Tudi organizacija je bila dobra.
Še bom prišel.«
Rok Dolenec
»To je fantastična prireditev. Bilo je naporno, a
zabavno. Prvič sem bil na takšnem teku z ovirami.
Izjemno. Naravne ovire, voda … To je bila enkratna
izkušnja. Bili smo tudi dobra ekipa.«
Leja Bevk
»Odlično je bilo. Celotna trasa je bila najboljša,
najbolj všeč pa mi je bilo na koncu, na Kondorjevem
letu. Bila sem že na podobnih preizkušnjah, kot je bila
danes, a tale na Godešiču je čista zmaga na celi črti.
Kljub temu da je tovrstnih tekmovanj že precej, je ta
nekaj posebnega, je drugačna. Res ni le premagovanje
preprek, je nekaj več. Tudi organizacija je bila
vrhunska. Pridemo spet prihodnje leto. Zagotovo.«

Maša Kušar
»Meni se je zdelo zabavno, zaradi tega smo
Zmagovalna ekipa Kondorjevega leta Vikrčan.
tudi prišli. Najboljša ovira je bila drča. Se vržeš
Izjave udeležencev:
in greš daleč navzdol. Adrenalinsko. Užitek.
Matic Plaznik, tudi član zmagovalne ekipe: »Naša ekipa Prireditev me je pozitivno presenetila. Vse pohvale
je bila sestavljena iz gorskih tekačev in nogometašev. organizatorjem, da jim je uspelo narediti nekaj
To je bila odlična avanturistična izkušnja. Vse prepreke takšnega. Sicer smo najprej mislili priti samo na
so bile zanimive – od plezanja do brodenja po vodi večerni koncert, potem pa smo se odločili, da se
do drče, ki je najbolj navdušila, in Kondorjevega leta, udeležimo še teka z ovirami.«
torej spusta po jeklenici. Zanimivo je bilo združiti tek,
naloge, ovire ... Zagotovo še pridemo.«
V ekipi Stare kajle, ki je bila sestavljena iz izkušenih
domačinov, je bil tudi Jože Hafner, predsednik ŠD
Daša Hafner
Kondor Godešič, ki je nekaj besed namenil tako progi
»Nam je bilo super. V ekipi smo bila sama dekleta in kot sami organizaciji prireditve: »Proga je bila super. To
28
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dvakrat peljal čez reko Soro, izpustimo. Pa prihodnjič.
V to prireditev je bilo vloženega veliko truda.
Organizacijska ekipa je bila zelo aktivna. Pripravljali
smo se pol leta. Upamo, da bo tudi na podlagi pohval,
ki smo jih deležni s strani udeležencev, teh prihodnje
leto še veliko več. Športno društvo Kondor Godešič
gre tudi z novimi prireditvami v naslednjih petdeset
let.« Udeleženci so bili nad progo in preprekami zelo
navdušeni. Idejni oče proge Kondorjevega leta je
Brane T. Červek, domačin, znani inštruktor preživetja
v naravi, ki je skupaj s Simonom Starmanom opravil
veliko delo. »Proga je bila postavljena zelo dinamično,
Ekipa stare kajle.
zelo odprto. Večina ovir je bila naravnih in verjamem,
da je bilo to tekmovalcem zelo všeč, ker je nekaj
je bila odlična izkušnja, ki jo priporočam tudi drugim.
drugačnega. Poleg tega, da je proga s preprekami
Je nekaj drugega kot običajen tek. Ovire so fantastične,
zahtevala skupinsko delo, je bilo to tudi vrnitev ljudi
boljših naravnih ovir ne bi mogli izbrati. Škoda le,
nazaj v naravo. Narava je naš dom. Pomembno je, da
da nam je vreme nekoliko prekrižalo načrte in smo
se ljudje začnejo zavedati, kako pomembna je narava,
se zaradi varnosti odločili, da del, ki bi tekmovalce
kako pomembni smo tudi mi v njej. Kondorjev let je
nadaljevanje tradicije športnih prireditev na Godešiču.
Verjamem, da je bila prireditev odlično izpeljana, da
so bili tekmovalci zadovoljni in da se bodo vračali.
Tudi jaz sem zadovoljen,« je dejal Červek.
Prireditev je imela tudi dobrodelno noto. En evro od
prijavnine so namenili Centru za Downov sindrom
Kranj.
Znan je tudi že datum drugega Kondorjevega leta. Ta
bo 9. junija 2018.
Maja Bertoncelj

Ovire na Kondorjevem letu so bile naporne.

STE PRIPRAVLJENI NA NOVO POGLAVJE?
GODEŠIČ, 9. 6. 2018

2. KONDORJEV LET
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Narava - domača zeliščna lekarna
Moje zanimanje za rastline in njihovo zdravilno moč
se je začelo, ko sem hotela izvedeti, kaj so to eterična
olja, za kaj in kako se uporabljajo in na kakšen način
se pridobivajo. Ob spoznanju, da moram začeti na
začetku, sem počasi ugotovila, kaj vse nam narava
ponuja, mi pa smo pozabili nanjo. Iskala sem zapise,
spoznavala zdravilna zelišča in njihovo zdravilno
moč. Najbolj me privlači njihova vsestranska uporaba
pri različnih zdravstvenih nadlogah, ki nas pestijo.
Za zdravje niso koristni samo čaji, rastline lahko
uporabljamo pripravljene kot mazila, tinkture,
obkladke, kopeli, izvlečke, poparke, praške, pripravke
z vinom, kisom, medom in oljem, sirupe, sokove in
sopare. Recepti patra Simona Ašiča še danes veljajo za
učinkovite.

očistijo in poživijo organizem – od tod tudi njegovo
latinsko ime. Nabirajmo ga le, če ga dobro poznamo.
Nobena druga rastlina nima tako izrazitega vonja kot
ravno čemaž. List preprosto zmečkamo na dlani –
njegov vonj je namreč lahko vodilo za nabiranje. Je
trajna zelika, ki zraste 25 cm visoko, ima podolgovato,
z belo prozorno kožico ovito čebulico. Lista sta ploska
in suličasta, cvetovi beli zvezdasti. Čemaž lahko
zasadimo tudi v senčne predele vrta.

Čemaž ima največ zdravilnih učinkovin, ko je svež, zato
ga ne zamrzujmo in sušimo, saj s tem izgubi vse svoje
vrednosti. Za kasnejšo uporabo ga lahko shranimo v
olju s soljo ali pripravimo tinkturo. Uporabni so listi
pred cvetenjem, ki jih lahko nabiramo od zgodnje
pomladi do konca maja. Če imate občutljiv želodec,
Hildegard von Bingen je že v 19. stoletju dejala: liste sesekljajte in jih namočite za 2–3 ure v mleko, ki
»Zdravite se z rastlinami, ki rastejo okoli vašega ga pijete po požirkih. Uživamo lahko cvetne popke
doma, kajti prišle so k vam, da vam pomagajo.« Pri in cvetove ter čebulice – uporabna je cela rastlina.
nas je bilo znanje o zeliščarstvu po vojni zatrto. Mladi Duh po česnu in čemažu preženemo z žvečenjem
revolucionarji, ki so postavljali nov svet, so dejali: »Vse peteršiljevih listov.
staro je zanič, pustite tisto, kar so vas učili menihi.« Na
srečo so se pred nekaj leti razmere začele izboljševati. Za kaj se uporablja čemaž?
Ljudje so se spet začeli ukvarjati z zeliščarstvom, zato • izboljša splošno počutje in prežene spomladansko
se mi zdi prav, da v času, ko je naravno in ekološko
utrujenost
spet postalo vrednota, svoje znanje širim naprej, saj je • znižuje krvni tlak
le tisto znanje, ki ga delimo, nekaj vredno.
• poživlja in stimulira raven energije
• sprošča mišice
Pravilo, ki ga moramo dosledno upoštevati pri • odvaja odvečno vodo iz telesa
nabiranju: ne delajmo škode in nikoli ne potrgajmo • preganja gliste
vseh zdravilnih rastlin. Pustimo jih, da ohranimo vrsto • znižuje vročino
in rastišče. Prihranimo jih tudi za nekoga, ki pride za • čisti kri, črevesje in želodec, dihala, kožo, ledvice
nami in prav tako potrebuje zdravilne učinke rastlin.
in mehur
Ne nabirajmo zaščitenih rastlin, saj je v naravi nešteto • zvišuje odpornost proti infekcijam
drugih, s katerimi jih lahko nadomestimo. Slovenija • preprečuje notranje krvavitve
je znana po izredni pestrosti rastlinskega bogastva. • dobro se obnese za izpiranje pri belem toku
Zdravilne rastline uspevajo na mnogih površinah • je dimnikar za žile
– v strmem visokogorju, nižjih gozdovih, sončnih
travnikih – povsod so. Tudi Prod na Godešiču nam Kako pripravimo čemaževo tinkturo?
ponuja veliko zdravilnih zelišč, zato sem se namenila, Narežemo 20 g svežega zelišča, ga damo v steklenico
da vam jih nekaj predstavim.
in zalijemo z domačim 60–70-odstotnim žganjem.
Steklenico zapremo in pustimo na sobni temperaturi
tri tedne. Večkrat na dan pretresemo. Po treh tednih
Čemaž – Allium ursinum
Je sorodnik in upravičen nadomestek česna. V naravi zmes precedimo skozi krpo in tinkturo shranimo
ga zelo ljubijo medvedi, ki si po zimskem spanju z njim v temnih steklenicah v hladen in temen prostor.
Jemljemo 10 kapljic zjutraj in zvečer v 1 dcl vode. Po
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Mariji Treben naj bi tinktura pripomogla k odličnemu
spominu, preprečevala poapnenje žil in odpravljala
številne druge težave. Pripravimo lahko tudi čemaževo
vino, ki ga v kulinariki lahko uporabljamo na sto in en
način. Ponujam vam dva namiga.

•
•

pospešuje izločanje seča
zdravi hemoroide

Čaj pri pljučnici
Naredimo mešanico iz enakih količin pljučnika,
jetičnika, lapuha in trpotca ter pripravimo poparek, ki
Čemaž z orehi
naj stoji pet do sedem minut. Pijemo dva- do trikrat
Čemaževe liste drobno nasekljamo, dodamo olivno dnevno po eno skodelico toplega čaja. Pljučnik je
olje, zmleta orehova jedrca in solimo po okusu. Vse zeliščna roža, ki je ne smemo predozirati, zato ga je
skupaj dobro premešamo, da dobimo gladek namaz. priporočljivo uživati največ tri tedne, nato je potreben
Ponudimo ga na rezini črnega domačega kruha.
premor.
Čemaževi popki v kisu
Naberemo še neodprte čemaževe popke. Očiščene Zelišče, ki se lahko uporablja zelo vsestransko in na
zložimo v kozarček in zalijemo z zavretim osoljenim različne načine, je rman.
kisom, ki smo ga pripravili v razmerju 1 : 4 (en del
kisa, štirje deli vode). Dobro zapremo in zavijemo v Rman – Achillea millefolium
odejo, da se počasi ohladi. Namesto kisa za vlaganje Rman je trajnica, ki zraste do 50 cm visoko. Skoraj
lahko vzamemo močan domač jabolčni kis, ki ga le po spotaknemo se obenj, ko se sprehajamo ob poteh.
potrebi redčimo z vodo.
Je roža z žilavim steblom, ki jo težko utrgamo tako
mimogrede. Njegovi cvetovi so beli do rahlo rožnati,
Druga rastlina, ki je zelo razširjena na Produ, je cveti od junija do avgusta. Nabiramo vrhnji del cvetoče
pljučnik.
rastline ali samo cvetove, ki jih na hitro posušimo v
senčnem in zračnem prostoru. Za nabiranje vedno
Pljučnik – Pulmonaria officinalis
uporabljamo škarje, da ne izpulimo rastline s korenino.
Pljučnik je cenila tudi sveta Hildegarda, ki je o njem
napisala: »Pljučnik je mrzel in po malem suh in za Za kaj se uporablja rman?
človeka nima posebne koristi. Toda človek, ki so se mu • pomirja
pljuča napihnila, tako da kašlja in le s težavo vdihava • čisti kri
zrak, naj skuha pljučnik v vinu in to često pije na tešče • ob bolečih in nerednih menstruacijah
in pozdravil se bo.«
• odpravlja slab apetit, krče v želodcu in črevesju
Pljučnik je roža z nadvse ljubkimi vijoličasto modrimi • pomaga ob zaprtju, zastoju vode v telesu
cvetovi in kosmatimi zelenimi listi, ki imajo bele pege • pomaga ob belem toku in krčih maternice
in spominjajo na pljučne mehurčke.
• uporaben je ob napenjanju, gastritisu, zgagi
Nabiramo celotno rastlino, liste in cvetove v času
cvetenja. V šopih jo obesimo na vrvico in posušimo Rman je tako vsestranski kot kamilica. Za čaj se
pri približno 40 °C. Čez leto nabiramo liste, ki so prav uporablja cela rastlina s steblom vred. Pripravimo
tako uporabni. Najbolj razširjena uporaba pljučnika poparek, ki ne sme biti premočan. Pri nahodu čaj
je pljučnikov čaj ali pljučnikov prah, ki ga pomešamo uporabljamo kot inhalacijo, pri zobobolu za grgranje,
z medom in toplim mlekom ter pijemo za krepitev pijemo ga, če imamo težave z želodcem in črevesjem,
pljuč.
ob notranjih krvavitvah in ženskih tegobah. Ob
rednem pitju izginejo glavoboli (migrenski), odpravlja
Za kaj se uporablja pljučnik?
vnetje živcev in notranji nemir. Rmanovo kopel
• močno vpliva na dihala
pripravimo, če imamo težave z jajčniki. V kakršni
• je izredno naravno pomagalo pri vseh pljučnih koli obliki deluje najbolje na ženski trebuh. Iz rmana
boleznih
si lahko pripravimo mazilo, ki se uporablja za rane,
• zdravi hripavost, vnetje grla
spremembe na koži, ob pokanju bradavic pri doječih
• blaži vnetje sluznice v želodcu in prebavilih, v materah, lajša težave, ki jih povzroča luskavica.
ustih in žrelu
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Mazilo
dve zvrhani prgišči zrezane zeli rmana
250 g kokosove masti
250 g hladno stiskanega olivnega olja
76 g čebeljega voska
Trdo maščobo segrejemo tako, kot bi pekli zrezke
(ne sme se žgati). Zel popražimo zelo na hitro, da
spusti sokove. Odstranimo z ognja in damo na hladno
prek noči. Zjutraj rahlo segrejemo, da se mast stopi,
dodamo olivno olje in precedimo skozi gazo, ponovno
malo segrejemo in dodamo čebelji vosek, da se stopi.
Prelijemo v pripravljene lončke. Delamo hitro, saj se
masa hitro hladi.
Še nekaj o destilaciji in hidrolatih.
Rman vsebuje številne učinkovine, med njimi eterično
olje. Z destilacijo rastline pridobimo eterično olje in
hidrolat. Hidrolat rmana deluje antibakterijsko, blago
antiseptično, dezinfekcijsko,
primeren je za občutljivo kožo, spodbuja obnavljanje
kože, pomaga proti gnojnim mozoljem in ogrcem.
V osnovi se priporoča uporaba hidrolatov, saj gre
za vodotopne učinkovine izbrane rastline. Eterično
olje praviloma dodamo takrat, ko želimo povečati
intenzivnost delovanja.
Pri vseh tretmajih, kjer uporabljamo hidrolate in
eterična olja, vplivamo blagodejno tudi že s samim
vdihavanjem aromatičnih snovi, ki gredo skozi naša
pljuča. Če se tega zavedamo, bomo pri izboljšanju
počutja dosegli še večje učinke.
V strokovni literaturi so – po izkušnjah znanih
uporabnikov – hidrolati poleg naravne kozmetike in
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aromaterapije uporabni tudi v prehrani, za celostno
zdravljenje, kot dodatek pijačam, za terapevtske kopeli,
boljše zdravje hišnih ljubljenčkov, čiščenje stanovanja,
nego rastlin, izdelavo naravnih mil ipd. Če so naravni
in sveži, jih lahko brez tveganja uporabljamo tako
zunanje kot notranje.
V vsakdanjem življenju hidrolate uporabljamo za:
• osvežitev prostora/zraka,
• kopanje, kopeli celega telesa,
• obloge, obkladke, komprese,
• nego obraza in telesa, dodatek h kremam za obraz
ali losjonom za telo,
• kopeli za noge in roke,
• nego las in lasišča,
• nego ustne votline,
• džakuzije, hot tub, masažne kadi,
• masažna olja,
• savne,
• tuširanje,
• sedeče kopeli,
• parne inhalacije in
• v izparilnikih in difuzorjih.
Moramo pa se zavedati, da je pri vseh resnih in
dolgotrajnih težavah potreben posvet pri zdravniku.
Ne pozabite, da je delovanje zelišč učinkovito, vendar
v primerjavi z zdravili mnogo počasnejše.
Še vedno velja stara resnica, da je bolje preprečevati
kot zdraviti, pri tem pa so zelišča bistvenega pomena.
Vse dobro in zdravo leto vam želim,
Brigita Čarman

