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Krajevna skupnost Godešič v letu 2019
Ker prvič pišem uvodni članek za naše glasilo 
Dobrave sem pred začetkom pisanja preletel nekaj 
zadnjih izvodov Dobrav, ter ugotovil, da je imel vsak 
predsednik KS na nek način drugačen uvodni članek, 
vsem pa je bilo skupno, da so vsi po vrsti navedli mnogo 
stvari, ki smo jih vaščani s svojim delom, udeležbo 
ali podporo raznim projektom oz. dogodkom uspeli 
narediti skupaj. Razvoj družbe in s tem vasi terja 
nenehno razmišljanje o napredku, spremembah, zato 
se v svetu krajevne skupnosti prizadevamo prisluhniti 
čim več idejam, ter jih seveda tudi realizirati. V časih 
v katerih živimo, je mogoče žrtvovanje časa za skupno 
dobro premalo cenjeno, vendar ko človek pogleda za 
nazaj, koliko stvari se je uredilo, ga to seveda veseli 
ter predvsem navdahne za delo v naprej. Naj ob tej 
priložnosti pozovem vse vaščane, da tudi v prihodnje 
stopimo skupaj, ko bo to potrebno, le tako bo naša vas 
še naprej prijazna do nas, tu živečih, gostje pa bodo le 
tako še naprej radi zahajali k nam, na Godeš’č.

Leto 2019, ki je za nami je bilo v smislu delovanja 
Krajevne skupnosti eno tistih prelomnih let, v zadnji 
četrtini leta 2018 smo namreč krajani Godešiča 
izvolili nov svet Krajevne skupnosti. V svetu Krajevne 
skupnosti je novo leto tako pričakala več kot polovica 
novih svetnikov. Ker že pregovorno vsi vemo, da je 
vsak začetek bolj ali manj težak, smo se dela lotili 
previdno in postopoma. V začetku februarja je 
našo vas obiskal novi župan občine Škofja Loka g. 
Tine Radinja, s katerim smo si ogledali dosežke ter 
aktualno problematiko v naši vasi. Župan je obljubil 
polno pripravljenost sodelovanja občinskih služb v 
naših projektih. Občinski svet je nato konec marca 
sprejela proračun za leto 2019, s katerim smo tudi 
v KS Godešič dobili zeleno luč za začetek izvedbe 
projektov. Naj tukaj pojasnim, da krajevna skupnost 
vedno planira delo za leto v naprej, kar v naše primeru 
pomeni, da smo letos imeli v planu izvesti projekte, ki 
jih je potrdil svet KS Godešič v prejšnji sestavi.

Najprej smo pristopili k projektu dokončanja 
izgradnje javne razsvetljave na Matajevcih. V letih 
izgradnje vodovoda in kanalizacije se je namreč v 
tem delu vasi položilo kable ter postavili pet jaškov za 
luči javne razsvetljave, manjkali pa so še drogovi luči 
javne razsvetljave. Podjetje Elekom Košir je investicijo 

zaključilo junija letos. Postavili smo 5 novih luči javne 
razsvetljave, ob tem pa dotrajane drogove, obnovili oz. 
prebarvali. Naslednji oz. največji projekt je bil ureditev 
dela cestišča ter parkirišča pred bifejem pri betonskem 
igrišču na Godešiču. Parkirišče smo razširili ter 
asfaltirali, uredili smo tudi del ceste mimo bifeja. Prav 
tako smo uredili odvodnjavanje parkirišča, ceste ter 
odvodnjavanje z dela strehe objekta. Z investicijo smo 
pridobili kar nekaj novih parkirnih mest.

Krajevna skupnost

Nova razsvetljava na Matajevcih.

Gradnja parkirišča bife Kondor Godešič, Godešič 77.
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dokončajo projekt, z izgovorom, da pri njih nismo 
v planu, ter da imajo druge prioritete. Preprosto 
nepojmljivo je, da smo v letu 2019 na Godešiču bili 
še brez optičnega omrežja in prav zaradi tega smo v 
KS obljubili popolno pripravljenost sodelovanja pri 
projektu Telekoma, da končno dobimo vezo s svetom, 
primerno stoletju v katerem živimo. Projektantu 
smo nudili vso pomoč pri kontaktiranju posameznih 
lastnikov zemljišč, odstopili prostore za sklepanje 
pogodb, skratka ponudili smo vse naše možnosti, da 
bi bil ta projekt kar se da hitro realiziran. Po besedah 
projektanta smo se kot vas zelo izkazali, dejal je da je 
v malo vaseh bilo toliko ljudi sodelovati in odstopiti 
služnost svojih zemljišč za izgradnjo optike. Odziv 
vaščanov je po mojem mnenju izkazuje, da je optika v 
21. stoletju preprosto nujna in med vaščani res težko 
pričakovana. Ko smo obljubili sodelovanje pri zgradnji 
Telekomu, smo zahtevali, da prav vsaka hiša dobi 
možnost priklopa na širokopasovno omrežje, kar so 
nam tudi obljubili. Kjer se Telekom ni uspel dogovoriti, 
da bi optiko vkopali v zemljo, bodo optične kable 
peljali po zraku. Prednost, da omrežje gradi nacionalni 
operater je tem, da bo po izgradnji vsaka hiša lahko 
zbirala med vsemi ponudniki širokopasovnih storitev, 
ki poslujejo v Sloveniji. Prav v tem mesecu pa je T2, ki 
ima v dobršnem delu vasi že zgrajeno infrastrukturo, 
kar naenkrat bil zelo zainteresiran za dokončanje 
omrežja. V KS smo prisluhnili tudi T2, jim povedali, 
da si ne želimo ponovnih gradbenih posegov na 
zemljiščih vaščanov ter da smo nezadovoljni z 
njihovim dosedanjim pristopom. Zaenkrat smo se 
dogovorili, da manjkajoče, še nedograjene odseke, 
povežejo med seboj med rekonstrukcijo glavne ceste 
skozi vas v prihodnjem letu, ter tako minimalno 
posegajo v zasebna zemljišča. Pri naših prizadevanjih 
nas je podprla tudi občinska uprava.

Naslednji večji projekt je bil ureditev ter razširitev 
parkirišča pred domom KS Godešič. Parkirišče je v 
času aktivnosti v dvorani KS Godešič preobremenjeno 
in zato bi ga radi malenkost razširili, ter s tem pridobili 
kakšno parkirno mesto, zelenice pred domom KS pa 
na ta način ne bi preveč zmanjšali. Ker se parkirišče 
navezuje na glavno cesto skozi vas, za katero je 
predvidena rekonstrukcija, smo se odločili, da to 
investicijo, ter sredstva zanjo, prestavimo v drugo leto, 
ko bo rekonstrukcija državne ceste izvedena, projekt 
pa bomo lahko celostno izvedli.

Krajevna skupnost

Spomladi smo veliko časa namenili usklajevanju 
odkupa zemljišč ob državni cesti skozi vas. Res veliko 
energije in časa smo porabili, da smo organizirali in 
koordinirali kar nekaj sestankov na to temo z lastniki 
zemljišč ter predstavniki Direkcije za ceste in občine. 
Na tem mestu se zahvaljujem vsem lastnikom teh 
zemljišč, ki so na koncu v dobro večji varnosti ter 
razvoja vasi prodali del svojih zemljišč. Po zadnjih 
informacijah naj bi še v letošnjem letu Direkcija RS 
za infrastrukturo izbrala izvajalca del rekonstrukcije 
glavne ceste skozi Godešič, takoj po izbiri naj bi 
tudi začeli s pripravljalnimi deli na trasi. Kot je že 
bilo omenjeno v prejšnjih izdajah Dobrav, bo šlo za 
izgradnjo pločnikov in kolesarske steze, otokov za 
umiritev prometa, ter semaforiziranega križišča pri 
nekdanji trgovini. Ob tem bo potrebna prestavitev 
avtobusne postaje proti Ljubljani. Cesta od konca 
Godešiča (od Budnarja) do Lipice, pa naj bi bila skupaj 
s kolesarsko stezo rekonstruirana v drugi fazi, leta 
2021. Naj na tem mestu poudarim, da pri tem projektu 
kot KS lahko samo dajemo predloge ter usklajujemo 
posamezne službe, nimamo pa nobenega vpliva na 
projekt oz. njegovo izvedbo, saj gre za državno cesto.

Naslednji večji projekt, ki se je v tem letu odvijal v naši 
vasi je izgradnja optičnega omrežja. Konec zime so 
nas kontaktirali predstavniki Telekoma Slovenije, ter 
omenili, da pripravljajo projekt izgradnje optičnega 
omrežja na Godešiču. Optično omrežje zagotavlja 
kakovostno uporabo širokopasovnih storitev, kot so 
televizija, internet in internetna telefonija. V preteklih 
letih je v posameznih delih vasi optiko gradil že drugi 
ponudnik (T2), v pomladnih mesecih so predstavniki 
podjetja vehementno odklanjali naše pozive naj 

Parkirišče bife Kondor Godešič, Godešič 77.
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V letošnjem letu smo izvedli tudi delen odkup parcele 
novega oz razširjenega parkirišča ob športnem parku 
Na produ. Drugi del odkupa zemljišča nas čaka v 
novem letu. Ob tem smo opravili nujna obnovitvena 
dela na strehi dvorane Krajevne skupnosti, ker je ob 
večjih nalivih streha prepuščala vodo. V novembru 
smo prostore in dvorano KS Godešič ogledali z 
energetskim svetovalcem, ki je predlagal investicijo v 
hidro ter toplotno izolacijo celotne zgradbe (temeljev 
in fasade), poleg tega pa tudi izgradnjo rekuperacije 
zraka. Dvorana je v mesecih od oktobra do maja 
polno zasedena z raznimi aktivnostmi, zato se nam 
zdi prav, da objekt uredimo še udobnejši ter prijaznejši 
za uporabnike, poleg tega pa tudi stroškovno bolj 
učinkovit. Prav ta projekt bo naš proračun najbolj 
obremenil v drugem letu. Pri energetski obnovi 
računamo tudi na namenska sredstva Ekosklada.

Ob tem smo seveda skrbeli za družbeno in družabno 
življenje na vasi in sicer že v januarju 2019 z 
doživetim predavanjem Vinka Hafnerja o potovanju 
s Transsibirsko železnico od Moskve do Pekinga, ki ga 
je v letu 2016 opravil z ženo. Potopisno predavanje je 
Vinko začinil z anekdoto slovenskih vojakov, ki so se 
vračali z ruskega ujetništva v domovino.

Kot vsako leto, smo se konec marca organizirali čistilno 
akcijo Očistimo Godešič. Akcija je bila uspešna, po 
akciji pa smo ob zasluženi malici strinjali, da upamo, da 
v prihodnjih letih čistilna akcija ne bi bila več potrebna, 
ta čas bi raje namenili akciji celovitega urejanja 
okolja ter ne samo pobiranju odpadkov. Upamo, da 
se bo okoljska zavest ljudi dvignila na nivo, da bo to 

nekoč možno. Vsako leto opažamo, da je odvrženih 
odpadkov vedno manj, poleg tega pa smo uspeli že 
skoraj odstraniti vsa divja odlagališča. Velik problem 
pa predstavljajo gradbeni odpadki, ki so se to pomlad 
začeli odlagati na gozdne poti na Produ. Odlaganje 
odpadkov v naravo je prepovedano, območje Proda je 
v območju Nature 2000, kjer odpadki predstavljajo še 
toliko večji problem za občutljiv ekosistem. Apeliram 
na vse vaščane, da se gradbenih odpadkov v prihodnje 
ne odlaga več na gozdne poti na Produ, temveč se jih 
odda v zbirni center v Dragi.

Na kresni večer 23. junija smo organizirali že 
tradicionalno prireditev Večer na vasi, ki je bila 
kot vsako leto zelo dobro obiskana. Letos se nam 
je pridružil tudi župan, g. Radinja. Hvala vsem 
nastopajočim ter ostalim, ki so poskrbeli za lep kresni 
večer.
V decembru smo pomagali krajevnemu odboru 
Rdečega križa pri organizaciji prireditve za starostnike 
ter organizirali prireditev za najmlajše. Novost v 
letošnjem letu je organizacija druženja ob jaslicah 
27.12.2019 v parku središča vasi, pod našo lipo. 
Upamo, da bo druženje dobro sprejeto, ter da postane 
tradicionalno.

Zaposlovale so nas tudi ekološke teme, Občina 
Škofja Loka je namreč konec lanskega leta financirala 
postavitev merilec zraka (delci PM10), z dovoljenjem 
lastnika parcele, ob gasilskem domu na Godešiču. 

Krajevna skupnost

Čistilna akcja očistimo Godešič 2019. Merilnik kakovosti zunanjega zraka.
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Analize in meritve izvaja Nacionalni laboratorij za 
zdravje okolje in hrano iz Maribora. Meritve potekajo 
v skladu z referenčno merilno metodo za delce 
PM10: Zunanji zrak – Standardna gravimetrijska 
metoda za določevanje masne koncentracije frakcije 
lebdečih delcev PM10 ali PM2,5 (standard SIST EN 
12341:2014). Rezultate (mesečna poročila) redno 
objavljamo na spletni strani KS Godešič. Menim, da 
so te analize edini pravi pokazatelj koncentracije PM 
10 delcev v vasi. Konec poletja je Knauf Insulation 
financiral postavitev merilne postaje zunanjega zraka 
ob betonskem igrišču na Godešiču. Meritve izvaja 
Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, 
izvajajo meritve imisij prahu (PM10), SOX in NOX. 
Podobne meritve so se izvajale že v letih 2009 do 2010, 
rezultate tokratnih meritev bodo primerjali z tedaj 
pridobljenimi. 

Tudi v letu 2019 smo zgledno sodelovali z lokalnimi 
društvi (Kondor, PGD Godešič, Krajevni odbor 
rdečega križa), ter jim na različne načine pomagali pri 
organizaciji prireditev ter drugih zadevah, ki so bile 
v naši moči. Prav ta društva so način, kako aktivirati 
čim več vaščanov ter jih vpeti v življenje na vasi.

Sodelovali smo tudi v projektni skupini za izgradnjo 
poslovilne vežice, pastoralnega objekta ter razširitev 
pokopališča v Retečah. Nujno potreben projekt se je 
po dolgih letih premaknil z mrtve točke. Projektna 
skupina podjetja Protim Ržišnik Perc, d.o.o. je 
pripravila Urbanistično in arhitekturno zasnovo 
poslovilne vežice in pastoralnega objekta. Upamo, da 
bo projekt kar se da hitro realiziran.

Kot izhaja iz zgoraj zapisanega, imamo za leto 2020 
kar nekaj nalog, ki nas bodo zaposlovale in polnile naš 
vsakdan. Zares upam, da končno steče rekonstrukcija 
državne ceste skozi vas, ob tem bo potrebno kar nekaj 
usklajevanja ter potrpljenja. Prav tako si želim, da bo 
do sredine leta 2020 vsaka hiša v vasi dobila dostop 
do širokopasovnih storitev, ter s tem še »zadnji 
steber modernega bivanja« (ob vodovodu, elektriki 
ter kanalizaciji). Tudi v letu 2020 bomo skušali 
organizirati vse tradicionalne družabne in kulturne 
dogodke v vasi, poleg tega pa izpeljati infrastrukturne 
projekte, prioritetno seveda energetsko sanacijo doma 
Krajevne skupnosti.

Ob tem naj se zahvalim vsem vaščanom, ki ste letos 
s predlogi, dobronamernimi kritikami ter mnenji 
pomagali soustvarjati vsakdan naše vasi. Na KS 
Godešič smo prejeli preko 25 pobud krajanov. Upam 
oz. mislim, da smo na vsa vaša pisanja ter klice vsaj 
odgovorili, kar je bilo v naši moči tudi uredili, za ostale 
predloge pa vas preusmerili na pristojne sogovornike. 
Tudi v bodoče vas prosim, da se s predlogi ter 
morebitnimi kritikami obrnete na info@godesic.si ali 
me pokličete na 070-811-231.

V letu, ki prihaja bodimo drug do drugega ljudje, 
sosedje, sovaščani. Želim vam vesele praznike ter 
sreče in zdravja v letu, ki prihaja.

Jure Bizjak,
Predsednik KS Godešič

Krajevna skupnost
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Krajevna skupnost

Objavljamo pismo občinskega svetnika Rolanda Krajnika

Skladiščenje nevarnih odpadkov
Izjava za javnost

ARSO je 5. decembra 2019 Ekologiji, d. o. o., iz Škofje 
Loke izdal delno odločbo za izdajo okoljevarstvenega 
dovoljenja za napravo, v kateri se izvaja skladiščenje 
369 ton nevarnih odpadkov na dan in 145 nenevarnih 
odpadkov na dan, in za napravo za predelavo in 
odstranjevanje nevarnih odpadkov s proizvodno 
zmogljivostjo predelave 6,7 tone odpadkov na dan in 
odstranjevanja 7,5 tone odpadkov na dan.

V odločbi med drugim piše, da je dovoljeno 
predelovati naslednje vrste odpadkov: kisline, trdne 
soli in raztopine, ki vsebujejo težke kovine, odpadne 
raztopine za jedkanje, fiksirne raztopine, odpadne 
vodne raztopine iz regeneracije srebra, kisline za 
luženje, luge za luženje in tekočine za izpiranje na 
vodni osnovi, ki vsebujejo nevarne snovi. Poleg tega 
v odločbi piše, da je v obratu dovoljeno odstranjevati: 
žveplovo in žveplasto kislino, klorovodikovo kislino, 
fosforjevo in fosforasto kislino, druge kisline, amonijev 
hidroksid, natrijev in kalijev hidroksid, luge, trdne 
soli in raztopine, ki vsebujejo cianide, trdne soli in 
raztopine, ki vsebujejo težke kovine, kovinske okside, 
ki vsebujejo težke okside, odpadke, ki vsebujejo težke 
kovine, raztopine in kisline, odpadne raztopine za 
jedkanje, fiksirne raztopine, odpadne vodne raztopine 
iz regeneracije srebra, kisline za luženje, kisline, ki niso 
navedene drugje, luge za luženje, tekočine za izpiranje 
na vodni osnovi, ki vsebujejo nevarne snovi, odpadke 
za razmaščevanje, ki vsebujejo nevarne snovi, eluate 
in mulje, ki vsebujejo nevarne snovi, anorganske 
odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi, laboratorijske 
kemikalije, zavržene anorganske kemikalije, ločeno 
zbrane elektrolite, kromate in druge odpadke, ki 
vsebujejo nevarne snovi.

Seznam nevarnih snovi, ki jih po odločbi lahko 
predeluje podjetje Ekologija, d. o. o., je res impresiven. 
Vsak normalno razmišljujoč človek bi zato razumno 
pričakoval, da bo impresiven tudi nabor ukrepov, ki 
jih je pripravila uprava družbe Ekologija, d. o. o., da 
bo prepričala ARSO, da so prostori, oprema in vse 

ostalo primerni za hranjenje, uničevanje in predelavo 
tako velike količine nevarnih odpadkov. Vendar ni 
tako – poleg raznih dokumentov, ki jih je večinoma 
naredilo podjetje samo ali njihov pooblaščenec, 
ki vodi postopek, tj. podjetje Ekosfera, d.  o.  o., so 
priloženi samo trije računi za ureditev zunanjih 
površin – kanalizacijsko omrežje. In to je vse.

V odločbi je tudi napisano, da je prag skupne 
zmogljivosti skladiščenja nad 50 ton nevarnih 
odpadkov na dan, zato se naprava za skladiščenje 
nevarnih odpadkov šteje za napravo, ki lahko povzroča 
onesnaževanje okolja večjega obsega.

V odločbi izrecno piše, da je Inšpektorat Republike 
Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami 1. avgusta 2017 opravil inšpekcijski nadzor 
na področju varstva pred požarom. V tem nadzoru so 
bile ugotovljene številne nepravilnosti, ki jih je kasneje 
zavezanec odpravil.

Iz dopisa inšpektorata izhaja tudi, da podjetje 
Ekologija, d.  o.  o., deluje v enem od objektov, ki 
je bil zgrajen okoli leta 1935 v sklopu Gorenjskih 
predilnic. V vsem tem obdobju je bil objekt deležen le 
rednih vzdrževalnih del, zato ne izpolnjuje osnovnih 
pogojev o požarni varnosti, ki jih določata Zakon o 
graditvi objektov in Pravilnik o požarni varnosti v 
stavbah. ARSO je nato inšpektorat ponovno zaprosil 
za podatke iz uradne evidence v zvezi z objektom, v 
katerem deluje podjetje Ekologija, in ga prosil tudi, 
naj na ARSO pošlje odgovor za navedbo konkretne 
pravne podlage iz Zakona o graditvi objektov in 
Pravilnika o požarni varnosti v stavbah, ki jih objekt 
družbe Ekologija ne izpolnjuje.

Inšpektorat je ARSO obvestil, da ni opravil 
inšpekcijskega nadzora s področja varstva pred 
požarom na podlagi predpisov o graditvi objektov, 
zato ni posredoval zahtevanih podatkov. Nadalje 
iz dopisa izhaja, da je inšpektorat želel le poudariti, 
da Zakon o graditvi objektov in Pravilnik o požarni 
varnosti v stavbah verjetno določata višje standarde 
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glede gradnje objektov, kot pa so ti veljali pred 80 leti.
V zadnjem času so zelo pogosti požari odpadkov, 
še posebej skrb vzbujajoči so požari v skladiščih in 
obratih za predelavo nevarnih snovi. Zadnji tak je bil 
pred kratkim v Kranju v podjetju Ekol. Največji in 
najbolj znan in tudi z največ posledicami je bil požar 
v podjetju Kemis. Zaradi vsega tega bi bilo nujno, da 
bi bil ARSO izjemno pozoren na požarno varnost 
v objektih za skladiščenje in predelavo nevarnih 
odpadkov. Vendar ni tako. 

ARSO bi moral biti prvi branik pri varovanju okolja 
v Sloveniji. To pomeni, da bi moral upoštevati 
ugotovitve inšpektorata in nemudoma prepovedati 
nadaljnje delovanje podjetja Ekologija, d. o. o., saj le-
to dokazano predstavlja veliko grožnjo za okolje.

Podjetje Ekologija deluje na popolnoma neprimernem 
kraju v popolnoma neprimernih prostorih. Vsak 
požarni načrt se bo sesul v trenutku, ko bo prišlo 
do požara večjega obsega na območju  Gorenjske 
predilnice, kjer obratuje Ekologija, d.  o.  o. Dejstvo 
je, da ima Ekologija staro streho iz lesenih tramov in 
salonitk, stene pa nikakor niso ognjevarne. Pristop 
gasilcev je razen na eni strani zelo otežkočen. Znano 
je, da je največ škode ob požaru v Kemisu povzročila 
požarna voda, čeprav ima njihov požarni bazen kar 
650  m3 prostornine. Dejstvo je, da Ekologija nima 
požarnega bazena, ki bi zadržal požarno vodo, ki bi 
nastala ob gašenju 369 ton nevarnih odpadkov in 145 
ton nenevarnih odpadkov v tem obratu. To pomeni, da 
gasilcem ne pomaga nikakršen požarni načrt, saj ga ne 
bodo mogli uresničevati. Večina nevarnih odpadkov se 
lahko gasi le s peno oz. prahom. Pristojne sprašujem, 
kako se bo to gasilo, če bo gorel cel kompleks in 
bodo gasilci gasili z vodo, saj drugače ne bo mogoče. 
Požarna voda se bo, ker Ekologija nima požarnega 
bazena, stekala v bližnje potoke in preko kanalizacije 
v reko Soro, strupeni plini bodo ogrožali okoliško 
prebivalstvo, zaposlene v bližini in ne nazadnje Sorško 
polje. Kemikalije same po sebi večinoma niso gorljive, 
vendar pa bodo različni strupeni odpadki v stiku 
z ognjem in vodo  reagirali in prišlo bo  do izjemno 
strupenih plinov in spojin. Iz vseh dosedanjih 
ugotovitev je jasno, da so prostori Ekologije  glede 
požarne varnosti popolnoma neprimerni, prav tako 
je sam objekt na popolnoma neprimernem mestu, 
saj je v neposredni bližini industrije in stanovanjskih 

hiš. Zaradi Ekologije je ogroženih približno 15.000 
ljudi (Trata, Škofja Loka, Godešič, Puštal, Sveti Duh, 
Virmaše, Reteče …). V primeru podobne katastrofe, 
kot je bila v Kemisu, bi bilo treba preseliti približno 
toliko prebivalcev. V bližini so tudi ostali »nevarni« 
poslovni objekti in železnica, ki ne bi obratovala in bi 
bil zaprt eden glavnih evropskih prometnih koridorjev. 
Sorško polje je v enem delu tudi vodovarstveno 
območje. V neposredni bližini so območje Natura 
2000 in kmetijske obdelovalne površine.  

ARSO torej dovoljuje obratovanje naprav za 
predelavo in skladiščenje nevarnih odpadkov v 
podjetju Ekologija, čeprav iz ugotovitev inšpektorata 
nedvoumno izhaja, da prostori, v katerih to podjetje 
deluje, niso primerni. ARSO ima že zgodovino 
posebne obravnave podjetja Ekologija. Treba je 
spomniti, da se ARSO v postopku izdaje uporabnega 
dovoljenja leta 2011 ni odzval na poziv Upravne enote 
Škofja Loka, naj poda mnenje. Ker se je skladno z 
Zakonom o splošnem upravnem postopku to štelo 
kot molk organa, je Ekologija uporabno dovoljenje 
pridobila brez potrebnih preverjanj.
 

Rolando Krajnik,
občinski svetnik
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Leto 2019 se je hitro odvrtelo in zdaj že gledamo 
naprej v 2020.

Še prej pa moramo na hitro pregledati letošnje 
dogajanje. V KORK Godešič na začetku leta naredimo 
seznam starejših krajanov, torej starih nad 75 let. Na 
začetku leta je imel spisek 67 članov, na koncu pa se je 
število zmanjšalo za štiri osebe. Tudi pri nas se zvišuje 
starostna meja. Tako je 28 članov starih od 80 do 90 
let, štirje člani pa so stari več kot 90 let.

Kot je že utečena praksa, smo vse leto starejše sovaščane 
obiskovale ob njihovih rojstnih dnevih, nekatere pa 
smo na njihovo željo spomnile le z voščilom. Če ima še 
kdo raje takšno obliko pozornosti, naj nam to sporoči. 
Obiske opravimo z veseljem, takrat prinesemo majhno 
pozornost, nikomur pa se nočemo vsiljevati.

Obiskovale pa smo tudi bolne. Nudile smo nasvete, 
hrano in drugo potrebno pomoč. V novembru 
smo pobirale članarino in vsem prav lepa hvala za 
prispevek, še posebno hvala pa Andreji Starman. 
Vesele smo, da ceni naše prostovoljno delo, enako velja 
tudi za KS Godešič, ki nam vedno pomaga s sredstvi 
in odstopi malo dvorano za sestanke, ki so približno 
štirikrat letno, v veliki dvorani pa lahko pripravimo 
tudi srečanje starejših nad 70 let – letošnje je bilo 
15. decembra 2019.

Vse leto dobro sodelujemo z OZRK 
Škofja Loka. Začnemo z občnim 
zborom, nadaljujemo pa s podelitvijo 
priznanj krvodajalcem. Ob tej 
priložnosti ste lepo vabljeni vsi, ki 
lahko darujete. Smo pa že zdaj med 
prvimi na lestvici krvodajalcev, kar 
je res vredno pohvale. Po novem 
se lahko pri tajnici RK Škofja Loka 
prijavite tudi za darovanje organov 
(051 454 929).

Vsako leto se podeljujejo priznanja za 
dolgoletno požrtvovalno delo v ORK 
in med nagrajenimi so že bile tudi 
članice naše krajevne organizacije.
Prav tako redno sodelujemo pri 

sestavi seznamov udeležencev letovanja na Debelem 
rtiču in taborjenja v Marindolu, in ravno slednje se 
lepo priporoča. Druženje mladih iz vseh krajev je 
namreč zelo koristno za njihov razvoj.

Loški odbor organizira tudi tečaj prve pomoči, večina 
udeležencev pa je iz loške srednje šole. Pri odboru 
civilne zaščite so na tekmovanjih med najboljšimi v 
Sloveniji. Predsednik OZRK Škofja Loka je še vedno 
Rudi Zadnik, ki je zelo dejaven na več področjih – 
med drugim skrbi za pravilno organiziranost RK in 
pridobivanje sredstev. Fani Mikš (04 51 70 650, 051 
454 929) je sekretarka v povezavi s KORK in tudi na 
državni ravni, zdajšnja predsednica RK Slovenija pa je 
mag. Vesna Mikuž.

Nastopajoči na srečanju starejših 2018.

Skupinska slika  leto 2018.

Rdeči križ, Godešič
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Gasilci v letu 2019
Letošnje leto gasilci nismo imeli veliko dela na 
področju intervencij, čeprav smo prvo imeli že nekaj 
ur po novem letu. Prvega januarja smo se namreč 
odzvali na pogasitev požara v dimniku v Gorenji vasi. 
Skupaj s PGD Reteče - Gorenja vas smo dimnik hitro 
pogasili, zato večje škode ni bilo. Druga intervencija, 
ki smo jo imeli, je bila 7. februarja 2019, ko smo v 
Retečah odpirali vrata na zahtevo policije. Tretjo 
intervencijo smo imeli 24. avgusta, ko je veter podrl 
več dreves preko ceste Na produ. Podrto drevje smo 
razžagali in odstranili s ceste. Drugih intervencij 
na srečo ni bilo, kar pa še ne pomeni, da nismo bili 
aktivni.

Skozi vse leto smo imeli redne vaje operative. Opravili 
smo 18 vaj, na katerih smo predelali različne tematike. 
Kar lepo število teh vaj smo izvedli tudi v sodelovanju 

s sosednjim društvom PGD Reteče - Gorenja vas. 
Udeležili smo se tudi občinske vaje, ki jo je ob 
praznovanju 100-letnice organiziral PGD Sveti Duh v 
prostorih nekdanjega SGP Tehnik. Opravili smo tudi 
nekaj izobraževanj. En član je opravil tečaj za varno 
delo na višini in interventno prekrivanje streh, eden 
se je udeležil izpita za motorno žago, en član je opravil 
izpit za pripravnika, dva sta opravila izpit za višjega 
gasilca, dobili pa smo tudi novega šoferja z izpitom za 
C-kategorijo. 

Redno smo pregledovali in vzdrževali opremo, 
potrebno za operativno in društveno dejavnost, 
nakupili pa smo tudi nekaj nove opreme. 
V oktobru, mesecu požarne varnosti, smo v gasilnem 
domu organizirali servis gasilnih aparatov, ki ga je 
izvedel pooblaščeni serviser. 

Kot je razvidno iz napisanega, si vsi – tako na občinski 
ravni kot v naši krajevni skupnosti – prizadevamo 
za lepše in kakovostnejše življenje. S tem namenom 
pripisujem še pesem, ki jo je trinajstletna Zala napisala 
za časopis GG.

Tako je življenje – tak je srce,
tako kot je, ga moramo živet,

tako kot je, ga moramo sprejet.
Vsak le enkrat se rodi,

nihče neskončno ne živi.
Izkoristiti je treba čas

in ne govoriti, da imaš nepravi stas,
kajti tak kot si, to si res ti.

S tem lepim sporočilom zaključujem in dodajam 
veliko željo, da lepo preživite božične praznike, novo 
leto pa naj vam prinese veliko zdravja, sreče in lepih 
trenutkov.

Za Odbor KORK:
Tončka Bobnar,

predsednica

Postroj udleženih na občinski vaji. 
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Organizirali pa smo tudi praktični prikaz gašenja 
začetnih požarov, katerega namen je bil ozavestiti 
ljudi o morebitnih nevarnostih, ki se lahko pojavijo v 
gospodinjstvu, in pravilnih postopkih ukrepanja.

Udeležili smo se sv. maše ob godu sv. Florjana. 
Najprej v Svetem Duhu, kjer je mašo ob praznovanju 
100-letnice društva organiziral PGD Virmaše - Sveti 
Duh, kasneje pa še tradicionalno na Godešiču. 
Udeležili smo se tudi slovesnosti ob praznovanju 
100-letnice PGD Virmaše - Sveti Duh. Prisotni 
smo bili na slovesu sprejema novega gasilskega 
vozila GV-1 na Gostečah in veselici, ki je sledila. 
Pomoč smo že tradicionalno nudili na Kondorjevem 
letu in maratonu Franja.
 
Na zadnjo pot pa smo letos pospremili dva svoja člana 
– Vinka Kunstlja in Vinka Avguština. 
V letu, ki je za nami, smo aktivno pristopili k svojim 
zdaj že dolgoletnim načrtom, da bo na Godešiču 
nekoč stal novi gasilski dom. Upamo, da bomo to čim 
prej uresničili. Prizadevanja predhodnih upravnih 
odborov so pripomogla k temu, da sta celotna stavba 
in zemljišče pod stavbo v lasti gasilcev. V srednjem 
delu imamo trenutno še najemnika, v zadnjem delu 
pa je stara kmetijska mehanizacija strojne skupnosti 
Godešič, za katero bomo morali pred gradnjo še najti 
rešitev.
 
Ustanovili smo komisijo za gradnjo doma, ki je 
takoj začela z delovanjem. Cilj komisije je postavitev 
novega gasilskega doma na mestu starega. Prvi 
korak, s katerim smo že začeli, je bila izravnava 
meje med nami in Primožem Jenkom. Parceli, ki sta 
pod gasilskim domom, sta ne veliko večji od stavbe, 

ozki in oblikovani v nekakšna trikotnika. Sosednja 
parcela za gasilskim domom pa naj bi bila namenjena 
za pot, a se kot taka ne uporablja. Z izravnavo smo 
zamenjali površino pred vrati gasilskega doma s 
površino za njim. Tako smo pridobili nekoliko krajšo, 
toda širšo in tudi po obliki uporabnejšo parcelo. 
Nova meja pred gasilskim domom bo potekala 
tik pred vrati doma. Ob tem se zahvaljujemo tudi 
Primožu Jenku, ki nam do izgradnje nove stavbe 
omogoča izvoz na tak način, kot smo ga imeli do zdaj. 

Komisija za izgradnjo doma pa že oblikuje načrte za 
naprej. Imamo jasno sliko o tem, kaj potrebujemo v 
novem gasilskem domu, a moramo vse skupaj preučiti 
in doreči, da bo izvedljivo tudi s finančne strani.

Naj ob tej priložnosti obvestim vse člane gasilskega 
društva, da bo letošnji občni zbor v petek, 24. januarja 
2020, ko bo mogoče poravnati tudi članarino. Skozi 
vse leto pa vpisujemo tudi nove člane – še posebno 
lepo ste vabljeni mlajši, ki bi želeli postati gasilci. 
Pišete nam lahko tudi na pgd.godesic@gmail.com ali 
pa nam sledite na Facebooku.

Ob koncu pa še prošnja za namenitev dela dohodnine 
v dobrodelne namene. Do 31.  decembra vsako leto 
lahko do 0,5  % dohodnine namenite v dobrodelne 
namene. Donacija ne vpliva na višino vašega vračila 
ali doplačila dohodnine. Ko določite prejemnika 
dela dohodnine, s tem niste prikrajšani za noben 
znesek. Če se za donacijo ne odločite, gre teh 0,5 % 
od odmerjene dohodnine v proračun RS. Ko vlogo 
vložite enkrat, velja vsako leto in je ni treba vlagati 
ponovno, razen če želite spremeniti prejemnika 
donacije. Če ste pripravljeni donirati, bi vas prosili, 
da teh 0,5  % namenite Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu Godešič in s tem pripomorete k delovanju 
društva in nakupu opreme. Dodatne informacije so 
na spletni strani https://www.godesic.si/dohodnina-
gasilci. 

Vesel božič in veliko sreče v novem letu 2020.
Z gasilskim pozdravom “Na pomoč!” 

Za UO PGD Godešič: 
Matej Novinec, 

predsednik

Praktični prikaz gašenja začetnih požarov.
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Pri vzdrževanju svetišča cerkve sv.  Miklavža smo v 
letu 2019 zamenjali dotrajana lesena okna. Pobudo 
je sprožil zasebni donator z namensko donacijo 1.000 
evrov za zamenjavo oken. V začetku oktobra so bila 
zamenjana okna v glavni ladji, stranski kapeli in 
zakristiji – skupaj sedem oken različnih dimenzij iz 
hrastovega lesa s stekli termopan. Okna so izdelali in 
montirali sodelavci podjetja Lesko iz Žirov, s katerimi 
se je dogovarjal ključar Štefan Križaj. Skupni strošek 
je znašal 8.000 evrov. Hvala pridnim ženam, ki so po 
izvedenih delih celovito očistile cerkev. Septembra je 
bil na stropu vhodne lope nameščen lestenec.

Januarja  2019 se je poslovil dolgoletni pritrkovalec 
Tone Bernard (1948–2019). Avgusta 2019 je sledilo 
slovo dolgoletnega godeškega ključarja Vinka 
Avguština, st. (1931–2019), ki je bil za ključarja 
imenovan leta 1974, poslanstvo ključarja pa je 
zaključil leta 2016, torej je to opravilo opravljal dolgih 
42 let. Več o njegovem življenju in delu je zapisano v 
drugem prispevku.

V začetku oktobra je godeško cerkev obiskala skupina 
poznavalcev glagolske pisave iz Hrvaške. Glagolica 
je pisava, ki si jo je za pisanje v slovanskih jezikih v 
9.  stoletju izmislil sv.  Ciril, ko je skupaj z bratom 
sv. Metodom začel širiti krščansko vero med Slovani 
v Velikomoravski, njuni učenci pa na Balkanskem 
polotoku. Ime izvira iz staroslovanske besede 

»glagolati« (slovensko govoriti). Že v 10.  stoletju se 
je med Cirilovimi učenci v Bolgariji pojavila druga 
pisava – cirilica. Na južnem in vzhodnem Balkanu 
je do 12.  stoletja cirilica že popolnoma izpodrinila 
glagolico – seveda zaradi vpliva grške pravoslavne 
cerkve in podobnosti cirilice z grško pisavo. Na 
severozahodu pa se je glagolica, ki je postala pisava 
rimskih katoličanov, pod zaščito Rima obdržala 
ponekod celo do začetka 20.  stoletja. Glagolico so 
redno uporabljali za verske in tudi posvetne namene 
v Istri in Hrvaškem primorju (zlasti na otokih v 
Kvarnerju). Na tem območju je glagolica doživela 
pravi razcvet v 13. in 14. stoletju, ko je papež uradno 
dovolil uporabo slovanskega jezika, zapisanega z 
glagolico, za bogoslužje, kasneje pa tudi ob iznajdbi 
tiska – prva tiskana knjiga v glagolici je izšla leta 1483 
(»Mašna knjiga« oziroma »Misal«). K ponovnemu 
raziskovanju glagolice je konec 19.  stoletja prispeval 
slovenski škof Anton Mahnič, ki je 1896 postal škof na 
Krku, kjer je ustanovil poseben inštitut za proučevanje 
glagolice.

»Glagoljaši« so si v godeški cerkvi ogledali glagolski 
grafit na freski apostola Mateja v prezbiteriju z 
letnico 1531 in glagolski grafit »To pisa Petar iz Buža. 
Pomozi mu Bog.« iz leta 1501, ki je na freski na desni 
strani ob vhodu. Dr. Petra Stankovska, zaposlena 
na Katedri za češki jezik na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani, je predavala o starih glagolskih besedilih v 

Naše občestvo soseska Godešič v letu 2019

Hrvaški glagoljaši v godeški cerkvi.
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starocerkvenoslovanskem jeziku iz 11. in 12. stoletja 
v primerjavi s hrvaškim Očenašem. Stik s hrvaškimi 
poznavalci glagolice, ki so bili večinoma iz Zagreba, 
njihove družinske korenine pa izhajajo s Krka, ima 
Ivanka Keber.

Konec oktobra 2019 sva se z ženo Mileno pridružila 
večji skupini romarjev Družinske akademije, v katero 
so vključene predvsem družine iz Stare Loke. Skupno 
druženje je spodbudilo njihovo srečevanje v vrtcu 
Sončni žarek v Stari Loki. Glavni namen romanja je 
bil obisk svetišča patra Pija v mestu San Giovanni 
Rotondo, sveto mašo pa smo darovali tudi na grobu 
sv. Miklavža. Več o romanju je zapisano v posebnem 
prispevku.

Dr. Petra Stankovska

V cerkvenem letu 20191 je bilo v godeški cerkvi 
sv.  Miklavža darovanih štiriindvajset (24) svetih 
maš, kar je največ v zadnjih letih. Poleg obletnih in 
ustaljenih maš je bila konec decembra 2018 maša 
ob 30. dnevu smrti Martina Bobnarja, januarja 2019 
pogrebna maša za Toneta Bernarda, aprila maša ob 
30.  dnevu smrti Jožice Samardžič (Tonkove), konec 
aprila pogrebna maša za Vinka Kunstlja, avgusta 
maša ob 7. dnevu smrti Vinka Avguština in oktobra 
pogrebna maša za Ivana Igličarja.

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 
drugih priložnostih. Hvala tudi za vse vaše molitve za 
skupno dobro in vse dobre misli. 
Želim vam blagoslovljen božič, v novem letu pa obilo 
zdravja, sreče in notranjega miru.

Aleksander Igličar, 
ključar godeške cerkve

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

Poleg rednega dogajanja (sv. maše, obhajanje 
krščanskih praznikov, krsti, poroke, pogrebi, verouk 
…) je leto 2019 v Župniji Reteče popestrilo kar nekaj 
dogodkov, ki jih želim predstaviti v tem prispevku.

Prvo januarsko nedeljo, ki je bila hkrati tudi praznik 
svetih treh kraljev, je praznično sv. mašo prenašala 
Televizija Slovenija. Pri maši je pel mešani zbor 
pod vodstvom Marka Jenka (ob odsotnosti redne 
zborovodkinje Patricije Volčič), z dvema pesmima 
pa je sodeloval tudi otroški zbor. Prvo pesem Sveta 
noč so spremljali tamburaši skupine Bisernica – 
veterani iz Reteč, ki so bili sodelovanja še posebej 

Skupaj na poti življenja

Jaslice pred učilnicami ki so jih izdeali veroučenci.
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veseli. Sodelovala je tudi mlada violinistka Vida 
Volčič, na orglah pa je zbor spremljala Polona Tomšič. 
Presenetilo nas je, kako velik projekt je TV-prenos 
nekega dogodka v živo. Televizijci so že dobre štiri 
ure pred začetkom sv. maše pripeljali dva 12-metrska 
tovornjaka. V enem je ves material, ki ga potrebujejo 
za snemanje in prenašanje televizijskega dogodka, v 
drugem pa so avdio- in videostudio ter kontrola. 

V tretjem, manjšem tovornjaku je agregat za električno 
napajanje vseh naprav, ki se uporabljajo pri prenosu. 
Vso to »mašinerijo« pa spremlja še poseben kombi z 
napravami za lovljenje in oddajanje signala. Videlo 
se je, da so zelo utečena ekipa, saj vsakdo dobro ve, 
kaj mora narediti. Prenos sv. maše je bil kar odmeven 
dogodek, saj je bil lepo sprejet med našimi farani in 
tudi širše.

V marcu že tradicionalno pripravljamo romanje 
za moške. Letošnja romarska pot nas je 16.  marca 
vodila na Dolenjsko v rojstne kraje našega nekdanjega 
nadškofa dr.  Alojzija Šuštarja in legendarnega 
glasbenika Lojzeta Slaka. Najprej smo se ustavili 
pri osamosvojitvenem spomeniku v Medvedjeku, 
kjer betonska tankovska ovira s spominsko ploščo 
in bojno oklepno vozilo obeležujeta dogodke ob 
koncu junija 1991. V vasi Vrhtrebnje smo si ogledali 
lepo prenovljeno podružnično cerkvico sv.  Jakoba 
in v njej imeli sv. mašo. Tu je tudi kamnito obeležje 
15.  poldnevnika z bronastim reliefom Slovenije, na 
katerem je prikazan potek 15.  poldnevnika preko 
slovenskega ozemlja. V Mirni Peči smo se podprli z 
dobrim kosilom in si nato ogledali zelo zanimiv muzej 
Lojzeta Slaka. Posebej navdušujoča pa je bila vožnja 
po mirnopeški pokrajini s starimi vojaškimi vozili.

Osrednji dogodek, ki ga je v tem letu pripravila 
župnija, je bil desetdnevni misijon, ki je potekal od 
22. do 31.  marca. Misijon sta vodila kapucin brat 
Matej Nastran in sestra iz reda frančiškank, Marijinih 
misijonark, Poljakinja Sabina Głowacz. Misijonsko 
geslo »Dajte, ker se vam je dalo« je v nas želelo 
prebuditi zavedanje, da neprestano veliko prejemamo, 
in hkrati vzbuditi hvaležnost za vse, kar nam je dano. 
Hvaležnost pa nam pomaga k drži darovanja. Kristjani 
smo na poseben način obdarjeni z zakramenti, ki pa 
nas pripravljajo in usposabljajo tudi za držo darovanja 
in za to, da smo lahko dar za druge. Eden od ciljev 
misijona je bil tudi ta, da bi bili sposobni videti v drugem 
dobro. Misijon je ponudil srečanja za različne skupine 
(mlade, ministrante, mamice, zakonce, župnijske 
sodelavce, delavnice za otroke), ki so jih vsebinsko 
oblikovali tudi nekateri gostje. Zelo odmevna pa sta 
bila predvsem dva misijonska dogodka. V nedeljo, 
24.  marca, je bil v popoldanskem času križev pot v 
naravi, ko smo se v molitvi, premišljevanju in pesmi 
sprehodili od godeške cerkve proti polju pod vasjo in Skupinska slika na romanju za moške (foto: Branko 

Potočnik).

Prenos sv. maše po TV Slovenija (foto: Janez Kermelj).
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se povzpeli spet nazaj do cerkve. Kakor sta zapisala 
udeleženca križevega pota, »je pot, primerna za 
običajen sprehod, postala čudovita katedrala in hkrati 
prispodoba naših vsakdanjih bojev in skrbi«. Drugi 
odmeven misijonski dogodek je bil večer petja in 
pričevanja bratov kapucinov. Devet bratov kapucinov 
je obogatilo večer s pesmijo in tudi pričevanjem o 
redovnem življenju in bratski skupnosti, v kateri 
skušajo živeti kapucini.

Večer prvega junijskega dne je bil zaznamovan 
s praznovanjem zakonskih jubilejev. Vabilu se je 
odzvalo okoli 20 parov. V cerkvi smo se zahvalili za 
dar zvestobe in skupnega življenja ter hkrati prosili 
tudi za nadaljnji blagoslov. Veselo razpoloženje se 
je s prijateljskim druženjem nadaljevalo v župnijski 
dvorani.

Poletno zatišje je v začetku avgusta prekinil oratorijski 
živ-žav, ki je prinesel veliko veselja 125 udeležencem. 
Že 20 let oratorij vsako leto razveseljuje otroke in tudi 
mlade, ki se za življenje kalijo kot animatorji. Prav 
zato smo v soboto, 10. avgusta, pripravili slavnostno 

prireditev ob 20-letnici reteškega oratorija, na katero 
so bili povabljeni vsi nekdanji in sedanji udeleženci 
oratorija. Vsako leto večji odziv kaže na to, da so 
otroci in mladi željni tovrstnega druženja. Seveda gre 
prav mladim pod vodstvom Patricije Volčič in njene 
ekipe pohvala za vsebinsko in organizacijsko odlično 
pripravljen celotedenski program in tudi slavnostno 
prireditev.

Počitnice smo zaključili z župnijskim romanjem. Naše 
glavne postaje so bile Celje, Ptujska Gora in kartuzija 
Žiče. V Celju smo se ustavili na celjskem gradu, ki 
se dviga nad mestom. Pod vodstvom vodiča Luke 
Vidmarja nam je bilo predstavljeno življenje celjskih 
grofov, oko pa je razveselil čudovit pogled na Celje in 
celjsko kotlino. V veličastni baziliki Marije zavetnice 
s plaščem na Ptujski Gori smo svoja srca povezali z 
Bogom, čas pa smo namenili tudi ogledu cerkve. Z 
ogledom najstarejšega kartuzijanskega samostana na 
slovenskih tleh naj bi zaključili romanje, vendar je 
sledilo še presenečenje. V vas blizu Žičke kartuzije se 
je letos iz naše župnije preselila družina Grobelnik. 
Z veseljem so nas povabili na svoj novi dom in nas 
tudi bogato pogostili, za kar se jim prek teh vrstic lepo 
zahvaljujem.

Pet osnovnošolcev (Ema, Jure, Neža, Ana in Tobija) je 
9.  oktobra pripravilo dobrodelni misijonski večer in 
pogovor z misijonarko sestro Metko Kastelic, ki deluje 
na misijonu v Braziliji. Prostovoljni prispevki so bili 
namenjeni projektom na njenem misijonu.

Ker že nekaj let romamo z moškimi, so začele 
prihajati pobude, da bi skupaj poromale tudi ženske. 
Tretjo oktobrsko soboto so tako poromale na Goro 
pri Sodražici, rojstni kraj Magdalene Gornik. Od 
letošnjega leta dalje teče postopek, da bi bila ta žena 
nekoč prišteta k blaženim oziroma svetim. Živela 
je od leta 1835 do 1896 in njeno življenje je bilo 
zaznamovano s posebnimi darovi. Kar 48 let je živela le 
od obhajila, kar je človeško skoraj nemogoče razumeti, 
a pri Bogu je vse mogoče. Na svojem telesu je nosila 
tudi znamenja Kristusovega trpljenja. Ta žena postaja 
vse bolj priljubljena in čaščena med slovenskimi 
kristjani, zato se v ta majhen kraj zgrinja vsako leto 
večje število romarjev, da se priklonijo in priporočijo 
tej ženi. V Ribnici smo si ogledali župnijsko cerkev 
sv. Štefana in rokodelski center. V delavnici, ki so jo 

Priprave na oratorij (foto: Branko Potočnik).

Križev pot v naravi (foto: Tomaž Križaj).
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pripravile sodelavke centra, pa so spletle lične lesene 
košarice, ki jih bodo lahko spominjale na naše prvo 
romanje. Romarska pot nas je vodila tudi v Dolenjo 
vas pri Ribnici in k Sv.  Gregorju, kjer smo obiskali 
grob nekdanjega župnika Gregorja Dolšaka.

Sloviti argentinski pevec slovenskega rodu, Luka 
Debevec Mayer, je v okviru slovenske turneje v naši 
župnijski cerkvi pripravil koncert sakralne glasbe in 
mu dal naslov »… in prenovil boš obličje zemlje«. Na 
orglah in pianinu ga je spremljal organist Rok Juhant 
iz Šmartna v Tuhinju. Prepletanje pesmi in molitve, 
ki ji je pevec dal osebno noto, je ustvarilo občuteno 
duhovno globino in ustvarilo res lep duhovno-glasbeni 
večer. Dolg aplavz je izrazil občutje poslušalcev, ki so 
v sredo, 20.  novembra, napolnili župnijsko cerkev 
sv. Janeza Evangelista.

Dogodki, ki jih pripravljamo v župniji, nas želijo 
notranje duhovno obogatiti in povezati z Bogom ter 

seveda tudi med seboj. Drug drugemu smo dani, 
da skupaj hodimo po poti življenja. Sodobni način 
življenja nas prevečkrat oddaljuje med seboj in nas 
tako oropa za marsikakšno veselje. 

Branko Potočnik, 
župnik

Koncert Luke Debevca Mayerja (foto: Janez Kermelj).

V času šolskih počitnic konec oktobra 2019 so družine 
iz Stare Loke, zbrane v zavodu Družinska akademija, 
ki so se jim pridružile tudi družine iz drugih krajev, 
romale v svetišče in na grob patra Pija v mestu San 
Giovanni Rotondo. Romanja se je udeležilo 105 
družinskih članov – od tega 65 otrok od pol leta 
starosti naprej, iz 22 družin. Romanje sta pod geslom 
Boj je Gospodov duhovno pripravila in vodila naš 
župnik Branko Potočnik in kapucin br. Jaro Knežević.

Romanje je bilo duhovno in doživljajsko zelo bogato, saj 
so romarji obiskali več pomembnih romarskih središč 
in grobove več svetnikov – sv. Antona Padovanskega 
in br. Leopolda Mandiča v Padovi, Marijino svetišče 
v Loretu, svetišče nadangela Mihaela v Monte 
Sant’Angelu, grob in mogočno novo svetišče br. Pija 
v mestu San Giovanni Rotondo, ki je opremljeno 
z mozaiki p. Marka Rupnika, grob sv. Miklavža v 
Bariju in na koncu še svetišče evharističnega čudeža v 
Lancianu. Posebna milost je bila, da smo na večini teh 
krajev lahko darovali sveto mašo v priprošnjo Jezusu, 
Mariji in svetnikom za vse romarje, vse družine in za 
vse kristjane. Kljub velikemu številu otrok je romanje 

potekalo zelo umirjeno, brez zapletov, v splošno 
zadovoljstvo in blagoslov vseh romarjev.

Kot je bilo omenjeno, smo romarji imeli sveto mašo 
tudi na grobu sv.  Miklavža v Bariju,1 ki je zavetnik 
godeške cerkve. Sveti Miklavž (Nikolaj) se je rodil 
okoli leta 255 v Patari, na obali današnje zahodne 
Turčije.2 Kasneje je postal škof v Miri (današnji turški 
Dembre), kjer je umrl leta 333 ali 334. Njegovo telo 
je po smrti izločalo dišečo, čudodelno tekočino – 
dobrodejno mano (iz grške besede manna in hebrejske 
beseda mãn, tj. smolnata snov), ki naj bi se izločala še 
danes.

Ko je kmalu po letu 1000 Mira padla v roke Turkom, 
jim katoličani niso hoteli prepustiti posmrtnih 

1 Italijansko pristaniško mesto Bari je ob 
Jadranskem morju. Ima približno 220.000 prebivalcev 
in je 1.060 km oddaljeno od Godešiča. 
2 Podatki so povzeti iz knjige Krščanska 
božjepotna svetišča vsega sveta avtorjev Fernanda 
in Gioje Lanzi, ki jo je leta 2007 v slovenščini izdala 
založba Ognjišče. 

Maševanje na grobu svetega Miklavža v Bariju
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ostankov sv.  Miklavža. Leta 1087 se je skupina 
trgovcev iz Barija na jugu Italije polastila Miklavževih 
posmrtnih ostankov oziroma relikvij ter jih z ladjo 
naskrivaj prepeljala v Bari, kamor so prispeli 8. maja 
1087. V spomin na ta dan imajo v Bariju še dandanes 
veliko praznovanje, ko kip sv. Miklavža najprej nosijo 
po mestu, nato pa z ladjami vozijo po morju.

Posmrtne ostanke sv.  Miklavža so položili v kripto 
(t.  i. spodnjo cerkev) že prej zgrajene mogočne 
cerkve, ki so jo nato posvetili Miklavžu. Gre za veliko 
svetišče, zgrajeno v romanskem slogu, ki leži tik ob 
obali Jadranskega morja. Po prenosu relikvij se je Bari 
pogosto omenjal kot »pristanišče sv. Miklavža«.

Danes pred cerkvijo stoji mogočen bronasti Miklavžev 
kip, na levi strani glavne cerkvene ladje pa manjši leseni 
kip, ki ga ob praznovanju nosijo po mestu. V kripti je 

Miklavžev oltar in grob v kripti.

Župnik Branko Potočnik in Milena 
Igličar za Miklavževim svetiščem.

Nad Miklavževim grobom sta maševa-
la župnik Branko Potočnik in kapucin 
br. Jaro Knežević.

Miklavžev kip, ki ga nosijo v procesiji.

Glavno pročelje svetišča svetega Miklavža v Bariju.
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pod glavnim oltarjem grob sv. Miklavža, ohranjene pa 
so tudi deske soda, v katerem so na skrivaj pripeljali 
njegove relikvije.

Glas o njegovih čudežih in dobroti za časa njegovega 
življenja in po smrti je močno razširil njegov sloves. 
Praznovanje 6.  decembra kot njegovega godu izvira 
iz Francije, kjer so na prosti dan dijaki nekoga izmed 
sebe oblekli v Miklavža, ki je hodil naokoli in delil 
darove. Iz tega praznovanja je nastal sv.  Miklavž – 
dobri mož, ki prinaša darila in ki ga slavijo kristjani v 
mnogih državah.

Za svojega zavetnika ga častijo mornarji, brodarji 
in splavarji. Prve cerkve njemu v čast so postavljali 
ob vodah. Ljubljanska stolnica, ki je posvečena 
sv. Nikolaju, je bila prvotno cerkev ljubljanskih ribičev 
in čolnarjev. Na Slovenskem je temu priljubljenemu 
svetniku posvečenih največje število cerkva – okoli 
200. In koliko slikanih podob, kipov v lesu in kamnu 
po oltarjih slovenskih cerkva nam ga predstavlja v 
prikupni podobi škofa, kakršen živi v predstavnem 
svetu že stoletja in stoletja. A ne samo na Slovenskem 

in v alpskih deželah, tudi drugod po Evropi je še danes 
zelo razširjeno češčenje sv. Nikolaja – v Rimu mu je 
posvečenih 26 cerkva.

Kot rečeno je na grobu sv. Miklavža v torek, 29. oktobra 
2019, sv.  mašo daroval naš župnik Branko Potočnik 
ob somaševanju kapucina br. Jara Kneževića. Sv. mašo 
je obogatilo petje skupine romarjev, ki je vzbudilo 
pozornost množice ljudi, ki je tedaj obiskala Miklavžev 
grob. Med njimi so bile tudi tri skupine iz Slovenije, ki 
so se nepričakovano in z velikim veseljem pridružile 
sveti maši.

Sv.  Miklavža oziroma Nikolaja zelo častijo tudi 
pravoslavni kristjani. V ta namen je bila na levi strani 
kripte leta 1966 urejena kapela z ikonostasom, v kateri 
pravoslavni kristjani lahko opravljajo svoje bogoslužje. 
Gre za prvi takšen primer povezovanja kristjanov v 
kateri od zahodnih katoliških cerkva. Na pravoslavno 
čaščenje sv. Nikolaja opozarjajo tudi mnogi napisi v 
cirilici in njegove ikone, ki jih kupujejo verniki. 

Aleksander Igličar

V nedeljo, 23. junija 2019, smo pred cerkvijo sv. 
Nikolaja na Godešiču uspešno izvedli prireditev Večer 
na vasi, ki jo na Godešiču vsako leto pripravljamo 
že od leta 2001. Tega leta smo se namreč spominjali 
desetletnice samostojne države Slovenije. Večer na 
vasi je tako posvečen dnevu državnosti ter šegam 
in običajem kresne noči, zaradi česar ga vedno 
pripravimo na kresni večer, 23. junija, tj. na predvečer 
goda Janeza Krstnika, ko se po starem ljudskem 
izročilu »dan obesi«, kar pomeni, da se začne dan 
krajšati in noč podaljševati.
Večer na vasi se je začel z našo himno Zdravljica, ki jo 
je s čudovitim glasom zapela Jelka Hafner. Pozdravni 
nagovor s strani organizatorja KS Godešič je imel 
podpredsednik KS Godešič, Matjaž Krajnik, osrednji 
govor na prireditvi pa novoizvoljeni župan Občine 
Škofja Loka, Tine Radinja.

Lana Rep je odlično vodila prireditev in na oder 
povabila mešani pevski zbor OŠ Reteče. Učenci z 

Godešiča in iz Reteč so nam zapeli nekaj ljudskih 
pesmi. Poleg njih so nastopili še: recitatorka Nika 
Jelenc s pesmijo Neže Maurer Želja; krajšo igrico 
so uprizorili Vid Karlin, Lili Helena Červek in Jure 
Križaj, ki so odigrali in recitirali pesem Mleko 
pesnika Andreja Rozmana Roze. Glasbeni program 
se je nadaljeval s kitaristom Gašperjem Kavčičem, ob 

Večer na vasi 2019

Mešani pevski zbor OŠ Reteče.
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koncu prireditve pa so nas že tradicionalno razveselili 
reteški tamburaši, člani veteranske skupine Bisernica, 
ki jo vodi Marjan Igličar.

Lana je v kratkem besedilu omenila tudi, da je bila 
več kot teden prej v Sokolskem domu v Škofji Loki 
predstavitev nove številke zbornika Loški razgledi 
65/2018, ki jih izdaja Muzejsko društvo Škofja Loka, 
katerega predsednik je naš vaščan Sandi Igličar. V 
najnovejši številki Loških razgledov sta objavljena tudi 
dva prispevka z Godešiča. Restavratorka Anita Kavčič 
Klančar je zapisala o restavriranju freske na zahodni 
strani ob vhodu v godeško cerkev sv. Miklavža, ki so 

Na Godešiču je kar nekaj sakralnih obeležij, ki imajo 
svoje ime, postavljena so z določenim namenom in se 
tudi ve, kdo naj bi zanje skrbel ali pa tudi ne.

Znamenje pred Budnarjevo hišo pa je precej starejše 
kot hiša. To znamenje je bilo prvotno “krlejž”. Tu so 
se Godešani pred tisočletjem, ko so imeli pokopališča 
še v Stari Loki (saj so Reteče neprimerno mlajše od 
Godešiča), poslovili od pokojnika. Nekateri so šli 
naprej v Staro Loko, ostali pa domov, zato je bilo 
znamenje na koncu vasi ob glavni cesti proti Škofji 
Loki. Vas je bila sicer gručasto naselje in se je zaključila 
tam nekje pri Rudarju ali pri Urš.

Znamenje je bilo torej postavljeno na godeškem polju 
proč od vasi. Ko pa so v začetku 20.  stoletja želeli 
spremeniti potek ceste, so tiste špice prodali. Tu je 
Jakob Oblak, mož Sovčanove Micke, hišo zgradil kar 
sam, in sicer leseno, saj je bil “cimperman” oziroma 
tesar, ki se je v te kraje priženil iz Hraš pri Smledniku. 

jo ustvarili goriški mojstri okoli leta 1400. Umetnostni 
zgodovinar Damir Globočnik pa je v prispevku z 
naslovom Slikar Franc Novinc z Godešiča obširno 
predstavil ustvarjanje našega rojaka Tonkovega 
Frenka, ki je lani praznoval 80-letnico. Ob visokem 
življenjskem jubileju mu voščimo in želimo še veliko 
zdravih let, obilo ustvarjalnega navdiha in božjega 
blagoslova.

Prireditev se je končala ob prigrizkih in rujni kapljici 
ter druženju nastopajočih in obiskovalcev.

Matjaž Krajanik

Budnarjevo znamenje 



Dobrave | december 2018     20

Življenje na vasi

V slovo 
Vinko Avguštin (1931–2019)

9. avgusta 2019 se je od nas poslovil dolgoletni go-
deški ključar Vincencij Avguštin, Matevžev Vinko, st. 
Rodil se je 24.  januarja 1931 očetu Francu in mami 
Katarini kot osmi otrok v številni družini s kar petna-
jstimi otroki. Po očetovi smrti se je še mlad spopadel 
s kmetijo v nezavidljivem stanju. Z vso življenjsko en-
ergijo se je z ženo Marušo lotil dela in kmetijo v celoti 
obnovil, razširil in posodobil. Zelo rad je imel družino, 
ženo, svoje tri otroke – Vinka, Iztoka in Blanko, vnuke 
in pravnuke. Bil je velik domoljub, ki mu je bilo mar 

za svoj kraj in ljudi, zato je nesebično pomagal kjer 
koli in kadar koli, odlikovala sta ga tudi pravičnost in 
spoštovanje dane besede.

Vinko je bil dejaven na različnih področjih – predvsem 
tam, kjer je lahko služil Bogu in ljudem. Leta 1948 se 
je včlanil v Gasilsko društvo Godešič, že kmalu opravil 
gasilski tečaj in dosegel čin gasilca druge stopnje. 
Leta 2010 je prejel odlikovanje za dolgoletno delo 
v Gasilskem društvu Godešič. Aktivno je sodeloval 
pri gradnji, prenovi in vzdrževanju gasilskega doma, 
gradnji trgovine in kulturnega doma ter splošnem 
razvoju vasi. 

Ob srečanju s škofom Antonom Stresom v godeški cerkvi 
leta 2010, Vinko Avguštin je levo od škofa Stresa.

Tam se je reklo “pri Budnarju” (najbolj znana 
kamniška muzejska hiša je Budnarjeva v Pavlovčah, 
podobno kot Škoparjeva hiša v Škofji Loki). Jakob je 
imel več otrok. Med njimi enega najinteligentnejših 
Godešanov, Janeza Oblaka – duhovnika, pravega 
poliglota. Znal je številne svetovne jezike in vse 
slovanske, veliko je tudi prevajal.

Ker je bil duhovnik, hiše ni potreboval. Prodal jo je 
mojemu očetu, sorodniku, Vincencu Hafnerju. Ta 
je že od leta 1915 skrbel za hišo in vzdrževal tudi 
to znamenje, ki je stalo pred hišo. Torej 100 let ni 
nihče drug skrbel za to “VAŠKO” znamenje, čeprav 
mu rečete tudi Budnarjevo ali pri Budnarju. A to 
znamenje je, kot že omenjeno, veliko starejše kot hiša, 
zato ni znano, kakšna je bila njegova prvotna oblika.

To znamenje je bilo prav gotovo tudi priča, ko so 
Godešani (tu v bližini na “Plisku”) preprečili napad 
Turkov na Škofjo Loko. Za svoje dejanje so bili 
domačini oproščeni raznih dajatev in tlake in nagrajeni 
s koncesijami furmanstva. A o tem kdaj drugič.

O samem “BUDNARJEVEM” znamenju bi dodal zgolj 
to, da imamo zadnjih 100 let občutek, kot da je le naše, 
Budnarjevo, saj se zanj ne zmenijo ne vas, ne cerkev, 
ne spomeniško varstvo. Je pa pod novim vodstvom v 
krajevni skupnosti vendarle čutiti določene premike.

Ne postavljajte novih znamenj, poskrbite za stare!

Vinko Hafner - Budnar
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Pokojni Ivan Igličar, Tišlarjev z Godešiča, se je rodil 
6.  junija 1930 kot drugi otrok očetu Janezu, ki so ga 
klicali Johan, in mami Neži, rojeni Rant, Matičkovi iz 
Reteč. Janezu in Neži se je leta 1928 rodila hčerka Ana, 
leta 1934 pa sin Alojz. Ivan je v Ljubljani dokončal 
srednjo gradbeno šolo in večino delovne dobe 
deloval kot nadzornik gradenj – najprej v kranjskem 
Domplanu, kasneje v loškem Lokainvestu. Med 
drugim je kot mlad gradbeni nadzornik spremljal 
gradnjo kranjskega nebotičnika.

Leta 1958 se je Ivan poročil s sosedo Ivanko Hostnik, 
Bregarjevo. V srečnem zakonu sta se jima rodila 
hčerka Mojca in sin Marko, ki sta družinsko drevo 
razvejala z vnuki Špelo, Majo, Gregorjem in Evo. Že 
pred poroko sta začela z zidavo hiše na Matajevcih na 
Godešiču, v kateri sta prebivala vse življenje. Ivan je 
bil zelo naklonjen sodobnim sredstvom – eden prvih 
na vasi je imel televizijo in avto. V zrelih letih življenja 
sta z ženo Ivanko prepotovala skoraj ves svet. 
Kot zaveden vaščan je bil Ivan vse življenje zelo 
dejaven v družabnem življenju domače vasi. Že kot 
mlad fant se je pridružil igranju gledaliških iger, od 
koder je izšla tudi njegova velika ljubezen – glasba. 
Le-ta mu je bila položena že v zibel, saj je mama Neža 
izhajala iz družine Rant, v kateri sta bila njena brata 
Lojze, ustanovitelj tamburaške skupine Bisernica, in 
Francelj, dolgoletni vodja skupine. Stric Lojze mu je 
med vojno leta 1943 podaril prvo harmoniko, ki ga 
je nato spremljala vse življenje. Ivan je bil samouk z 
izjemnim glasbenim posluhom, saj je prvič slišano 
skladbo takoj zaigral.

Pri igranju gledaliških iger se je kmalu pojavila želja, 
da bi med odmori za zabavo igral kakšen ansambel. 
Ker je Ivan že znal igrati na harmoniko, je nagovoril 
še nekaj prijateljev in kmalu je nastal ansambel 

V slovo 
Ivan Igličar (1930–2019)

Po demokratičnih spremembah v Sloveniji je bil leta 
1990 izvoljen v svet Krajevne skupnosti Godešič. Kot 
gospodar kmetije je sodeloval in delal tudi v odborih 
Kmetijske zadruge Trata.

Ko so leta 1974 začeli s prenavljanjem župnijske cerkve 
sv. Janeza Evangelista iz 15. stoletja v Retečah, je bil v 
gradbenem odboru in je pri prenovitvenih delih vsa 
leta do posvetitve 26.  septembra 1976 tudi aktivno 
sodeloval. Istega leta, kot so se začela obnovitvena 
dela, so ga po smrti ključarjev Antona Starmana, st. 
(Žargarjev), in Janeza Novinca (Tonkov), prepoznali 
kot vrednega zaupanja in mu zaupali delo ključarja 
godeške cerkve. Vinko je delo ključarja ves čas pridno 
in vestno opravljal tudi v časih, ki so bili cerkvenemu 
življenju bistveno manj naklonjeni kot danes. Skupaj s 

sinom Vinkom Avguštinom, ml., in njegovo zidarsko 
ekipo je bil glavni nosilec celovite prenove fasade 
godeške cerkve, ki je bila opravljena leta 1991. Tudi 
sicer je kot ključar vsa leta obnovitvena dela načrtoval, 
spremljal in pri njih aktivno sodeloval. Poslanstvo 
ključarja je Vinko zaključil leta 2016, torej je bil ključar 
častitljivih 42 let. Za svoje dolgoletno in predano delo 
mu je nadškof Stanislav Zore izročil tudi priznanje 
Nadškofije Ljubljana.

Za vse njegovo delo in skrb se mu v imenu vseh 
Godešanov globoko zahvaljujem. Naj ga Bog v 
nebeških višavah obilno nagradi.

ključar Aleksander Igličar
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JAZ PA TI, v katerem so več kot šestdeset let poleg 
Ivana na harmoniki igrali še brat Lojze na berdi ter 
bratranca Matija Rant na klarinetu in Jože Rant na 
kitari – vsi sosedje iz Lošča. Z njimi je igral tudi sosed 
Lojze Jenko, Jekcov, ki se je kasneje odselil v Kanado. 
Ansambel JAZ PA TI je najprej igral na gledaliških 
predstavah, vaških druženjih, kmalu po veselicah na 
širšem loškem in gorenjskem področju. Po odhodu k 
vojakom, oblikovanju družin in gradenj hiš so število 
nastopov morali zmanjšati, a vse življenje so lepšali 
vaška druženja na Godešiču: prvomajska srečanja 
na Osolniku, srečanja starostnikov, praznovanja 
vaškega praznika, Večere na vasi, cerkvena 
praznovanja, tisočletnico Godešiča … Nepogrešljivi 
so bili pri osebnih praznovanjih, porokah, »ofiranjih«, 
podoknicah …

Kot gradbenik se je Ivan vključeval tudi v delo na vasi. 
Bil je član gradbenega odbora za izgradnjo prostorov 
krajevne skupnosti, izgradnjo župnijske cerkve v 
Retečah, posodobitev prostorov krajevne skupnosti …
 
Večkrat je bil član sveta krajevne skupnosti v 
različnih vlogah. Bil je pobudnik postavitve obeležja 
zobozdravniku dr.  Jožetu Rantu (Rudarjevemu) na 
domači hiši in član odbora za postavitev obeležja v 
spomin vsem padlim Godešanom v obeh svetovnih 
vojnah, ki je bilo postavljeno junija 1993 na zidu v 
vhodni lopi godeške cerkve sv. Miklavža.

Ivan je bil tudi sicer zelo družaben človek, veseljak in 
odprte narave. Še zlasti po upokojitvi je poleti zelo 
zgodaj vstajal, se usedel na kolo in z malim radiem 

v žepu šel po vasi, se pogovarjal z ljudmi in jim 
prinašal novice. S svojo vedrino in glasom harmonike 
je polepšal vsako druženje, izlet, srečanje … Z 
zanimanjem je zbiral podatke o družinskih prednikih, 
bil priložnostni pesnik in v starosti v spomin na strica 
dr. Alojza Ranta opisal njegovo življenjsko pot v knjigi 
z naslovom Od sodnika do župnika.

Ivan je zadnjega pol leta bival v domu starejših v 
Škofji Loki, kjer je bilo zanj, kljub težavam z zdravjem, 
odlično poskrbljeno. S tega sveta se je poslovil 
15. oktobra 2019.

Naj ga Bog obilno blagoslovi za vsa njegova dobra 
dela.

nečak Aleksander Igličar

Ansambel JAZ PA TI.
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V prispevku bi zpostavila nekaj pomembnejših 
dogodkov na šoli, ki so zaznamovali leto 2019.

V začetku leta smo začeli reševati težave glede parkiranja 
pred šolo. Ta problem nas je pestil že dlje časa, zato 
smo bili veseli, da sta k reševanju pristopili tudi KS 
Reteče in Občina Škofja Loka. Parkiranje pred šolo je 
predstavljalo velik problem za zaposlene, učence in tudi 
starše, in sicer zaradi velikega pomanjkanja parkirnih 
mest.  S predsednikom KS Tomažem Avguštinom smo 
iskali različne možnosti. Tudi s podružnice smo dali 
nekaj predlogov za reševanje te težave. Celostne rešitve 
v kratkem času nismo našli, je pa padla odločitev, da 
zaposleni svoje avtomobile umaknemo izpred šole in 
parkiramo na zahodni strani kulturnega doma. Za to 
rešitev se zahvaljujemo vsem vpletenim, upamo pa, 
da je to le začasna rešitev, saj še vedno ne rešuje vseh 
problemov. Vsi čutimo potrebo po večjem parkirišču 
v kraju. Parkirišče pred šolo smo sprostili za varnejšo 
igro otrok, obračamo pa se tudi na starše, ki vozijo 
otroke v šolo, da parkirajo v modri coni pred šolo. 
Želimo, da je na šolskem dvorišču čim manj prometa.

Uvedli smo novost – PEŠBUS. Projekt Pešbus predstavlja 
aktivno pot v šolo, ki spodbuja otroke, da v šolo prihajajo 
peš. Projekt je pomemben za zdravje, samostojnost in 
socialni razvoj otrok. Gre za organizirano spremljanje 
otrok do šole po vnaprej določenih poteh po stalnem 
urniku. Junija smo 10 dni izvajali progo Gorenja 
vas–Reteče–PŠ Reteče, septembra pa smo tej progi 
dodali še smer novo naselje–PŠ Reteče. Tudi tokrat 
smo imeli dve prostovoljki, ki sta spremljali otroke. Za 
pripravljenost in kakovostno izvedeno spremstvo se 
jima lepo zahvaljujemo. Vsak dan se je na pot odpravilo 
približno 10 otrok s spremljevalkama. Učenci in starši 
so bili zadovoljni, zato so podali predlog, da bi se tak 
način prihajanja v šolo dogajal celo šolsko leto. Tudi na 
šoli si želimo nadaljevati v tej smeri, a se težava pokaže 
pri pridobivanju prostovoljcev, saj to zanje predstavlja 
veliko odgovornost.

Zavedamo se pomembnosti gibanja in sprostitve na 
svežem zraku. V ta namen smo začeli s projektom 
»Gremo ven«. Učenci 1.–3. razreda gredo tako vsak dan 
ven za 10–15 minut, učenci 4.–5. razreda pa trikrat na 

teden. Ugotavljamo, da ta sprostitev na svežem zraku 
pripomore k boljšemu nadaljnjemu delu v razredu.

S pomočjo šolskega sklada smo pridobili dva 
pomembna nadstandardna pripomočka. Kupili smo 
vrtno garnituro (klopi in mizo), da lahko izvajamo 
pouk tudi v naravi. V prihodnje si želimo urediti 
zunanji prostor in ga prilagoditi za učilnico v naravi. V 
spomladanskem času jo bomo lahko večkrat izkoristili. 
Dobili pa smo tudi nekaj opreme za ureditev manjše 
sobe, kjer specialne pedagoginje nudijo strokovno 
pomoč otrokom z različnimi težavami.

Lotili smo se še ene pomembne naloge. Na šoli želimo 
zmanjšati hrup v času odmorov, pri kosilu in malici. V 
ta namen bomo izvajali različne aktivnosti. Po šoli smo 
že uredili nekaj kotičkov na hodnikih, kjer se učenci 
radi zadržujejo. V kotičkih imajo možnost za umirjeno 
druženje ob družabnih igrah, šahu, prebiranju revij ipd.

Povezovali smo se tudi z dogodki na vasi. S kulturnim 
programom smo sodelovali na Večeru na vasi, 
Franceljnovem večeru in prireditvi RK. Uspešno smo se 
predstavili na Dnevih kulturne dediščine, tekmovanju 
pevskih zborov in še drugih tekmovanjih, ki jih na šoli 
ni malo.
Trudimo se s pestro ponudbo interesnih dejavnosti. 
K sodelovanju vabimo tudi zunanje sodelavce, ki naš 
program še popestrijo. Na novo je zaživel turistični 
krožek, pri katerem bodo imeli učenci priložnost 
še bolje spoznavati svoj kraj in se udeležiti festivala 
Turizmu pomaga lastna glava. 
Ob koncu leta pa pripravljamo že tradicionalni 
božično-novoletni bazar. Veseli smo velike udeležbe 
in pripravljenosti staršev za sodelovanje.

Na podružnici imamo torej pestro dogajanje. Trudimo 
se uvajati novosti, ki pripomorejo h kakovostnejšemu 
delu in prijetnejšemu vzdušju. Za dobro počutje smo 
odgovorni učitelji, učenci, starši in tudi krajani. Za 
podporo in dobro sodelovanje se vsem zahvaljujemo 
in upamo, da bomo dobro delali skupaj tudi vnaprej.
Srečno. 

Majda Ovsenek

Dogajanje na podružnični šoli
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V šolskem letu 2018/19 je Turistična zveza Slovenije 
v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo razpisala 
33. državni festival Turizmu pomaga lastna glava na 
temo TURISTIČNI SPOMINEK MOJEGA KRAJA. V 
projektu so sodelovali tudi učenci turističnega krožka 
PŠ Reteče: Žan Avguštin, Maša Jenko, Vid Karlin, 
Drejc Kozmelj, Erazem Kušar, Lučka  Puhar, Nina 
Šifrar in Peter Štefančič (vsi iz 5. razreda). 

Predstavili so družabno igro z naslovom Srednjeveška 
lepotica pod Lubnikom. Igra je namenjena vsem 
generacijam, še posebej tistim posameznikom, ki 
želijo še bolje spoznati središče Škofje Loke in Puštal. 
Cilj igre je čim prej prehoditi pot, pridobiti čim več 
zlatnikov, se pri tem zabavati, pokazati svoje znanje 
in se še česa naučiti. Za izdelavo družabne igre so se 
odločili, ker so si želeli izdelati turistični spominek, ki 
je primeren tudi za otroke. V družabno igro so vključili 
kulturne in naravne znamenitosti Škofje Loke, znane 
Ločane, zanimive naloge in vprašanja ter veliko svoje 
ustvarjalnosti.

Na festival Turizmu pomaga lastna glava so se učenci 
pripravljali pri turističnem krožku. Prva srečanja so 
posvetili raziskovanju turistične ponudbe Škofje Loke 
in okolice. Ko so Škofjo Loko spoznali bolje, so začeli 
z izdelavo družabne igre. Delo je bilo zanimivo in 
raznoliko. Učenci so spoznali vse faze projektnega 
dela – od ideje do končnega izdelka. Na koncu je devet 
učencev dobilo priložnost svoj izdelek predstaviti tudi 
širši javnosti. V torek, 19. marca 2019, so Srednjeveško 

lepotico pod Lubnikom predstavili na turistični tržnici 
v Mercatorjevem centru v Domžalah, kjer je potekala 
zaključna prireditev festivala Turizmu pomaga lastna 
glava. Svojo nalogo so opravili odlično in zanjo prejeli 
srebrno priznanje.

Tudi v letošnjem šolskem letu smo se v okviru 
turističnega krožka prijavili na 34.  državni festival 
Turizmu pomaga lastna glava. Letošnji projekt ima 
naslov FESTIVAL NAJ BO! Učenci bodo pripravili 
zabaven festival, ki bo potekal v spomladanskem času 
v PŠ Reteče, predstavili pa se bodo tudi na turistični 
tržnici, ki bo potekala v istem času. Učenci že zbirajo 
ideje, pišejo scenarije, pripravljajo kvize, preizkušajo 
recepte … V mesecu oktobru smo se lotili tudi ureditve 
šolskega igrišča – začeli smo z risanjem zanimivega 
poligona na asfaltiranem delu dvorišča.

Mentorici Romana Dolinar in Špela Bogataj

Projekt Turizmu pomaga lastna glava 
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LUTKOVNA PREDSTAVA
V ponedeljek, 4. 11. 2019, smo si šli na Trato ogledat 
lutkovno predstavo Povej mi kaj o šoli. Igrali so jo 
slovenski otroci z avstrijske strani meje. Deklica v 
predstavi se je zbudila, poiskala zajčka in mu rekla: » 
Bojim se šole.« Zajček je rekel: »Lahko greva k vever-
ici, včasih je stanovala na šolskem hrastu.« 
 Deklica je rekla: »Zajček, malo počasneje!« Prišla sta 
k veverici. Vprašala sta jo, kaj ve o šoli.  
Najbolj mi je bilo všeč, ko so se učili črke. 

Vesna Luštrek Srebot, 2. R

NABIRANJE KOSTANJA
Letošnjo jesen smo šli z mami in Lilu na Osolnik. 
Tam smo nabirale kostanj. 
 Ko smo prišle na vrh Osolnika, smo najprej pomali-
cale. Ko smo imele dovolj kostanja, smo šle nazaj dol. 
Videle smo krave. Ko smo hodile, sem se udarila v 
komolec in me je malo bolelo, ampak je bilo v redu. 
Ko smo prišle domov, smo spekle kostanj.

Janali Marija Červek, 2. R

Petošolci smo se preizkusili v pisanju haikujev. Poznate 
ta japonski način pisanja poezije? Pomembni so zlogi 
v treh vrsticah. Igrivo in zanimivo… Opisovali  smo 
naravo, letne čase…
Nastalo je tole: 

JESEN 
Jesen prišla je. 
Listje že pada na tla. 
Goba se smeji.

Žan Avguštin 5.R

ZIMA 
Zima je prišla. 
Belo odejo nam da. 
In sreča je tu.

Lučka Puhar 5.R

ZIMA 
Zima, zima, ti. 
Toplo sonce ti grozi. 
Hop! Zime več ni. 

Nina Šifrar 5.R

MORJE 
Morje toplo je. 
Kopamo se čisto vsi.
Tu poletje je.

Matevž Koman 5.R

SLOVENEC
Jaz Slovenec sem.
V Retečah jaz živim.
To je lepa reč.

Matevž Koman 5.R
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JESENSKE BARVE

Neko jesensko soboto smo z družino šli v gozd. Tam 
je bilo zelo veliko jesenskih barv.  
Ko smo prišli do gozda, smo videli veliko kostanja. 
Čez nekaj časa smo našli tri velike jurčke. Ko je zapi-
hal veter, so z dreves padali listki. Ko smo se peljali iz 
gozda, se je na sprednje okno prilepil listek.  
Zvečer smo jedli kostanj. Bil je zelo dober.

Jakob Brdnik, 2. R

JESEN V GOZDU

Zjutraj smo odšli od doma. Peljali smo se do križa 
pod Osolnikom. Hodili smo do cerkve.  
Tam smo dobili štampiljko. Pojedli smo malico: 
piškote in jabolka. Nato smo odšli nazaj do kostanjev. 
Vsak je nabral eno vrečko. Sestra Anja se je zbodla v 
ježico in začela jokati. Žan je našel veliko gobo mare-
lo. Preden smo odšli nazaj proti avtu, smo zaslišali 
čudne glasove. Ugibali smo, kaj bi to lahko bilo. Anja 
je rekla, da so krave. Jaz sem rekla, da so prašiči. Ati 
je rekel, da je zvok podoben parkeljnom. Tudi Žan je 
rekel, da so gotovo krave.  
Mami je povedala, da so to krave na bližnjem travni-
ku in potem smo odšli domov.

Ema Avguštin, 2. R

DOPOLDNE V HIŠI ILUZIJ

Doma smo se odločili, da gremo med jesenskimi 
počitnicami v Hišo iluzij. Predlagala sem, da pova-
bimo še sošolko Ajdo, in starši so dovolili. Ko smo 
prišli na vrsto, smo šli v prvo sobo. Ker je bila prva 
tako dolgočasna, smo šli v drugo. Druga je bila soba 
barv. Med sobami je bilo zelo veliko slik. V tretji sobi 
sem hodila po stropu. Nato je sledila soba z ogledali. 
Z Ajdo sva poskusili vzeti kocko, vendar je bila to 
samo iluzija. Poskusili sva tudi, da imam jaz Ajdin 
nos in ona mojega. Videli sva pipo, ki ni bila pritrje-
na. Potem sva imeli glavo na pladnju, ugotavljali sva, 
če vidiva na sliki zvezdo in srce. Za trideset sekund 
sva pogledali žarnico in potem hitro na bel list in sva 
videli prižgano žarnico. Šli sva v tak tunel, kjer se je 
nama malo vrtelo, in vrgli kovanec v vodnjak želja. V 
eni sobi sva bili večji od mamice in očija. 
Najbolj so mi bile všeč soba z ogledali, ko sem hodila 
po stropu, ko sva imeli glavo na pladnju, tunel, kjer 
se ti malo vrti, mavrična soba, pipa, ki ni pritrjena, in 
ko sva bili večji od mamice in očija. 
Kupila sem si tiskalnik denarja, gumijast svinčnik in 
lasersko pisalo. Šli smo v Parmo na pico.
 

Ana Hafner, 4. R

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 oba. 

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

moj prijatelj bo vedno tam. 

Lilu H. Červek  in Branko T. Červek
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ŠOLA V NARAVI

V sredo smo odšli v dom Čebelica. Na avtobusni 
postaji smo čakali, da je prišel avtobus, šofer je na-
ložil prtljago. Peljali smo se eno uro in pol. Ko smo 
prišli, smo kovčke dali v avlo.
Potem smo šli v modro učilnico. Tam smo pojedli, 
popili sok, pospravili, nato smo se pogovarjali. Po 
kosilu smo šli v sobe. Tam smo počivali, se igrali, 
pogovarjali, plesali in peli. Kar naenkrat je nekaj 
zacingljalo. To je pomenilo, da je sestanek. Povedali 
so, da bomo imeli dve dejavnosti, ena bo orientacija, 
druga pa streljanje z lokom. Razdelili smo nas v dve 
skupini. Zvečer smo šli na pohod z lučkami. Ko smo 
se v četrtek zbudili, smo se oblekli in nato odšli na 
zajtrk. Po zajtrku smo imeli dejavnosti pri učitelju 
Mateju. Gledat smo šli okostje. Pri učiteljici Živi pa 
smo se delali, da smo veverice in žabe. Ko smo se 
zbrali na klopcah, smo dobili malico. Potem smo 
se zmenjali. Po dejavnostih smo odšli proti domu Če-
belica. Takrat smo imeli kosilo. Pojedli smo in odšli 
v sobe, kjer smo imeli prosto igro. Ta prosta igra je 
bila namenjena vaji, ker smo po večerji imeli zabavo. 
Čas za vajo je potekel, šli smo na večerjo. Po večerji 
smo šli nazaj v sobe in se oblekli. Nato smo odšli v 
avlo, tam smo se zbrali in morali smo prešteti od 0 
do 10. Potem smo zaslišali glasbo, šli smo v modro 
učilnico. Tam smo začeli plesati, potem pa nastopali. 
Po nastopih smo imeli naprej glasbo. Vsi smo plesali. 
Tako smo se zabavali, da je čas hitro minil. Za konec 
žura je bila ena zelo smešna pesem. Potem smo 
morali spat. Naslednji dan je bil petek. Zjutraj smo se 
oblekli in odšli na slasten zajtrk. Po zajtrku smo imeli 
sestanek. Rekli so nam, da imamo dejavnosti. Ena je 
bila preživetje v naravi, druga pa slepi detektivi. Po 
dejavnostih smo imeli kosilo in šli spakirati. Ko smo 
pospravili sobo, je prišla učiteljica in ocenila našo 
sobo. Potem smo kovčke odnesli v avlo in se zbrali 
v modri učilnici. Tam smo se poslovili in razdelili 
priznanja. Nato smo se obuli in šli ven čakat avtobus. 
Ko je avtobus prišel, smo prtljago naložili in se peljali 
eno uro in pol. Komaj sem čakala, da vidim starše.
Ko smo prišli v Reteče, so nas čakali starši. Objela 
sem ju in rekla, da sem ju zelo pogrešala. Lepo smo 
odšli domov in se fino imeli.

Patricija Hafner Jezerkić, 4. R
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PRIJATELJI

Prijatelje držimo za roko in se z njimi zabavamo.
Ko kdo pade ga poberemo.
Gremo v razrede in se ne kregamo.
Med odmori se v miru igramo.
Če je kdo sam, mu priskočimo na pomoč.
Ko kdo izgubi kakšno stvar, mu jo pomagamo 
poiskati.
Prijatelji smo vsi!

Ana Goličič, Ana Hafner, Patricija Hafner Jezerkić

ŠOLSKA HIMNA 4. R

Naša šola je že stara,
učenci pa so mladi.
Ko pa zvonec pozvoni,
učenci za mizo sedejo.
Ko učitelj pride v razred,
se začnemo učiti najzanimivejše reči.
V podaljšanem bivanju se igramo s prijatelji,
če naredimo napako, jo popravimo.

Tjaša Brdnik, Maša Kadivec, Anamarija Vidmar

ŠOLA V NARAVI

V sredo smo odšli v šolo v naravi. Ob pol devetih 
smo se odpeljali v Čatež. Peljali smo se eno uro in 
pol.
Ko smo prišli, smo v avli odložili kovčke, tam smo se 
tudi preoblekli in preobuli. Odšli smo v učilnico, kjer 
smo pojedli polovico sendviča in sokec. Tam nam 
je gospod Damjan povedal navodila. Ko smo dobili 
vsa navodila, smo odšli po kovčke v avlo. V sobi smo 
se zmenile, kje bo katera spala. Ko smo se zmenile, 
smo razpakirale in preoblekle postelje. Odšle smo na 
kosilo, po kosilu pa smo imele prosti čas. Po prostem 
času smo se razdelili v skupine. Naša skupina je šla 
najprej na orientacijo, druga skupina pa na lokostrel-
stvo. Po malici smo se zamenjali. Ko smo končali, 
smo imeli eno uro prostega časa. Po prostem času 
smo šli na večerjo. Po večerji smo se uredili in šli 
v postelje. Naslednji dan smo se uredili in odšli na 
zajtrk.  Po zajtrku so bile dejavnosti. Mi smo odšli k 
učiteljici Živi, kjer smo bili veverice, žabe in detekti-
vi. Po malici smo se zamenjali. Odšli smo k učitelju 
Mateju. Tam smo videli jelenove kosti in predstavili 
smo eno žival. Ko smo prišli v dom, smo odšli na 
kosilu. Dobili smo tudi navodila za ples. Po kosilu 
smo morali sestaviti ples, pesem ali pa skeč. Potem 
smo imeli večerjo. Po večerji smo imeli ples. Ko je 
bilo konec, smo se uredili in odšli v postelje. V petek 
smo pri učiteljici Tanji imeli postavljanje bivališč. Po 
malici smo se zamenjali in naša skupina je odšla k 
Mateju. Tam smo bili slepi detektivi. Ko smo prišli v 
dom, smo šli na kosilo. Po kosilu so nam še povedali, 
katera soba je bila najbolj urejena. In to smo bile me, 
SOVE. Potem smo odšli domov.
Najbolj mi je bil všeč disko, a lepo je tudi doma.

Tjaša Brdnik, 4. R
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Vrtec Škofja Loka, oddelek v Retečah
Z mavrico dejanj tkemo in oblikujemo drug drugega
Še pred kratkim se je v izobraževalnih ustanovah 
poudarjal predvsem pomen intelektualnega znanja. 
Danes pa opažamo, da je naša naloga, da otroke in 
učence pripravljamo za življenje. Z vstopom otroka 
v vrtec nam je zaupan dragocen diamant, ki ga z 
vsakim svojim dejanjem brusimo in oblikujemo. Vsak 
dogodek in trenutek se zapišeta v izkušnje, s katerimi 
so otroci oboroženi, ko se začnejo sami soočati z 
resničnim življenjem. Strokovni delavci smo otrokom 
za vzgled, otroci pa so naše ogledalo. Pomembna 
naloga staršev in strokovnih delavcev je, da vsakemu 
posamezniku omogočimo moralni in čustveni 
razvoj. Na tej poti pa so vrednote zelo pomembne. 
Otroci se učijo spoštovanja, strpnosti, delovne 
vneme, potrpežljivosti, sprejemanja različnosti prek 
konkretnih izkušenj, ki jih doživljajo in spoznavajo 
pri igri s sovrstniki, ko skupaj rešujejo probleme, 
konflikte, se med seboj dogovarjajo, organizirajo igro. 

Odrasli smo otrokom vzor, zato je pomembno, kakšen 
je posameznik, katere vrednote so zanj pomembne, 
kakšna sta njegov odnos in odziv v določenih 
situacijah. S svojim odnosom in sprejemanjem 
vsakega posameznika jim damo osnovo za pripravo 
na življenje. Otroci zmorejo zelo veliko, če začutijo, 
da odrasli verjamemo vanje in jim zaupamo. S tem 
pa jim omogočamo, da se učijo prek lastnih izkušenj 
in spoznajo, da ni konec sveta, ko pride do problema, 
temveč sta pomembna odziv in spoznanje, da je vsak 
problem rešljiv. Pri tem otroci pridobivajo samozavest 
in pozitivno samopodobo.

Če mi daste nalogo,
ki ji lahko dodam nekaj svojega,

ne bo več naloga;
bo veselje, bo umetnost.

(Bliss Carman)

Otroci so neustavljiv vir idej, predlogov in izzivov, če 
so slišani in so njihove ideje tudi upoštevane oziroma 
če vedo, zakaj določene ideje ni mogoče izpeljati. Pri 
otrocih, ki so vključeni v načrtovanje, je prisotna večja 
notranja motivacija za sodelovanje. Pri takem načinu 
dela strokovni delavec prevzema vlogo spodbujevalca, 
ki je naravnan k razvoju višjih in zahtevnejših ravni 
dejavnosti s tem, da spoštuje občutek otrok za pobudo, 
njihovo zanimanje, jih vpleta v načrtovanje, vključno 
z izvedbo in refleksijo. Predvsem pa jim dopušča 
dovolj časa za raziskovanje, sodelovanje s sovrstniki 
in iskanjem rešitev.

Prvi korak pri iskanju znanja je TIŠINA,
drugi korak POSLUŠANJE,

tretji POMNJENJE,
četrti VAJA

in peti UČENJE DRUGIH.
(Salomon ibn Gabirol) 

Tako se bomo v letošnjem šolskem letu tako veliki 
kot majhni učili drug od drugega z raziskovanjem, 
iskanjem in odkrivanjem rešitev. Letos v našem 
oddelku vrelec idej in izziv izraža 21 otrok, starih od 
3 do 7 let. Za raznolikost skrbi 13 dečkov in 8 deklic. 

»Igra s prijatelji ob visečem mostu« (Miha.

»Igra s prijatelji v gozdu« (Erik)
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Skozi celo leto se bomo trudili, da bomo spoštljivi 
drug do drugega, pozorni, da si bomo pomagali, se 
veselili in se spodbujali ter sprejemali, poslušali in 
izražali svoja mnenja. 

Veliko časa bomo preživeli v naravi – na začetku 
predvsem z namenom raziskovanja in igranja – 
kjer se bodo otroci igrali glede na lasten interes in 
se oblikovali v igralne skupine s sovrstniki. S tem 
pridobivajo socialne veščine in tkejo prijateljske vezi. 
V začetku pomladi pa bomo poglobljeno odkrivali 
skrivnosti gozda, in sicer prek aktivnosti z naslovom 

»Z OKUSOM, TIPOM IN VONJEM ODKRIVAMO 
SKRIVNOSTI GOZDA«. 
Otroci se bodo prek različnih dejavnosti, ki bodo 

vključevale prav vsa področja (gibanje, jezik, umetnost, 
naravo, družbo in matematiko), aktivno učili drug od 
drugega. Prek igre in raziskovanja bodo spoznavali in 
odkrivali naravo in okolje, ki nas obdajata, ter ob tem 
razvijali spoštljiv in odgovoren odnos. 

Otroci stvari doživljajo celostno in pri tem vključujejo 
vsa čutila. Z aktivnim sodelovanjem so motivirani 
in radi sodelujejo. Pri našem raziskovanju nas bo 
spremljal bralni nahrbtnik, ki so ga otroci poimenovali 
GOZDNI NAHRBTNIK. V njem nas bodo spremljale 
različne knjige in lonček idej, v katerega bomo 
zapisovali ideje in predloge, ki jih bodo v naši gozdni 
igralnici izražali otroci. Vse to bomo poskušali 

izpeljati ob obiskih gozda.
Slika 7: 
Sodelovali pa bomo tudi z učenci 4.  razreda. Otroci 
bodo zanje pripravili dejavnost s področja vidnega in 
slušnega zaznavanja v gozdu, učenci pa dejavnosti na 
temo okušanja, tipanja in vonjanja.

»To smo mi.«

 »Novim izzivom na pot.«

»Igra s prijatelji v gozdu« (Lea)

»Igra s prijatelji ob visečem mostu« (Ela)
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Otroci bodo svoje doživljanje in čutenje (okus, tip 
in vonj) izražali prek likovnih, glasbenih, plesnih in 
dramskih dejavnosti. Posamezne teme bomo skušali 
izražati v naravi, saj otrokom želimo omogočiti 
možnost izražanja svojih občutij in doživetij v 
naravnem okolju. Želimo si, da bi aktivnosti lahko 
izvajali v okolju, ki jih bo spodbujalo k ustvarjalnosti, 
jim omogočalo izzive in željo po izražanju. Poleg 
tega jim bomo ponudile materiale, ki jih najdemo v 
naravi in ki nam jih ponuja okolje, v katerem bomo 
raziskovali.

Spoznavali, raziskovali in zabavali se bomo ob petju 
zabavnih otroških ljudskih pesmi oz. zbadljivk, ki jih 
bomo spremljali z lastnimi malimi instrumenti. 
Z vlakom se bomo odpeljali v Ljubljano, kjer bomo 
obiskali Narodno galerijo in Slovenski etnografski 
muzej. V tem šolskem letu bomo namreč odkrivali 
kulturo, umetnost in razvedrilo. Zabavali se 
bomo ob prebiranju zbadljivk, smešnic, basni in 
pripovedk, ki so naša kulturna dediščina. 
Tudi letos bomo nadaljevali s sodelovanjem z domom 

starostnikov, saj je socialni odnos s starejšimi ena od 
pomembnih komponent pri razvijanju trajnostnega 
razvoja.
Prek zdravstvenega doma smo vključeni v program 
z naslovom »Zobni alarm«. V okviru programa bo 
zobna asistentka izpeljala štiri delavnice za otroke:
• zobna higiena (učenje pravilne tehnike ščetkanja 

in ustrezni pripomočki);
• spoznavanje ustne votline, vloge dlesni, jezika in 

ustnic;
• spoznavanje bolezni zob in učenje načinov, kako 

se tem boleznim lahko izognemo;
• kaj pomeni zdrava prehrana.

Nadaljujemo pa tudi s sodelovanjem v projektu 
OBJEM (Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, 
Modeli). To je večletni projekt (2016–2022), ki je 
podprt s strani ZZŠS in Evropske unije.

Prek različnih dejavnosti bomo v vsakodnevnih 
situacijah spodbujali otrokov govor, porajajočo 
pismenost in kritično mišljenje. 

»Igra s prijatelji ob visečem mostu« (Svit F.)

»Ravne, krive, okrogle črte« (Svit F.)

»Igra s prijatelji v gozdu« (Krištof)

»Zobni alarm« (Monika)

Mladi
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Nadaljevali bomo s svojo gozdno knjižnico in tako 
spodbujali k prebiranju, pogovoru ob kakovostnih 
umetnostnih in neumetnostnih slikanicah in iskanju 
informacij. Skupaj bomo iskali različne didaktične 
pristope.

Veselimo se izzivov, idej, uspehov in tudi problemov. 
Vse to nas bo brusilo na naši poti skozi celo leto. Vsak 
izziv bo majhen kamenček v našem mozaiku, ki naredi 
naše življenje bolj pestro in poskrbi, da postajamo bolj 
trdni in močni. Naše aktivno učenje bo oblikovalo 
unikate, ki bodo v siju mavrice polni spominov in 
zavedanja, da skupaj zmoremo vse.

»Zobni alarm« (Colt)

»GOZDNA KNJIŽNICA«
Vsak drobec znanja, ki ga otrok pridobi sam

– vsak problem, ki ga reši sam,
postane mnogo bolj njegov, kot bi bil sicer.

Dejavnost uma,
ki je spodbudila otrokov uspeh,

koncentracija misli,
potrebnih znanj

in vznemirjenje, ki sledi zmagoslavju,
prispevajo k temu,

da se dejstva vtisnejo v spomin.
(Herbert Spencer)

Strokovne delavke v oddelku:
Jana Podobnik Kožić, vzgojiteljica
Veronika Kemperle, pomočnica vzgojiteljica
Sonja Rupar, pomočnica vzgojiteljica

Prispevek pripravila:
Jana Podobnik Kožić

»Igra s črkami« (Blažka)

»Gozdna knjižnica« (Monika)

»Gozdna knjižnica« (Lea)

Mladi
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Na športnem področju so se v letu 2019 nadaljevali 
trendi iz preteklih let: nogometne ekipe nam žal kljub 
trudu ni uspelo ponovno vzpostaviti, nogometni park 
pa je kljub temu polno zaseden z ekipami Nogometne 
šole Škofja Loka, katere ustanovitelj je tudi ŠD Kondor. 
Igrišče polnijo tudi rekreativne ekipe, od katerih eno 
sestavljajo krajani in člani ŠD Kondor. 

Aktivnosti v ŠD Kondor poleg nogometa predstavljajo 
še vztrajnostni športi, kot so pohod, tek, kolesarjenje 
in kajakaštvo ter namizni tenis. Ženske se dvakrat 
tedensko zberejo na urah pilatesa dvorani KS 
Godešič, poleg tega pa ima Društvo podeželskih žena 
Lubnik enkrat tedensko tudi vadbo s fizioterapevtko, 
in sicer s poudarkom na dihanju in razbremenjevanju 
hrbtenice. Nordijski kombinatorec Gal Hafner tudi v 
tem letu pridno skače na smučeh in nabira kilometre na 
rolkah in tekaških smučeh. Na absolutnem državnem 
prvenstvu je bil kot vhodni mladinec enajsti, svoji 
kategoriji pa sedmi. 

Teki, pohod, veslanje in triatlon

Tekaških prireditev se člani ŠD Kondor in na splošno 
Godešani udeležujemo vedno manj, kljub temu da je 
ta rekreacija zelo zdrava in je v Sloveniji v vzponu. Po 
drugi strani pa srečujemo vedno več posameznikov, 
ki se redno rekreirajo Na produ ali v Dobravah, ki sta 
idealni lokaciji za tovrstno gibanje.

Največ je letos nastopal Uroš Bertoncelj, za katerim je 
ena najboljših sezon. Od marca do oktobra je nastopil 
na 15 posameznih tekih. Na treh tekih je zmagal 
absolutno, štirikrat je bil drugi in enkrat tretji, prav na 
vseh, razen na ljubljanskem maratonu, kjer je odstopil, 
pa se je uvrstil na oder za zmagovalce v svoji kategoriji. 
V skupnem seštevku tekmovanj, ki so šteli za serijo 
Gorenjska, moj planet, je bil drugi, za Markom 
Florjaničem, zmagal pa je v svoji starostni kategoriji. 
“Za mano je zelo uspešna sezona, v kateri sem tudi 
v absolutni konkurenci zmagal na treh tekmah, vseh 
treh v septembru, ko je bila moja pripravljenost na 
najvišji ravni. Izpolnil sem večino ciljev. Veseli me, da 
sem še vedno konkurenčen precej mlajšim tekačem 

in da sem na nekaterih tekmah izboljšal tudi svoje 
osebne rekorde,” pravi Uroš. Poleg njega se je Borut 
Bizjak udeležil Puštalskega najlepšega najtežjega 
malega maratona in ga zaključil s časom 2:43:11, 
Istrskega polmaratona, na katerem je v cilj pritekel s 
časom 1:39:10, in ljubljanskega polmaratona, ki ga je 
zaključil z dobrim časom 1:39:32.

Vsako leto gremo člani ŠD Kondor na dan sv. Štefana 
na tradicionalni pohod po okoliških hribih. Trasa 
pohoda v decembru 2018 je bila zelo zanimiva, 
saj smo šli najprej do železniške postaje Trata, se 
vkrcali na vlak in se prepeljali do Vižmarij. Od tam 
smo se povzpeli na Vižmarski hrib in nadaljevali po 
nezahtevnih in dobro uhojenih gozdnih poteh do 
Toškega čela ter dalje proti Katarini in Topolam, kjer 
smo se za krajši čas ustavili in okrepčali. Pot smo 
nadaljevali po grebenu proti Grmadi, se povzpeli na 
Tošč in preko Igal obiskali še Govejk ter zaključili v 
Lovski koči pod godeško sveto goro Osolnik, kjer so 
nam pripravili zelo okusno kosilo. V večernih urah 
smo dan zaključili s pohodom proti Godešiču. Pohoda, 
ki je bil dolg dobrih 27 kilometrov s približno 1.500 
metri višinske razlike, se je udeležilo 15 Godešanov. 
Za pot smo brez postankov porabili slabih pet ur. Po 
tako dolgem pohodu so nas naslednji dan noge kar 
prijetno bolele. 

Tradicijo pohodov na dan sv. Štefana bomo nadaljevali 
tudi v prihodnje. Predvidena trasa se bo kot vedno 
začela pri cerkvi na Godešiču, od koder bomo šli do 
Trate, se z vlakom prepeljali do Kranja in se peš vrnili 
preko Šmarjetne gore, Jošta, Planice, Križne gore, 
Škofje Loke in Osolnika na Godešič v večernih urah. 
Vmes bomo seveda tudi malo počivali in se naporom 
primerno okrepčali. 

Kolesarsko so člani kluba letošnje leto preživeli 
aktivneje kot v preteklem letu. O tridnevnem 
kolesarjenju po otokih je več napisala Maja Bertoncelj. 
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 rund 
Koloke. Godešani smo izvedli tudi osem kolesarski tur 
– pet na cestnem kolesu, s katerim smo obiskali Javorč, 

Šport na vasi
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Dražgoše, dvakrat Katarino in Stirpnik, ter tri ture na 
gorskem kolesu, ko smo spoznavali nove enoslednice 
pod Lubnikom in Polhograjskih Dolomitih, vzpeli pa 
smo se tudi na Krvavec. Obiskanost godeških tur je 
bila solidna, saj se nas je zbralo tudi do šest članov.

Na kajakaških tekmah je bil aktiven le Jože Hafner. 
Udeležil se je petih tekem. V maju je bilo v Bovcu na 
Soči evropsko prvenstvo v spustu na divjih vodah. Na 
spletni strani Kajakaške zveze Slovenije je bil objavljen 
zapis: »V okviru evropskega prvenstva v spustu na 
divjih vodah so na Soči nastopili tudi veterani, a to 
tekmovanje je bilo neuradno in ni štelo za evropsko 
prvenstvo. V mednarodni konkurenci, kjer so bili med 
drugim na startu tudi Čehi, Slovaki, Nemci in Belgijci, 
so se izkazali tudi slovenski predstavniki. V konkurenci 
kajakašev starostne kategorije B je na tretje mesto 
priveslal Jože Hafner, ki je zaostal le za Nemcem Olafom 
Hartzem in Čehom Bohumilom Hrabcem.«

V nadaljevanju sezone se je Jože udeležil še nekaj 
maratonov: v Bohinju na 10 kilometrov s kajakom za 
mirne vode, ljubljanskega kajakaškega maratona in 
kajakaškega maratona med Brežicami in Zagrebom 
v dolžini 30 kilometrov. Na nekaj tekmah se mu je 
uspelo uvrstiti tudi na zmagovalne stopničke.

Udeležba na Triatlonu jeklenih v Bohinju je bila 
tokrat s strani članov ŠD Kondor na ravni preteklih 
nekaj let, saj se je celotnega triatlona udeležil le Janez 
Križaj. S časom 3:35:51 je za osem sekund prehitel 
loškega župana Tineta Radinjo in osvojil 30.  mesto 
ter za mesto zgrešil oder za zmagovalce v zelo močni 
kategoriji moških med 40. in 44. letom. ŠD Kondor je s 
pomočjo Kolokovca Sandija Jugovica sestavil odlično 

ekipo v kategoriji nad 40 let. Vsi trije tekmovalci so se 
zelo dobro odrezali: Jože je s kajakaško progo opravil 
kot peti, Sandi je kolesaril dobro in s šestim časom 
kot peti predal Urošu Bertonclju, ki je z odličnim 
tekom prehitel enega tekmovalca in ekipo popeljal do 
skupnega četrtega mesta in zmage v kategoriji nad 40 
let.

Mlada atletinja Naja Gruden

Naja atletiko trenira pet 
let. Po preteklih uspehih 
se je letos prav tako 
udeležila nekaj tekmovanj. 
Najpomembnejše je bilo 
septembra v Kopru, kjer 
se je odvijalo prvenstvo 
Slovenije za pionirje/
pionirke U12 in U14. 
Največji uspeh je dosegla 
v štafeti 4 × 200 metrov, 
kjer je s sotekmovalkami 
osvojila odlično drugo 
mesto.  V teku na 
200  metrov pa je bila 
peta. Med letom se je 
udeležila tudi državnega 
prvenstva v ekipnem 
mnogoboju, na katerem 
sta s sotekmovalko 
dosegli peto mesto, ter 

tudi tekmovanj za zlato ligo v Kranju, na katerih je 
prav tako dosegla nekaj odličnih rezultatov na 60 in 
200 metrov (dvakrat drugo mesto in enkrat prvo). 

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

Atletinja Nika Bobnar

Nika Bobnar je novopečena gimnazijka, ki se že več 
let ukvarja tudi z atletiko. Trenira pri AK Škofja Loka, 
njena disciplina pa so daljši teki. Kljub svoji mladosti 
dosega dobre rezultate. V oktobru se je udeležila Teka 
za Kranj in osvojila skupno deveto mesto, v kategorij 
članic pa je bila zelo dobra tretja. 8.  decembra je v 
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Velenju potekal 15. štafetni tek sv. Barbare, na katerem 
je s štafeto dosegla skupno osmo mesto, v kategoriji 
do 72 let (seštete starosti vseh članov) pa so zmagali. 
Čestitke.

Nogomet

Da 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 v 
preteklem letu padla ideja o nogometnem turnirju za 
veterane.

2. kondorjev veteranski turnir se je odvijal v soboto, 
21.  septembra  2019, na igrišču z umetno travo. 
Turnirja se je udeležilo sedem ekip. Gospod Potočnik 
je povabil dve ekipi iz župnij, v katerih je služboval, 
Veterane Sodražica in ŠD Rib’ca, poleg njih pa so 
sodelovali še ekipe iz Škofje Loke, Kozine in Ljubljane 
ter domačini, veterani Kondorja. Zmagala je ekipa 
Loških rekreativcev pred ŠD Draga pri Ribnici, Kozina 
je bila tretja, Kondor četrti. Zadnja tri mesta so zasedle 
ekipe Sodražice, GIB Ljubljana in Rib’ce iz Ribnice. Po 
zaključenem turnirju, ki sta ga spremljala sonce in za 
september kar toplo vreme, je potekalo druženje ob 
pijači in jedači. Udeleženci turnirja so se zaobljubili, 
da bo Kondorjev veteranski turnir tradicionalen. Prav 
tako so Kondorjevi veterani prejeli povabilo na zimski 
turnir v Sodražico in junijski turnir v Kozino.

Šola namiznega tenisa za najmlajše

Vse podrobnosti o tekmovanju dveh namiznoteniških 
ekip, ki tekmujeta v občinski in gorenjski ligi, 
bodo predstavljene v prispevku Janeza Starmana. 
V tem delu bi se osredotočili predvsem na vzgojo 
podmladka. Pred dvema letoma smo začeli s šolo 
namiznega tenisa. Na začetku se je je udeleževalo 
osem nadobudnih namiznoteniških začetnikov, ki 
so s pomočjo trenerja Jureta Kalana in njegovega 
pomočnika Jožeta Hafnerja, tudi igralca naših ekip, 
začeli spoznavati osnove namiznega tenisa. 
Trenutno trenira sedem mladih igralcev, in sicer 
dvakrat tedensko. Napredek lahko opazijo celo 
nepoznavalci, saj igralci izvedejo vedno več povezanih 
udarcev. Nekatere smo že v tem letu prijavili v občinsko 

namiznoteniško ligo in jih bomo proti slabšim ekipam 
počasi vključevali v tekmovalni sistem. Naš namen je, 
da imajo mladi igralci s podporo nekaterih starejših 
v prihodnji sezoni samostojno ekipo v občinski 
namiznoteniški ligi. 

Investicijska dela v športnem 
nogometnem parku 

Vzdrževanje obstoječega stanja na nogometnem 
igrišču Na produ je osnovna naloga. Igrišče vzdržujejo 
Peter in Marko Čarman ter Borut Bizjak.

Kot smo zapisali že v prejšnjih Dobravah, se dnevno 
soočamo s prometnimi zamaški ob igrišču, zato 
smo že v preteklem letu delno odkupili del gozda od 
Matilde Kavčič, dokončno pa se bo odkup s pomočjo 
Občine Škofja Loka realiziral januarja 2020. Na tem 
delu bomo uredili dodatno parkirišče, da bo čim manj 
avtomobilov parkiranih ob asfaltirani cesti, saj to zelo 
otežuje prehod s kmečkimi stroji, ki so praviloma 
širši kot osebni avtomobili. Prometno ureditev smo 
izboljšali tudi z opozorilnimi tablami, saj sta bila letos 
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  ton 
kremenčevega peska, igrišče smo tudi globinsko 
prezračili in dosejali 200 kilogramov travnega semena. 
Celoten strošek je bil dobrih 3.000 evrov. Poleg tega 
smo v decembru globinsko prezračili še igrišče z 
umetno travo in dodali 1 tono gumijevega granulata. 
Dela so bila vredna 2.500 evrov.

Ogromno dela zahteva tudi travna zelenica, da je 
primerna za igranje. Letos je bila pokošena 35-krat, 
15-krat smo morali označiti igrišče, 30-krat pa smo 
čistili tudi garderobe. 
Poleg tega smo kupili dva gola v velikosti 5 metrov × 2 
metra, saj so bili obstoječi kljub popravilom v zelo 
slabem stanju in kot taki že nevarni za uporabo. 

Skupni stroški investicijskega vzdrževanja za leto 2019 
znašajo več kot 8.000 evrov.
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Plan investicij in vzdrževanj za leto 
2020:

• globinsko zračenje, nasutje pribl. 24 ton moravške 
mivke in dosejanje trave (pribl. 200 kg semena) – 
3.000 evrov;

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

• dokončni nakup gozda ob igrišču z umetno travo 
(pribl. 700 m2 – s pomočjo Občine Škofja Loka) 
in preureditev v parkirišča – s tem bomo rešili 
zamaške ob tekmah in treningih – pribl. 800 evrov;

• redno vzdrževanje garderob (vzdrževanje 
pohištva, table z navodili za uporabo) – ocenjeno 
na 1.000 evrov;

• sanacija cisterne zaradi puščanja pri polnjenju 
cistern v garderobah – pribl. 200 evrov;

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

• nakup nove kosilnice za košnjo trave – 5.000 evrov;
• redno gnojenje, košnja in označevanje igrišča – 

letni strošek 5.000 evrov.

Ocenjene investicije za leto 2020 so 18.500  evrov. 
Iz planov 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 mogli opraviti, saj 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 upravičili velika vlaganja v preteklih nekaj 
letih. 

Srečno in športno novo leto 2020.

Dr. Jože Hafner,
predsednik ŠD Kondor

Namiznoteniška sekcija Kondor
Igralci namiznoteniške sekcije smo sezono 2018/19 
zaključili uspešno.
V prvi gorenjski namiznoteniški ligi smo osvojili peto 
mesto med devetimi ekipami. V občinski ligi smo bili 
po prvem delu tekmovanja na prvem mestu, ob koncu 
pa smo osvojili končno drugo mesto.
Prihaja tudi do menjave generacij. Ekipo gorenjske 
lige v sezoni 2019/20 vodi Jure Kalan, ekipo občinske 
lige pa Marko Starman. Za koordinacijo skrbi pisec 
tega prispevka.

Vstopili smo v 52.  leto igranja namiznega tenisa na 
Godešiču. Zato obudimo spomine na največje uspehe, 
ki smo jih dosegli v več kot petdesetletnem delovanju.

Poleg igranja prve ekipe v drugi in tretji slovenski 
ligi smo bili v obdobju od 1999 do 2002 trikrat 
zapored gorenjski ekipni prvaki, dosegli pa smo 
tudi vsa najboljša mesta na posameznih gorenjskih 
tekmovanjih. 

Naj omenim, da smo bili tudi štirinajstkratni 
medobčinski prvaki Škofje Loke. To so do zdaj 
največji uspehi. Seveda pa so tu še uspehi številnih 
posameznikov, ki so dosegali visoke uvrstitve na 
tekmovanjih na republiški, regijski in občinski ravni. 
Zaenkrat se za usihanje zanimanja za namizni tenis na 
Godešiču ni bati. Za šolo namiznega tenisa za mlade 
skrbi Jure Kalan, pomaga pa mu Jože Hafner.
Vse stroške tekmovanj in opreme pokrijemo igralci 
sami, nekaj sredstev pa namenimo tudi za ogrevanje 
dvorane.
V imenu namiznoteniške sekcije se Krajevni skupnosti 
Godešič zahvaljujem za najem dvorane za tekmovanja 
in treninge.

Vsem članom namiznoteniške sekcije in krajanom 
Godešiča želim vesel in srečen božič, enako tudi v letu 
2020.

Za namiznoteniško sekcijo:
Janez Starman
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V soboto, 7. decembra 2019, je Vinko Hafner z 
Godešiča prejel najvišje priznanje, ki jih podeljuje PZS 
za minulo ali življenjsko delo svojih članov. Svečana 
podelitev, na kateri je bila prisotna vseslovenska 
planinska srenja, je bila v Laškem.

V obrazložitvi visokega priznanja so bili izpostavljeni 
le nekateri dosežki našega sokrajana: 80-letnica in več 
kot 60-letno delo pri Planinskem društvu Škofja Loka 
in PZS na različnih področjih dela, predvsem varstva 
narave in na gospodarskem področju – ob pomoči 
žene Angelce in hčera.

Godešanu najvišje priznanje Planinske zveze 
Slovenije

Nemogoče je zapisati vse, a ljudje znajo ceniti 
prizadevanja. Vinko Hafner je bil predvsem 
naravovarstvenik – gorski stražar, ko se je ta oblika 
varovanja zlasti gorske narave šele oblikovala! Tudi 
predavanja po šolah, krajevnih skupnostih na izletih, 
akcijah in v podjetjih so bogato obrodila sadove.

Slovenija je lepa in čista. Tudi Godešani lahko kaj 
oziroma več storimo v tej smeri. Desetletja smo 
organizirano vsaj enkrat na leto šli za nekaj dni v 
hribe. Žal so se naše vrste razredčile, ko ni več Petra, 
Toneta, Andreja …, pa tudi leta so že tu.

Treba pa je reči, da je lepo srečati toliko Godešanov 
(in družine z otroki) na poti na naš bližnji Osolnik. 
Naj nam ta navada ne usahne – še vedno se je namreč 
lepo srečati pri Rožniku ali v brunarici. Če je moj oče 
pred sto leti šel na Triglav, zakaj ne bi naša mladina šla 
nekam v hrib?

In ob koncu še problem, povezan z varstvom narave: 
godeške DOBRAVE in PROD so prava zanemarjena 
DŽUNGLA, saj so ti gozdovi skoraj neprehodni. Ob 
tem se poraja vprašanje, ali nihče ne potrebuje lesa 
ali stelje. Vse leži navzkriž in trohni. Kdo ve, kaj bi se 
zgodilo, če bi kdo želel kaj pobrati in odpeljati? Časi se 
spreminjajo in mi z njimi, vsekakor pa bi se bilo dobro 
malo zamisliti ob tem.

Na podelitvi v Laškem. Vinko je prvi z desne v prvi vrsti.
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Tokrat se moj prispevek v glasilu Dobrave pojavlja 
tretjič in število tri ima magično moč aktualizacije 
želja. Želje in vizije se s pomočjo števila tri hitreje 
udejanjijo in materializirajo. Zato sem se odločila, 
da zdravilna zelišča predstavim malo drugače, kajti 
daleč v preteklosti zdravljenje in čaranje nista bili 
ločeni vedi. Oboje se je opravljalo ob istem ognjišču 
in velikokrat za isti namen. V veliko primerih so bile 
iste rastline za »copranje« in zdravljenje. Čaranje in 
zdravilstvo sta se ločila na dve veji šele v srednjem 
veku. Z zdravilstvom se je ukvarjalo veliko znanih 
oseb (Hipokrat, Galen, Paracelsus, Kneipp idr.), v času 
inkvizicije pa si bil zaradi čaranja lahko ob glavo, zato 
so ta znanja potonila v ilegalo. Prispevek povzemam 
po seminarju gospe Jožice Pivec o magični moči zelišč.
 
Čarovne moči rastlin – skrite 
rastlinske moči

O zdravilnih močeh rastlin je napisano mnogo 
knjig. Toda druga skrivna moč rastlin, tj. čarovniška 
moč, pa je osnova za rastlinsko čarovništvo. Moč, 
ki je življenjska energija, gradivo ustvarjenega. Le-
to najdemo povsod in v vsem okoli nas – je v nas 
samih. Različne snovi imajo različne moči. Med 
najvišjimi koncentracijami moči so rastline, dragi 
kamni in kovine. Različno koncentracijo moči 
lahko imenujemo tudi različna stopnja vibracije. Pri 
rastlinskem čarovništvu uporabljamo rastlino le, če 
želimo doseči želene spremembe. Da to dosežemo, 
moramo poznati moč rastlin, zato čarobno formulo 
uporabljamo z rastlino, ki ima vibracijo, ustrezno 
našim potrebam (npr. rman ima najvišjo moč za 
pogum, ljubezen, psihične moči in izganjanje duhov). 
Če na primer rman damo v vrečko, varuje, privabi 
prijatelje, sorodnike, poparek pa prepreči plešavost. 
Za dosego tega, kar potrebujemo, vodimo rastlino 
tako, da usmerja svojo moč v uresničevanje našega 
cilja. Rastlinsko čarovništvo je preprosto, ker vibracije 
vsebuje rastlina sama. Ne vključujemo nobene zunanje 
sile, saj se moč skriva v organski materiji. Vse, kar 
potrebujemo, je nekaj preprostih postopkov (različni 
vozli, prekuhavanje vode, prižiganje sveč, šivanje in 
zakopavanje stvari v zemljo).

Nekaj najpomembnejših metod za vsakdanjo rabo:
• časovno usklajevanje (polna luna, položaj ozvezdij, 

sonca ...);
• orodje (malo orodij – možnar, terilnik, keramična 

ali lesena posoda ...);
• oltar (delovna miza, najbolj koristno čaranje je v 

naravi);
• vizualizacija (kar koli čaramo, si moramo 

predstavljati, da to že je).
• 
Poznamo različne postopke čaranja: najprej časovna 
priprava rastlin in uskladitev, nato rastlino pripravimo 
za čarovni postopek, ki se razlikuje glede na namen 
uporabe: čarovna vrečka, lutka, poparek, kopel, 
mazilo, olje, kadilo.

Če za čarovni postopek uporabimo svežo rastlino, 
pripravo rastline opravimo sproti. V trenutku, ko 
rastlino utrgamo, poudarimo njen namen, na primer: 
»Nežno te nabiram, o, jabolčni cvet, da mi povrneš 
ljubezen spet!«

Če za čarovni postopek uporabimo posušene rastline, 
potrebujemo keramično ali leseno posodo, dve sveči 
(rožnate barve za področja: zaljubljenost, zvestoba, 
prijateljstvo). V posodico med dvema svečama 
vsujemo rastlino, sede ali stoje mirno opazujemo 
rastlino in začutimo njeno vibracijo. Nagnjeni nad 
posodo vanjo položite roko moči (tisto, s katero pišete, 
tj. prevladujoča roka), se dotaknete rastline in jo držite 
nekaj sekund, medtem pa vizualizirajte svojo potrebo. 
Nato rahlo podrsnite s prsti preko rastline, da začutite 
energijo, s katero polnite rastlino, in ponavljajte 
preproste besede, ki vizualizirajo potrebo, na primer: 
»Rman, rman, naredi, da bo ljubezen rasla.«

Čarovne formule so formule za vse priložnosti in jih 
uporabljamo, ko drugih postopkov ni na voljo ali jih 
ne želimo uporabljati. Povezane so s štirimi elementi, 
uporabljamo jih za kakršno koli čarovniško potrebo, 
lahko jih tudi kombiniramo. Pri delu z rastlinami 
lahko ustvarjamo svoje čarovne formule ali pa si jih 
prikrojimo glede na svoje potrebe.

Narava – domača zeliščna lekarna
Letos – magične moči zelišč
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• Zemeljska čarovna formula: čarovno pripravljeno 
rastlino nesemo v divjino in jo zakopljemo v 
zemljo.

• Zračna čarovna formula: čarovno pripravljeno 
rastlino nesemo na odprto mesto in jo razpihamo 
v vse štiri strani neba.

• Ognjena čarovna formula: na papir trikotne oblike 
narišemo svojo potrebo, na sredino damo čarovno 
pripravljeno rastlino, papir zmečkamo tako, da 
rastlina ostane v papirju, zakurimo močan ogenj 
in papir nato vržemo vanj.

• Vodna čarovna formula: čarovno pripravljeno 
rastlino nesemo k potoku, reki, jezeru in jo s 
širokim zamahom raztresemo po vodi.

Pomembno je, da med vsakim dejanjem oz. postopkom 
vizualiziramo svojo potrebo.

Čarovne namere odražajo naše potrebe, ki jih želimo 
uresničiti s pomočjo čarovnih postopkov, med njimi 
so najpogostejše: ljubezen, zaščita, denar, zdravljenje, 
zdravje, sreča, tudi izganjanje duhov – odstranjujemo 
negativnosti, ki jih povzroča vsakdanje življenje. 
Nekaj rastlin in njihova področja moči delovanja, na 
katerih rastlina najbolj učinkuje:
• Bazilika – moč; ljubezen, zaščita letenja, izganjanje 

duhov, bogastvo (v vrečki in kadilu za ljubezen; 
v žepu prinese bogastvo; kadilo za izganjanje 
duhov).

• Česen – moč; splošna zaščita, zdravljenje, 
poželenje, zaščita pred krajo (jemo ga za pogum 
in vzbujanje poželenja; varuje in ščiti dom).

• Sončnica – moč; plodnost, želje, zdravje, modrost 
(uživanje semen za spočetje).

• Šentjanževka – moč; zdravje, zaščita, notranja moč, 
ljubezensko prerokovanje, veselje (v vrečki varuje 
pred vročino in prehladi; privablja ljubezen).

Uporaba rastlinskih moči na drugih 
področjih

Čiščenje prostora: tukaj ne bo govora o neredu, ki ga 
vidimo, temveč o energijskem neredu. Zaznamo ga v 
vseh prostorih, v katerih se ne počutimo dobro, kjer 
nas nekaj moti, pa niti ne vemo, kaj. Spet drugje pa 
se počutimo dobro in bi tam ostali za vedno. Na te 
občutke ne vpliva opremljenost prostora ali lokacija, 
temveč energija, ki jo ima vsak prostor. Te energije, 

dobre ali slabe, so ostale v teh okoljih ob preteklih 
dogodkih, ki so jih doživeli prebivalci. Odtis energije 
dogajanj je ostal v zidovih, pohištvu in tudi v zraku. 
Za odpravljanje večjih težav si lahko pomagamo z 
energijskim čiščenjem prostora (feng shui – tehnika za 
ustvarjanje zdravega bivalnega in delovnega okolja). 

Ne glede na splošno počutje v svojem domu si lahko 
njegovo energijsko podobo izboljšamo tudi sami. Pri 
tem si učinkovito pomagamo z rastlinami, iz katerih 
pripravimo kadilo, cvetlične izvlečke in kopeli.

Pri izvajanju postopkov čiščenja prostora so sveža 
zelišča veliko bolj učinkovita kot posušena. Na primer: 
s šopkom rožmarina v rokah hodimo po prostoru in 
razbijamo postano energijo ali pa z vejico timijana, 
pomočeno v studenčnico, nežno poškropimo 
nakopičeno negativno in postano energijo.

Prostore lahko tudi prekadimo, za kar uporabimo 
povezan snopič posušenih zelišč, ki ga prižgemo. 
Snopiče si lahko na dopustu na morju pripravimo 
sami iz žajblja, rožmarina in lovorja. Pri postopku 
kajenja moramo biti previdni, da ne zanetimo požara. 
Zelišča damo v globoko ognjevarno posodo, ki bo 
zadržala iskrice. Suha zelišča prižigamo, da nastali 
očiščujoči dim prodre v vsak kotiček sobe in doma. 
V ta namen se največkrat uporablja žajbelj, lahko 
tudi druga zelišča, vendar moramo biti previdni, da 
uporabljamo le tradicionalna zelišča za te namene, saj 
nekatera prižgana zelišča izločajo strupene hlape.

Kadila

• Rožmarin – uporablja se za zaščito in pri zdravilnih 
obredih; pomaga zbistriti um.

• Sivka – ob uporabi prinese občutek miru in 
ljubkosti.

• Brin – uporablja se za zdravljenje ali pa bistrenje 
misli; ima čistilne in očiščevalne lastnosti.

• Žajbelj – dim deluje kot zelo učinkovito čistilno 
sredstvo.

• 
Zelo učinkovito, da ne rečem izvrstno sredstvo 
za čiščenje prostorov so cvetni izvlečki, saj v dom 
prinesejo duhovne lastnosti cvetlic. V njih je duhovna 
esenca cvetlice, ki s svojo vibracijo daje domu čudovito 
umirjeno in uravnoteženo energijo. Cvetne izvlečke si 

Nasveti
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lahko pripravimo sami, najbolje pa jo znajo pripraviti 
strokovnjaki, ki so temu posvetili vse svoje življenje – 
med njimi so najbolj poznane Bachove cvetne esence. 
Nekaj kapljic cvetnega izvlečka za namen uporabe 
damo v studenčnico ali blagoslovljeno vodo, le-ta 
absorbira cvetlične lastnosti in ustvari energijsko 
mrežo, ki ni le zdravilna, temveč je tudi prevodnik 
za privabljanje radosti in ljubezni v dom. S tem 
pripravkom poškropimo dom ali ga damo v razpršilec 
in z njim popršimo vse prostore.

Cvetni izvlečki 

• Kamilica – za privabljanje miru in spokojnosti v 
domu.

• Rožmarin – za jasnost in miselno zbranost v 
domu.

• Pelin – za izganjanje negativnih vzorcev (navad) 
iz doma.

• 
To je le delček bogate tradicije, ki se včasih nezavedno 
širi iz roda v rod. Prav gotovo se še kdo spominja, 
da so vam starši ali stari starši povedali, da ognjič 
napoveduje vreme – če so listi po osmi uri zjutraj 
še zaprti, bo verjetno deževalo; da brinove vejice še 
danes ponekod visijo v hišah in hlevih, ker menda 
odganjajo kače in še kaj. In kdo ne pozna Kekca, ki 
mu je Kosobrin povedal, da »za vsako bolezen rož’ca 
rase«, najboljša med njimi pa je roža, ki vse pozdravi 
in je za vse bolezni, zato se tudi imenuje materina 

dušica.
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 imajo zelišča bistven pomen. Če se nas 
loteva bolezen, je priporočljivo, da doma počivamo 
in se pozdravimo. S tem bomo koristili sebi in tudi 
drugim, saj bolezni ne bomo širili naprej.

Vse dobro in zdravo leto vam želim,

Brigita Čarman 

Nagradna igra

Tokrat vam ponujam še nagradno igro, ki se glasi: 
V prvih dveh številkah Dobrav sem opisala šest 
zdravilnih zelišč. Naštejte vsaj štiri. Odgovor na 
vprašanje pošljite do 15. januarja 2020 ali ga oddajte v 
nabiralnik KS Godešič 100, s pripisom: Za nagradno 
igro. Žrebanje bomo izvedli na prvi seji KS v letu 2020.
1. nagrada: 2-krat mazilo po izbiri (kamilica, rman, 
ognjič, prava lakota) in 2-krat hidrolat po izbiri (sivka, 
rožmarin, lovor)
2. nagrada: 1-krat mazilo po izbiri (kamilica, rman, 
ognjič, prava lakota) in 1-krat hidrolat po izbiri (sivka, 
rožmarin, lovor)
3. nagrada: 1-krat mazilo po izbiri (kamilica, rman, 
ognjič, prava lakota)
Nagrajence bomo objavili na spletni strani KS Godešič.

Pa naj začnem zgodbo o časih, ko smo pri nas doma 
pojedli »na tone« kupljenega sladoleda. Vedno me je 
obdajal slab občutek, ko so se oči ustavile na deklaraciji 
industrijskih sladoledov: umetne arome, umetna 
barvila … Ker mi srce ni dalo, da bi to pregrešno 
dobro sladico ukinila iz skoraj vsakodnevnega rituala 
po kosilu, se mi je že dolgo nazaj utrnila zamisel o 
domačem sladoledu.

Mleka je doma zadosti, prav tako sladke smetane, zelo 
pomembne sestavine sladoleda – predvsem mlečnega, 
saj da polni okus, ključen za užitek, ki ga prinaša 
sladoled. Dodamo še malo sladkorja, ki seveda ne 

bo navadni beli sladkor, temveč pravi trsni sladkor, 
ki mu melasa ni odvzeta, saj je del sladkornega trsa, 
bogatega z magnezijem, železom, bakrom, manganom 
in vitamini skupine B. Te sestavine telo potrebuje, da 
lahko sladkor sploh uspešno prebavi.

Nekoliko se je zaustavilo pri iskanju primernega 
stabilizatorja. Poimenovanje ima negativen prizvok, 
saj se sliši umetno. To vsekakor ni res. Industrijski 
pripravki za sladoled oz. sladoled, ki ga že narejenega 
kupimo v trgovini, ga praviloma vsebujejo. Mi smo 
seveda iskali in dobili popolnoma naravnega, saj 
želimo, da je tudi končni izdelek popolnoma naraven. 

Ko sladoled postane zdrav in hranljiv obrok

Nasveti
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Zato na tem mestu poudarjamo, da vsi stabilizatorji 
niso strup. Odločimo se namreč lahko za popolnoma 
naravne. Ti so komponenta v sladoledu, ki osnovne 
sestavine sladoleda ohranja stabilne. Njihova osnovna 
naloga je, da stabilizirajo vodo, da se ta pojavi v čim 
manjših kristalih. Posledično je sladoled zato bolj 
»kremozen«.

Ker nas je doma veliko, smo za vsak značaj pripravili 
svoj okus sladoleda, in tako je zaenkrat nastalo osem 
različnih okusov. Sadni sladoledi, kot so jagoda, malina 
in borovnica, vsebujejo kar 40 % pravega, večinoma 
lokalno pridelanega sadja. Namesto umetnih arom 
in barvil je v sadne sladolede treba dodati res veliko 
sadja, da dosežemo tisti pravi, pristni okus. Poleg tega 
je v sadnih sladoledih tudi sirotka, ki pri nas nastane 
kot stranski produkt pri predelavi mleka v mlečne 

izdelke. Da je ne zavržemo, saj v njej ostanejo najboljše 
in najdragocenejše sestavine mleka (vitamina B in E, 
minerali in mlečni sladkor, ki so pomembni za 
izgradnjo najboljših povezav v možganih), zagotavlja 
pa tudi ekstremno kakovosten vir beljakovin, smo 
sirotko vključili v izdelavo sladoleda namesto vodne 
osnove. Sadni sladoledi še posebej prijajo v zimskih 
dneh, ko pri nas primanjkuje domačega svežega sadja. 
Obrok tako lahko popestrimo s sadnim sladoledom, 
ki vsebuje veliko vitaminov in mineralov.

Poleg sadnih sladoledov izdelujemo tudi mlečne 
sladolede, katerih osnovni sestavini sta mleko in sladka 
smetana. Posebej za otroke smo izdelali čisto navadni 
mlečni sladoled z naravnimi piškoti, za nekoliko 
starejšo generacijo pa seveda tradicionalni čokoladni 
sladoled iz prave čokolade ter vaniljev sladoled s pravo 
burbonsko vaniljo. Ker pa na naši kmetiji predelujemo 
mleko v mlečne izdelke, seveda ne moremo mimo 
mlečnega sladoleda iz skute z domačim malininim 
džemom in sladoleda iz probiotičnega jogurta z 
domačim borovničevim džemom – meni najljubših 
sladoledov. Trenutno se ukvarjamo z izdelavo 
božičnega sladoleda, da popestrimo raznolikost že 
obstoječih okusov in hkrati ljudi spodbudimo, da bi 
tudi pozimi posegali po sladoledu.
Pa dober tek tudi v zimskih dneh!

Mateja Volčič,
kmetija Pr’ Janež

Vesele praznike in veliko sreče 
v prihajajočem letu 2020 vam želi 
                   KS Godešič

Nasveti
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