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Krajevna skupnost

Leto 2018 je jubilejno leto slovesnosti in spominov 
na končanje prve svetovne vojne. Na stoletnico ene 
največjih morij na svetu smo se spomnili tudi mi, 
Godešani. Judenburški upor je vodil namreč Godešan, 
Vincencov Anton Hafner. Poleti smo se mu ob 
spominski plošči in v Aleji znanih Ločanov poklonili 
z vso državno častjo. Na prireditvi v Škofji Loki nas 
je v prisotnosti častne čete slovenske vojske nagovoril 
tudi podpredsednik vlade, g. Koprivnik.

Sicer pa je leto v izteku zaznamovalo kar nekaj 
pomembnih dogodkov. 

Vojna v Siriji ne pojenja, v Jemnu zaradi napenjanja 
mišic arabskih držav umirajo otroci. Nepredvidljivi 
arabski svet se je na ogaben način znebil neodvisnega 
in kritičnega novinarja Kašodžija. Trump letos 
namesto s severnokorejskim Kimom napenja mišice s 
Putinom. Ukrajinska kriza se poglablja, Rusi s svojimi 
enostranskimi akcijami provocirajo Ukrajince in vrh 
vojaške zveze Nato. Na trenutke se mi ti dogodki 
zdijo podobni predvojnemu stanju leta 1914 in 1939. 
Nimam namena strašiti svojih sokrajanov, pa vendar 
se vsi še spomnimo državljanske vojne v Jugoslaviji, 
kjer smo v devetdesetih letih prejšnjega stoletja vohali 
smodnik in bili prepričani, da do spopadov ne bo 
prišlo. 
Begunska kriza še kar traja. Množice nesrečnikov še 
vedno pritiskajo na turške meje in sredozemska otoka 
Malto in Sicilijo.
V Evropski uniji naj bi bilo po gospodarski krizi vse 
lepo in prav, begunska kriza naj bi bila edina njena 
težava. Vendar se pred nami dogaja izstop Velike 
Britanije iz EU, Brexit je torej dejstvo. Kaj bo to 
pomenilo za Bruselj, ki se otepa teženj Kataloncev, 
Flamcev in Škotov po neodvisnosti?
V naši bližini, na Balkanu, je še vedno nemirno. Srbija 
in Kosovo si grozita s carinsko vojno. Neenotna Bosna 
in njeni nacionalistično in religiozno nastrojeni 
politiki izzivajo skrb vseh sosednjih držav.
Tudi naša politika se ne more pohvaliti s popolnim 
mirom na mejah. S Hrvaško še vedno nismo dokončno 
uredili meje.

Dogajanje v Sloveniji so zasenčile lokalne volitve 
konec novembra. Kar nekaj sprememb po državi je 
na županskih stolčkih. Med njimi tudi v naši občini, 
kjer je novi mandat ujel Tine Radinja. Protikandidatu 
Robertu Strahu je spodletelo za dobrih sto glasov. V 
občinskem svetu sta se utrdila Lista prijateljev Loke in 
SDS. Na tretje mesto pa se je povzpela Komunalno-
ekološka lista, ki zna biti jeziček na tehtnici odločanja 
v škofjeloškem občinskem svetu. Od nove sestave 

Nagovor podpredsednika vlade g. Koprivnika 
na slovesnosti ob 100-letnici judenburškega 
upora.

Slovesnost ob 100-letnici judenburškega upora.

Pregled dogodkov na Godešiču in novoletno voščilo 
2019
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Krajevna skupnost

občinske oblasti pričakujem, da bo predvsem občina 
služila ljudem in ne samo ljudje občini. 

Na našem, godeškem dvorišču je ravno tako prišlo 
do sprememb. Volili smo med desetimi kandidati in 
med nami so štirje novi krajevni svetniki. Naloge nas 
sedmih bodo, kot izgleda, podobne kot v zadnjih nekaj 
letih. Reševali bomo ekološka vprašanja in branili 
čisti zrak. V letu 2019 je obljubljeno, da začnemo z 
rekonstrukcijo glavne ceste skozi Godešič. Ob cesti 
bomo zgradili kolesarsko stezo in tudi nov pločnik iz 
smeri Klormana do Jekca. Malo manj smo navdušeni 
s prestavitvijo avtobusne postaje, ki naj bi bila 
locirana nasproti Gosarjev. Sicer pa postaja v smeri 
Loke ostaja na istem mestu. Navaditi se bomo morali 
tudi na semafor pred domom KS, ki bo prebivalcem 
Stare vasi omogočal varnejše vključevanje na glavno 
prometnico. Na Matajevcih bomo v letu 2019 
zamenjali obstoječe luči javne razsvetljave, hkrati pa 
bomo postavili tudi nekaj dodatnih svetilk, za katere 
je podzemska instalacija že pripravljena. Leto 2019 
naj bi nam prineslo tudi širokopasovni internet, ki naj 
bi ga naposled razpeljali skoraj po celem Godešiču. 
Če bomo s strani občine še vedno dobili namenska 
sredstva za investicije v naši KS, bomo morali takoj 
začeti z adaptacijo doma KS, saj pušča streha in tudi 
zidove moramo toplotno izolirati. Z dosedanjim 
županom in upravo smo se pogovarjali o povečanju 
parkirišča pred domom KS. Upam, da se bo to zgodilo 
že leta 2019.
Prenovljeni svet KS bo seveda prek leta opravljal 
poznane rutinske naloge in organiziral prireditve: 
spomladansko čiščenje, Večer na vasi, novoletni 
prireditvi za otroke in starostnike. 

Če se ozrem nazaj, nam je leto 2018 prineslo dobro in 
tudi skrbi.
Gradnja kanalizacije se je zaključila. Večina Godešanov 
ima zgrajene priključke. Seveda je tudi nekaj izjem, ki 
s strani občine nismo dobili pripravljenega priključka. 
Upam, da bosta novi župan in osvežena občinska 
uprava imela več posluha za to in da bosta dokončala 
svojo nalogo.
Še vedno nas skrbi skladišče in predelovalnica 
nevarnih odpadkov, tj. bližnja Ekologija. Novi 
občinski svet bo moral rešiti to vprašanje skupaj s KS 
Trata in KS Godešič. Verjamemo pa, da bo prišlo do 
revizije dovoljenj tudi s strani države.

V sredini leta 2018 je občina na petih lokacijah v bližini 
IOC Trata postavila pet merilnikov zraka, ki merijo 
trde delce PM10, PM2,5 in tudi ostale prašne delce. V 
avgustu smo popolnoma naključno začeli spremljati 
meritve in ugotovili, da so večkrat na teden v jutranjih 
urah presežene koncentracije dovoljenih delcev. Na 
to je še posebej opozarjal občinski svetnik Rolando 
Krajnik, ki je od občine zahteval tudi pojasnila 
in ukrepe. Odgovori občine so bili predvidljivi in 
neresni, češ da so delci PM v zraku sredi poletja zaradi 
prometa in dostave v bližnjo prodajalno kaminov. Še 
bolj za lase privlečena je bila teza predstavnice ARSO, 
da prah včasih prinese tudi iz Padske nižine. Po 
nekajkratnih izmerah prevelike koncentracije delcev 
v zraku in po dopisih ter člankih v medijih so nam 
na občini vendarle prisluhnili. V bližini doma KS 
imamo merilnike, ki naj bi poleg delcev PM merili 
tudi elemente in spojine, ki se vežejo na prah. Občina 
je namreč svojim občanom dolžna zagotoviti zdravo 
in čisto okolje, s tem pa tudi čist zrak.
Krajani Godešiča lahko meritve delcev PM 
spremljate na: https://api.iot.opt.si/www/
map/?user=57bee5ca6c93e32c5f61fed3

Kljub našemu nasprotovanju je občinski svet sprejel 
spremembo OPN-02 Filc, ki na severozahodnem 
delu Godešiča povečuje območje IOC Trata. Tako bo 
uničenega 4 ha kakovostnega gozda. Gozd v Dobravah 
je pomemben branik pred vetrovi, ki včasih z veliko 
hitrostjo pihajo po Sorškem polju. 

Zabeležka z merilnika delcev PM na 
Godešiču.
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Orkanski veter, ki je julija pihal skozi zahodni del 
Godešiča, je podrl nekaj dreves v vasi, popolno 
katastrofo pa so lastniki gozdov doživeli na Produ. 
Žal se je izkazalo, da je sečnja gozdov na Sorškem 
polju lahko velika nevarnost za ljudi in da vpliva na 
spremembo mikroklime.

Skupaj z župnikom Brankom Potočnikom in sosednjo 
KS Reteče-Gorenja vas poskušamo pridobiti občinska 
sredstva za širjenje farnega pokopališča v Retečah. 
Cerkev v Retečah ne sme biti več »mrliška vežica«, 
zato je treba zgraditi nov pokopališki objekt z vežico, 
poleg tega je že obstoječe pokopališče polno.

Tik pred decembrom nam je uspelo postaviti še nekaj 
luči javne razsvetljave v sami vasi in na poti k bifeju 
ŠD Kondor. V samem domu KS smo montirali dve 
reverzibilni klimi, ki pozimi ogrevata veliko dvorano. 
V kleti hišniškega stanovanja se izvaja toplotna 
izolacija, tako da bodo toplotne izgube manjše.

Zdaj je že tradicionalno, da za božič in novo leto 
okrasimo drevo pri vaški štirni. 
Seveda k lepemu prazničnemu vzdušju na Godešiču z 
okrasitvijo svojih domov dodate tudi sami.

Vsem krajanom želim srečno, zdravo in uspešno novo 
leto 2019.

Matjaž Krajnik,
predsednik KS Godešič med letoma 2010 in 2018

Posledice vetroloma.

Vetrolom na Produ.

Izid volitev v svet krajevne skupnosti
Rezultat volitev

Kandidat Št. 
Glasov

Odstotek 
glasov

1 Matjaž Krajnik 188 65.28%
2 Tomaž Karlin 179 62.15%
3 Marko Starman 148 51.39%
4 Maja Starman 142 49.31%
5 Simon Krajšek 138 47.92%
6 Jure Bizjak 138 47.92%
7 Pia Delalut 133 46.18%
8 Mateja Jugovic 122 42.36%
9 Katra Gruden 96 33.33%
10 Vlasta Dvoržak Krajšek 89 30.90%

Sestava novega sveta krajevne 
skupnosti Godešič

• Jure Bizjak, predsednik (jurebiz@gmail.com)
• Matjaž Krajnik, podpredsednik (m.krajnik@siol.net)
• Pia Delalut, sekretarka  (pia.delalut@gmail.com)
• Simon Krajšek, član  (krajsek1@siol.net)
• Tomaž Karlin, član  (tomaz.karlin@gmail.com)
• Maja Starman, članica (maja.prima@gmail.com)
• Marko Starman, član (marko.starman@gmail.com)

Krajevna skupnost
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Delo Komunalno-ekološke liste v letu 2018
Komunalno-ekološka lista, ki izhaja iz Iniciative za 
pravičen komunalni prispevek, je pred štirimi  leti 
prvič kandidirala na lokalnih volitvah za občinski 
svet. Za kandidaturo smo se odločili, saj se glas sliši 
le, če je zastopan v občinskem svetu. Že takrat smo z 
vašo pomočjo dosegli imeniten rezultat in dobili dva 
občinska svetnika. 

V letu 2018 se je naša lista organizirala na novo in 
okrepila svoje vrste z zelo sposobnimi ljudmi, ki imajo 
željo in voljo za delo, da se bo v naši občini nekaj 
spremenilo na bolje. To ste vi, Godešanke in Godešani 
ter tudi ostali občani Škofje Loke očitno prepoznali 
in nam namenili zelo veliko podporo. V občinskem 
svetu smo namreč dobili kar štiri predstavnike in na ta 
način postali tretja najmočnejša lista v občini. 

Ker so v naši občini nujne spremembe, sem se tudi 
sam odločil, da kandidiram za župana. Dobil sem 
skoraj  20  % vseh glasov, kar je v danih razmerah 
odličen rezultat. 

Vsem, ki ste nas podprli s podpisom na upravni enoti, 
in vsem, ki ste volili našo listo ter mene kot županskega 
kandidata, se iskreno zahvaljujemo. Obljubljamo, da 
vas ne bomo razočarali, saj se bomo še naprej borili za 
svoje programske cilje in budno spremljali delovanje 
občinske uprave in novega župana. 

Najbolj pereče vprašanje v naši občini je onesnaženost 
zraka

Občina Škofja Loka je že leta 2014 sprejela Program 
varovanja zraka v občini. V tem programu je bilo 
določeno, da se morajo v občini postaviti merilniki 
onesnaženosti zraka. Po več kot dveletnem opozarjanju 
občine na to zavezo so bili v začetku leta 2018 končno 
nameščeni merilniki, eden tudi na Godešiču. 
V avgustu smo skupaj s somišljeniki prav ta merilnik 
začeli podrobneje spremljati, saj smo večkrat zasledili, 
da so bile mejne vrednosti onesnaževal v zadnjih 48 
urah presežene. 3.  avgusta je bilo urno onesnaženje 
z delci PM10 najvišje, in sicer 569 qg/m3. To pomeni 
alarmantno preseženo dovoljeno mejo, ki je nekaj 
nad 100 qg/m3. Iz meritev kakovosti zraka, ki jih je 
mogoče spremljati tudi prek spletne strani Občine 

Škofja Loka, izhaja, da ima Godešič najbolj onesnažen 
zrak. 
Godešič je vasica s 640 prebivalci in ni mesto, ki bi 
imelo veliko prometa, predvsem ne ponoči in zgodaj 
zjutraj, ko so ravni onesnaženja največja. Prav tako ne 
leži v dolini, kakor npr. Zagorje in Trbovlje. Vendar 
ima kljub temu v določenih obdobjih izredno slab 
zrak. Godešič leži blizu industrijske cone Trata, zato 
na onesnaženje zraka vplivajo izpusti industrijskih 
obratov v zrak, smer vetrov in zračni tlak. Onesnaženja 
so občasna, vendar alarmantna in nepredvidljiva. Ne 
glede na suhoparne trditve, da dnevna povprečja niso 
bila presežena, je to za prebivalce Godešiča zelo slaba 
tolažba. Iz pridobljenih podatkov je mogoče ugotoviti, 
da je raven onesnaženja v povprečju najmanj  3–4-
krat večja kot na drugih merilnih mestih v občini. 
Ker je občinski svet na predlog župana pred kratkim 
še povečal industrijsko cono na Trati in jo še bolj 
približal Godešiču, lahko v prihodnosti pričakujemo 
še bolj onesnažen zrak na Godešiču, posledično pa 
tudi v Retečah in Gorenji vasi. 

Zato so opozorila, ki sta jih dajala Komunalno-
ekološka lista in  predsednik KS Godešič Matjaž 
Krajnik glede nujnosti zmanjševanja negativnih 
vplivov industrije na okolje, še kako na mestu. 

Tudi kasneje v avgustu in septembru smo večkrat 
opazili, da je bila stopnja onesnaženja z delci PM10 
na Godešiču prekoračena. Na vsa opozorila občini je 
ta našla krivca za povečano onesnaževanje v majhni 
trgovini, ki prodaja kamine in ploščice. Čezmerno 
onesnaženje naj bi po navedbah občine namreč 
povzročili tovornjaki, ki v to trgovino vozijo blago. 
Merilna postaja v Škofji Loki je v bližini avtobusne 
postaje, kjer je vedno veliko prometa, vendar je 
onesnaženje z delci PM10 nekajkrat manjše kot na 
Godešiču. Glede na grafe, ki kažejo, da se povečano 
onesnaževanje začne ponoči in običajno doseže 
vrh okoli šeste ure zjutraj, ko ta trgovina sploh še ni 
odprta, je popolnoma jasno, da navedbe občine niso 
resnične. Ko je bilo tudi občini jasno, da za čezmerno 
onesnaženje ni kriva majhna trgovina, so občinski 
uslužbenci samo suhoparno izjavili, da bodo šele po 
enem letu izvajanja meritev lahko dali konkretne 
odgovore. 

Krajevna skupnost
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Ukrepati pa je treba takoj. Dokument Masno in 
koncentracijsko onesnaževanje okolja v občini Škofja 
Loka v letu 2017 jasno govori, da je daleč največji 
onesnaževalec v občini podjetje Knauf Insulation. V 
letu 2017 je Knauf Insulation v zrak spustil 12,6 tone 
skupnega prahu, 6,3  tone ogljikovega monoksida 
(CO), 51,3  tone dušikovih oksidov (NOx), 169,1 
tone žveplovega dioksida (SO2), 20,5  tone skupnega 
organskega ogljika (TOC), 1,2 tone anorganske spojine 
klora (HCl), fluor in njegove spojine 0,9  tone, 8  ton 
fenola, 2,5  tone amonija in 3,7  tone formaldehida. 
Ti podatki lahko kažejo na to, da je za čezmerno 
onesnaževanje na Godešiču v največji meri kriv Knauf 
Insulation. 

Iz Poročila o kakovosti zraka v Sloveniji 2016, ARSO, 
izhaja, da so lahko povzročitelji delcev PM10 in PM2,5 
tudi t.  i. sekundarni vplivi oz. izpusti v zrak  SO2, 
NOx in hlapne organske spojine. Imenujemo jih 
predhodniki delcev. Pri reakcijah med SO2, NOx in 
NH3 pride do nastanka spojin, ki vsebujejo sulfat, 
nitrat in amonij in s kondenzacijo tvorijo delce, ki 
jih imenujemo sekundarni anorganski aerosoli. Pri 
oksidaciji nekaterih hlapnih organskih spojin nastajajo 
manj hlapne spojine, ki tvorijo sekundarne organske 
aerosole. Knauf Insulation je v letu 2017 v zrak poleg 
12 ton skupnega prahu spustil (emitiral) še 51 ton NOx 
in 169  ton SO2. Izsek iz Poročila o kakovosti zraka 
v Sloveniji 2016, ARSO, v povezavi z dokumentom 
Masno in koncentracijsko onesnaževanje okolja v 
občini Škofja Loka v letu 2017 tako postavlja na laž 
direktorja Knauf Insulation, ki trdi, da to podjetje ni 
krivec za čezmerno onesnaženje zraka na Godešiču in 
v drugih delih občine, v okolici IC Trata. 

Naj navedemo še komentar dr. Metode Dodič Fikfak, 
predstojnice Kliničnega inštituta za medicino dela, 
prometa in športa iz članka, objavljenega na spletnem 
portalu 24ur.com, ki ne potrebuje komentarja: »V 
nekem članku sem zasledila izjavo, da v vasi pri Škofji 
Loki ni hiše, kjer ne bi bilo raka. Izkazalo se je, da na 
tem območju neka tovarna spušča v zrak formaldehid, 
ki je po njihovih meritvah v dovoljenih mejah in v 
skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem.« Dr. 
Dodič Fikfak je dodala, da je to izjemno zaskrbljujoče, 
saj je formaldehid, ki je vmesni produkt pri zgorevanju 
metana in drugih ogljikovih spojin, izjemno nevarna 
snov. »Po IARC-klasifikaciji rakotvornih snovi, ki se je 

zdravniki v največji meri poslužujemo, je formaldehid 
v prvi skupini, zato zanj seveda ni varne meje. A v naši 
okoljski zakonodaji sploh ni opredeljen kot rakotvorna 
snov, kot tudi ne kremenčev pesek ali leseni prah,« je 
še izjavila dr. Metoda Dodič Fikfak.
Še izsek iz že omenjenega Poročila o kakovosti zraka 
2016, Arso:
»Epidemiološke študije kažejo, da imajo z vidika 
onesnaženosti zraka najbolj negativen vpliv na zdravje 
prav delci. Celo ravni pod sedanjimi zakonodajnimi 
mejnimi vrednostmi predstavljajo zdravstveno tveganje. 
Poročila Svetovne zdravstvene organizacije kažejo 
na to, da ne obstaja meja, pod katero ni pričakovati 
vpliva na zdravje. Do vpliva na zdravje prihaja zaradi 
vdihavanja delcev in posledičnega vdora v pljuča in 
krvni sistem, kar povzroča okvare respiratornega, 
kardiovaskularnega, imunskega in živčnega sistema. 
Manjši, kot so delci, bolj globoko lahko prodrejo v 
pljuča. Do vnetja ali poškodb tkiva prihaja tako zaradi 
kemijskih kot fizikalnih interakcij med delci in tkivom.«

Vsi zgoraj navedeni podatki so zelo zgovorni in 
zahtevajo ukrepanje. Zato bo Komunalno-ekološka 
lista tudi v prihodnje največ pozornosti posvečala 
področju ekologije, da bomo živeli v bolj čistem in 
zdravem okolju. 

Rolando Krajnik, 
Komunalno-ekološka lista

Krajevna skupnost
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Gasilci in Rdeči križ

Leto se je začelo z obiski občnih zborov ostalih 
gasilskih društev v občini in tudi z našim lastnim 
občnim zborom. Ker je po statutu staremu vodstvu 
potekel mandat, smo na občnem zboru izvolili novo 
vodstvo.

Čez celo leto smo imeli z operativno desetino redne 
vaje, na katerih smo obnavljali svoje gasilsko znanje in 
znanje iz prve pomoči. Pri večjih vajah smo sodelovali 
tudi s PGD Reteče - Gorenja vas. V začetku leta smo 
organizirali vajo »Temeljni postopki oživljanja«. Pri 
organizaciji so nam pomagali člani ekipe prve pomoči 
RKS – OZ Škofja Loka, za kar se jim lepo zahvaljujemo. 
V marcu smo se na povabilo PGD Reteče - Gorenja 
vas udeležili vaje »Vrvna tehnika«, na kateri smo se 
naučili osnov varovanja pri delu na višini. V aprilu 
smo sodelovali na vaji evakuacije podružnične šole v 
Retečah. Dva člana sta se udeležila vaje »Ruševina«, 
ki jo je organizirala GZ Škofja Loka. Avgusta smo 
skupaj s PGD Reteče - Gorenja vas izvedli nekoliko 
obsežnejšo vajo, na kateri smo simulirali požar v 
spodnjem delu vasi. S pomočjo verige dveh gasilskih 

motork smo črpali vodo iz Struge do cerkve. En 
član se je v septembru udeležil izobraževanja »Delo 
na višini«. V septembru smo skupaj s PGD Reteče - 
Gorenja vas izvedli vajo »Požar v naravi«, na kateri 
smo na lastnikovo željo nadzorovano zakurili in 
pogasili Lovričkov breg. V oktobru smo izvedli 
predstavitev avtomatskega eksternega defibrilatorja 
(AED) za vaščane in pregled gasilnih aparatov v 
gasilnem domu. 

V tem letu smo imeli šest intervencij: dvakrat smo 
odpirali vrata na zahtevo policije, in sicer maja v 
Retečah in novembra na Godešiču. V juniju smo imeli 
najobsežnejšo intervencijo, ko je prišlo do vetroloma. 
Skupaj s PGD Reteče - Gorenja vas, PGD Škofja 
Loka in PGD Trata smo posredovali na več lokacijah 
po Godešiču. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo 
tudi Damjanu Povšetu za pomoč pri čiščenju ceste 
čez Prod z bagrom. Oktobra smo posredovali še pri 
požaru v podjetju Knauf Insulation, novembra pa pri 
dimniškem požaru v Retečah.

V začetku leta smo od GPO Škofja Loka dobili novo 
termokamero, ki nam pomaga pri iskanju žarišča 
požara. Prejeli smo tudi tri nove zaščitne obleke in 
nove rokavice ter dva nova in dva rabljena dihalna 
aparata. Nekaj potrebne opreme smo dokupili tudi 
sami. Med drugim novi turboročnik in komplet dveh 
novih prenosnih reflektorjev s stojalom. Pri vaji z 
motornimi brizgalnami smo opazili, da za daljšo 
verigo nimamo dovolj cevi oziroma v primeru, da 
kakšna cev poči, nimamo veliko rezerve, zato smo 
dokupili še nekaj cevi, sofinancirali pa smo tudi nakup 
svečanih oblek za zainteresirane člane.

Gasilci v letu 2018

Vaja Ruševina.

Vaja v Lovričkovem bregu.

Intervencija vetrolom.
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Skozi celo leto smo vzdrževali opremo in red v 
gasilnem domu. Spomladi smo organizirali delovno 
akcijo, v okviru katere smo pospravili gasilni dom 
in odstranili vso pokvarjeno in neuporabno opremo, 
s čimer smo pridobili kar nekaj prostora za novo 
opremo. Jeseni smo popravili še del dotrajane strehe.
6. maja smo se udeležili sv. maše ob godu našega 
zavetnika sv. Florjana na Godešiču. Sodelovali smo 
pri organizaciji športnega dogodka na Godešiču 
Kondorjev let, kot redarji pa smo sodelovali tudi na 
kolesarskem maratonu Franja.
Naši najmlajši člani so se tudi letos udeležili gasilskega 
taborjenja v Savudriji in tekmovanja v gasilski orientaciji. 

Opažamo, da nam v zadnjem času v društvu 
primanjkuje mladine. Posledice pomanjkanja kadra 
so veliko težja organizacija vaj in prijava in priprava 
ekipe na tekmovanje. Zato prosim vse vaščane, ki bi 
želeli vpisati svoje otroke h gasilcem, da vzpostavijo 
stik z nami – lahko osebno ali prek e-pošte pgd.
godesic@gmail.com. Starostna meja za vpis je 6 let.

Jeseni smo dali izdelati novi logotip društva. Logotip 
je oblikovalo podjetje Križaj design, za kar se jim lepo 
zahvaljujemo.
Zahvaljujemo se tudi podjetju Starman, d.  o.  o., za 
donacijo, ki smo jo prejeli med letom.

Naj tukaj spomnimo, da ima vsak možnost donacije 
do 0,5 % dohodnine našemu društvu, ne da bi vas to 
kaj stalo. Donacija ne vpliva na višino vašega vračila 
ali doplačila dohodnine. Ko določite prejemnika dela 
dohodnine, s tem niste v ničemer prikrajšani. Če se 
za donacijo ne odločite, gre teh 0,5 % od odmerjene 
dohodnine v proračun RS. Vloga velja, dokler je 
ne spremenite. To lahko storite na dva načina:  
Če imate in uporabljate digitalno potrdilo, lahko 
to z nekaj kliki storite preko spletnega mesta: 
https://edavki.durs.si/, kjer vpišete podatke 
o našem društvu. Podatke najdete na spletni 
strani https://www.godesic.si/dohodnina/. 
Če digitalnega potrdila nimate, natisnite in izpolnite 
obrazec, ki ga dobite na spletni strani https://www.
godesic.si/dohodnina/. Navodila za izpolnjevanje so 
na spletni strani. Obrazec nesite ali pošljite na finančni 
urad.
Ob koncu se zahvaljujemo še vsem, ki ste kakor koli 
pripomogli pri delovanju našega društva. V novem 
letu vsem vaščanom želimo veliko sreče in zdravja.

Na pomoč!

UO PGD Godešič

Nov logo v dveh možnih izvedbah.

Gasilci in Rdeči križ
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Gasilci in Rdeči križ

Ob izteku starega leta je čas, da pregledamo svoje 
celoletno delo.
Vse leto smo dobro sodelovali z OZRK Škofja Loka, in 
sicer na področju vseh njihovih dejavnosti:
pri krvodajalstvu,
zbiranju sredstev pomoči potrebnim,
na področju socialnih zadev.
Občasno imamo skupne sestanke in tako je bil 4. maja 
zbor vseh članov OZ RKS Škofja Loka. Na zboru so bile 
izvedene tudi volitve novega predsednika in članov 
odbora. Rudi Zadnik je novi delovni predsednik, Fani 
Mikš pa še naprej ostaja sekretarka in je za vsa vaša 
vprašanja dosegljiva na 041/51-70-650 ali 051/454-
929.

Pred šolskimi počitnicami je bilo organizirano 
letovanje otrok na Debelem Rtiču, ki so se ga 
udeležili tudi štirje otroci iz našega okraja. Na začetku 
novembra pa je bila posebna akcija RK iz celotne 
Slovenije, in sicer enotedensko letovanje za odrasle, 
prav tako na Debelem Rtiču. Predlagani so bili 
predvsem prostovoljci RK in bolne osebe. Škofjeloški 
odbor je poslal pet oseb, iz celotne Slovenije pa je bilo 
95 udeležencev. 

Na našem krajevnem odboru smo na začetku leta z 
velikim veseljem sprejeli dve novi članici, in sicer 
Vlasto Križnar (Godešič 96) in Elzo Šilar (Godešič 
66a). Zaradi bolezni je odstopila Angelca Knific. Novi 

članici sta takoj pridno poprijeli za delo. Pomagali 
sta pri obiskih starejših in bolnih, ob rojstnih dnevih 
in pri pripravi novoletnega srečanja, ki je bilo 
16. decembra 2018 organizirano v prostorih krajevne 
skupnosti. Žal se sama iz osebnih razlogov srečanja 
nisem udeležila, vem pa, da so ostale članice odbora 
poskrbele za program, fotografiranje in pogostitev in 
tudi za veselo vzdušje. Za vso njihovo prizadevnost se 
jim lepo zahvaljujem.

V novembru se je pobirala članarina – hvala vsem za 
dar, hvala pa tudi krajevni skupnosti za prispevek in 
koriščenje prostorov.
Na začetku leta naredimo spisek starejših nad 75 
let. Leto smo začeli s številom 63, zaključili pa s 60.  
Štirje vaščani so praznovali 80 let, trije pa 90 let, in 
sicer: Vinko Kunstelj, Rozalija Svoljšak in Marija 
Krajnik. Še enkrat vsem vse najboljše in mnogo 
zdravja. 

V novem letu vam želim vse dobro, predvsem pa 
zdravja optimizma in osebne sreče.

Tončka Bobnar,
predsednica Odbora RK Godešič

Delovanje Rdečega križa v letu 2018

Srečanje starejših v letu 2017.
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Življenje na vasi

Osrednji dogodek v soseski Godešič v letu 2018 je bilo 
restavriranje freske Poslednja sodba pred vhodom v 
godeško cerkev sv. Miklavža. Freska je spodnji del 
nekoč enovite freske, ki je prikazovala poslednjo 
sodbo in je delo goriških freskantov z začetka 15. 
stoletja. V času baroka (okrog leta 1726) je bila cerkvi 
prizidana vhodna lopa, ki je fresko razdelila na dva 
dela. Zgornji se danes nahaja v prostoru za korom in je 
bil restavriran leta 2011. Spodnji del, ki je ostal zunaj 
in bil s tem podvržen škodljivim vplivom vetra, dežja 
in vlage, je bil zaradi tega že praktično neprepoznaven.
 
Restavratorska dela so se začela na pobudo 
Restavratorskega centra Slovenije, ki je restavriranje 
uvrstil v svoj redni letni program. Godeška freska 
Poslednja sodba ima v slovenskem prostoru namreč 
pomemben umetnostnozgodovinski pomen, še 
zlasti naslikana angela z glasbili v zgornjem delu. 
Restavratorska dela so se začela sredi junija in so 
potekala do srede septembra. Glavni restavratorki 
sta bili mag. Anita Kavčič Klančar in Jerneja Kos. O 
pomenu in vsebini freske in opravljenem restavriranju 
je več zapisala mag. Anita Kavčič Klančar v ločenem 
prispevku. 

Po zaključku restavriranja je pleskar Dušan Šubic 
prebelil celotno lopo, Vid Klančar pa je pripravil 
pojasnilni tabli o godeški cerkvi, ki sta nameščeni 
pod korom. Glavnino stroškov restavriranja je pokril 
restavratorski center, iz zbranih sredstev godeške 
soseske pa smo dodali 5.000 evrov. 

Blagoslovitev opravljenih del je bila na godeško 
žegnanjsko nedeljo, 7. oktobra 2018. Sveto mašo 
sta darovala domači župnik Branko Potočnik in 
duhovnik Štefan Pavli, ki je bil naš župnik od 1994 do 
2004. Ravno na njegovo pobudo in tudi ob obsežnem 
sodelovanju pri izvedenih delih je bila godeška cerkev 
v zadnjih letih celovito prenovljena. 

Lahko rečemo, da je z restavriranjem freske ob vhodu 
v cerkev prenova, ki se je začela s temeljito obnovo 
zunanje fasade v letu 1991, zaključena. V teh letih sta 
bili v celoti obnovljeni zunanjost (fasada, kritina na 
cerkvi in na zvoniku, okolica) in notranjost cerkve 
(novi tlaki, razširitev kora, nove klopi, restavriranje 
oltarjev, fresk in križevega pota), cerkev pa je ob 
tisočletnici vasi oktobra 2006 dobila še krono – štiri 
bronaste zvonove. 

Naša želja je, da bi naslednje leto pripravili popotniški 
umetnostnozgodovinski vodnik po godeški cerkvi. 
Posamezna besedila bi radi združili v eno knjižico in 
jih polepšali s fotografijami. O pripravi vodnika se že 
dogovarjamo z dr. Luko Vidmarjem iz Reteč.

V cerkvenem letu 20181 je bilo v godeški cerkvi sv. 
Miklavža darovanih dvaindvajset (22) svetih maš. 
Poleg obletnih in ustaljenih maš je bila konec novembra 

1  Cerkveno (liturgično) leto se začne s prvo 
adventno nedeljo in konča z nedeljo Kristusa, Kralja 
vesoljstva, oziroma tednom, ki sledi tej nedelji.

Naše občestvo soseska Godešič v letu 2018

Župnika Branko Potočnik in Štefan Pavli med sveto mašo. 
Foto: Zdravko Igličar

Štefan Pavli, Aleksander Igličar, Anita Kavčič Klančar, 
Branko Potočnik in Goličič med blagoslovom restavriranja 
freske. Foto: Zdravko Igličar
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Življenje na vasi

2017 pogrebna maša za Kristino Avguštin, decembra 
pa maši ob sedmem in tridesetem dnevu njene smrti. 
Maja 2018 sta bili opravljeni pogrebna maša in maša 
ob sedmem dnevu smrti Francke Vrhovnik, julija 
maša ob sedmem dnevu smrti Franca Lukančiča in 
novembra ob sedmem dnevu smrti Janeza Križaja in 
Neže Avguštin. Oktobra je bila poročna maša Urške 
Triler in Tomaža Šilca. 

V imenu župnika Branka Potočnika in obeh godeških 
ključarjev se iskreno zahvaljujem vsem, ki skrbite za 
urejenost našega svetišča in lepa bogoslužja. Posebej 
hvala Danici Bertoncelj za krasitev in čiščenje cerkve 
ter ženam, ki so pred godeškim žegnanjem 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 blagoslovljene božične praznike, v novem 
letu pa obilo zdravja, sreče in notranjega miru.

Aleksander Igličar, 
ključar godeške cerkve

Poslikava na zahodni steni godeške cerkve velja za 
eno lepših upodobitev »Poslednje sodbe« pri nas. Je 
delo goriških slikarjev iz okoli leta 1400. Leta 1726 
je bila med prizidavo vhodne lope precej uničena in 
razdeljena na dva dela. Zgornji, bolje ohranjeni in leta 
2011 že restavrirani del je ostal nad obokom lope – na 
podstrehi. Pod obokom lope je ob vhodu v cerkev ostal 
spodnji del freske, ki je bil zelo slabo ohranjen. Motivi 
na spodnjem delu so bili zaradi uničenosti ometa in 
barvne plasti že skoraj neprepoznavni. V letu 2018 
je bil ta del poslikav konserviran in restavriran. Dela 
so potekala pod okriljem ZVKDS – restavratorskega 
centra, vodja del sem bila Anita Klančar Kavčič, pri 
delih pa je sodelovala tudi restavratorka Jerneja Kos. 

Poslikave je nazadnje v letu 1911 restavriral slikar in 
restavrator Matej Sternen. Konservator France Stele 
je že leto poprej ob popisu poslikav v cerkvi zapisal, 
da je slikarija na vhodni steni precej poškodovana. 
Tudi ohranjene črno-bele fotografije (nastale leta 
1941) kažejo na slabo stanje poslikav. Sternen je 
poškodovane in uničene dele ometa zamenjal z novim, 
manjkajoče dele poslikave pa v njegovi značilni hitri 
in skicozni tehniki doslikal in delno preslikal. Zato je 
bilo treba raziskati, kateri posegi (ometi, barve, beleži 
itd.) so njegovi in kateri prvotni, gotski. Ob začetku 

del sta bili izvedeni fotodokumentacija in grafična 
dokumentacija poslikav, obenem pa je bila zbrana 
tudi arhivska dokumentacija o poslikavah in posegih 
na njih.

Restavratorski posegi so se začeli z odstranjevanjem 
beležev, ki so na posameznih mestih še prekrivali 
prvotno poslikavo. Odstranjeni so bili tudi 
posamezni deli Sternenovih nestabilnih ometov. 

Restavriranje stenske poslikave na zahodni fasadi 
cerkve sv. Miklavža

Restavratorki Anita Klančar Kavčič in Jerneja Kos.
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Sledilo je utrjevanje prhkega in drobljivega ometa ter 
razprašene barvne plasti. Kemijsko čiščenje poslikave 
je bilo zaradi oslabele barvne plasti zelo oteženo, zato 
je bilo izvedeno le površinsko čiščenje. Del potemnele 
plasti nečistoč je zaradi ohranitve barvne plasti ostal 
na poslikavi. Sledilo je kitanje in injektiranje manjših 
poškodb in razpok v ometu. Na mestih odstranjenega 
ometa okoli poslikav je bilo treba narediti nov 
dekorativni omet. Sledila je retuša in rekonstrukcija 
poslikav. Poslikava na Godešiču je bila uničena do 
te mere, da bi popolna retuša (izris figur, predmetov 
ipd.), ki bi si jo morda želel laični gledalec, pomenila 
preveliko potvorbo gotske umetnine. S tem pa bi se 
izneverili temeljnemu pojmu ohranjanja dediščine. 
V želji po ohranjanju starega je bila retuša izvedena 
le na mestih, kjer so bile poškodbe vizualno moteče, 
na manjših razpokah, odrgninah itd. Retuša je tako 
z minimalnim poseganjem povezala odkrite dele 
poslikav v bolj berljivo celoto. Barvno toniran in 
prilagojen je bil tudi dekorativni omet okoli poslikave. 
K lažjemu in lepšemu dojemanju celote pa je 
pripomoglo tudi ponovno beljenje sten v vhodni lopi.

Spodnji del poslikave v lopi je treba brati in razumeti 
skupaj z zgornjim, lepše ohranjenim delom poslikave. 
Skupaj namreč tvorita ikonografsko bogat in pomenljiv 

motiv »Poslednje sodbe«. Za lažje razumevanje je bila 
izdelana fotozloženka, ki oba dela prikazuje kot celoto. 
V načrtu je tudi izdelava plakatov s podrobnejšim 
opisom in fotodokumentacijo umetnin v godeški 
cerkvi, ki bodo predstavljeni v prostoru prizidane 
lope. 

Celotna poslikava je vsebinsko razdeljena na tri pasove, 
ki kažejo na jasno hierarhično in teološko razdelitev 
»srednjeveškega sveta« in takratno simbolično 
razumevanje vsega obstoječega. Na vrhnjem pasu je 
prizor nebes, ki z menjavanjem dneva in noči (sonce 
in luna v vogalih) predstavlja večnost in brezčasnost, z 
igranjem angelov na glasbila pa tudi »trajajočnost«, se 
pravi večno prisotnost nebes v preteklosti, sedanjosti 
in prihodnosti. Središčno mesto tega prizora zavzema 
Bog Oče ali Abraham (zaradi poškodovanosti fresk ni 
mogoče določiti figure), ki sedi na prestolu in gleda 
frontalno proti gledalcu. Krščanska ikonografija 
pravi, da pokojnika po tuzemskem življenju v nebesih 
sprejmejo v Abrahamovo (Očetovo) naročje. Tla 
njegovega prestola so potresena s cvetjem vrtnic, ki 
ga iz svoje cule pred obličje Najvišjega potresa manjši 
angel, ki stoji desno od prestola. Na levi in desni strani 
prestola stojijo lepe postave angelov muzikantov, ki 
obrnjene proti Očetu (Abrahamu) umirjeno igrajo 

Združena fotografija freske poslednja sodba. Pripravil: Vid Klančar

Življenje na vasi
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na srednjeveška glasbila (viola). Prizor odlikuje 
skladnost in harmoničnost barvnih tonov, oblik in 
figur. Tako v detajlih kot v celoti je čutiti ubranost, 
sozvočje in muzikalnost. Izjemnost godeških fresk je 
ravno v tej pretanjeni lepoti, ki gotovo kaže tudi na 
večjo povezanost s takratnimi mojstri italijanskega 
stenskega slikarstva. Srednji pas je posvečen Kristusu 
Sodniku in prehodu duš v nebesa. Kristus sedi v 
elipsasti mandorli. Desno od ust gleda meč, levo 
lilijo. Obe roki ima dvignjeni in kaže svoje rane. Ob 
njem stojita Janez Krstnik (desno) in Marija (levo). Še 
desno ob njem je angel s culo, v kateri so duše umrlih 
(majhne glavice, obrazki), ki verjetno prosi za milost 
teh duš pri sodbi. Skrajno desni prizor prikazuje kolo 
sreče, na katero predejo angeli. Kolo sreče pomeni 
ponavljanje, kroženje, cikličnost oziroma minevanje 
človeškega življenja. Skrajni levi prizor kaže hišo 
oziroma šotor, ki pomeni prehod oziroma očiščenje 
(nekakšne vice) človeka na poti v večnost. Tretji, 
spodnji in najmanjši prizor prikazuje na levi zveličane, 
ki gredo skupaj z angelom proti sredini – proti 
Kristusu. Eden (figura levo od vrat) se celo izmuzne iz 

spodnjega, človeškega pasu v srednji, tj. Kristusov pas. 
Pogubljene duše na desni pa gredo stran od Kristusa, 
ven iz sredine, naravnost proti peklenskemu žrelu. 
Zvezani so z verigo greha. Zanimivo je, da je spodnji, 
človeški pas manjši od srednjega Kristusovega in 
zgornjega božjega. Srednji vek je pomembnejše 
osebe upodabljal večje, manj pomembne pa manjše. 
Tudi s tem in z razporeditvijo prizorov je pokazal na 
jasno hierarhijo božjega in zemskega: zgoraj je večni 
Bog (Oče), v sredini Kristus, vstopajoč iz večnosti 
v začasnost, spodaj pa človek, ki se ob svoji časovni 
omejenosti in človeški majhnosti odloča za večnost v 
nebesih ali pa za končno pogubljenje v peklenskem 
žrelu. 

Ob zaključku vseh del se zahvaljujem župniku Branku 
Potočniku, ključarju Sandiju Igličarju in vsem, ki ste 
postregli s kavo in priboljški. 

Anita Kavčič Klančar

170 let župnije Reteče
Župnija Reteče se ravno ob koncu novembra veseli 
170 let svojega obstoja. V zadnjih dneh novembra 
1848 sta namreč škofijski ordinariat v Ljubljani in 
cesarsko-kraljevi gubernij v Ljubljani potrdila meje 
na novo nastale župnije Reteče. Te meje je že konec 
avgusta določila posebej za to izvoljena komisija 
v prisotnosti starološkega dekana, škofjeloškega 
župnika in krajevnih pooblaščencev. V novo župnijo 
so bile vključene vasi Godešič, Reteče, Gorenja vas in 
Zgornja Senica s pripadajočimi zemljišči. Na jugu je 
potekala meja po Sori od mostu na Senici do godeškega 
mostu, tu se je obrnila na sever čez Ferlanov breg do 
obokanega mostu čez Žabnico in od tu naprej po 
grabnu do Trate, nato pa se je obrnila proti vzhodu in 
prečkala Sorško polje vzdolž »mavške poti«. Vzhodno 
mejo je delala »velika cesta«, od katere se je odcepila 
pri jami za pesek »pri Hrastičih« in tekla od tam 
naprej naravnost proti mostu čez Soro na Senici. Meje 
župnije so ostale nespremenjene do danes.

Pred tem je to področje spadalo v župnijo Stara Loka 
in od 1804 v župnijo Škofja Loka. V letu 1843 pa so 

nekateri navdušeni vaščani z Godešiča, iz Reteč, 
Gorenje vasi in Senice prosili škofijski ordinariat v 
Ljubljani, da bi škofjeloška podružnica v Retečah, ki 
je prvič omenjena v letu 1501, postala ekspozitura, 
kar bi pomenilo, da ima svojega duhovnika, ki je 
podrejen župniku v Škofji Loki. Kot glavni razlog 
so navajali oddaljenost vasi od škofjeloške župnije, 
saj imajo Seničani poldrugo uro hoje do župnijske 
cerkve v Škofji Loki. Avstro-ogrski cesar Jožef II. 
je namreč že konec 18. stoletja s tako imenovanimi 
jožefinskimi reformami določil, da naj nihče do 
župnijske cerkve ne bi imel več kot uro hoda. Resnost 
te prošnje so podkrepili s pripravljenostjo prispevati 
vsa potrebna finančna sredstva. Knezoškof Anton 
Alojzij Wolf je odgovoril, da ustanovitev ekspoziture 
ni nujno potrebna in da faranom omenjenih vasi 
omogoča le večjo udobnost. Toda, če faranom res 
uspe zagotoviti sredstva za vzdrževanje duhovnika in 
postavijo župnišče ter vzdržujejo cerkev in župnišče, 
je ustanovitev ekspoziture možna. V ta namen naj bi 
letno zagotovili vsaj 250 goldinarjev.

Življenje na vasi
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V naslednjih letih je zato potekalo dogovarjanje, 
koliko naj bi prispevali vaščani iz posameznih vasi. 
Našlo pa se je tudi nekaj dobrotnikov z Godešiča in iz 
Gorenje vasi, ki so bili pripravljeni skupaj donirati za 
novo župnijo (ekspozituro) v višini 1.070 goldinarjev. 
Potekali so tudi vsi ostali potrebni formalni postopki, 
ki so bili zaključeni 28. novembra 1848, ko je cesarsko-
kraljevi gubernij v Ljubljani potrdil meje novonastale 
lokalije. Lokalija je imela več samostojnosti kot 
ekspozitura in je dejansko delovala kot samostojna 
župnija, saj so se z letom 1849 začele pisati tudi 
samostojne matične knjige (krstna, poročna in mrliška 
knjiga). Naziv župnija so Reteče dobile 1876. leta.

Prvi stalni duhovnik v Retečah je bil dotedanji kaplan 
v Škofji Loki, Jurij Zupančič, ki je tu ostal kar 26 let. 
Sicer pa je v župniji doslej delovalo 24 duhovnikov. 
Zupančič se najprej lotil zidave župnišča, ki so ga 
zgradili v pol leta. Svet za župnišče je odstopil Krivc, 
kjer je Zupančič prvo leto svojega delovanja v Retečah 
tudi bival. Pereče je bilo tudi vprašanje pokopališča. 
Rajne so namreč še vedno pokopavali na starološkem 
pokopališču. Zato so 6. oktobra 1852 blagoslovili tudi 
prvo pokopališče v Retečah, ki so ga potem po potrebi 
postopoma širili. Svet za pokopališče je odstopil Janež.

Župnija je bila v 170 letih oblikovalka verskega in 
duhovnega življenja tukajšnjih prebivalcev. Vendar 
njen vpliv ne sega samo na versko in duhovno področje, 

temveč tudi na druga področja. Izredno bogata 
tradicija cerkvenega petja gotovo daje velik prispevek 
h kulturnemu življenju kraja. Župnik Meršolj, ki ima 
v župniji najdaljši staž, saj je tu župnikoval kar 30 let 
(1908–1938), je dal kulturnemu življenju župljanov 
pečat, ki je bistveno zaznamoval življenje kraja med 
obema svetovnima vojnama. Ustanovil je prosvetno 
društvo in vodil gradnjo društvenega doma. 
Ustanovitev župnije in njeno delovanje skozi 170 let 
sta v veliki meri prispevala k oblikovanju identitete teh 
krajev in tudi mnogih posameznikov. O duhovnem 
in kulturnem bogastvu župnije priča tudi obsežna 
monografija Kronika župnije Reteče, ki je bila izdana 
leta 2001 ob 150-letnici župnije (žal ni več na zalogi).

Obletnico župnije smo zaznamovali z izredno lepim 
koncertom sodobne cerkvene glasbe župnijskega 
mešanega pevskega zbora v naši župnijski cerkvi 
v nedeljo, 25. novembra. Pred nami pa je tudi sveti 
misijon z vsemi spremljajočimi dogodki, ki so še 
v oblikovanju. Sveti misijon bo potekal od 22. do 
31. marca 2019. Z njim želimo poživiti versko in 
duhovno življenje, predvsem pa prispevati k naši večji 
medsebojni povezanosti in k temu, da se bomo lahko 
drug drugega veselili in drug v drugem odkrivali 
dobro.

Branko Potočnik, 
župnik

25 let postavitve obeležja vsem žrtvam vojn
V letu 2018 je minilo 25 let od postavitve spominskega 
obeležja vsem godeškim žrtvam prve in druge 
svetovne vojne, zato je primerno, da obudimo spomin 
na zgodovinsko izjemno pomembno in plemenito 
dejanje.

Do političnih sprememb v Sloveniji leta 1990 in 1991 je 
bilo na Godešiču osrednje spominsko obeležje žrtvam 
NOB (narodnoosvobodilnega boja) postavljeno pred 
trgovino ob glavni cesti, in sicer v spomin 18 osebam, 
ki so padle kot borci v NOB (10 oseb), bile ustreljene 
kot talci (3 osebe) oziroma so umrle v internaciji (5 
oseb). Obeležje je bilo postavljeno 22.  julija 1962, 
na dan vstaje, ki smo se ga spominjali v socialistični 
Sloveniji.  

Na godeškem gasilskem domu je bilo leta 1986 
postavljeno spominsko obeležje šestim gasilcem 
padlim v NOB, leta 1991 pa spominsko obeležje 
v spomin desetim padlim gasilcem v času druge 
svetovne vojne 1941–1945.

Ker na osrednjem godeškem spominskem obeležju 
niso bile navedene osebe, ki so padle kot nemški 
vojaki, bile ustreljene s strani partizanov ali usmrčene 
v povojnih pobojih, je svet KS Godešič, ki ga je 
vodil Ciril Golar, leta 1991 dal pobudo za postavitev 
spominskega obeležja žrtvam obeh svetovnih vojn. 
Padlim v prvi svetovni vojni je namreč postavljeno 
obeležje na pokopališču v Retečah, na Godešiču pa ga 
ni bilo.

Življenje na vasi
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V ta namen je svet KS ustanovil komisijo, ki so 
jo sestavljali Gašper Krajnik kot predsednik in 
člani Ivan Igličar, Andrej Jenko in Franc Kavčič. 
Komisija je med drugim izvedla anketo o smiselnosti 
postavljanja obeležja, v kateri je podporo izrazilo 83 
odstotkov družin vojnih žrtev. Zveza borcev Godešič 
se s postavitvijo obeležja ni strinjala in je začela 
med sorodniki žrtev zbirati podpise proti postavitvi 
obeležja. Pojavila so se celo grozilna pisma in grožnje 
z likvidacijo, vendar so člani komisije predvsem na 
osnovi večinske podpore sorodnikov žrtev nadaljevali 
z delom. 

Spominski plošči žrtvam prve in druge svetovne 
vojne sta bili nameščeni na zahodni steni vhodne lope 
godeške cerkve sv. Miklavža. Slovesno odprtje je bilo 
27. junija 1993. Na plošči žrtev iz prve vojne je zapisanih 
16 imen, na plošči žrtvam druge svetovne vojne pa 27 
imen žrtev. Spominski obeležji je blagoslovil kanonik 
monsignor Melhior Golob, ki je z domačim župnikom 
Antonom Bohincem daroval sveto mašo za žrtve vseh 
vojn. Obeležje žrtvam prve svetovne vojne je odprl 
Janez Jugovic, Jugovčev, obeležje žrtvam druge vojne 
pa Franc Kavčič. Poleg številnih domačinov so bili 
na odprtju navzoči Vincencij Demšar, predsednik 
izvršnega sveta Občine Škofja Loka, Alojzij Žibert, 
član predsedstva invalidov, mobilizirancev v nemško 
vojsko, in Stanislav Klep, predsednik Združenja vojnih 
veteranov Slovenije. 

Postavitev spominskega obeležja vsem žrtvam prve 
in zlasti druge svetovne vojne na Godešiču junija 
1993 je bilo eno prvih tovrstnih obeležij v Sloveniji, 

v naslednjih letih so se namreč postavljala po 
številnih slovenskih krajih. Mnoga od teh obeležij so 
vključevala le imena zamolčanih žrtev oziroma žrtev 
komunistične revolucije, Godešani pa so postavili 
obeležje vsem žrtvam, ne glede na njihovo politično 
prepričanje. To kaže na njihovo plemenitost, saj so 
želeli ohraniti spomin na vse žrtve druge svetovne 
vojne, ne glede na to, na kateri strani oziroma kje 
so prezgodaj končali svoja življenja. Vsaka žrtev je 
bolečina, žalost, trpljenje za najbližje sorodnike žrtev, 
njihove žene, otroke, starše … Bolečina in žalost 
sorodnikov sta bili seveda še večji, ker slovenska 
družba skoraj petdeset let po koncu druge svetovne 
vojne žrtvam komunističnega nasilja in povojnih 
pobojev še vedno ni namenila dostojnega pogreba, 
pokopa in opravičila za storjena zločinska dejanja. 
Plemeniti Godešani so storjeno krivico odpravili s 
postavitvijo obeležja vsem godeškim žrtvam obeh 
svetovnih vojn.

Postavitev obeležja pa je dobila žalostno nadaljevanje. 
Zveza borcev Godešič in Zveza borcev Škofja Loka sta 
v sodelovanju s sorodniki žrtev, ki se s postavitvijo 
obeležja niso strinjali, sprožili sodni postopek, ki se 
je po dveh letih pravdanj končal z odločitvijo sodišča, 
da je treba s plošče izbrisati imena vseh padlih 
borcev NOB. Zveza borcev je pripravila novo ploščo 
brez imen teh žrtev, a Godešani njene namestitve 
niso dopustili. Zagovarjali so stališče, da se, ker 
so se sredstva za postavitev plošč v večini zbirala s 
prispevki sorodnikov žrtev in drugih Godešanov, 
v skladu s sklepom sodišča z obstoječe plošče 
mehansko odstranijo imena partizanskih žrtev. To 
je vidno še danes, saj je na spominski plošči žrtvam 
druge svetovne vojne izbrisanih 11 imen. V zborniku 
Godešič skozi tisočletje 1006–2006 je na strani 144 
prikazana fotografija plošče, na kateri so vpisana 
imena vseh žrtev. 

Izbris partizanskih žrtev na spominski plošči žrtvam 
druge svetovne vojne na Godešiču je edinstven 
primer v Sloveniji, saj so splošne politične spremembe 
v Sloveniji po letu 1993 vplivale na javno mnenje, zato 
podobnih sodnih odločitev ni bilo več. Dandanes 
človeško gledano ne moremo razumeti tovrstnih 
dejanj, je pa prav, da jih poznamo in se jih spominjamo. 

Aleksander Igličar
 

Člani odbora Franc Kavčič, Andrej Jenko, Gašper Krajnik in 
Ivan Igličar pred obeležjem žrtvam vojn 27. junija 1993.

Življenje na vasi



16     Dobrave | december 2018

Življenje na vasi

100-letnica ustrelitve Antona Hafnerja
16. maja 2018 smo se spominjali 100-letnice ustrelitve 
Antona Hafnerja, po domače Vincencovega, po 
neuspelem vojaškem uporu leta 1918 v Judenburgu v 
današnji Avstriji.

Anton Hafner se je rodil 6. maja 1887 pri Vincencovih 
na Godešiču. Izučil se je za tesarja. Leta 1911 je odslužil 
vojsko in se zaposlil v skladišču kolodvora v Šiški, kjer 
je nato tudi živel. Naslednje leto se je poročil z Angelo 
Zaviršek, s katero sta imela tri otroke. Prvorojeni sin 
je kmalu umrl, preživeli sta hčerki Nada (1913) in 
Tončka (1915). Po začetku vojne konec junija 1914 
je bil kmalu mobiliziran v avstro-ogrsko vojsko in 
bil poslan na fronto v Galicijo. V spopadi z Rusi je 
bil dvakrat ranjen in posledično oproščen vojaške 
obveznosti. Nato je delal kot železniški sprevodnik na 
vlakih, ki so prevažali ranjence s soške fronte. 

Aprila 1918 so vojaške oblasti razveljavile Hafnerjevo 
oprostitev od vojaške službe in 23.  aprila 1918 je 
prispel v vojašnico v Judenburgu. Po skoraj štiriletnih 
vojnih grozotah so bili vojaki siti vojskovanja in želeli 
so konec vojne ter vrnitve na domove. V nedeljo, 12. 
maja, so vojaki izvedeli, da bodo v tednu dni odšli 

na fronto. Prišel je trenutek odločitve. Isto nedeljo 
zvečer so se vojaki pod vodstvom korporala Antona 
Hafnerja uprli, zasedli pomembne položaje v vojašnici 
in tudi nekatere v mestu Judenburg. Prvi uspehi so 
jih malo uspavali in namesto da bi se odpravili proti 
Karavankam v Slovenijo, so ostali v Judenburgu. 
Avstro-ogrska vojska je poslala okrepitve in čez dva 
dni upor zadušila, prevzela vojašnico in zaprla vodje 
upora. Anton Hafner je bil s kolegi Možino, Štefaničem 
in Dautovičem na naglem vojaškem sodišču obsojen 
na smrt z ustrelitvijo, ki je bila izvedena 16. maja 1918 
pred vojaki na pokopališču v Judenburgu. Hafner je 
ravnokar dopolnil 31 let in se je moral posloviti s tega 
sveta. 

Pisatelj Prežihov Voranc je v vojaškem romanu 
Doberdob Antona Hafnerja opisal: »kot zavednega 
Slovenca, katerega glas je bil zaupljiv in prepričevalen, 

Korporal Anton Hafner, Vincencov.

Slovenska vojaka ob obeležju Antona Hafnerja v Aleji 
zaslužnih Ločanov v Škofji Loki.
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bil je naroden in mu je najmočneje bila slovenska 
žila.« 
Zgodba o junaškem 17. pešpolku in njegovem 
uporniškem duhu se je končala leta 1923, ko so 
bili posmrtni ostanki vodij judenburškega upora 
pokopani na ljubljanskih Žalah. Leta 1939 je bila po 
načrtih arhitekta Eda Ravnikarja izdelana mogočna 
kostnica kranjskih Janezov, v kateri v kamnitem 
sarkofagu počivajo tudi posmrtni ostanki Antona 
Hafnerja. 

Upor slovenskih vojakov v Judenburgu ima pomembno 
mesto v slovenski vojaški zgodovini, lahko rečemo, da 
je tudi pomemben dogodek slovenskega uporništva 
in mejnik na poti osamosvajanja. Vse to je leta 2006, 
ob praznovanju tisočletnice Godešiča, spoznal tudi 
tedanji minister za obrambo Karl Erjavec. Na pobudo 
Andreja Jenka, Jekcovega, in ob pomoči Dušana 
Krajnika so stekle obsežne aktivnosti za primerno 
obeležitev spomina na Antona Hafnerja. Na dan 
ustrelitve, 16. maja 2006, je bila pred Vincencovo 
hišo na Godešiču spominska prireditev, ki sta ji 
prisostvovala vod vojakov slovenske vojske in minister 
Karel Erjavec. V četrtek, 12. oktobra 2006, pa je bilo 
v Aleji znamenitih Ločanov postavljeno doprsno 
obeležje Antonu Hafnerju – delo akademskega kiparja 
Metoda Frlica, ki so ga ob navzočnosti velikega števila 
Godešanov odkrili Hafnerjevi sorodniki, minister 
Karl Erjavec in loški župan Igor Draksler.

Zanimivo je, da poleg Vincencovih sorodnikov na 
Godešiču živi tudi Hafnerjev vnuk Tomaž Dolgan. 
Hafnerjeva hčerka Nada se je poročila z Marjanom 
Dolganom, s katerim sta imela tri otroke: Matija se je 
poročil z Mileno Križaj, Petričkovo, hči Mojca s Črtom 
Marinčkom, sin Tomaž pa z Vanjo Križaj, Petričkovo, 
s katero živita pri Petričku na Godešiču.

Ob letošnjem spominjanju 100-letnice judenburškega 
upora in konca prve svetovne vojne, ki se je uradno 
končala na god svetega Martina, 11. novembra 1918, 
je svet Krajevne skupnosti Godešič v sodelovanju z 
Občino Škofja Loka 12. maja 2018 pred Vincencovo 
hišo pripravil spominsko slovesnost, na kateri je o 
Antonu Hafnerju spregovoril njegov nečak Vinko 
Hafner. Osrednja prireditev pa je bila pred Hafnerjevim 
obeležjem v Aleji zaslužnih Ločanov, kjer sta zbrane 
nagovorila tudi podpredsednik slovenske vlade in 

Vnuki in nečak Antona Hafnerja pred obeležjem: (z leve): 
Mojca Marinček, Matija Dolgan, Vinko Hafner, Tomaž 
Dolgan in Marjana Ahčin.  

minister za javno upravo Boris Koprivnikar ter loški 
župan Miha Ješe. 
Muzejsko društvo Škofja Loka je 24. maja 2018 v Kašči 
v Škofji Loki pripravilo Blaznikov večer z naslovom 
Leto 2018 – zadnje leto prve svetovne vojne in upor 
slovenskih vojakov v Judenburgu, na katerem je 
omenjeno obdobje obširneje orisal zgodovinar mag. 
Marko Štepec iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije v 
Ljubljani. Nekaj besed o Antonu Hafnerju je navzočim 
podelil tudi nečak Vinko Hafner. 

Aleksander Igličar
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V spomin župniku Antonu Bohincu
V petek, 19. oktobra 2018, se je poslovil in k Bogu v 
nebeške višave odšel župnik Anton Bohinc. 

Župnik Anton Bohinc se je rodil 14. junija 1931 v 
vasici Murave v župniji Javorje nad Škofjo Loko. V 
duhovnika je bil posvečen 29. junija 1958 v Ljubljani. 
Kot kaplan je deloval v župnijah Zagorje ob Savi 
(1959–1963) in v Šmarju - Sap (1963–1964), nato pa 
je postal župnik v novoustanovljeni župniji Grosuplje, 
kjer je deloval kar 19 let. V tem času sta bila zgrajena 
nova cerkev sv. Mihaela in novo župnišče. Od 1983 do 
1985 je bil župnik v Kropi. 

Avgusta 1985 je prišel za župnika v našo župnijo 
Reteče in z nami ostal do avgusta 1994. Zaradi težav z 
zdravjem je leta 1991 zaprosil za upokojitev, a je zaradi 
pomanjkanja duhovnikov še naprej ostal župnik. 
V času župnikovanja Antona Bohinca se je začela 
obnova godeške cerkve sv. Miklavža. Leta 1989 je 
bil prepleskan zvonik, najobsežnejše delo pa je bila 
temeljita obnova zunanje fasade leta 1991, ki jo je 30. 
junija 1991 v času osamosvojitvene vojne blagoslovil 
dr. Franc Šuštar.

V tem času sta bili v vhodni lopi godeške cerkve 
postavljeni spominski plošči vsem godeškim žrtvam 
prve in druge svetovne vojne. Žalno sveto mašo za 
vse žrtve obeh vojn in blagoslov plošče je 27. junija 
1993 skupaj z župnikom Tonetom Bohincem opravil 
kanonik Melhior Golob. Od tedaj naprej je konec 
junija v godeški cerkvi vsako leto darovana maša za 
domovino. 

Po odhodu iz župnije Reteče je Anton Bohinc do 
leta 2011 deloval kot duhovni pomočnik v župniji 
Ljubljana Trnovo, zadnja leta pa je bival v duhovniškem 
domu Mane nobiscum v Ljubljani. Pokopan je na 
pokopališču v Javorjah. 

Ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar je v časopisu 
Družina zapisal: »Bogu smo hvaležni za pokojnega 
župnika Antona Bohinca, ki je bil obdarjen z mnogimi 
talenti. Tudi po njem je Gospod pristopil k mnogim 
ljudem, morda včasih na nerazumljive in skrivnostne 
načine, po njem se je Gospod želel približati tudi 
ljudem, ki niso bili blizu cerkve.«

Aleksander Igličar

Župnik Anton Bohinc med blagoslovitvijo stanovanja 
družine Igličar junija 1990.  Foto: France Stele

Življenje na vasi
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Vrtec Škofja Loka, oddelek v Retečah
»Lahkih nog raziskujemo naravo tod okrog«

Otroštvo je ali je bilo ali pa bi moralo biti
 prvobitna pustolovščina, 

povest o izgubi, pogumu, nenehni pazljivosti, 
nevarnosti in včasih katastrofi.

(Michael Chabon)

1.
Otroci so rojeni raziskovalci. V njih tiči znanstveni 
duh, ki želi neprestano spoznavati nova obzorja. 
Jih raziskovati, opazovati in preizkušati. Prek igre 
spontano nabirajo življenjske izkušnje, se razvijajo, 
učijo, spoznavajo svoje okolje in sebe. Naravno 
okolje jim ponuja neomejene možnosti za igro in 
raziskovanje. Ko se z vrstniki igrajo v naravi, spontano 
razvijajo sposobnosti, znanja in veščine, ki jih bodo 
potrebovali v življenju. Vsak otrok v naravi lahko 
poišče nekaj, kar ga trenutno zanima, v čemer je dober 
ali kar mu pomeni izziv. 
BODI, KAR SI 

Naravno okolje pomirja in vzpodbuja stik z drugimi. Pri 
igri s sovrstniki se naučijo sodelovanja, dogovarjanja 
in sklepanja kompromisov. Igralne skupine oblikujejo 
glede na to, kaj kdo želi početi oz. se igrati. Narava 
otrokom omogoča soočanje s problemi, iskanje rešitev 
in možnosti sodelovanja. Ob tem doživljajo ugodje in 
zadovoljstvo. Vse to pa prispeva k boljši samopodobi 
posameznika.
Otrokom gozd nudi občutek svobode med prostim 
raziskovanjem in igro. Vse to jih sprošča, jim krepi 
domišljijo in ustvarjalnost. V gozdu se premagujejo 
strahovi, krepi se pogum, nastajajo nove zgodbe. Z 
njim pa ustvarjamo lepši svet.

V tem šolskem letu v oddelku Tinka Tonka oblikuje 
zgodbe in ustvarja lepši svet 21 otrok, ki so stari od 4 
do 6 let. Pri raziskovanju in igri med seboj sodeluje 12 
deklic in 9 dečkov. 
Gozd je naša igralnica, lahko bi rekli drugi dom. Ker 
je bila jesen zelo lepa in nadpovprečno topla, smo se 
pogosto odpravili proti visečemu mostu, kjer smo se 
igrali ob reki Sori. Tam smo zakurili ogenj z drvmi, ki 
smo jih nabrali na poti. V žerjavici smo pekli krompir 
in kostanj. 

2. »Peka ob reki Sori«
Velikokrat imamo v gozdu vadbeno uro, kjer tečemo, 
premagujemo naravne ovire, se igramo gibalne in 
rajalne igre – postavili smo tudi svojo palično hišo, 
kjer se radi zadržujemo in igramo. 

3. »Vadbena ura v gozdu«
Med opazovanjem jesenskega listja so nastale zanimive 
zgodbe, ki smo jih zapisali in naslikali z vodenimi 
barvami. Ustvarjali smo slike z naravnimi materiali, ki 
smo jih našli v gozdu. V novembru smo več pozornosti 
namenili ločevanju odpadkov in spoznavanju pomena 
skrbi za čisto okolje. Otroci so na našem sprehodu po 
gozdu opozorili na smeti. Predlagali so, da bi imeli 
čistilno akcijo v gozdu. Opazili smo, da na drevesih 
visijo modre vrečke, v katerih so iztrebki. Deklica iz 
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z opazovanjem, raziskovanjem in oblikovanjem novih 
zgodb, ki jih bomo zapisovali, risali, igrali in gibalno-
plesno izražali. V načrtu imamo tudi postavitev 
potujoče knjižnice v gozdu.
Predvsem pa bomo osredotočeni na otroke, njihove 
ideje, predloge, saj le tako lahko omogočimo pogoje 
za aktivno učenje vsakega posameznika.

5. »Naša palična hiša«
ZAKAJ SE RAD/-A IGRAM V GOZDU?
Odgovori otrok:

Zato da se s prijatelji lovimo, se igramo skrivalnice in 
štejemo do 10 ali pa do 12. Največ do 12. (Samo)
Zato, ker mi je všeč v gozdu, ker se igram, delamo tudi 
hišo, nosimo velike palice za hišico. (Svit)
Zato, ker se gremo mucke in se igramo, da vidimo 
enega mucka in mu damo mlekec. Potem pa je ta 
mucek od nas, če je lačen. (Izidor)
Ker delamo hišico, grabimo listje, da bomo zakrili 
hišico. (Colt)
Zato, ker se igramo za sestre. (Ajda)
Zato, ker so tam listi in letijo, padajo in je ful lepo. 
V gozdu se imamo lepo, ker se poigramo, potem pa 
gremo na kosilo. (Anja)
Ker poslušam ptičke in ker vidimo veverice in zelo 
lepo je, ko ptički pojejo skupaj in lahko naredijo 
naravno pesmico. (Mia)
Kadar je sneg in se lahko kepamo. (Monika)

naše skupine je tudi predlagala, da bi naredili plakate, s 
katerimi bi osveščali lastnike psov, da je treba iztrebke 
živali odnesti domov. Tako smo vse vrečke in smeti 
pobrali in namestili obvestila. Žal pa smo čez nekaj 
dni opazili, da so le-ta pristala na tleh. Pri svojem 
raziskovanju in spoznavanju pomena odgovornega 
odnosa do narave smo prebirali zgodbe in poučne 
knjige. V eni izmed knjig smo odkrili tudi slogan, ki je 
zdaj naše vodilo. 

»BODI KUL, ODPADKE LOČUJ.«

4. »Obvestilo«
Naučili pa smo se tudi eko himne svojega vrtca.

LOŠKO EKOLOŠKO

V NAŠIH VRTCIH V ŠKOFJI LOKI
ČISTO EKOLOŠKI SMO,
V NJIH VSI SKUPAJ
VSE ODPADKE V ZABOJE LOČIMO.

EKO ZASTAVO ZDAJ IMAMO,
NANJO VSI PONOSNI SMO,
ZA NARAVO VSI SKRBIMO,
DA V NJEJ NAM BO LEPO.

IN ZATO ZDAJ KLIČEMO VAM
TER VSE SKUPAJ PROSIMO,
ZA SMETI PRAV VSI SKRBIMO,
DA NAŠA ZEMLJA ZDRAVA BO.

V času prazničnega decembra so otroci predlagali, 
da bi v gozdu okrasili drevo in pripravili koncert. 
Veselimo se novih dogodivščin, ki se bodo prepletale 

Mladi
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Ker se igram s prijateljicami za mucke, tako da mucek 
pobegne ostalim. (Tinkara)
Ker je tako lepo drevo pa tudi zato, ker lahko po njem 
plezamo. (Ana Marija)
Ker imamo tam hiško, tam se igramo in gradimo. 
(Jakob)
Ker lahko sestavljamo hiško in lahko delamo obzidja 
proti hiški. Rada se tam igram s prijatelji. (Tina)
Ker imam prijatelje, tam se igramo, plezamo po vejah, 
tečemo, listje dajemo stran in se igramo igrice. (Jaro)
Ker plezamo na drevo. (Gaj)
Zato, ker je fino, lepo mi je. Všeč mi je, ker se lahko 
igram, tečem, igram s prijatelji. Lepo mi je tam, ker so 
lepa drevesa. (Blažka)
Ker je veliko dreves in se lahko igram skrivalnice. 
(Manca)
Ker se igramo za sestre. (Ela)

Zapis zgodbe po nareku otrok, nadaljevanje zgodbe 
»Rožnati avtobus«, Vesna Radovanovič (dejavnost je 
potekala v gozdu):

Rožnati avtobus bo peljal v Slovenijo. Notri bomo 
Ajda, Samo, Izidor in jaz. V avtobusu je veliko 
prostora. Ko se vozimo, se pogovarjamo. Gremo se 
igrico en kovač pa žabico. Ogledali smo si stare hiše. 
Pogledali smo tudi gozd. Tam smo se pogovarjali in 
igrali. V gozdu smo jedli. Vozili smo se eno minuto. 
Potem smo se vrnili domov. Bili smo veseli, ker nam 
je bilo skupaj lepo. 
Anja

Avtobus je šel na prvo pot v Avstralijo. Enkrat se je 
peljal po cesti. Potem je prišel na most. Pa se je most 
polomil. Avtobus je padel v vodo. Prišel je kamion z 
dvigalom in ga je dvignil. Vse se je srečno končalo.
Filip

Avtobus je peljal na Hrvaško. Potem je letel. Pristal 
je na Hrvaškem. Potem je šel nazaj in potem se je 
pokvaril. Peljali so ga v avtopopravljalnico. Pobarvali 
so ga na zeleno in bil je lep in bleščeč.
Jaro

6. »Opazovanje jesenskega listja«
Opazovali smo jesensko listje v gozdu in pripovedovali 
na temo »Jesensko listje pripoveduje«. 

Listek mi je povedal o mravljici listku. Ta je padel dol 
z drevesa. Na poti je zapihal veter in je padel v vodo. 
Potem ga je odneslo drugam.
Tinkara 

Listek mi je povedal, da grem v gozd in da bom izkopal 
diamant. Dal ga bom sestrici in bo zelo srečna in me 
bo učila.
Izidor

Listek bo potoval. Šel bo v svet. Želim si, da bo svet 
ful lep.
Lea

Spet prišla je jesen,
ko listki padajo dol.
Ko pride pomlad,
listki grejo gor.
Tina 

Strokovne delavke v oddelku:
Jana Podobnik Kožić, vzgojiteljica,
Veronika Kemperle, pomočnica vzgojiteljice,
Mojca Strasner, pomočnica vzgojiteljice.

Pripravila:
Jana Podobnik Kožić

Mladi
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Risbice najmlajših

Anja

Manca Ajda

Tinkara

Jaro

Marija
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Na podružnični šoli Reteče
Tako kot iz majhnih semen zrastejo čudovite rastline, 
tudi iz majhnih idej nastane svetla prihodnost. 

Naše delo v letu 2018 je bilo usmerjeno v sejanje 
semen, iz katerih se je razvilo mnogo lepih stvari, 
dobrih idej, uspehov ... 
Poleg rednega šolskega dela smo dali poudarek na 
varovanje okolja, pomen zdrave, doma pridelane 
hrane in dobre odnose. 

Na podružnični šoli imamo cvetlični, zeliščni in 
zelenjavni vrt. Učenci zanje skrbijo in ob tem so 
predlagali nadgradnjo – da širimo pomen samooskrbe 
in da vzgojimo sadike še za starše, krajane … Ideja se 
je razvijala in nastal je obširnejši projekt.
V začetku marca smo posejali semena zelenjave in 
zelišč. Pri tem je sodelovala cela šola, torej učenci 
od 1. do 5. razreda. Medtem ko so semena klila in 
rasla, smo načrtovali nadaljevanje svojega projekta. 
Povezali smo se z učiteljico gospodinjstva in iskali 
recepte za pripravo domače hrane ter jih preizkušali. 
Za sodelovanje smo prosili tudi kmetijsko zadrugo. 
Na prošnjo so se odzvali in nam ponudili pomoč z 
nasveti pri oskrbi in vzgoji rastlin. Med pripravami 
smo razmišljali tudi o naši šolski malici. Ugotovili 
smo, da za našo malico poskrbi tudi nekaj lokalnih 
pridelovalcev. Z njimi smo stopili v stik in pripravljeni 
so bili predstaviti svoje izdelke. Izdelali smo plakate 
in jih obesili na šoli in v kraju ter s tem na naš 
dogodek povabili širšo okolico. Zaključni dogodek se 
je odvijal 3. maja 2018 na naši podružnici. Pripravili 
smo “tržnico”, na kateri smo obiskovalcem predstavili 
svoj projekt, delili različne sadike in obiskovalce 
spodbujali, da sadike posadijo in skrbijo za njihovo 
rast. Pri tem je z nasveti sodelovala strokovnjakinja, 
ki je zaposlena v kmetijski zadrugi. Obiskovalci so 
imeli priložnost, da jo povprašajo za različne nasvete. 
Obenem je potekala tudi predstavitev lokalnih 
kmetov, od katerih šola jemlje hrano. Predstavili so 
svoje kmetije, pridelke in ponudili degustacijo hrane, 
ki jo šola kupuje od njih (jajca, krompir, jogurti …). 
Na tržnici smo organizirali tudi igralni kotiček, kjer 
so bile predstavljene igre, ki so jih učenci izdelali na 
temo samooskrbe. Obiskovalci so se preizkusili v 
igri z učenci. Med dogodkom je potekala degustacija 
zeliščnega kruha, peciva in čaja, ki so jih pripravili 

učenci pri gospodinjstvu. 

Dogodek je dobro uspel. Na povabilo se je odzvalo 
približno 90 ljudi. Pokazali so zanimanje za naše delo 
in bili navdušeni nad projektom. Všeč jim je bilo, 
da so bolje spoznali kmetije, ki so v kraju, saj kljub 
bližini marsikdo ni vedel, s čim vse se ukvarjajo. 
Učenci so ponosno predstavili svoje delo in bili zares 
pravi osveščevalci za pridelavo svoje hrane. Všeč 
jim je bilo, da so jih starši podprli, predvsem pa so 
uživali v degustaciji in igralnem kotičku. Nekateri so 
se po daljšem času spet igrali s starši … Predstavniki 
kmetij so bili prav tako zadovoljni. Zelo so se 
potrudili s predstavitvijo. Z ostalimi so navezovali 
stike, imeli smo prijetno druženje. Prav tako so se 
potrudili v kmetijski zadrugi, saj so nam dostavili 
nekaj reklamnega materiala, predvsem pa so bili 
velikega pomena nasveti in odgovori na vprašanja 
obiskovalcev. Učencem je ta dogodek veliko pomenil. 
Ves čas so se skrbno in resno pripravljali. Pri delu 
so uživali. Na predstavitvi pa so bili samozavestni in 
ponosni, da so njihove ideje in delo prejeli pohvale in 
spodbude za naprej.  

Naše razmišljanje glede zdravega okolja pa se nadaljuje 
tudi v tem šolskem letu. V decembru smo pripravili že 
tradicionalni predpraznični sejem, kjer smo ponudili 
voščilnice in okraske za praznike. Pohvalimo se lahko 
s tem, da so bili vsi izdelki narejeni iz odpadnega 
materiala, s čimer smo poskrbeli za manj odpadkov 
in s tem prispevali k manjšemu onesnaževanju. K 
sodelovanju smo povabili tudi starše, da popestrijo 
naše stojnice s svojimi izdelki. Tudi to leto smo denar 
namenili v šolski sklad in s tem pomagali socialno 
šibkejšim učencem. 

Vsem, ki ste v letu 2018 sodelovali s šolo, nas spodbujali 
in podpirali pri delu, se zahvaljujemo. Zavedamo se, 
da taka oblika sodelovanja krepi in bogati šolo. 

Vsem krajanom Reteč, Gorenje vasi in Godešiča pa 
voščimo srečno in uspešno novo leto in da bi nas poti 
še večkrat pripeljale skupaj. 

Majda Ovsenek ,
vodja podružnice
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Literarni zapisi šolarjev
STARI ČASI
Igrali so se ravbarje in žandarje ali gnilo jajce. Kadar 
v šoli niso bili pridni, so bili kaznovani s palico ali z 
ravnilom. V šoli so peli partizanske, doma pa narodne 
pesmi. Avtomobilov niso imeli, zato so v šolo hodili 
peš. Obutve večinoma niso imeli, zato so hodili bosi. 

Marcel Oprin, 3. R  
Pripovedovalec dedek Janez Škrjanc, doma iz Križ

SPOMINI NA STARE ČASE
V starih časih so v šolo hodili peš ali s kolesom. V šoli 
ni bilo varstva. Imeli so malo šolskih potrebščin, pisali 
so s peresom. Učiteljica je bila zelo stroga. Otroci so se 
veliko igrali zunaj. Najljubše igre so bile skrivalnice, 
gumitvist, nogomet… Peli so ljudske pesmi.  
Odpadkov je bilo malo in jih niso ločevali.

Patricija Hafner Jezerkić, 3. r.
Zapisala po pogovoru z babico Jano Hafner z Godešiča.

Lara Kavčič 2. r.

Maid Kajtazovič 2. r. Vesna L.S 1r
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BABI CVETKA
Hodila sem peš iz Hrušice v Podkraj, približno štiri 
kilometre, vseh osem razredov osnovne šole. Prve 
štiri razrede smo imeli šolo v Podkraju, naslednje štiri 
pa na Colu, tako smo se iz Podkraja na Col vozili z 
avtobusom. Hodili smo v skupinah in počeli razne 
vragolije, tako da nas je pot večinoma zabavala. Imeli 
smo dogovorjena zbirna mesta, kjer smo se počakali 
in nadaljevali pot v šolo skupaj. Pot domov je bila malo 
drugačna. Družili smo se v manjših skupinicah in na 
poti domov počeli marsikaj, npr. imeli smo tri hiše kjer 
so nam dali pit vodo, imeli smo prostor kamor smo 
hodili lulat, kjer smo se dričali po brežinah, kjer smo 
obirali lešnike....ampak to je verjetno že druga zgodba. 
Hudo je bilo le ob dežju, snegu in ko je zapihala burja. 
Ali imate na vaši šoli pešbus ali bicivlak?

Prepevali smo zelo veliko. Starši, stari starši in tete so 
nam peli ko smo bili še zelo majhni, na primer Lisička je 
prav zvita zver, Na planincah sončece sije in podobno. 
Za tem se pa spomnim pevskega zbora od petega do 
osmega razreda. Imeli smo dobro zborovodjo. Bil je 

Jaka

prijazen in zelo natančen. Všeč mi je bilo, da sem 
slišala svoj glas in hkrati tudi glasove ostalih v zboru 
in spomnim se, da je prav lepo zvenelo. Preproste 
pesmi, na primer Jaz pa vrtec bom kopala, smo peli 
na štiriglasen način, kar je bilo zabavno. Peli smo na 
šolskih predstavah, na avtobusu...

Najbolj se spomnim učiteljice v prvem in drugem 
razredu. Bila je njena prva služba in je v učenje vložila 
veliko svojih moči. Bila sem pridna in bistra učenka 
in sem hitro napredovala. Ampak moji sošolci se pa 
spomnijo, da so se jim z njo dogajale tudi hude stvari.
Ajda, lepo te pozdravljam

DEDI GORAZD
• Kako sem hodil v šolo? 

Peš. Do šole sem imel pet minut, tako da sem 
moral paziti da nisem zamudil.

• Katere pesmice? 
Oton Župančič: kadar se ciciban joče 
Simon Gregorčič: Soči 
France Prešeren: Magistrale Sonetnega venca 
France Prešeren: Sonetje nesreče 
Ljudska: Učilna zidana 
Ljudska: Puntarska

• Kaj nam je bilo všeč na učiteljicah? 
Spominjamo se njihovih obrazov, nasmejanih ali 
hudih.

Ajda Luštrek 3.r.
Babica Cvetka Srebot iz podlubnika, Dedek Gorazd 

Jelovšek iz Podlubnika

STARI ČASI
IGRA: V starih časih so bosi igrali 
badminton,nogomet in med dvema ognjema.  
GRETJE: Doma in v šoli so se greli na drva v veliki peči. 
PESMI: Peli in učili so se narodne pesmi.  
PREVOZ V ŠOLO: V šolo so hodili peš. 
ODPADKI: Odpadke, odpadno listje in staro travo 
so zakurili na poljih. 

Tjaša Brdnik, 3. r.
Zapis je nastal po pripovedovanju babice Silve Brdnik iz 

Pungerta..
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Izabela

STARI ČASI
Moj dedi je star 70 let, moja babi pa 67 let. Ko je bil 
dedi otrok, se je rad igral z žogo in kavbojce in indi-
jance. Babi pa se je igrala kozaklamf, brez hlač v tr-
govino. De di je imel strogo učiteljico in malo so se 
igrali. Pri babici so imeli prijazno učiteljico, veliko so 
se učili. Dedi se spomni veliko otroških pesmi, babi pa 
slovenskih ljudskih pesmi. Babi je hodila v šolo peš, 
dedi pa peš in s kolesom. Oba nista ločevala odpad-
kov, ker je bilo toliko odpadkov, kot zdaj pri nas.

Ana Hafner, 3.r.
Pripovedovala Marija in Francelj Bertoncelj iz Godešiča.

Mladi

PRIJATELJ
Prijatelj je tisti, ki me objame,

je tisti, ki me razume,
je tisti, ki me greje
in mi srce nasmeje.

Prijatelj z mano hodi,
prijatelj se z mano igra,

prijatelj je tisti,
ki deli srečo za dva.

Naj bo slabo ali dobro,
naj bo črno ali belo,
naj bo noč ali dan,

a moj prijatelj bo vedno tam.

Lilu Helena Červek, 4. r.
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LILU
Živijo, jaz sem Lilu. Živim na Godešiču v Sloveni-
ji. Rodila sem se v Kranju, moj materni jezik pa je 
slovenščina. Ko sem bila stara eno leto, sem se  s starši 
preselila v Avstralijo. Tja smo se preselili zaradi obiska 
prijateljev. Tam je bilo super. Moj najboljši del bivanja 
v Avstraliji je bil, da smo oponašali emuje. Ko sem 
se preselila nazaj v Slovenijo, sem se že spet morala 
nauči ti govoriti slovensko. Ko še nisem znala govoriti 
slovensko, ampak samo angleško, me babica in dedek 
nista razumela. Zdaj, ko sem stara devet, imam še ses-
trico in tekoče govorim slovensko, imam pa tudi ve-
liko prijateljev, med njimi tudi eno Avstralko.

POČITNICE V UMAGU
V sredo sem šla v Umag. Peljali smo se eno uro in pol. 
Med potjo je avtu pred nami počilo steklo in padlo 
pod naš avto. No, vseeno smo varno prišli do hotela. 
Ko smo prispeli do hotela, smo parkirali avto in 
raziskali okolico. Morje je bilo razburkano, a vseeno 
lepo. Potem smo se odločili, da gremo v stari del 
mesta z vlakcem. Ko smo prispeli, smo šli najprej na 
igrišče in sestra ali je padla v rdečo zemljo/blato. V 
mestu smo opazili razstavo buč za noč čarovnic. Ker 
smo bili utrujeni, smo šli nazaj v  hotel na večerjo. V 
četrtek in petek smo se kopali v bazenu. Sobota je bila 
naš zadnji dan v Umagu. Bila sem malo žalostna. Po 
zajtrku smo šli v Pulo. Do Pule je bila dolga pot. O 
smo končno prispeli, sem se čudila lepoti gladiatorske 
arene. Ko smo končali z ogledom arene, smo šli še v 
akvarij in potem še v leseno trdnjavo v Sant Michaels. 

Lilu Helena Červek, 4. r.

TRILOBIT
V sredo zjutraj smo z avtobusom odšli v Javorniški 
Rovt. Z Juretom sva se v avtobusu zelo zabavala. Ko 
smo prišli, smo najprej spakirali. Ko smo spakirali, smo 
šli veslat, potem smo si ogledali hidroelektrarno, ki iz 
vode proizvaja elektriko. Nazadnje pa smo plezali. V 
četrtek smo šli na pohod, hodili smo 4 ure. Iskali smo 
jurčke, ampak jaz ga nisem našel. Ko smo prišli nazaj, 
smo imeli kosilo. Potem smo opazovali rastline in iz 
njih skuhali čaj. Zvečer smo zakurili ogenj. V petek 
smo šli v nek park. Tam smo najprej pojedli sirovko, 
potem smo opazovali živali v jezeru in v toku. Ko smo 
nehali, smo opazovali še iglavce, debelost dreves in 
storže, ki so bili zelo majhni. Potem pa smo šli nazaj, 
pojedli kosilo in se z avtobusom odpeljali proti domu.

IMEL SEM TREMO
Imeli smo govorni nastop za oceno. Imel sem Zlato 
ptico. Dolga je bila približno 50 povedi. Imel sem 
malo treme. Ker sem bil izžreban prvi, sem tudi prvi 
povedal. Ko sem prišel pred sošolce in začel govoriti, 
me je trema minila. Imel sem dve napaki. Mislim, da 
je bilo zaradi treme.

Žan Avguštin, 4..r
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Na športnem področju je bilo leto 2018 veliko bolj 
mirno, lahko bi napisali, da je bilo kar prelomno, 
saj smo po dolgih letih ostali brez nogometne ekipe. 
Investicije v športni park so se v glavnem zaključile, 
zdaj ga moramo le še vzdrževati na tej ravni oziroma 
izboljševati. Več o tem pa v nadaljevanju. 

Aktivnosti v ŠD Kondor so poleg nogometa še 
vztrajnostni športi, kot so pohod, tek, kolesarjenje 
in kajakaštvo, o katerih bomo nekaj besed napisali 
v nadaljevanju oziroma posebnem prispevku o 
Kondorjevem letu, ter namizni tenis, o katerem piše 
Janez Starman. Na kratko bomo predstavili tudi dva 
mlada športnika.

Teki, pohod, veslanje in triatlon

Tekaških prireditev se člani ŠD Kondor in na splošno 
Godešani udeležujemo vedno manj, kljub temu da je 
ta rekreacija v Sloveniji v vzponu in je zelo zdrava. Po 
drugi strani pa srečujemo vedno več posameznikov, 
ki se redno rekreirajo na Produ ali v Dobravah, ki 
sta idealni lokaciji za tovrstno gibanje. Ena redkih 
udeležb na tekih je udeležba Uroša Bertonclja in 
Aleša Krajnika v tekaški seriji Gorenjska, moj planet. 
Oba sta uspešno tekmovala. Uroš je bil v skupnem 
seštevku drugi za Gašperjem Bregarjem, kljub temu 
da na zadnji tekmi zaradi poškodbe ni nastopil, 
zaradi česar je izgubil prvo mesto. Je pa bil najboljši 
v svoji starostni kategoriji. Aleš je bil skupno tretji, v 
svoji starostni kategoriji pa prvi. Uroš se je udeležil 
tudi Ljubljanskega maratona in bil s časom 1:18:26 
na 26. mestu. Poleg tega se je Borut Bizjak udeležil 
puštalskega najlepšega in najtežjega malega maratona 
in ljubljanskega polmaratona in ga končal s časom 
1:39:24. 

Vsako leto pred koncem leta gremo člani ŠD Kondor 
na tradicionalni pohod po okoliških hribih. Trasa 
pohoda v decembru 2018 je bila zelo zahtevna, saj 
smo z Godešiča šli na Križno goro, se spustili v 
Praprotno, se preko Sv. Tomaža po strmi plezalni poti 
povzpeli na Lubnik, kjer smo se podprli in si odpočili. 
Pot smo nadaljevali proti Zmincu in se spet dvignili 
do Sv. Andreja, se spustili v Hrastnico, nadaljevali 

proti godeški sveti gori, tj. Osolniku, in zaključili v 
lovski koči, kjer so nam pripravili zelo dobro kosilo. V 
večernih urah smo zaključili s pohodom na Godešiču. 
Pohod, ki se ga je udeležilo 14 Godešanov, je bil dolg 
dobrih 30 km s 1.825 m višinske razlike – za pot smo 
brez postankov porabili slabih 6 ur. Po tako dolgem 
pohodu smo imeli naslednji dan kar prijetno boleče 
noge.

Kolesarsko so 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 bolj ali manj 
individualno – tako na cestnem kakor tudi na gorskem 
kolesu. Jeseni smo naredili kar nekaj lepih tur v hribih 
nad Bodolsko grapo, Hrastnico in Ločnico. Upam, da 
se bomo v letu 2019 dobili še večkrat.
Pred prvomajskimi prazniki se je devet udeležencev 
(Nika, Nada in Metod Bobnar, Ida in Borut Bizjak, 
Lili in Iztok Avguštin, Tomaž Krajnik in Suzana Tesić) 
udeležilo tridnevnega kolesarjenja okrog Blatnega 

Šport na vasi

Na tradicionalnem pohodu konec leta.

Šport
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jezera na Madžarskem. Celoten krog je dolg več 
kot 220 km. V podporo jim je družbo delala Mateja 
Krajnik. Vsi udeleženci so ga uspešno prekolesarili, 
obenem pa uživali v kulinaričnih dobrotah Madžarske.

Na kajakaških tekmah je bil aktiven le Jože Hafner. 
Udeležil se je sedmih tekem. Že v aprilu je tradicionalni 
spust po Savi med Medvodami in Tacnom, kjer je bil 
Jože kljub zlomljenemu rebru četrti med veterani. 
Junija se je udeležil tekme za svetovni pokal v spustu 
na divjih vodah med Zagorjem in Hrastnikom preko 
zloglasnega Prusnika. Jože je premagal vse veterane in 
svojega prijatelja Matjaža Avšiča iz Krškega prehitel 
za dobro sekundo. V začetku julija se je s Petrom 
Kalanom udeležil evropskega prvenstva v kajakaškem 
maratonu v Metkovićih, Hrvaška, kjer je tekmoval v 
kategoriji 55–59 let in osvojil 6. mesto. Prehiteli so ga 
Španec, dva Italijana, Rus in Luksemburžan. Boljšo 
uvrstitev je izgubil v prenosu čolna po suhem, kjer 
je pridobil večino zaostanka za najboljšimi. Konec 
julija je bila na Bohinjskem jezeru pregledna tekma 
na 10  km, kjer je Jože zmagal pred domačinom 
Darkom Logarjem. V sredini avgusta se je Jože 
udeležil državnega prvenstva v kajakaškem maratonu 
in zasedel 3.  mesto med veterani. Boljša sta bila že 
omenjena Logar in Avšič. Na Triatlonu jeklenih je Jože 
v zelo negodnih vremenskih razmerah veslal za ekipo 
»Počas pa ziher« (Kondor Godešič). V nasprotju z 
imenom so bili hitri, saj so prišli na cilj skupno četrti, 
v svoji kategoriji pa so bili celo na drugem mestu. 
Dobre temelje je postavil že Jože v kajaku, saj je bil 
absolutno drugi, približno dve minuti za svetovnim 
prvakom Simonom Ovnom. Mednarodni ljubljanski 
kajakaški maraton je bil letos spet med Vrhniko in 
Ljubljano, veterani in mlajši mladinci pa so startali v 
Podpeči in do cilja preveslali slabih 12 km. Zmage se 
je veselil prav Jože, saj je bil v ciljnem sprintu boljši od 
Logarja in Avšiča. V novembru je bilo med Koprom 
in Strunjanom državno prvenstvo v morskem kajaku. 
V zelo močni burji so imeli tekmovalci velike težave z 
dvometrskimi valovi, saj je kar polovica udeležencev 
odstopila. Velike težave je imel tudi Jože, saj se je 
prevrnil in komaj prišel z velikim zaostankom do cilja 
na 4. mestu med veterani. Bila pa je nova zanimiva 
izkušnja.

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 na 
skrajšani progi zaradi slabega vremena s časom 2:35:02 
osvojil 25. mesto in 6. mesto v zelo močni kategoriji 
moških med 40. in 44. letom. Kot že omenjeno zgoraj 
je Jože Hafner kot kajakaš zastopal ekipo Počas pa 
ziher (Kondor Godešič).

Mlada atletinja Naja Gruden

Naja Gruden (letnik 2008) že tretje leto zapored pridno 
trenira atletiko v Atletskem klubu Škofja Loka, in sicer 
pod budnim očesom trenerja Anžeta Jurgeleta. Njeni 
disciplini sta tek na 60 in 200 m. 
V letu 2017 je osvojila 2. mesto v skupnem seštevku 
tekem za Zlato ligo Gorenjske v teku na 200 m in v 
teku na 60 m.

Januarja 2018 je v Slovenski Bistrici potekalo državno 
prvenstvo, kjer je Naja dokazala, da je v svoji kategoriji 
pionirk U12 trenutno najhitrejša, in prepričljivo 
osvojila naslov državne prvakinje v teku na 200 m, kar 
je njen največji dosežek.

Šport
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Oktobra 2018 je v Radovljici potekalo državno 
prvenstvo, kjer je Naja tekmovala z leto starejšimi 
pionirkami in zasedla odlično 18.  mesto na 60  m. 
Ekipa atletinj U12 je v štafeti 4  ×  200  m zasedla 
3. mesto (Nastja Lukić, Nika Mlakar, Naja Gruden in 
Lia Štefanec Vaupotič). 

Naja je zelo pridna na treningih, ki jih redno obiskuje, 
in se veseli novih izzivov in tekmovanj.

Nordijski kombinatorec Gal Hafner

Gal Hafner že šesto leto trenira v SK Triglav Kranj. V 
mlajših kategorijah večina tekmuje tako v smučarskih 
skokih kakor tudi v nordijski kombinaciji. Gal je v 
primerjavi z drugimi začel precej pozno, tako da je 
bila njegova prva tekma na 30-metrski skakalnici. 
Prva leta v skokih žal ni bil konkurenčen najboljšim, 
je bil pa vedno med najhitrejšimi v smučarskem teku, 
zato zdaj tekmuje samo še v nordijski kombinaciji. V 
svoji kategoriji se v Sloveniji vrti okoli 6.–8.  mesta. 
Tekme se trenutno odvijajo na skakalnicah velikosti 
80–100  m, teki pa predvsem na Pokljuki, Planici 
in Medvodah, če to dopušča vreme. V Gimnazijo 
Kranj in s tem tudi v nordijski panožni center se po 
končani osnovni šoli lani ni vpisal, saj je izbral šolanje 
na strojni šoli v Škofji Loki, tako da zdaj trenira po 
klubskem programu, kolikor mu dopušča čas, pa se 
priklopi ekipi iz panožnega centra. Gal torej nadaljuje 
tradicijo udejstvovanja v smučarskih skokih, enem 
prvih športov, iz katerega se je razvil ŠD Kondor. S 
svojimi skoki je že presegel svoje predhodnike, saj je 
njegov osebni rekord 86 m. 

Nogomet

V pomladanskem delu gorenjskega prvenstva se je 
v članski ekipi Kondor Godešič videlo, da so znotraj 
ekipe težave. Nogometaše je bilo treba prositi, da so se 
sploh udeleževali tekem, treningov se je udeleževalo 
premalo članov, temu primerni so bili tudi rezultati, 
saj so večino tekem izgubili in končali na zadnjem 
mestu. 

Po dogovoru z nogometaši, ki niso bili sposobni 
zagotoviti, da bo več kot 12 igralcev treniralo stalno, 
tj. vsaj enkrat tedensko, poleg tega pa so nekateri 
končali svojo športno pot, smo se odločili, da ekipe v 

jesenskem delu ne bomo več imeli. Škoda, da ob tako 
dobri infrastrukturi ne moremo dobiti dovolj fantov, 
ki bi se bili pripravljeni redno rekreirati in zastopati 
barve kluba. Upamo, da bomo v prihodnjih letih ekipo 
znova sposobni postaviti na nogometni zemljevid.

Da pa nogomet na Godešiču ne bo zamrl, skrbijo 
veterani ŠD Kondor. Enkrat tedensko se dobivajo na 
igrišču z umetno travo, odigrajo dobro partijo in se 
družijo. Ob teh druženjih je s strani župnika Branka 
Potočnika padla ideja o nogometnem turnirju za 
veterane. G. Potočnik je povabil dve ekipi iz župnij, 
v katerih je služboval, Veterane Sodražica in ŠD 
Rib’ca, poleg njih pa sta sodelovali še ekipa šoferjev 
iz Škofje Loke, ki imajo v sobotah redni termin UT 
Godešič, in domača ekipa. V prijetnem vremenu so 
15. septembra odigrali šest tekem. Igrali so na malem 
igrišču z umetno travo. Zmagalo je moštvo Šoferji 
Loka, pred Veterani Sodražica in ŠD Rib’ca. Kondor 
je z nepopolno postavo osvojil 4. mesto. Srečanje se je 

zaključilo v prijetnem druženju in z idejo, da bi turnir 
postal tradicionalen in da bi ga še razširili na več ekip.

Robot za namiznoteniške treninge 
in tečaj namiznega tenisa za 
najmlajše

Vse podrobnosti o tekmovanju dveh namiznoteniških 
ekip, ki tekmujeta v občinski in gorenjski ligi, bo 
predstavljeno v prispevku Janeza Starmana. V tem 
delu bi se osredotočili predvsem na vzgojo podmladka. 
V pretekli zimi smo začeli s šolo namiznega tenisa. 

Utrinek iz nogometnega turnirja veteranov.

Šport
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Na začetku se je je udeleževalo osem nadobudnih 
namiznoteniških začetnikov, ki so s pomočjo trenerja 
Jureta Kalana, tudi igralca naših ekip, začeli spoznavati 
osnove namiznega tenisa. Proti koncu zime se je 
udeležba nekoliko zmanjšala, še vedno pa so na 
treningih enkrat tedensko sodelovali štirje igralci. V 
novembru smo šolo ponovno zagnali, sprva so bili 
trije udeleženci, upajmo, pa da jih bomo v naslednjih 
tednih dobili še nekaj, da bi dobili čim širšo bazo za 
delo. 

Na treningih si v tej sezoni pomagamo tudi z 
namiznoteniškim robotom Butterfly, ki omogoča 
ponavljanje osnovnih udarcev. Robot ima širok 
spekter možnih nastavitev, saj lahko izmetava žogice 
s hitrostjo do 120 žogic na minuto, kar je že hitrost 
izmeta v svetovnem vrhu, možne so nastavitve spinov 
nazaj (t. i. rezane žogice) in naprej (top spin žogice), 
stranskih spinov in seveda različnih hitrosti žogice. 
Nastavimo lahko tudi do osem različnih lokacij, kam 
bo žogica padla. Ker je za robotom lovilna mreža, se 
lahko ob natančnih udarcih vaja ponavlja v nedogled. 
Tudi v primeru, če so udarci nenatančni, je zaloga 70 
žogic zadosti velika, da se igralec prej utrudi, preden 
žogic zmanjka. 

Osnovne udarce veliko vadijo tudi odrasli. Z robotom 
je na treningih prisotno vedno parno število igralcev, 
kar pomeni, da nihče ne počiva. 

Upamo, da bo nova pridobitev mlade še bolj navdušila 
k igranju namiznega tenisa. Če ste zainteresirani, lahko 
z nami vzpostavite stik in se pridružite treningom, saj 
ni nikoli prepozno. 

Investicijska dela v športnem 
nogometnem parku 

V zadnjem desetletju 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 2018 je bilo teh investicij mnogo manj, 
smo pa še vedno kar veliko investirali v športni park.

Ker se dnevno soočamo s prometnimi zamaški ob 
igrišču, smo že v preteklem letu delno odkupili del 
gozda od ge. Matilde Kavčič, dokončno pa bomo 
plane realizirali januarja 2019 in na tem delu uredili 
dodatno parkirišče. Prometno ureditev smo izboljšali 
tudi z opozorilnimi tablami, saj sta bila v letu 2018 
kar dva zelo kritična dogodka pri prepustnosti ceste in 
uporabe s strani traktorjev in delovnih strojev.

Glavni del sredstev smo namenili za izboljšanje travne 
površine. Na igrišče smo raztrosili 25 t kremenčevega 
peska, igrišče globinsko prezračili in dosejali 200 kg 
travnega semena. Celoten strošek je bil dobrih 
4.000,00  €. Poleg tega smo globinsko prezračili tudi 
igrišče z umetno travo in dodali 3  t gumijevega 
granulata. Dela so bila vredna 2.500 €.

Ogromno dela zahteva tudi travna zelenica, da je 
primerna za igranje. V letu 2018 je bila pokošena 38-
krat, 17-krat smo morali označiti igrišče, 35-krat pa 
smo čistili tudi garderobe. 

Poleg tega smo obnovili dva gola velikosti 5 × 2 m in 
štiri gole 2 × 1 m ter zamenjali mreže. Obnovo golov je 
brezplačno izvedlo podjetje Ključavničarstvo Marčeta, 
za kar se jim ob tej priložnosti najlepše zahvaljujemo. 

Skupni stroški investicijskega vzdrževanja za leto 2018 
znašajo več kot 10.000 €.

Plan investicij in vzdrževanj za leto 2019:
• globinsko zračenje, nasutje pribl. 24  t moravške 

mivke in dosejanje trave (pribl. 200 kg semena) – 
3.000 €;

• globinsko prezračiti tudi igrišče z umetno travo in 
dodati 3 t gumijevega granulata – 2.500 €;

• obnova dveh golov 2 × 5  m (Ključavničarstvo 
Marčeta) in nakup dveh novih mrež – pribl. 200 €;

Robot za namiznoteniške treninge.
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• zaključek nakupa gozda ob igrišču z umetno travo 
(pribl. 700 m2) in preureditev v parkirišča – s tem 
rešimo zamaške ob tekmah in treningih – pribl. 
800 €;

• izdelava streho na tribunah – nabava materiala 
pribl. 500 €;

• redno vzdrževanje garderob (vzdrževanje 
pohištva, table za navodila za uporabo) – ocenjeno 
na 1.000 €;

• preprečiti puščanje pri polnjenju cistern v 
garderobah – pribl. 200 €;

• obnova varovalnih mrež na igrišču z umetno travo 
– 1.000 €;

• redno gnojenje, košnja in označevanje igrišča.

Ocenjene investicije za leto 2019 so 12.700 €. Iz plana 
preteklih let 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 zmogli narediti, ker ga 
preprosto ne bi mogli sfinancirati. 

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

Srečno in športno novo leto 2019.

dr. Jože Hafner,
predsednik ŠD Kondor

Namiznoteniška sekcija Kondor
Namiznoteniška sekcija je v letu 2018 vstopila v šesto 
desetletje delovanja.
Poleg dveh članskih ekip, ki tekmujeta v gorenjski 
in občinski ligi, so bili dejavni tudi mladi in nekaj 
rekreativcev.

V prvi gorenjski ligi je ekipa igrala dobro in brez težav 
ostala med najboljšimi ekipami na Gorenjskem.
Ekipo uspešno vodi Jure Kalan, ki obenem vodi tudi 
tečaj za podmladek. V veliko pomoč nam je zdaj tudi 
novi avtomat za treninge.
V občinski ligi je ekipa odigrala dobro in na koncu 
osvojila tretje mesto.

Tudi v sezoni 2018/2019 smo začeli tekmovanje z 
dvema ekipama, in to z eno v gorenjski in eno v občinski 
ligi. Treningi in tekmovanja so ob ponedeljkih, torkih 
in četrtkih.

S članarino pokrijemo vse prijavnine in ostale stroške, 
nekaj pa nam jo ostane tudi za ogrevanje.
Hvala vsem, ki nam s prostovoljnim delom pomagate 
pri realizaciji programa. Želeli bi pridobiti vsaj še enega 
sponzorja, da bi lažje dosegli zastavljene cilje. Naj ob 
koncu spomnim vse nekdanje in sedanje nogometaše, 

da letos praznujemo 50-letnico uradnega delovanja 
nogometa na Godešiču.

Vsem članom in prijateljem v letu 2019 želim obilo 
športnih užitkov in uspehov, krajanom pa osebnega 
zadovoljstva in pozitivne energije. 

Za namiznoteniško sekcijo
Janez Starman

Šport
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Na drugem Kondorjevem letu se je devetintrideset 
ekip podalo na pet kilometrov dolgo progo s številnimi 
preprekami. Najuspešnejša je bila ekipa Jackie iz 
Škofje Loke. 

Jarek, Krtina, Dimnik, Peskokop, Hlod, Do gat, Do 
kolen, Malenkost, Depilacija ... To so imena le nekaterih 
preprek, ki so jih 9. junija na pet kilometrov dolgi progi 
morali premagati udeleženci Kondorjevega leta. Na 
Godešiču pri Škofji Loki je potekal drugo leto zapored. 
Prireditev so odprli otroci na Mini Kondorjevem 
letu, nato pa se je na startu pravega Kondorjevega 
leta zvrstilo 39 ekip, ki so se s časovno razliko podale 
na progo. Ekipe so štele od tri do pet tekmovalcev. 
Nekateri so imeli v mislih čim boljšo uvrstitev, 
Kondorjev let je namreč tekmovalne narave, drugim 
je bila v ospredju zabava. V prvi vrsti gre za ekipno 
premagovanje preprek, za medsebojno sodelovanje in 
pomoč. »Letos nam je uspelo, da smo v traso lahko 
vključili tudi prečenje reke Sore. Lani je bil pretok 
prevelik, tako da smo zaradi varnosti ta del izpustili. 
Progo smo v primerjavi z lani nekoliko spremenili, 
dodane so bile nove prepreke, nekatere smo izpustili. 
Sicer pa mi ovir več ali manj ne postavljamo – nam 
jih postavila narava. Proga je primerna za vsakogar, 
je pa dobro, da si vsaj malo kondicijsko pripravljen. 
Vsebuje različne elemente, od vode, ognja, skal, 
plezanja, plazenja, blata, teka ... To je zelo zanimivih in 
raznolikih pet kilometrov, kar so potrdili tudi letošnji 
udeleženci,« je povedal Simon Starman, član ekipe 
Kondorjevega leta, zadolžen za traso in prepreke.  
Po seštevku časa in točk so letošnji zmagovalci postali 
člani ekipe Jackie iz Škofje Loke. Progo so premagali v 
dobrih 47 minutah. »Taktika je bila dobra kondicijska 
pripravljenost. Na Kondorjev let smo se pripravljali. 
Računali smo na uvrstitev med najboljših pet, nikakor 
pa ne na zmago. Jaz sem bil letos prvič, preostali člani 
ekipe so bili že lani, tako da so vedeli, kaj približno jih 
čaka. Najbolj mi bo v spominu ostala ovira, ko sem 
mogel splezati na drevo in se spustiti po napeti vrvi. 
Poglejte roko,« je dejal Rok Cankar iz ekipe Jackie. 
Drugo mesto je osvojila ekipa Koman, tretje pa domačini 
Stare kajle. Najboljša ženska ekipa je bila 3, 2, 1 GO! 
Iz njihovih vrst je najboljši letalec Kondorjevega leta. 
Zadnja prepreka je namreč Kondorjev let, spust po 

osemdeset metrov dolgi jeklenici, ki ga opravi le en 
član ekipe. »Že od lani sem vedel, kaj me čaka. Glavo 
dol, noge gor, roke ob telesu in to je to. Moj vzornik 
danes je bil Domen Prevc, a mi ga še ni povsem uspelo 
kopirati. Za drugo leto so še rezerve,« je povedal naj 
letalec Iztok Avguštin z Godešiča, član ekipe Stare 
kajle, ki so se uspešno kosali z mlajšimi tekmovalci. 
Kondorjev let je največji dogodek ŠD Kondor Godešič, 
ki so ga premierno izvedli lani ob petdesetletnici 
društva. »Smo zadovoljni. To je super dogodek,« 
pravi predsednik društva Jože Hafner, Blaž Hafner, 
letos v vlogi vodje prireditve, pa je dodal, da je 
najpomembnejše, da so se vsi udeleženci vrnili brez 
poškodb v cilj in da jim je letos služilo tudi vreme.
Znan je že datum naslednjega, tretjega Kondorjevega 
leta, ki bo 8. junija 2019.

Maja Bertoncelj

V vodi, blatu, zraku ...

Šport
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Hvala za spodbudne besede in pohvale, ki sem jih 
prejela od vas bralcev na moj lanskoletni prispevek 
v Dobravah. To mi je dalo dodatne energije in volje, 
da s pisanjem nadaljujem in z vami delim svoje 
spoznavanje in znanje o zdravilnih zeliščih in njihovih 
zdravilnih učinkih.

Kot napoveduje že naslov, domača zeliščna lekarna 
spada v vsako hišo oziroma v vsako gospodinjstvo, 
vendar je dobra le, če so v njej sveža zelišča. Zdravilne 
rastline ne smejo biti starejše od dveh let in morajo 
biti pravilno shranjene. Nabiramo samo tiste rastline, 
ki jih natančno in zares poznamo, ki niso zaščitene in 
ogrožene in jih znamo uporabljati.
Med njimi so najbolj znane: bezeg, baldrijan, trpotec, 
materina dušica, kopriva, lipa, brezovo listje, divji 
kostanj, dobra misel, melisa, kamilica, ognjič, kumina, 
komarček, lučnik, netresk, preslica, pelin, regrat, sivka, 
rman, ajbiš, šetraj, šentjanževka, žajbelj, tavžentroža, 
hmelj in še bi se kakšna našla. 

Zdravilne rastline nabiramo skozi vse leto glede na 
uporabnost zdravilnega dela rastline. Pri tem so nam 
lahko v pomoč koledar nabiranja zdravilnih rastlin, ki 
ga najdemo v dobrih zeliščarskih priročnikih, ali pa 
opisi v zeliščarskih knjigah pri posameznih rastlinah. 
Velikokrat smo pri nabiranju zdravilnih zelišč odvisni 
od vremenskih razmer, upoštevati je treba dolžino 
letnih časov, temperature, vlažnost in lego rastišča. 
Vse čase, ki jih navajajo koledarji nabiranja, je treba 
jemati kot povprečje. 

Nikoli ne nabiramo mokrih rastlin, torej takoj po 
dežju, in tudi ne zjutraj, ko so mokre še od rose. 
Najboljši čas za nabiranje je dopoldne, ko se rosa 
posuši in še ni premočne sončne pripeke. Po daljšem 
deževju počakamo nekaj lepih sončnih dni in se šele 
nato odpravimo na nabiranje. Prav tako ne nabiramo 
ob meglenih dnevih. Vedno nabiram samo krepke in 
popolnoma zdrave rastline. Poškodovanih in obolelih 
rastlin ne nabiramo.

Večino zdravilnih rastlin posušimo, na ta način 
konzerviramo zdravilne rastline, saj se na posušenih 
delih rastlin ne morejo razviti bakterije in glivice, 
zaradi česar rastline gnijejo. Posušiti jih moramo čim 

prej po tem, ko smo jih nabrali, in jih ne puščamo na 
kupu. Pri sušenju pazimo na čistočo, rastline zaščitimo 
pred obletavanjem mrčesa in ptičev, če jih sušimo na 
prostem. S sušenjem preprečimo nezaželene pretvorbe 
ali razgradnjo zdravilnih učinkovin zaradi delovanja 
fermentov, ki se sprostijo ob umiranju rastline ali 
njenih delov. 

Praviloma nadzemnih rastlinskih delov (cvetov, listov, 
celotne zeli, lubja, semen) nikoli ne peremo. Že med 
nabiranjem pazimo, da med zelišči ni drugih rastlin, 
prav tako pazimo – če sušimo več zelišč naenkrat – da 
se med seboj ne pomešajo. Zelišča, liste in nekatere 
cvetove sušimo cele, pri nekaterih pa samo venčne 
liste, ki jih ločimo pred sušenjem. Cele rastline lahko 
povežemo v šopke in jih sušimo obešene s cvetovi 
navzdol. Korenine pred sušenjem dobro očistimo, 
vendar jih ne smemo namakati v vodi. Operemo 
vsako posamezno korenino in jo nato hitro osušimo. 
Korenine narežemo po dolgem, in sicer na pol 
centimetra debele dele, da se hitreje posušijo, nato jih 
nanizamo na niti in jih napnemo nad pečjo.

Letos se bom posvetila zdravilnim rastlinam za 
boljši spanec. Človek potrebuje 8–9 ur efektivnega 
spanja na dan. Zaradi nespečnosti se ne obnavljajo 
vitalni deli telesa. Tesnoba, razmišljanje o raznih 
stresnih dnevnih dogodkih, nemir, strah in napetost 
pogosto povzročijo, da človek ne more in ne more 
zaspati. Močno otežen začetek spanja imenujemo 
nespečnost uspavanja. Pogosta nočna prebujanja so 
lahko posledica različnih bolezenskih stanj (kronični 
bolečinski sindrom, posledica odvajanja vode zaradi 
bolezni prostate, vnetje sečil …), ugotavljajo pa tudi, 
da so za vsaj 90 bolezni krivi nespečnost ali drugi 
vzroki v okolju (pogosto prebujanja zaradi otroškega 
joka, vstajanje zaradi nege starejšega ali hudo bolnega 
bolnika, partnerjevo smrčanje …). Zgodnje jutranje 
prebujanje je največkrat posledica depresije.

Poznamo tri faze spanja REM.
Prva faza: človek se vsega zaveda – dremlje.
Druga faza: človek precej trdno spi, vendar sliši vsak 
ropot.
Tretja faza: človeka v tej fazi težko zbudiš, tukaj se 
dogajajo tudi sanje.

Narava – domača zeliščna lekarna

Nasveti
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V današnjem času vse pogosteje obolevamo zaradi 
nespečnosti, ki je posledica stresa in izgorelosti.
Že p. Simon Ašič je svetoval, naj zlepa ne uporabljamo 
uspavalnih tablet in pomirjeval. Napisal je nekaj 
splošnih nasvetov proti nespečnosti: zgodaj in zmerno 
večerjajmo, jedi naj bodo lahke, brez beljakovin, zvečer 
ne pijmo prave kave in pravega čaja in ne kadimo. 
Refluks moti spanec. Varujmo se vznemirjenja, 
noge naj bodo tople. Pomirjevalno vpliva kopel z 
mlačno vodo, ki ji lahko dodamo hidrolat sivke, ali 
pa si pripravimo poparek iz melise, lahko tudi lipe ali 
smrekovih vejic. Pri sedeči kopeli uporabimo poparek 
materine dušice ali šentjanževke. Po kopeli, ki naj 
traja 15 minut, gremo takoj v posteljo. Sprehod po 
svežem zraku (dihamo globoko) prijetno utruja in 
končno prikliče spanec. Drugi nasveti: ne izogibajmo 
se fizičnemu delu, sprehajajmo se po svežem zraku in 
imejmo urejen način vsakdanjega življenja. Za dober 
spanec potrebujemo temen in čim bolj zaprt prostor 
brez ropota (moteče so tudi moderne elektronske 
naprave).

Kadar vam nespečnost povzroča težave pri 
vsakodnevnih opravilih in se v zvezi s tem čez dan 
pojavljajo utrujenost, razdražljivost, zmanjšana 
koncentracija, jutranja astenija in pogostejše 
poškodbe, in če se nespečnost pojavi kot posledica 
neke druge bolezni, tedaj obiščite svojega zdravnika 
in se o tem pogovorite z njim.

Med zdravilnimi zelišči so zelo učinkovite tri rastline, 
ki jih bomo spoznali podrobneje.
Baldrijan: nima stranskih učinkov, nanj se ne moremo 
navaditi.
Melisa: pomirja ljudi, ki so bolj nervozni ali se zaradi 
nervoze potijo.
Hmelj: ima tri različna zdravilna delovanja, med 
drugim je učinkovit tudi pri zdravljenju nespečnosti.

Baldrijan (Valeriana officinalis) raste po vlažnih 
gozdovih in travnikih med grmovjem, po jarkih in 
nabrežjih. Čas nabiranja je od avgusta do oktobra, 
nabiramo koreniko in korenine. Iz baldrijana lahko 
pripravimo poparek in tinkturo. Sveže korenine so 
skoraj brez vonja, tipičen vonj izovalerianske kisline se 
razvije šele med sušenjem. Baldrijan pomirja miselni, 
čustveni in telesni nemir, pomaga pregnati živčno 

napetost, razdraženost, neučakanost in nesmiselno 
premikanje, napoti pa k zbranosti, počitku in spanju. 
Blaži tudi črevesne krče in odganja vetrove, lajša 
migrenski glavobol in bolečo menstruacijo, pomirja 
nemirno razbijanje srca, pomaga obvladati stresne 
okoliščine, razbliniti plahost in strah ter katero koli 
namišljeno bolezen. Baldrijan na splošno deluje 
pomirjujoče in pomaga pri nespečnosti. Tako čaj 
kot tinktura blago pomirjata pri nervozi, psihični 
izčrpanosti, vznemirjenosti in napetosti, pri težavah, 
ki jih povzročajo nespečnost, nervoza, bolečine 
in krči v želodcu in črevesju, pri srčni aritmiji in 
klimakterijskih težavah. Raziskave so pokazale na zelo 
pomirjevalno delovanje skupaj s hmeljem.

Tinktura iz baldrijana za pomiritev:
• baldrijan (korenina), 200 g
• tropinovec, 45 %, 1 l
Zdrobljen baldrijan damo v stekleno posodo, veliko 
1,5 l, in ga deset dni na toplem (25–30 °C) maceriramo 
v tropinovcu. Po desetih dneh ga precedimo v 
steklenico. 
Uporaba: 20 kapljic tinkture tri- do petkrat na dan na 
kocki sladkorja.

Melisa (Melissa officinalis) raste večinoma 
nasajena – tudi na posevkih in starih zidovih. Polna 
je čebel, ki jih privlači vonj limone, značilen za to 
rastlino. Od tod najbrž tudi njeno ime, saj v grškem 
jeziku mellisa pomeni čebela. Čas nabiranja je 
junija in julija, nabiramo liste pred cvetenjem, saj 
so takrat zdravilne učinkovine najboljše. Nabiramo 
jo dopoldne, preden jo razgreje sonce, saj lahko 
zaradi tega pri sušenju počrnijo in izgubijo svojo 
zdravilnost. Lahko jo režemo dva- do trikrat 
letno. Melisa ima pomirjevalni učinek in hkrati 
preprečuje boleče in tesnobne krče organov. Pomaga 
pri težavah, ki so povezane z živčnimi motnjami. 
Pravijo ji tudi roža melanholikov, saj povrne veselje 
do življenja ter odpravlja tesnobo in razbijanje srca, 
šumenje v ušesih. Pomaga ob vrtoglavici, migreni in 
nespečnosti, izčrpanosti, depresiji in histeriji, strahu in 
razdražljivosti. Najboljši poznavalec melise, Mattioli, 
to rastlino hvali in opisuje z besedami: »Melisa ima 
izjemno lastnost, da krepi in poživlja srce, zlasti pri 
ljudeh, ki jih je ponoči strah in jim srce razbija. Čisti 
tudi kri, odpravlja nerazpoloženje in žalost, znižuje 
krvni tlak.« Najbolj znana pa je melisa postala po t. i. 

Nasveti
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melisinem oziroma »karmeličanskem« špiritu, ki ga 
je leta 1611 v Parizu začel izdelovati red »bosonogih 
karmeličank«, njihov Klosterfrau-Melissengeist si 
je leta 1775 izmislila redovnica Marija Klementina 
Martin. Izdelujejo ga iz mešanice melisinih listov, 
lupine pomaranče, ingverjevega korena, klinčkovih 
cvetov, cimetove skorjice in še nekaterih sestavin. 
Mešanico teh rastlin macerirajo v etanolu, z destilacijo 
macerata pa dobijo pripravek. V lekarnah se dobi 
»melisin špirit«, ki je sicer v preprostejši obliki, vendar 
uporaben ob kronični nespečnosti, in sicer 20 kapljic, 
razredčenih v malo vode, popijete pred spanjem. 

Melisin čaj proti hudi nervozi:
20 g melise prelijemo z enim litrom hladne vode, 
pustimo stati čez noč. Čaj precedimo, malo osladimo 
in pijemo po požirkih ves dan.

Hmelj (Humulus lupulus) raste na vlažnih tleh 
med grmovjem in po živih mejah. Spomladi nabiramo 
mlade poganjke, pozno poleti oziroma jeseni pa 
ženska zrela socvetja, iz katerih se razvije storžek. V 
spomladanskem času (marec, april) nabiramo mlade 
brste, ki jih lahko dodajamo solatam. Liste prepoznamo 
po njihovi srčasti obliki in nazobčanih robovih. Po 
obeh straneh so poraščeni z dlačicami in so svetlo do 
temno zelene barve. Hmelj cveti julija in avgusta in 
ima moške in ženske cvetove, ki jih imenujemo tudi 
storžki. V zdravilne namene uporabljamo storžke, ki 
jih nabiramo v septembru. Posušene hranimo v temnih 
kozarcih, ki se dobro zapirajo, saj so zelo aromatični. 
Učinki hmelja so pomirjevalni. Čaj iz hmelja tako 
pomaga ob znakih duševne napetosti, kot so telesni 
in živčni nemir ter nervoza, saj pomirja. Hmelj ima 
tri različna zdravilna delovanja: čreslovine in grenčine 
spodbujajo apetit. Grenčine skupaj z eteričnim oljem 
in ostalimi zdravilnimi snovmi deluje pomirjevalno 
na živčevje, pomirijo se čuti, popusti telesni nemir, 
pomirjevalno deluje na pospešeno živčno delovanje 
srca, učinkovit je za zdravljenje nespečnosti, spodbuja 
in ureja menstruacijo, umirja spolno prerazdraženost. 
Ob težavah s spanjem se priporoča pitje hmeljevega 
čaja pol ure, preden se odpravimo spat, saj hmelj vrača 
in omogoča normalen spanec. V spomladanskem 
času pa si lahko s pomočjo mladih poganjkov, ki si 
jih pripravimo v solati, očistimo zamazana jetra. Iz 
hmelja pripravljamo čaj, tinkturo, liker, napolnimo 

blazinice za spanje, si pripravimo kopel. Novejše 
ugotovitve kažejo, da hmelj vzbuja odpor do nikotina.

Liker proti nespečnosti:
V steklenico natrosimo hmeljeve storžke in jih 
prelijemo s suhim belim vinom – vsi storžki morajo 
biti pokriti. Pustimo stati tri tedne in precedimo. 
Pripravimo sladko vodo: sirup iz pol litra vode in pol 
litra sladkorja in ga zmešamo z vinom.

Zeliščna blazinica za lepše spanje: 
Potrebujemo tri pesti posušenih storžkov, ki jih damo 
v bombažno vrečko, to pa pod zglavnik. Hmelju 
lahko po želji dodamo meliso, šentjanževko, sivko 
in baldrijan. Vsekakor lahko zeliščno blazinico brez 
zadržka uporabljajo tudi nemirni otroci. Hmeljeva 
blazinica nas bo popeljala v svet najlepših sanj.

Nekaj nasvetov iz starih knjig:

Kurje oko – staro zdravilo za kurje oko je žarko salo, 
ki ga damo na nogo in tako pustimo pet do šest dni. 
Po tem času namakamo noge v precej topli vodi vsaj 
pol ure. Če je kurje oko staro, to ponovimo večkrat.

Akne – s prvim zapadlim snegom si namažemo obraz 
in ga dobro zmasiramo.

Slaba prekrvavitev (hladne roke in noge) – noge 
namakamo v čaju iz bele omele.

Moramo 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

Nasveti


