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upravo. Velik korak smo skupaj z občinsko upravo 
in še nekaterimi krajevnimi skupnosti naredili s 
tem, da smo uspeli s prizadevanji, da je čiščenje in 
urejanje avtobusnih postaj sedaj prevzelo invalidsko 
podjetje Želva d. o. o. Svet KS Godešič je oblikoval 
tudi okvirni načrt investicij za prihodnji dve leti. 
Letos smo si zastavili tudi izvedbo občinskega 
projekta participatornega proračuna, ki pa ga zaradi 
zdravstvene situacije žal ni bilo moč izvesti. V 
prihodnjem letu naj bi se projekt vsekakor izvedel, če 
ne v živo, pa z glasovanjem preko spleta.
V letošnjem letu, ko se ponosno spominjamo 
dogodkov izpred 30 let glede plebiscitarne odločitve za 
samostojno državo, v letu, ki se je zaradi zdravstvene 
krize brez dvoma vpisalo v zgodovino kot posebno 
leto, v letu, ko je Miklavž na Godešiču verjetno prvič 
po stoletju hodil samo ponoči, pa se ob prihajajočih se 
praznikih spominjajmo predvsem lepih stvari. Veseli 
smo lahko, da imamo privilegij živeti na Godešiču, 
ki ga obdajajo neskončne možnosti za sproščujoče 
prostočasne dejavnosti ob Sori, na Dobravah, Na 
Produ ali v kakšnem drugem skritem kotičku okolja 
naše vasi, ki vam je še posebej pri srcu.

Lepe praznike, v novem letu pa predvsem veliko 
zdravja!

Jure Bizjak
Predsednik KS Godešič

Krajevna skupnost Godešič v letu 2020
Pa je tudi v tem drugačnem letu le prišel december, 
mesec upanja in pričakovanja. Upanja, da bo narava 
kljub našemu ravnanju in brezbrižnosti v prihodnje 
z nami bolj milostna, in pričakovanja, da se razmere 
kaj kmalu vrnejo v stare tirnice, sploh kar se tiče naših 
delovnih ali šolskih obveznosti ter seveda prostočasnih 
in socialnih navad in razvad.

V Krajevni Skupnosti Godešič smo leto 2019 zaključili 
s tradicionalnima prireditvama za starostnike 
(v organizaciji krajevnega odbora Rdečega križa 
Godešič) in otroke, konec decembra pa poskrbeli za 
postavitev jaslic ob cerkvi in za manjše dobrodelno 
druženje vaščanov. Ker so jaslice lani požele zelo 
pozitiven odziv, smo se letos odločili, da jih ponovno 
postavimo. Jaslice nam bodo do svečnice lepšale 
zimske sprehode mimo naše cerkve.

Leto 2020 smo začeli z obiskom župana g. Tineta 
Radinje. Spomnim se, da je bila to lepa marčevska 
sobota, pregledali smo preteklo delo ter se pogovorili 
o izzivih, ki nas čakajo. Vsem skupaj se je zdelo stanje 
optimistično, že nekaj dni zatem pa nas je doletela 
popolna ustavitev javnega življenja. V KS Godešič smo 
se odzvali na poziv občinske uprave ter civilne zaščite 
in poprosili krajane za pomoč pri izdelavi mask. Naj 
se ob tej priložnosti iskreno zahvalim trem gospem, ki 
so nesebično priskočile na pomoč ter zašile kar lepo 
število pralnih mask, ki smo jih podarili ranljivejšim 
vaščanom. Prav tako smo sodelovali s štabom civilne 
zaščite, predvsem z obveščanjem vaščanov ter 
začasnim zaprtjem javnih površin in objektov na vasi.

Sledili so lepši časi, ki smo jih zadnji trenutek 
izkoristili za organizacijo tradicionalne prireditve 
Večer na vasi. Ko pogledam nazaj, smo lahko zelo 
srečni, da smo uspeli v tem letu izpeljati tak dogodek. 
Iskrena hvala vsem nastopajočim in povezovalki za 
hiter odziv ter seveda vsem, ki ste prišli na ta kulturni 
večer. Kot ugotavljam danes, je bila to letos edina 
priložnost za fizično srečanje vaščanov. Letos se je 
verjetno moral marsikdo na novo spoznati s sodobno 
tehnologijo in srečavanju, delu ter ohranjanju stikov 
preko video in telefonskih povezav. Te povezave bi 
bile brez optičnega omrežja, ki ga je operater zgradil 
v predpreteklem letu, zelo šibke, na nekaterih delih 

vasi celo nemogoče. Prav tukaj se kaže, da mora vas 
v korak s časom in da je treba včasih stopiti skupaj 
ter tako pomagati k skupnemu dobremu. Krajevna 
skupnost je letos začela tudi z aktivnimi prizadevanji 
oz. spodbujanji največjega slovenskega mobilnega 
operaterja, da izboljša mobilni signal v vasi. 

Ker se je javno življenje marca ustavilo, smo bili 
prisiljeni prestaviti čistilno akcijo na jesen. Kot se je 
izkazalo, tudi jesenski poskus ni uspel, saj se je ravno 
v tistem času zdravstvena situacija v lokalnem okolju 
tako drastično poslabšala, da smo morali akcijo  žal 
odpovedati. Kupi smeti na že standardnih mestih nam 
pač niso v ponos, saj moramo te odpadke še vedno 
vsaj enkrat letno v okviru akcije čistiti prostovoljci.

Kljub vsemu smo letos uspeli izvesti največjo 
načrtovano investicijo. Šlo je za nujno investicijo 
v prenovo strehe na domu KS Godešič. Podjetje 

Tesarstvo Kaltak d. o. o. je oktobra zamenjalo in 
dodatno izoliralo strešno kritino. Ta velika investicija 
je zavzela kar dobre tri četrtine proračuna KS Godešič. 
Pred tem smo v spomladanskih mesecih odkupili 
del zemljišča ob nogometnem igrišču Na Produ, 
namenjenemu parkiranju vozil.

Seveda še vedno tečejo naša prizadevanja za 
rekonstrukcijo državne ceste skozi Godešič. Avgusta 
je bil s strani Ministrstva za infrastrukturo objavljen 
javni razpis za izbiro izvajalca. Po naših informacijah 
se je pri razpisu zataknilo in izvajalec še ni znan, 
imamo pa zagotovila, da naj bi rekonstrukcija stekla 
po novem letu.

Seveda ima KS Godešič tudi kar nekaj letnih zadolžitev, 
predvsem kar se tiče vzdrževanja infrastrukture ter 
pomoči pri komunikaciji med vaščani in občinsko 

Večer na vasi.

Dela na strehi doma KS Godešič.

Jaslice pred cerkvijo. 

Krajevna skupnost Krajevna skupnost
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Gasilci in rdeči križ Gasilci in rdeči križ

Kmalu bo sklenjeno letošnje leto, ki je na žalost 
prineslo malo lepega, veliko več pa težav in skrbi zaradi 
te nore bolezni. Vsi smo živeli drugače – z omejenimi 
srečanji in gibanjem. Zato tudi v RK Godešič nismo 
izvajali srečanj in nismo mogli speljati nalog, ki smo 
jih začrtali v začetku leta. 

Na seznamu starejših nad 75 let je bilo letos 70 oseb. 
Na žalost se jih je 5 poslovilo. Starejših od 80 let je 
32, starejša od 90 sta 2. Najstarejša vaščanka Marija 
Krajnik šteje 92 let.

Možnih je bilo le malo obiskov za rojstni dan, kar smo 
nadomestili s čestitkami po pošti. Tudi novoletnega 
srečanja ne bo (prilagamo sliki iz leta 2019), bomo pa 
vsem v zameno poslali voščilnice.

Letos novembra zaradi zdravstvene situacije tudi 
nismo pobirali članarine. Jo bomo, ko bo to mogoče, 
saj sredstva porabimo za naše delovanje. Že vnaprej se 
vam priporočamo za vaš prispevek.

Na koncu vas vljudno povabimo, da se pridružite 
našemu odboru. Veseli bomo novih idej in mladih 
moči.

Rdeči križ Godešič

Z OZRK Škofja Loka sodelujemo le pisno. Pošiljajo 
nam navodila in zapiske z dopisnih sej.

V upanju na boljše leto 2021 vsem vaščanom voščim še 
veliko lepega in mnogo veselja ob božičnih praznikih.
Novo leto naj bo srečno, predvsem pa zdravo.

Za odbor RK Godešič:
Tončka Bobnar,

predsednica

Skupinska slika december 2019.

Nastopajoči na prireditvi za starostnike v decembru 2019. 

Gasilci v letu 2020
Čeprav nam jo je leto 2020 zagodlo s koronavirusom, 
smo bili letos pri gasilcih kar aktivni. Pri vseh 
dejavnostih se moramo držati priporočil NIJZ, tudi pri 
intervencijah. Teh smo na srečo imeli letos zelo malo. 
Svoj trud smo bolj usmerjali v načrte, kaj narediti z 
našim gasilskim domom. 

Tako kot vsako leto smo se tudi v začetku letošnjega 
leta udeležili občnih zborih sosednjih društev. 
Tradicionalno smo ga organizirali tudi mi, kmalu za tem 
pa so sledile prve omejitve javnega življenja. Družabno 
dejavnost smo povsem omejili, operativno dejavnost 
pa prilagodili priporočilom 
NIJZ in smernicam Gasilske 
zveze Slovenije o delovanju 
med epidemijo. Od Gasilske 
zveze Slovenije smo dobili tudi 
osnovno zaščitno opremo za 
delovanje na intervencijah, kjer 
bi sumili na okužbo z virusom. 
Vse intervencije, ki so med 
epidemijo kakor koli povezane 
z boleznijo, so prevzele gasilske 
enote širšega pomena (GEŠP), 
ki so tudi usposobljene in 
opremljene za delovanje v 
takih razmerah. V našem 
primeru je to Gasilska enota 
Škofja Loka. Na srečo pa nam 
na območju, ki ga pokrivamo, 
še ni bilo treba posredovati v 
takih primerih.

Maja smo izvedli delovno 
akcijo v gasilskem domu, katere glavni poudarek je 
bil ureditev prostora strojne skupnosti in prizidka. 
Prostor strojne skupnosti je gasilsko društvo pred 
nekaj leti odkupilo od KGZ Škofja Loka. V njem so 
ostali vsi stroji strojne skupnosti Godešič, ki so jih za 
vsakdanjo uporabo že pred časom zamenjali sodobni 
stroji. Stroji v zadnjem delu doma pa bi bili trenutno 
primerni samo še za prikaz dela po starem ali pa kot 
razstavni eksponat. V prostoru sta bili dve mlatilnici, 
balirka za k mlatilnici, električni pogonski motor na 
vozu s cirkularno žago, slamoreznica, voz za prevoz 
živine in priprava za prirezovanje parkljev za živino. 

Slamoreznico smo za simbolično ceno, malo višjo 
kot za staro železo, že prodali. Voz za prevoz živine in 
priprava za prirezovanje parkljev sta še uporabni in 
jih bodo pospravili kmetje. Za ostale stroje pa iščemo 
rešitev, kako bi jih shranili oz. prodali, da jih rešimo 
pred uničenjem. Zaenkrat do primernega predloga 
za shranjevanje ali zainteresiranega kupca še nismo 
prišli. Če hočemo graditi nov gasilski dom, bomo 
morali sčasoma stroje umakniti. O tej temi kaj več v 
naslednjem prispevku.

Prevzeli smo tudi novo vozilo za prevoz moštva 
GVM-1 od GE Virmaše - Sveti Duh. Cena rabljenega 
avtomobila je bila 10.000 evrov. Stroške nakupa 
je pokrila Gasilska zveza Škofja Loka. Vozilo je 
Opel Vivaro, letnik 2009, s prevoženimi 27.000 
kilometri. Simboličen sprejem vozila s sveto mašo in 
blagoslovom vozila smo priredili 19. septembra. Sveto 
mašo je daroval gospod župnik Branko Potočnik, za 
kar se mu lepo zahvaljujemo. Maše so se udeležili 
tudi predstavniki PGD Virmaše - Sveti Duh in PGD 
Reteče - Gorenja vas.

Stari stroji v gasilskem domu. Zgoraj mlatilnici, spodaj balirka in cirkularna žaga na 
vozu z električnim motorjem za pogon strojev.
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V tistem obdobju leta, ko epidemija ni bila razglašena, 
smo izvajali redne vaje z operativnimi člani. Na nekaj 
vajah smo se pridružili tudi GE Reteče - Gorenja vas.
Na operativnih vajah so se nam pridružili tudi 
kandidati za pripravnika, ki bi bili sedaj že gasilci, 
če ne bi letos vsa izobraževanja odpadla. Vaj za 
mladino letos nismo izvajali, ker so vsi mlajši člani 
že prišli do starosti, da se nam lahko pridružijo na 
vajah za operativo. Če naslednje leto ne bo kakšnih 
omejitvenih ukrepov, pa načrtujemo, da bomo vaje 
za mladino izvajali. S tem namenom tudi vpisujemo 
nove člane.

Od Gasilske zveze Slovenije smo dobili kar nekaj 
nove opreme. Dobili smo štiri nove zaščitne obleke 
Bristol, šest parov zaščitnih škornjev Haix, šest 
čelad za tehnično reševanje in opremo za varno delo 
na višini. Prejeli pa smo tudi tablični računalnik 
Samsung Galaxy Tab 6 Pro, ki ga bomo v skladu s 
sklepom gasilskega poveljstva Občine Škofja Loka 
(GPO) uporabljali za lažje delo na intervencijah. 
Pogosto se namreč zgodi, da ne vemo, kje točno se 
nahaja naslov, ki nam ga sporoči regijski center za 
obveščanje. Tako se nam dogaja, da v tistem času, ko 

se odpravljamo na intervencijo, še po telefonu iščemo 
točen kraj intervencije, kar res ni priročno. Tako bo 
tablica nameščena v avtu, izvoz enote pa bo hitrejši. 
Uprava za zaščito in reševanje za vodenje evidence 
intervencij uporablja informacijski sistem SPIN. Sedaj 
je v uporabi že tretja verzija tega informacijskega 
sistema. Naslednja verzija e-SPIN, ki je trenutno v 
testni fazi, pa gasilskim enotam avtomatsko sporoči 
kraj intervencije, kar pomeni, da bomo dobili 
koordinate intervencije neposredno na tablico. Za 
obveščanje o intervencijah uporabljamo pozivnike, ki 
so vezani na sistem radijskih zvez zaščite in reševanja 
– ZARE. Sporočila prejemamo iz Regijskega centra za 
obveščanje Kranj. Za dodatno možnost alarmiranja 
pa uporabljamo še sistem intervencije.net, ki 
nam poleg poziva na pozivniku pošlje tudi kratko 
sporočilo na mobilni telefon. Tak način obveščanja je 
velikokrat priročnejši. Z novim letom pa prihajamo 
na drug sistem dodatnega obveščanja. Intervencije.
net bomo zamenjali z aplikacijo FireApp. To je 
aplikacija na pametnem telefonu, ki nam bo poleg 
obveščanja o intervencijah služila tudi za načrtovanje 
vaj in obveščanje operativcev. FireApp bomo začeli 
uporabljati z novim letom, trenutno ga uporabljamo 
samo testno.

Utrinek z vaje operativcev v Retečah.

Novo vozilo za prevoz moštva GVM-1 Opel Vivaro. 

V letošnjem letu smo imeli dve intervenciji. Obe 
februarja, v razmaku nekaj dni. Prva intervencija 
je bila 5. februarja, ko je veter podrl več dreves na 
Godešiču in v Retečah. Podrl pa je tudi dimnik na 
stanovanjski hiši na Godešiču. Pritrdili smo tudi 
streho na Go Cafeju, ki jo je veter razrahljal. Ta 
dan smo posredovali na sedmih ločenih lokacijah.  
Druga intervencija je bila nekaj dni kasneje, ko smo 
dobili poziv za intervencijo pri gozdnem požaru na 
Dobravah, vendar se je kasneje izkazalo, da je šlo za 
nadzorovano kurjenje.
Konec septembra smo organizirali dan odprtih vrat 
kot uvod v oktobrski mesec požarne varnosti, kjer 
smo pokazali uporabo naše opreme in predstavili 
gasilsko delo. Letošnja tema je bila požarna varnost 
v prostem času z naslovom »Kdor za požarno varnost 
poskrbi, je v prostem času brez skrbi.« Letos zaradi 
epidemije koronavirusne bolezni dodatnih aktivnosti 
nismo priredili, s tem mislim predvsem na servis 
gasilnih aparatov. Naslednja načrtovana izvedba je 
v oktobru 2021. Če vam je gasilni aparat potekel, ga 
lahko vedno odnesete na servis v gasilski dom na 
Trati. Servis izvaja podjetje Požarna zaščita Radovljica 
– PZR v svoji izpostavi pri gasilskem domu.

V letošnjem letu tudi koledarjev ne bomo raznašali na 
tak način kot ostala leta. Odločili smo se za prilagojeno 
predajo. V normalnih razmerah smo vas obiskali 26. 
decembra, kar bomo storili tudi letos, ampak vam 
bomo koledar pustili samo v nabiralniku, zraven pa 
prazen UPN nalog, če bi želeli nameniti prostovoljni 
prispevek za naše delovanje. Vsi prispevki bodo 

namenjeni nakupu opreme. Spomniti bi želel tudi 
na možnost, da lahko do 0,5 %  dohodnine namenite 
tudi donaciji, kar ne vpliva na višino vašega vračila 
ali doplačila dohodnine. Ko vlogo vložite enkrat, je 
ni treba vlagati ponovno, razen če želite spremeniti 
prejemnika donacije. Več navodil najdete na  
https://www.godesic.si/dohodnina-gasilci/.

V letošnjem letu smo se poslovili od dolgoletnega 
člana Franca Kavčiča, vendar se pogreba zaradi 
ukrepov za zajezitev širjenja okužb s koronavirusom 
žal nismo mogli udeležiti.

V prihajajočem letu godeški gasilci praznujemo 
110-letnico obstoja. Če ne bo omejitev zaradi 
epidemije, bomo 12. junija 2021 organizirali gasilsko 
veselico. O najaktualnejših informacijah glede veselice 
in o ostalih dogodkih vas bomo obveščali na naši 
Facebook in spletni strani PGD Godešič.

Konec januarja ali v februarju vsako leto organiziramo 
občni zbor. Zaradi omejitev epidemije glede javnega 
zbiranja še ne vemo, na kakšen način bomo letos 
izvedli občni zbor. Če do konca januarja ukrepi o 
omejevanju zbiranja še ne bodo sproščeni, bomo 
morali razmisliti o alternativnem načinu izvedbe 
občnega zbora oz. prestavitvi datuma izvedbe nekje 
do maja. V primeru, da tudi to ne bi bilo mogoče, 
se bomo odločili med izvedbo videokonference ali 
korespondenčnega občnega zbora. Zaenkrat upamo, 
da bo zadoščal zgolj zamik na spomladanski termin.

V upanju, da bo naslednje leto bolj naklonjeno 
druženju kot letošnje, vam na koncu zaželim vesele 
praznike in srečno novo leto. Ostanite zdravi!

Z gasilskim pozdravom: »Na pomoč!«

Matej Novinec,  
predsednik PGD Godešič

Dan odprtih vrat. 

Intervencija februar: odstranjevanje podrtega drevja Na 
Produ in podrt dimnik . 

Gasilci in rdeči križ Gasilci in rdeči križ
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Gradnja novega gasilskega doma
Zgodba o obnovi/gradnji gasilskega doma se na 
Godešiču vleče gotovo že več kot 40 let. Idej je bilo že 
veliko: od ideje, da bi prestavili celotni kompleks doma 
KS in prostorov ŠD Kondor ter gasilcev k železnici, 
v bližino zdajšnjega Bifeja ŠD Kondor; do tega, da 
bi združili gasilski dom in dom KS; v pogovorih pa 
so se omenjale še kakšne kombinacije ... Nobena 
od rešitev se do sedaj ni izkazala za uresničljivo in 
smiselno. V letu 2019 smo se gasilci spet začeli malo 
resneje pogovarjati o korakih, ki so potrebni, da bi 
gasilski dom dosegel ustrezni standard. Trenutno v 
gasilskem domu nimamo ogrevanja, tople vode niti 
primernih sanitarnih prostorov. Nenazadnje za naše 
vozilo ni primerna niti neogrevana garaža, če želimo 
biti operativni v mesecih, ko je temperatura pod 0° C. 
V vozilu imamo namreč vodo, ki je sicer ogrevana, 
vendar ne v črpalki. Ogrevanje trenutno omogočamo 
z oljnimi radiatorji, kar pa je relativno draga rešitev za 
ohranjanje temperature garaže nad 0° C.

Po podatkih iz Kronike župnije Reteče je bil prvi 
objekt, »šupa« z betoniranimi stebri, postavljen že 
leta 1914. Z opeko so ga pozidali štiri leta kasneje. 
Leta 1920 so dogradili še stolp za sušenje cevi, ki so 
ga morali kasneje podreti zaradi gradnje odra za igre. 

Trenutni stolp je zgradilo podjetje Gradis, dokončan 
je bil v letu 1951, naslednje leto pa so dozidali še 
prizidek za domom. Podobo, kot jo ima sedaj, je 
gasilski dom dobil v letu 1975, ko so podrli oder za 
igre in balkon za gledalce v dvorani ter v južnem delu 
naredili betonsko ploščo za garažo.

Dom je sestavljen iz dveh skladišč, garaže, prizidka 
in stolpa za sušenje cevi. V zahodnem delu je gasilski 
dom, srednji del je skladišče, ki ga gasilci oddajamo v 
najem, zadnji del pa je bil do nedavnega v lasti KGZ 
Škofja Loka in ga je strojna skupnost uporabljala za 
hranjenje skupnih strojev. Trenutno ga uporabljamo 
kot garažo za novo vozilo, ki je namenjeno prevozu 
moštva. Še vedno pa so v tem delu tudi stari stroji. 
Prizidek za domom zadnja leta služi kot dodatno 
skladišče. V njem je shranjene še nekaj opreme ŠD 
Kondor in nekaj opreme KS Godešič. V tem delu 
je parkiran tudi stari gasilski voz za traktor s staro 
gasilsko brizgalno Sora. Stolp pa že kar nekaj let ne 
služi več svojemu namenu, saj je tehnologija izdelave 
gasilskih cevi napredovala do te mere, da sušenje ni 
več potrebno.

V zadnjih nekaj letih so se začele pojavljati široke 
razpoke v stenah in v talni betonski plati. Še en 
problem, s katerim se soočamo, je leseni stolp za 
gasilskim domom, ki je vsako leto bolj nagnjen. 
Vezana lesena konstrukcija je zelo dobra, kot kaže, pa 
se je začel posedati temelj pod stolpom. Sam stolp se 
sicer ne bo porušil, velika nevarnost pa je, da se bo cel 
zvrnil.

2015 je bila izdelana idejna zasnova za obnovo 
doma, ki je predvidevala obnovo stare stavbe. 
Obnovljeni objekt bi imel pritličje in prvo nadstropje, 
v katerem bi bili prostori za gasilce, stanovanje in 
vaški muzej. Do izvedbe tega projekta ni prišlo. 
V letu 2018 smo se spet začeli resneje pogovarjati, kaj bi 
naredili z vedno bolj dotrajanim objektom. Prišli smo 
do sklepa, da je najbolje, da se lotimo gradnje novega 
doma. Lani smo ustanovili komisijo za gradnjo novega 
gasilskega doma, v kateri je pet članov: Erik Gartner, 
Ivo Grzinčič, Matej Novinec, Ambrož Šega in Jure 
Vrhovnik. Komisija je takoj začela z delom, za pomoč 
pri idejnem projektiranju pa smo prosili arhitekta 
Matjaža Krajnika. Po nekaj mesecih sestankovanja 
smo prišli do idejne zasnove objekta.

Najprej smo razmišljali, kakšen objekt bi glede na 
situacijo lahko gradili. Objekt je v celoti last gasilskega 
društva, prav tako parceli pod objektom. Parceli sta 
bili tako ozki, da je vogal prizidka za domom stal 
celo na sosednji parceli. Da bi to stanje uredili, smo 
se odločili za izravnavo z lastniki sosednjih parcel. 
Najprej smo naredili izravnavo s Primožem Jenkom, 
nato pa še s Tomažem in Vanjo Dolgan. Tako smo 
dobili približno pravilno oblikovano parcelo, ki nam 
je omogočila nadaljnje načrtovanje. Za razumevanje 
in ugodno rešeno situacijo se lepo zahvaljujemo vsem 
omenjenim.

Načrti za nov gasilski dom

Pri izdelavi načrtov smo najprej razmišljali, katere 
prostore v novem domu nujno potrebujemo. Prišli 
smo do zaključka, da potrebujemo dve glavni in eno 
pomožno garažo, toaletne prostore, prostor za čiščenje 
in sušenje opreme, kurilnico ter sejno sobo. Na teh 
predpostavkah smo začeli načrtovati. Pri garažah smo 
predvideli velikost, ki bi ustrezala tovornemu vozilu 
GVC. To je gasilsko vozilo s cisterno, ki je opremljeno 
z zelo splošno opremo, vgrajeno pa ima tudi črpalko 
in rezervoar za vodo s kapaciteto od 2500 l do 3000 l 
vode. Dolžina takega tovornjaka je 7,5 m, zato smo za 
velikost obeh garaž predvideli dolžini 10 m. Vse ostale 
prostore smo potem prirejali garažam. 

V končni fazi smo prišli do objekta, ki je obrnjen 
tako kot sedaj, od ceste je odmaknjen približno 10 m, 
garaže pa ima obrnjene proti cesti.

Gasilski dom s stolpom v prvotni obliki leta 1927. (vir: 
Godešič skozi tisočletje, 2006)

Gasilci in rdeči križ Gasilci in rdeči križ

Prostori v gasilskem domu: levo zgoraj glavna garaža z orodiščem, zgoraj desno zadnja garaža, spodaj levo stolp za sušenje 
cevi, spodaj desno sejna soba. 

Lokalna cesta 

Glavna cesta

Pozicija starega in novega objekta.

Lokalna Cesta
Meja parcele
Obstoječ objekt
Predviden nov objekt
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Pred garažami je predvidenega dovolj prostora, da 
lahko avto brez ovir zapeljemo iz garaže in še vedno 
povsem stoji na naši parceli. Objekt bo nekoliko 
krajši kot sedaj in delno višji za približno en meter. 
Sestavljen je iz dveh delov. Na zahodnem delu sta dve 
veliki garaži z ravno streho, na vzhodnem delu pa je 
v pritličju manjša garaža, vhod s stopniščem, manjše 
skladišče, prostor za čiščenje opreme/kurilnica in 
toaletni prostori. V prvem nadstropju bodo sejna 
soba, manjša dvorana in toaletni prostori.

Glede načina gradnje se še nismo odločili. Veliko 
vlogo bo pri izbiri igrala cena, vendar z načrti 
še nismo tako daleč, da bi že lahko začeli zbirati 
ponudbe, zato zaenkrat načina gradnje še ne vemo. 
Trenutno smo v fazi pridobivanja gradbenih pogojev. 
V naslednji fazi bomo že začeli pridobivati gradbeno 
dovoljenje in dajati načrtom končno obliko. Čaka nas 
tudi še izdelava celotnega načrta financiranja. Nekaj 
sredstev za gradnjo objekta že imamo, nekaj pa jih 
pričakujemo tudi od občinskega poveljstva Občine 
Škofja Loka, ki se financira iz proračuna Občine 

Gasilci in rdeči križ Življenje na vasi

Škofja Loka. V naslednjem letu se bomo obrnili tudi 
na lokalna podjetja in prebivalce Godešiča. Hvaležni 
bomo za vsako pomoč.

Načrte bomo podrobneje predstavili na rednem 
občnem zboru, ki pa bo letos zaradi epidemije verjetno 
organiziran kasneje kot po navadi. Napredek z načrti 
bomo sproti objavljali tudi na našem Facebook profilu 
PGD Godešič, vsa pomembnejša obvestila pa bomo 
objavili tudi na spletni strani https://www.godesic.si/.  

Na pomoč!

Matej Novinec,  
predsednik PGD Godešič

Računalniška simulacija novega objekta.

J fasada

S fasada

V fasada Z fasada

Skice idejne zasnove

Tudi na življenje in delovanje v soseski Godešič je 
letos močno vplivala pandemija bolezni covid-19. 
Sprejeti vladni ukrepi za omejitev širjenja virusa so, 
tako v prvem valu spomladi kot v drugem jeseni, 
onemogočili izvajanje svetih maš. Zaradi tega je 
naš župnik Branko Potočnik predlagal, da se ob 
predvidenih urah za svete maše oglasi veliki zvon v 
župnijski cerkvi v Retečah in v cerkvi na Godešiču. 
Spomladi je bilo zvonjenje ob dogovorjenih urah 
slišati od sobote 14. marca do nedelje 3. maja, jeseni pa 
od nedelje 25. oktobra naprej1. Zvonjenje je spodbuda 
za molitve v naših domovih in prošnja Bogu, da nas 
obvaruje bolezni in vsega hudega.

Zaradi vedno večjega pomanjkanja duhovnikov 
prihaja do sprememb delovanja župnij v vseh 
slovenskih škofijah. Posledično je naš župnik Branko 
Potočnik 1. avgusta 2020 v upravljanje prevzel še 
sosednjo Župnijo Suha. Sprememba je seveda najbolj 
vplivala na redno opravljanje svetih maš, saj je sedaj ob 
nedeljah v Retečah le ena maša, in sicer ob 9.30, med 
tednom pa so svete maše v Retečah ob ponedeljkih, 
sredah in petkih. Ostale dni je delavniška sveta maša 
na Suhi, kar seveda pomeni, da verniki nismo ostali 
brez vsakodnevnih maš. Župnik Branko zaenkrat 
stanuje v župnišču v Retečah, z leti pa naj bi se preselil 
v župnišče na Suhi, saj je ta župnija po obsegu, številu 
vernikov in številu veroučencev skoraj dvakrat večja 
od reteške. Župniku Branku želimo obilo Božjega 
blagoslova pri njegovem dodatnem duhovniškem 
poslanstvu.

Osrednji dogodek v soseski Godešič je bila izdaja 
umetnostnozgodovinskega vodnika Cerkev sv. 
Miklavža na Godešiču, ki je izšel na godeško 
žegnanjsko nedeljo 4. oktobra. Besedilo je pripravil 
dr. Luka Vidmar, obsežneje o vodniku pa v ločenem 
prispevku. 

Večja vzdrževalna dela v godeški cerkvi v letu 2020 
niso bila opravljena. V župnijski cerkvi sv. Janeza 
Evangelista v Retečah pa potekajo pripravljalna 
dela za nadaljevanje in zaključek celovite prenove. 
Dela usmerja posebni gradbeni odbor, ki ga vodi 
1  Prispevek je bil pripravljen na prvo adventno nedeljo 
29. novembra 2020.

Vincencij Avguštin z Zgornje Senice, glavni arhitekt 
pa je naš sovaščan Matjaž Krajnik. Predstavitev 
projekta prenove župnijske cerkve je bila v nedeljo 14. 
junija 2020, načrti in informacije o poteku gradnje 
pa so dostopni na spletni strani Župnije Reteče  
http://zupnija-retece.rkc.si/. Oktobra 2020 smo 
pridobili gradbena dovoljenja, prva dela pa se bodo 
pričela spomladi 2021. Predstavljena je bila tudi ocena 
stroškov gradnje, ki naj bi skupaj znašala 430.000 
evrov. V letu 2020 je župnija prejela namensko 
donacijo darovalca iz tujine v višini 100.000 evrov, 
kar pomeni, da ima župnija trenutno na razpolago 
okrog 180.000 evrov, kar je nekaj manj od polovice 
potrebnih sredstev. Preostala sredstva se bodo zbirala 
predvsem z darovi podjetij, podjetnikov in vseh 
faranov. Številčnejše dejavnosti za zbiranje sredstev 
bodo potekale v letu 2021.

Letos smo tudi nadaljevali s pogovori med Župnijo 
Reteče in Občino Škofja Loka o postavitvi poslovilnega 
objekta z mrliško vežico na pokopališču v Retečah. 
Občina Škofja Loka naj bi na mestu obstoječe 
veroučne učilnice zgradila nov poslovilni objekt, 
nadomestni prostori za verouk in druge župnijske 
dejavnosti pa se bodo zgradili kot prizidek na južni 
strani župnišča. H koncu gredo arhitekturni načrti 
in priprava vseh potrebnih dokumentov za vložitev 
gradbenega dovoljenja. S strani Župnije Reteče v 

Naše občestvo soseska Godešič v letu 2020
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Življenje na vasiŽivljenje na vasi

delovni skupini sodeluje reteški ključar Miha Jenko, ki 
ga lahko povprašate za podrobne informacije. V letu 
2020 je Občina Škofja Loka v celoti odkupila zemljišče 
na vzhodni strani obstoječega pokopališča, s čimer bo 
mogoče tudi njegovo širjenje.

V cerkvenem letu 20202 je bilo v godeški cerkvi sv. 
Miklavža darovanih sedemnajst (17) svetih maš, 
kar je, predvsem zaradi bolezni covid-19, manj kot 
v preteklih letih. Poleg obletnih in ustaljenih maš je 
bila v začetku decembra 2019 maša ob smrti Petre 
Gartner, januarja 2020 pa ob smrti Alojzije Svoljšak, 
Kozinove. Julija sta bili dve poročni maši, poročili so 
se Petra Mlinar in Jure Bizjak ter Mateja Jugovic in 
Rok Šarec. 
Avgusta je bila maša ob smrti Miha Bobnarja, 
Reškovega, ki je živel v Avstraliji, septembra pa 
2  Cerkveno (liturgično) leto se prične s prvo adventno 
nedeljo in konča z nedeljo Kristusa, Kralja vesoljstva oziroma 
tednom, ki sledi tej nedelji.

gasilska sveta maša ob blagoslovu novega vozila.

V imenu župnika Branka Potočnika in godeških 
ključarjev se iskreno zahvaljujem vsem, ki skrbite za 
lepa bogoslužja in urejenost našega svetišča. Posebej 
bi se zahvalil Danici Bertoncelj za krasitev in čiščenje 
cerkve ter ženam, ki so cerkev očistile pred godeškim 
žegnanjem. Hvala Tonetu in Jerneji Jevšek za 
vzdrževanje ribnika ob cerkvi. Hvala pritrkovalcem, 
pevcem, bralcem beril in ministrantom. Hvala za vse 
vaše prispevke, ki jih darujete ob mašnih darovanjih, 
pušicah ter ob drugih priložnostih. Hvala tudi za vse 
dobre misli in vaše molitve za skupno dobro.

Želim vam blagoslovljen Božič, v novem letu pa obilo 
zdravja, sreče in notranjega miru. Ostanite zdravi.

Aleksander Igličar, 
ključar godeške cerkve

Na godeško žegnanjsko nedeljo 4. oktobra 2020 je izšel 
umetnostnozgodovinski vodnik Cerkev sv. Miklavža 
na Godešiču. Pobudnik izdaje vodnika in avtor 
besedila je umetnostni zgodovinar dr. Luka Vidmar, 
sodelavec ZRC SAZU v Ljubljani in krajan Gorenje 
vasi pri Retečah. Avtor fotografij je znani slovenski 
fotograf France Stele, prelom in pripravo za tisk pa je 
pripravila njegova hčerka Agata Stele.

Vodnik je izdalo Muzejsko društvo Škofja Loka ob 
finančni podpori Občine Škofja Loka, Krajevne 
skupnosti Godešič, župnije Reteče, soseske Godešič in 
darov posameznikov.

Vsebinska predstavitev vodnika je bila na god 
Rožnovenske Matere Božje 7. oktobra 2020 zvečer 
pred cerkvijo sv. Miklavža na Godešiču. Vsebino 
vodnika je predstavil avtor besedila dr. Luka Vidmar, 
ki je udeležence popeljal po godeški cerkvi in izpostavil 
najbolj pomembne umetnostnozgodovinske stvaritve. 

Na koncu predstavitve je naš župnik Branko Potočnik 

poudaril, da se moramo zavedati, da je cerkev 
predvsem svetišče, v katerem se Godešani in ljudje od 
drugod že dolga stoletja zbirajo k molitvi. Spomnil se 
je vseh, ki so skozi leta sodelovali pri obnovi godeške 
cerkve ter blagoslovil vse navzoče.
Naj omenim, da je tretji godeški bronasti zvon po 
velikosti posvečen godeški sozavetnici Rožnovenski 
Materi Božji, tako da je bila predstavitev vodnika tudi 
njej v zahvalo in priprošnjo za blagoslov.

Cerkev sv. Miklavža na Godešiču je bila na tem 
mestu verjetno postavljena že v času romanike (12. 
ali 13. stoletje) in bila kasneje pod vplivom različnih 
umetniških slogov večkrat prezidana. Zadnji 
obsežnejši poseg je bil v času baroka. Leta 1726 je 
bila prizidana vhodna lopa na južni strani cerkve, 
leta 1738 sta bila prizidana zvonik in zakristija, nekaj 

let za tem pa jezuitska kapela sv. Frančiška Ksaverja. 
Leta 1752 sta bila barokizirana prezbiterij in strop 
cerkve, ki je bil do tedaj raven. Največji biser cerkve so 
muzicirajoči angeli v prostoru za pevskim korom, ki 
so del freske Poslednja sodba na zahodni strani cerkve, 
ki je delo furlanskih freskantov iz okoli leta 1400. 
Godeški muzicirajoči angeli so bili leta 1995 izbrani 
za enega od osrednjih motivov velike razstave Gotika 
na Slovenskem, na kar spominja tudi plakat na levi 
strani v godeški cerkvi. Muzicirajoči angeli so na ogled 
v stalni zbirki Narodne galerije v Ljubljani, fotografski 
detajl pa se nahaja tudi v prostorih Ministrstva za 
kulturo v Ljubljani. V prezbiteriju so freske freskanta 
Jerneja iz Loke, ki so bile izdelane okrog leta 1520 
po silovitem potresu leta 1511, ki je verjetno močno 
poškodoval cerkev. Na obeh freskah je mnogo starih 
vpisov obiskovalcev (najstarejši iz sredine 16. stoletja), 

nekateri so zapisani tudi v glagolici, kar sporoča, 
da je bil Godešič oz. godeška cerkev v zgodovini 
pomembno središče za romarje.

Izdaja umetnostnozgodovinskega vodnika je 
zunanji simbol zaključka celovite prenove in 
restavriranja godeške cerkve, ki je potekala v 

Izšel je vodnik cerkev sv. Miklavža na Godešiču

Z leve: Branko Potočnik, France Stele, dr. Luka Vidmar, 
Aleksander Igličar

Oltar sv. Frančiška Ksaverja in veliki oltar sv. Miklavža. Antependij velikega oltarja, s podobo sv. Miklavža.

Sv. Jernej, sv Matej, sv. Matija in sv. Tomaž, ki jih je na 
jugovzhodni steni prezbiterija naslikal Jernej iz Loke.

Naslovnica vodnika.
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Vrtec Škofja Loka
Skupina Tinka Tonka, Oddelek v Retečah

S septembrom  je bilo v našem oddelku precej novosti. 
Veliko otrok je prestopilo prag našega oddelka na 
novo, in sicer kar 13, sedem otrok pa je v oddelku od 
lanskega šolskega leta. V  oddelku je 20 otrok, ki so 
stari od 3 – 6 let. Od tega  je 10 deklic in 10 dečkov. 
Od vseh vpisanih otrok je 6 otrok letnik 2015, 8 otrok 
letnik 2016 in 6 otrok letnik 2017. Letos se nam je 
pridružila tudi nova pedagoška delavka Darja Šekli.

V vrtcu se samo delo osredotoča na šolsko leto, 
tako vam bomo v tem prispevku predstavili nekaj 
dejavnosti, ki smo jih že uspeli realizirati od septembra 
in nekaj naših načrtov za leto 2021. Kot kaže bo to 
leto, posebno leto, vendar se bomo vsi skupaj trudili, 
da bomo našli načine in poti za sodelovanje in sledenje 
našemu cilju - biti pozoren na vsakega posameznika, 
skušati iskati žarke upanja in verjeti v uspeh.

Stopaj po sledi mavrice, 
stopaj za zvoki pesmi 

in vsepovsod 
te bo obdajala lepota. 
Po sledi mavrice vodi 

pot iz najbolj goste megle. 
 

Navajska pesem

V začetku šolskega leta smo pano v naši igralnici 
opremili z risbami otrok. Vsak otrok je imel nalogo, 
da nariše sebe na balon, ki so ga narisali otroci. Te 
balone z avtoportreti otrok smo povezali v dva šopa, 
ki jih drži TINKA TONKA. Le to je narisala deklica 
iz našega oddelka, pobarvali pa sta ga dve deklici. 
Njuna obrazložitev je bila, da sta naredili vijolično 
glavo, ker je nekaj posebnega, tako kot smo posebni 
tudi mi. Vsak posameznik s svojo energijo, znanjem 
in osebnostjo prispeva svoj delček v naš mozaik 
TINKE TONKE. Naši baloni so baloni upanja, veselja, 
igrivosti, spoštovanja in medsebojnega sprejemanja.

V mesecu septembru smo se predvsem spoznavali, 
igrali s sovrstniki v igralnici in odkrivali bližnjo okolico 
vrtca. Veliko časa smo namenili tudi sodelovanju med 

otroki, spodbujanju sodelovanja, sprejemanju drug 
drugega in nudenje pomoči sovrstnikom, ki so le to 
potrebovali (držanje vrat, odpiranje pip, pomoč pri 
hoji na sprehodih, …). 

SKUPAJ IŠČEMO MAVRIČNE SLEDI

Mladi

Jeseni 2020 smo se z Zgodovinskim arhivom 
Ljubljana, Enoto v Škofji Loki, dogovorili za predajo 
pomembnejših dokumentov, plakatov, fotografij, 
video posnetkov in drugega gradiva o praznovanju 
tisočletnice Godešiča. Gre za obsežno gradivo, ki 
se je nabralo v pripravah in ob izvedbi praznovanja 
tisočletnice Godešiča v letu 2006. Arhivu bodo predani 
izbrani dokumenti odbora za zvonove, ki ga je vodil 

Alojz Igličar, uredniškega odbora zbornika Godešič 
skozi tisočletje 1006–2006, ki ga je vodila Judita Šega, in 
gradivo odbora za pripravo praznovanja tisočletnice 
Godešiča, ki ga je vodil Aleksander Igličar. Gradivo 
je pripravljeno in ga bo arhiv prevzel takoj, ko bo spet 
odprt za javnost.

Zgodovinski arhiv bo prejeto gradivo hranil trajno 
in bo v skladu s svojimi pravili delovanja omogočal 
vpogled vsem, ki jih gradivo zanima oziroma bi ga 
želeli pregledati. Naj dodam, da je vodja arhiva naša 
sovaščanka Judita Šega. 

Aleksander Igličar

Gradivo praznovanja tisočletnice Godešiča predano 
v hrambo loškemu arhivu

zadnjih tridesetih letih. Pričela se je leta 1991, v času 
župnika Toneta Bohinca, z obnovo fasade, ki jo je 
vodila domača zidarska skupina na čelu z Vinkom 
Avguštinom ml. in Slavkom Debencem. S prihodom 
župnika Štefana Pavlija leta 1994 je obnova dobila 
dodatne spodbude tudi zaradi priprav na praznovanje 
tisočletnice Godešiča, ki je bilo leta 2006. Najprej je 
bil urejen zračni kanal (kineta) okrog celotne cerkve, 
nato so se zamenjali tlaki v vhodni lopi in v cerkvi, na 
novo so bili pozidani vsi oltarji, povečal se je pevski 
kor. Župniku so zvesto pomagali Godešani, najbolj 
pa so mu ob strani stali mežnar Peter Bertoncelj 
ter ključarja Vinko Avguštin st. in Tone Starman. S 
prihodom župnika Gregorja Dolšaka leta 2004 je skrb 
za nadaljevanje obnove prevzel odbor za postavitev 
novih bronastih zvonov, ki ga je vodil Alojz Igličar. 
V celoti je bil obnovljen in prekrit zvonik, prekrita 
celotna streha cerkve in nameščene nove klopi. 
1. oktobra 2006 je ljubljanski nadškof Alojz Uran 
posvetil nove štiri bronaste zvonove, kar je bil eden od 
vrhuncev praznovanja tisočletnice Godešiča. Po njej 
se je obnova cerkve nadaljevala z restavriranjem vseh 
oltarjev, fresk in križevega pota. Dela je vodil odbor za 
obnovo godeške cerkve, ki ga je usmerjal Aleksander 
Igličar, ki je leta 2011 postal ključar. Po letu 2015, ko 

je med nas prišel župnik Branko Potočnik, so bila v 
cerkvi opravljena še nekatera dela (restavriranje freske 
ob vhodu, menjava oken, ureditev prostora za korom). 
Obnovitvena in restavratorska dela so bila v največji 
meri financirana z darovi domačinov, sredstva pa 
sta prispevala tudi Ministrstvo za kulturo in Občina 
Škofja Loka.
Podrobneje lahko o vseh gradbenih in umetniških 
stvaritvah v godeški cerkvi sv. Miklavža preberete 
v vodniku, ki je po ceni 12 evrov naprodaj v 
spletni trgovini Muzejskega društva Škofja Loka 
(www.mdloka.si) ali v turistično-informacijski točki 
Loškega turizma na Kidričevi cesti v Škofji Loki. 
Vodnik lahko dobite tudi pod zvonikom cerkve v 
Retečah, pri župniku Branku Potočniku ali ključarju 
Aleksandru Igličarju.

Aleksander Igličar,
ključar godeške cerkve sv. Miklavža

Življenje na vasi
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Igra s sovrstniki

Ob tednu otroka smo imeli v našem oddelku pester in 
zanimiv program. Predvsem pa smo sledili rdeči niti 
Društva prijateljev Slovenije, ki je bila ODGOVOR 
JE POGOVOR. Otroci so razmišljali in spoznavali 
pomen pogovarjanja in dogovarjanja. Na enem izmed 
naših sprehodov po okolici Reteč  smo na kmetiji 
dobili dve velikanski repi. Le to nama je porajalo 
idejo, da bi ob tednu otroka lahko za otroke zaigrali 
lutkovno predstavo. Otroci so bili navdušeni na igro.  
Le ta jih je vzpodbudila, da so tudi sami igrali igro 
vlog. Pri tem so ne glede na starost zelo uživali, saj 
so bili nad igro tako navdušeni, da smo jo igrali več 
dni. Pri tem sva bili najbolj veseli, ker so se med seboj 
dogovarjali, sprejemali drug drugega, se poslušali, 
sledili in brez težav sprejemali različne načine 
komuniciranja. Nekateri so sodelovali neverbalno, 
spet drugi pa verbalno. Tudi nad vlogo poslušalcev so 
bili navdušeni. Ob tem so se vsi zelo zabavali.

Sledil je izziv skrbi za okolje. Tako smo otroke 
spodbudile k razmišljanju o tem, zakaj mečemo 
odpadke v različne zabojnike, kako lahko sami 
poskrbimo za bolj čisto okolje, kam pospravimo 
odpadke, kako jih razvrščamo, kako jih lahko ponovno 
uporabimo, …. Skupaj smo iskali odgovore v poučni 
literaturi, se igrali didaktične igre na to temo, sami 
razvrščali odpadke v ustrezne zabojnike, si ogledali 
poučne risanke, si ogledali eko otrok v šoli in pri 
železniški progi. Skupaj pa smo se dogovorili, da bomo 
z zabojniki okrasili tudi naš pano. Tako so starejši 
otroci v paru narisali zabojnike, ki so jih potem mlajši 
otroci barvali. Vsi so bili nad nalogo navdušeni in zelo 
motivirani. Nastali so čudoviti zabojniki, ki kar vabijo 
k razvrščanju odpadkov. Prav vsak izmed prisotnih 
otrok je prispeval svoj delež. V času, ko so starejši 
plavali, smo z mlajšimi otroki razvrščali odpadke iz 
revij, ki so jih izrezali starejši otroci med počitkom, v 
ustrezne zabojnike. 

Igra vlog: debela repa.

Po kosilu pa so z delom nadaljevali še otroci, ki ne 
počivajo. Nastali so zabojniki, ki krasijo naš pano v 
igralnici. Skupaj bomo uspešni pri skrbi za naše okolje. 
Zelo pomembno je, kaj sejemo in kakšen zgled smo 
našim otrokom. Vedno znova pa smo presenečeni, 
kako so dojemljivi. 

Vse skupaj pa smo nadgradili tudi s pogovorom o 
zdravi prehrani. Ob poučni knjigi smo spoznali, da so 
živila razvrščena v barvni semafor. Vso pridobljeno 
znanje nas spodbuja, da okušamo raznoliko prehrano 
ter da prehrano, ki je v rdeči barvi uživamo v čim 
manjših količinah. V skrbi za lokalno pridelano hrano, 
smo zadnji dan, ko je bil vrtec v oktobru odprt, na našo 
zelenjavno gredico posadili zimsko solato. Sadike je za 
nas vzgojila gospa Marica iz Reteč. Komaj čakamo, da 
spomladi zraste in jo bomo pojedli ob kosilu.

V času, ko je vrtec zaprt, pa skupaj z otroki in starši 
sodelujemo preko e igralnice in e pošte. Za otroke 
smo pripravile zvočne posnetke in različne naloge. 
Seveda pa vse to ne more nadomestiti našega druženja 
v vrtcu in naravi.

Ob našem ponovnem snidenju bomo v polni meri 
sledili mavričnim potem po okolici Reteč, ki nas bodo 
vodile v odkrite in še skrite gozdove. Kljub temu, da v 
letošnjem šolskem letu v Vrtcu Škofja Loka odkrivanje 
skrivnosti gozda ni več prednostna naloga, bo v našem 
oddelku gozd še vedno NALEPŠA IN NAJBOLŠA 
UČINICA. Le ta nam bo služila za spontano igro 
z naravnim in nestrukturiranim materialom, za 
raziskovanje, aktivno učenje, sodelovanje, druženje 
in tkanje prijateljskih vezi. Otroci so v gozdu 
svobodni, na razpolago imajo dovolj raznolikega in 
pestrega prostora, ki jih kar kliče in vabi. Ob tem 
pa je pomembno, da skupaj v manjših skupinah 
sledijo svojemu cilju in ob uspehu doživijo občutek 
zadovoljstva. Pozitivne izkušnje pa pri posamezniku 
vplivajo na pozitivno samopodobo, ki je ključna za 
dobro počutje vsakega, ne glede na starost.

V letošnjem šolskem letu bomo sodelovali v naslednjih 
projektih in programih:

 ✓ Projekt OBJEM (Ozaveščanje, Branje, Jezik, 
Evalvacija, Modeli), ki je več letni projekt (2016 
– 2022). v okviru tega projekta bomo preko 
različnih dejavnosti spodbujali otroke k kritičnemu 
mišljenju, preko igre spodbujali otrokov govor 
in porajajočo se pismenost ter glede na tematski 
sklop prebirali in se pogovarjali ob kakovostnih 
umetnostnih in neumetnostnih slikanicah.

Mladi
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 ✓ Projekt turizem in vrtec: »KAJ SE ZGODI, 
KO MALI CHEF REGRAT V ROKE DOBI«. 
Otroci bodo imeli dovolj časa za igro in odkrivanje 
travnika v različnih letnih časih in vremenskih 
pogojih. Sodelovali bodo pri načrtovanju in 
izražanju idej in predlogov. Svoja doživetja bodo 
izražali preko različnih umetniških dejavnosti. 
Odgovore na vprašanja in iskanje informacij o 
uporabnosti rastlin bodo iskali v knjigah, doma, 
na internetu, v knjižnici, … Spoznavali, odkrivali 
in preizkušali bomo regrat. Skupaj bomo naredili 
sirup, med in solato.

 ✓ Program BELI ZAJČEK, dejavnosti bodo 
potekale v mesecu aprilu z namenom spodbujanja 
trajnostne mobilnosti in spodbujanja gibanja na 
svežem zraku. Skupaj bomo spoznali in se igrali 
igro BELI ZAJČEK.

 ✓ MALI SONČEK z namenom spodbujanja in 
obogatitve gibalno športnih dejavnosti v vrtcu. 
Le te bomo izvajali na različnih podlagah, ki 
bodo otroke spodbujale in omogočale razvijanje 
gibalnih spretnosti. Preko teh pa bodo pridobivali 
zaupanje v svoje telo in lastne gibalne sposobnosti. 
Otroci, ki v naslednjem šolskem letu odhajajo v 
šolo pa so uspešno opravili navajanje na vodo v 
bazenu.

 ✓ KNJIGA, MOJA PRIJATELJICA: S starši 
smo se dogovorili, da bo v letošnjem šolskem 
letu sam program potekal nekoliko drugače. V 
našem oddelku vsak dan pri počitku prebiramo 
pravljice, otroško poezijo in poučne knjige. 
Določene zgodbe, knjige bomo prebrali večkrat. 
Imeli bomo tudi bralni kotiček, kjer se bomo 
skupaj z otroki v manjših skupinah pogovarjali 
o vsebini, spremenili konec zgodbe, iskali 
rime, pripovedovali ob ilustraciji. Program bo 
potekal izključno z upoštevanjem otrok, njihovih 
sposobnosti.

Trudile se bomo, da bomo otrokom omogočile 
prijetno okolje, kjer se bodo počutili sprejete in jih 
bodo spodbujali k raziskovanju, sodelovanju in 
aktivnemu učenju. 

Vse, kar moram vedeti, sem se naučil v vrtcu

»Naučil sem se tega:
Vse deli z drugimi. Igraj pošteno.

Ne prizadeni ljudi.
Vedno daj vsako reč tja, kjer si jo našel.

Pospravi za seboj. Ne vzemi, kar ni tvoje.
Opraviči se, kadar koga prizadeneš.

Pred jedjo si umij roke. Potegni vodo.
Živi uravnoteženo – vsak dan se malo uči, 

malo misli, malo riši, malo slikaj, malo poj, malo pleši, 
malo se igraj in malo delaj.

Vsako popoldne malo zadremaj.
Kadar greš v svet, pazi na promet, primi se koga za 

roko in držita se skupaj.
Pozoren bodi na čudežne dogodke. 

Spomni se semen v lončku: korenine poženejo navzdol, 
rastlina pa raste navzgor in nihče pravzaprav ne ve, 
kako in zakaj, vendar smo vsi takšni. Zlate ribice, 

hrčki, bele miške, in celo seme v lončku – vse umre. 
Tudi mi.

In potem ne pozabi na pravljico o Janku in Metki in 
prve besede, ki si se jo naučil – najvažnejše izmed vseh 

besed – POGLEJ.«

Robert Fulghum

Strokovne delavke v oddelku:
Jana Podobnik Kožić, vzgojiteljica – vodja oddelka,
Darja Šekli, vzgojiteljica predšolskih otrok - 
pomočnica vzgojiteljice,
Sonja Rupar, vzgojiteljica predšolskih otrok - 
pomočnica vzgojiteljice za sočasnost.

Pripravila:
Jana Podobnik-Kožić

Mladi

OSTALI

ODPADKI

PAPIRPLASTIKA

STEKLO BIOLOŠKI

ODPADKI

LOČUJ, PONOVNO UPORABI, RECIKLIRAJ

KDOR LOČUJE NARAVO VARUJE

LOČUJ ODPADKE

NALOGA: IZ REKLAMNIH REVIJ IZREŽI SLIKE, POZORNO SI JIH OGLEJ TER JIH RAZVRSTI V 
USTREZNE ZABOJNIKE. VSAK PREDMET NA SLIKI POIMENUJ. POZORNO POSLUŠAJ IN SKUŠAJ 
POIMENOVATI ZAČETNI GLAS PREDMETA. LE TEGA LAHKO OB RAZVRŠČANJU TUDI ZLOGUJEŠ. 
OB TEM TE VABIM, DA DOMA POMAGAŠ PRI RAZVRŠAČANJU ODPADKOV V USTREZNE 
ZABOJNIKE, KO JE DOLOČENO EMBALAŽO POTREBNO ODLOŽITI V SMETI.

Mladi
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Od novega leta 2020 pa do končanih zimskih počitnic 
v februarju, je šolsko leto potekalo po ustaljenih 
tirih. Vstopili smo v drugo polletje šolskega leta in se 
pripravljali na pomlad, ko smo si med drugim zadali 
nalogo urediti našo učilnico v naravi.

Ves ta čas pa se nam je približeval novi virus, o 
katerem smo malo vedeli. In tako se je zgodilo, da smo 
zaradi epidemije  morali zapreti šolska vrata in ostati 
doma. 16. 3. 2020 smo pričeli z delom na daljavo. Za 
vse je bil to zelo stresen čas, saj smo se morali tako 
rekoč čez noč pripraviti na nov način dela. Pojavile 
so se najrazličnejše težave. Učitelji smo  morali preko 
računalnika podajati učno snov in usmerjati delo 
učencev. Pouk brez učencev pred seboj? Na daljavo… 
To so bili veliki izzivi.

Tudi za učence in starše ni bilo enostavno. Pojavile so 
se težave glede računalnikov pri hiši. Večina  staršev  je  
delala od doma. Potrebno je bilo veliko usklajevanja. 
Mlajšim učencem pa je bilo pri delu potrebno še 
pomagati.

Vsi smo upali, da se bomo hitro vrnili v šole in 
normalno nadaljevali z delom. Pa se je ta čas  zavlekel 
v maj. Šele 18. 5. 2020 so se v šolo vrnili učenci prve 
triade, 1. 6. 2020 pa še ostali. Razveselili smo se 
ponovnega snidenja, saj se dolgo nismo videli. Glede 
na to, da se je hitro približeval zaključek šolskega leta, 
je bilo potrebno še marsikaj postoriti: ponoviti na 
daljavo obdelano učno snov, ugotoviti in nadoknaditi 
morebitne primanjkljaje, zaključiti ocene… Posvetili 
smo se samo učenju in delu po urniku, vse ostalo je 

v tem času odpadlo. Ni bilo prireditev, ni bilo drugih 
dejavnosti, ki dodatno obogatijo šolo. Šolsko leto se 
je tako zaključilo in vsi smo upali na lepo, brezskrbno 
poletje.

Žal se je stanje glede virusa po poletju ponovno 
slabšalo. Z dvomi smo zrli v novo šolsko leto.  
Prednost je bila, da smo se sedaj imeli čas pripraviti 
na morebitno ponovno delo od doma. September 
je dokaj normalno stekel, seveda ob upoštevanju 
vseh ukrepov za zajezitev virusa: pogosto umivanje, 
razkuževanje, prepoved mešanja skupin… učenci so 
še najbolj pogrešali medsebojno druženje. Učencem 
5. razreda je odpadla plavalna šola v naravi. 

Septembra smo uspeli zamenjati dotrajano ograjo 
okoli igrišča. KS Reteče - Gorenja vas pa je kupila novi 
tabli in koše. Za sodelovanje se lepo zahvaljujemo. 
Skupaj smo poskrbeli za varnejše igrišče in lepši 
izgled. Z ograjo smo ogradili tudi našo učilnico na 
prostem, ki še kar čaka, da jo dokončno uredimo. 

Pa se je vse skupaj spet prehitro ponovilo. Po 
jesenskih počitnicah smo zopet ostali doma. Tokrat 
bolje opremljeni za delo na daljavo. Že v septembru 
in oktobru smo se v šoli navajali na spletne učilnice 
in spoznavali delo na daljavo. Kako poteka naše delo,  
vam bodo v spisih predstavili naši učenci.
Vsi skupaj čakamo in si želimo čim prej nazaj v šolo. 

Srečno.

Majda Ovsenek

Šola na daljavo

POD VODNO GLADINO

Nekega sončnega dopoldneva se je družina sprehajala 
ob morju. Občudovali so razgled na morje in uživali 
ob kavici in soku. Deklica Marjetka je zagledala kužka 
in stekla za njim. Spotaknila se je ob kamen in padla 
v vodo. Mama in oče tega nista videla saj jo je morje 
hitro odneslo v svet pod morsko gladino. 
Potapljala se je globlje in globlje. Našli so jo morski 

Izdelki šolarjev
škratje in vile. Odnesli so jo v grad in položili v 
kraljevo posteljo. Notranjost gradu je bila zelo lepa in 
svetla. Počasi se je začela zbujati, ko je odprla oči se je 
prestrašila čudnih bitij. Razložili so ji, da niso čudna 
bitja, ampak dobri morski škratje in vile. Razkazali 
so ji svet pod vodno gladino in njihov dom. Bilo je 
zelo lepo, polno lepih barv. Z njimi se je zelo dobro 
razumela. Igrali so se različne igre lovljenje,žoganje in 

skrivalnice. Prišel je večer in čas za debatni krožek, kjer 
si moral povedati svoje skrbi. Marjetka je povedala, da 
pogreša mamo in očeta. Palčki in vile so ji obljubili, da 
jo bodo ponoči odnesli na pomol. Tam sta jo čakala 
zaskrbljena starša. Močno sta jo objela, Marjetka pa 
jima je obljubila, da bo zdaj bolj previdna. 
Marjetka zasliši glasen pisk velikega trajekta. Hitro 
odpre oči in ugotovi, da so bile to le sanje. Odhiti na 
teraso kjer vse pove mami in očiju. Še sreča, da se je 
vse dobro končalo. 

Patricija Hafner Jezerkić, 5. R

ŠPORTNI DAN S STARŠI

Bil je lep sobotni dan. Simon, Izabela, ati, mami in jaz 
smo šli do starega mlina. Ves čas smo hodili, saj za 
nas peljanje ni športni dan. Pot je bila kar dolga, med 
potjo pa smo se zabavali. Nismo se ustavljali, ker se je 
že mračilo. Pogovarjali smo  se zabavne stvari. Hodili 
smo tri ure. Nič nas ni zeblo. Domov smo prišli šele 
zvečer. Nahrbtnika nismo imeli. Domov smo prišli 
dobre volje. Izlet smo z veseljem ponovili še z mamico. 

David Guzelj, 3. R

PREŽIVETJE V NARAVI

V nedeljo smo  se z družino odpravili  v gozd. Ves čas 
smo hodili peš. Moj brat Žan si je želel, da bi postavili 
svojo lastno hiško. Med potjo smo  se pogovarjali, 
kako bomo sploh naredili gozdno hiško. Najprej smo 
poiskali primerno mesto za hiško. Potem smo našli 
podrto drevo, kamor smo naslanjali palice. Mami in 
ati sta nabrala smrekove veje, sestrica Anja in jaz pa sva 
skupaj nabrali najprej mah, potem pa še listje, da nam bo 
toplo. Ko sva z Anjo nabirali mah, je ven skočila miška 
in vsi smo se zelo ustrašili. Žan je zlagal ves material, ki 
smo ga nabrali in nastala je hiška. Ko je bila narejena, 
smo vsi trije zlezli noter, mami pa nas je slikala. Ker 
smo bili tako uspešni pri delu, smo si zaslužili malico, 
piškote in sok. Počasi smo se začeli odpravljati domov.  
Tak dan bi ponovili še kdaj, saj smo se imeli lepo, 
predvsem pa zabavno.

Ema Avguštin, 3. R
 
ŠPORTNI DAN S STARŠI

Bil je lep sončen dan. Odpravili smo se na pohod.  
Odšli smo k mlinu. Šel sem z atijem, mamico, 
sestrico, mamo in staro mamo. Najprej smo šli 

do ceste, pot pa smo nadaljevali do reke Sore. Ob 
gozdu smo videli lovsko opazovalnico. Ati Miha 
nas je zelo zabaval. Ustavili smo  se pri mlinu. Med 
potjo sem se lovil s Tjašo po travniku. Bila je zelo 
lepa narava. Odpravili smo se proti Godešiču. Šli 
smo po lepi gozdni poti. Hodili smo eno uro in pol.  
Ta dan smo se imeli zelo lepo. Želim si, da bi takšen 
pohod imeli še kdaj.

Jakob Brdnik, 3. R

ŠPORTNI DAN

Bila je sončna sobota. Z očkom, mamico in sestro smo 
šli v gozd nabirat gobe. Hodili smo  dve uri in nabrali 
celo košaro gob. Hodili smo po vijugasti gozdni poti. 
Med potjo smo videli  cel kup ogromnih gob, ki so bile 
neužitne. Domov smo prišli zadovoljni. 

Vesna Luštrek Srebot, 3. R

ŠPORTNI DAN S STARŠI

V soboto sem šla z mami in sestro v gozd. Ker je bil 
lep sončen dan, smo se odločile, da gremo s kolesi. 
Pot je bila kar dolga in razgibana. Ko smo prišle do 
velikega travnika, smo zagledale lovsko opazovalnico. 
S sestro sva po lestvi splezali gor in imeli lep razgled. 
Nato sva se z mami še lovili po travniku. Vmes 
smo se tudi malo pohecale, slikale in ustvarile lepe 
spomine. Ker je bilo zelo toplo, smo se na sončku 
fino ogrele. Preživele smo lep popoldan in se lačne 
vrnile domov. Doma smo najprej očistile kolesa.  
Bile smo utrujene in lačne, a smo vesele prišle domov. 

Janali Marija Červek, 3. R

MOJE POČITNICE
Moje počitnice so mi bile zelo všeč, pa tudi delo na 
daljavo mi je všeč. Z družino smo zelo uživali. Igrali 
smo družabne igre in igre z žogo. Z atijem sva ustvar-
jala iz lesa in naredila igrače za ptička. Na obisk so pri-
šli tudi prijatelji. Z njimi smo igrali nogomet, košarko 
ali pa se igrali skrivalnice. Večino časa sem preživel 
zunaj, veliko sem plezal po drevesih, ker v tem res uži-
vam. Imel sem več časa za mojega ptička. Navadil sem 
ga, da mi prileti na roko, zdaj mi sam od sebe pride 
na glavo. Včasih smo zvečer zunaj zakurili ogenj in se 
pogovarjali. Pred spanjem sem pogledal risanko. Spat 
sem hodil ob devetih. Komaj čakam, da bo spet šola.

Bine Trojanšek, 4.r
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Šport

Šport je letos tako kot večino dejavnosti močno 
zaznamovala bolezen covid-19. Sezona zunanjih 
športov se je v marcu ravno začenjala, pa so jo že 
presekali ukrepi zaradi naraščajoče epidemije bolezni 
covid-19. Vsi športi, ki so vezani na dvorane, so 
bili prepovedani, kar je najbolj prizadelo igralce 
namiznega tenisa in udeleženke pilatesa, ki smo 
morali sezono končati že v sredini marca. Ravno tako 
so bile zamrznjene vse nogometne lige razen tistih na 
najvišji ravni. Prepovedano je bilo tudi rekreativno 
igranje nogometa Na Produ. Boljše pogoje za treninge 
smo imeli le tekači, kolesarji in delno kajakaši, saj smo 
se v mejah lastne občine lahko prosto gibali. 

Teki, pohod in kajakaštvo 
Tekaških prireditev se člani ŠD Kondorja 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 na Dobravah, ki sta 
idealni lokaciji za tovrstno gibanje. Letošnjo pomlad 
je bila obiskanost omenjenih lokacij zaradi omejitev 
prehoda občinskih mej še bolj zaželena. Tekači se 
letos niso udeleževali veliko tekmovanj, saj je bil Uroš 
Bertoncelj poškodovan, Borut Bizjak pa je tekmoval 
le na puštalskem Najlepšem in najtežjem malem 
maratonu in v cilj prišel s časom 2:37, kar je šest minut 
bolje kot preteklo leto.

Vsako leto na dan sv. Štefana gremo člani ŠD Kondor 
na tradicionalni pohod po okoliških hribih. Godeški 
pohod v decembru 2019 smo začeli pri ribogojnici v 
Besnici in se najprej povzpeli na Špičasti hrib, kamor 
smo v preteklosti večkrat tekli na tekmah v gorskem 
teku. Pot smo nadaljevali proti Joštu, kjer smo se 
okrepčali z dobro malico. Nadaljevali smo v smeri 
Planice in Križne gore, se spustili v Škofjo Loko ter se 
preko Hribca in Dolgega grebena povzpeli na Osolnik. 
V lovski koči nas je čakalo dobro kosilo, da smo potem 
lažje zaključili na Godešiču. Dolžina celotne trase je 
bila preko 27 km, premagali pa smo tudi skoraj 1600 
m višinske razlike. Udeležba je bila rekordna, prvič se 
nas je na pot podalo in jo tudi končalo 20 pohodnikov. 
Za celotno pot smo brez postankov porabili skoraj 7 
ur, s postanki pri okrepčilih pa seveda še več. Po tako 

dolgem pohodu so noge naslednji dan kar prijetno 
boleče. 

Tradicijo pohodov na dan sv. Štefana bomo nadaljevali 
tudi v letošnjem letu. Trasa v času pisanja tega 
prispevka še ni bila določena, saj moramo upoštevati 
priporočila, ki veljajo ob pandemiji bolezni covid-19. 

Člani kolesarske kluba so letošnje leto preživeli 
aktivneje kot v preteklem letu. O tridnevnem 
kolesarjenju po jadranskih otokih lahko preberemo 
v prispevku Maje Bertoncelj. Tekem se skoraj nismo 
udeleževali, bilo je le nekaj posameznih udeležb na 
maratonu Franja, vendar brez večjih uspehov. Največ 
sta prekolesarila Janez Debenec in Jure Vrhovnik, ki 
sta se redno udeleževala tudi rund Koloke. Jure se je 
udeležil tudi vzpona na Lubnik in po Urošu Bertonclju 
postal drugi Godešan, ki se mu je uspelo do Breznice 
povzpeti v manj kot 20 minutah. 

Zelo aktivni smo bili na godeških turah, saj smo jih 
na cestnih kolesih opravili deset, štirikrat pa smo 
skupaj zajahali tudi gorska kolesa. S cestnimi kolesi 
smo se vzpeli na Javorč, Pasjo ravan, Dražgoše, preko 
Kamnika smo se povzpeli tudi na Šenturško goro nad 
Cerkljami. Na Ermanovec smo se odpravili dvakrat, saj 
smo prvič zaradi gradnje nove ceste zašli, zato smo čez 
dva tedna poskusili znova in ga tudi osvojili. Povzpeli 
smo se tudi na Stari vrh, obiskali Tržič in preizkusili 
novo asfaltirano cesto od Lahovč preko Vrhovlja do 
Tunjic ter nadaljevali na Šenturško goro. Z gorskim 
kolesom smo se skupaj peljali na Mohor, Polhovec 
nad Bodoljsko grapo, iz Zminca po makadamu do 
Breznice ter nadaljevali do Praprotna in se vzpeli na 
Križno goro. Eno popoldne smo raziskovali nove poti 
med Katarino, Belo in Hrastenicami na polhograjski 
strani Dolomitov. Kljub dolgoletnemu stažu se 
še vedno najdejo poti, ki jih še nismo prevozili. 
Obiskanost godeških tur je bila zelo dobra, saj se nas 
je v povprečju skupaj peljalo 6 kolesarjev, največ pa se 
nas je zbralo kar 12.

Na kajakaških tekmah je bil aktiven le Jože Hafner. 
Udeležil se je samo treh tekem, saj se jih zaradi 
covida-19 več ni bilo mogoče. V maju je bilo na Savi 
Dolinki državno prvenstvo v spustu na divjih vodah. 

Šport na vasi

Šport

Med veterani je Jože zasedel tretje mesto za Matjažem 
Avšičem iz Brežic in Borutom Tumo iz Ljubljane. 
S svojimi kolegi je bil v ekipni vožnji v absolutni 
konkurenci peti.
Kajakaški veterani so imeli v začetku julija tudi srečanje 
na Krki, kjer so se najprej pomerili v skupinski vožnji 
na 10 km. Jože Hafner je moral v zaključnem sprintu 
premoč priznati domačinoma Borisu Irtu in Matjažu 
Avšiču, v popoldanski tekmi na 4 km s posamičnim 
startom pa je z naskokom ugnal vso konkurenco. 

Namizni tenis in šola namiznega 
tenisa za najmlajše
V pretekli sezoni smo imeli dve ekipi. Ena je igrala 
v Gorenjski namiznoteniški ligi in po 13 odigranih 
tekmah pred prekinitvijo prvenstva držala peto mesto 
na lestvici. V občinski ligi smo bili pred prekinitvijo 
prvenstva na tretjem mestu, pri čemer smo skušali dati 
možnost tekmovanja čim večjemu številu igralcev.
S šolo namiznega tenisa smo začeli pred tremi leti. 
V začetku se je je udeleževalo osem nadobudnih 
namiznoteniških začetnikov, ki so s pomočjo trenerja 
Jureta Kalana in njegovega pomočnika Jožeta Hafnerja, 
ki sta tudi igralca naših ekip, začeli spoznavati osnove 
namiznega tenisa. Sedem mladih igralcev naj bi 
treniralo dvakrat tedensko, vendar letošnje sezone 
zaradi koronavirusa še nismo začeli. V pretekli sezoni 
je bilo mogoče napredek opaziti celo nepoznavalcem, 
saj mladi namizni tenisači že igrajo medsebojne tekme, 
poleg tega smo nekaj najboljših igralcev vključili tudi 
v tekmovanja občinske namiznoteniške lige, kjer so 
tudi že dosegli par posamičnih zmag. Naš namen je, 
da imajo v prihodnji sezoni mladi igralci s podporo 
nekaterih starejših samostojno ekipo v občinski 
namiznoteniški ligi. 

Investicijska dela v športnem 
nogometnem parku 
Vzdrževanje obstoječega stanja na nogometne igrišču 
Na Produ je naša osnovna naloga. Igrišče vzdržujejo 
Peter in Marko Čarman ter Borut Bizjak.

Kot smo napisali že v prejšnjih Dobravah, se dnevno 
soočamo s prometnimi zamaški ob igrišču. Leta 2018 
smo od ge. Matilde Kavčič že delno odkupili del gozda, 
dokončno pa se je odkup s pomočjo Občine Škofja 
Loka realiziral v 2020. Na tem delu bomo uredili 

dodatno parkirišče, da bo čim manj avtomobilov 
parkiranih ob asfaltirani cesti, kar zelo otežuje prehod 
s kmečkimi stroji, ki so praviloma širši kot osebni 
avtomobili. Prometno ureditev smo izboljšali tudi z 
opozorilnimi tablami, saj sta bila v letošnjem letu kar 
dva zelo kritična dogodka glede 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. Celoten strošek je bil dobrih 1500 evrov. 
Poleg tega smo oktobra globinsko prezračili tudi 
igrišče z umetno travo in dodali eno tono gumijevega 
granulata. Dela so bila stala 2500 evrov.

Da je primerna za igranje, zahteva ogromno dela tudi 
travna zelenica. V letošnjem letu je bila pokošena 30-
krat, 15-krat smo morali označiti igrišče, 30-krat pa 
smo čistili tudi garderobe. 
Poleg tega smo kupili štiri gole v velikosti 1 metra x 
2 metra, ker so bili obstoječi kljub popravilom v zelo 
slabem stanju in kot taki že nevarni za uporabo.
Največja pridobitev je nakup novega traktorja Kubota, 
ki smo ga s pomočjo Občine Škofja Loka skupaj kupili 
ŠD Kondor, ŠD Polet in NK Škofja Loka. Traktor 

ima dodatne priključke, kot so kosilnica z možnostjo 
pobiranja trave in snežna freza za čiščenje igrišč z 
umetno travo.
Kosilnica bo prednostno namenjena košenju trave v 
Puštalu, na Godešič pa bomo preselili kosilnico, ki so 
jo sedaj uporabljali v Puštalu. Z njo lahko naše igrišče 

Traktor za vzdrževanje igrišč.
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pokosimo v dobri uri. 
Skupni stroški investicijskega vzdrževanja brez 
kosilnice za leto 2020 znašajo preko 6000 evrov.

Plan investicij in vzdrževanj za leto 
2021:
• globinsko zračenje, nasutje pribl. 24 ton moravške 

mivke in dosejanje trave (pribl. 200 kg semena) – 
3000 evrov;

• globinsko zračenje igrišča z umetno travo in 
dodatek 3 ton gumijevega granulata - 2500 evrov;

• redno vzdrževanje garderob (vzdrževanje 
pohištva, table z navodili za uporabo) – ocenjeno 
na 1000 evrov;

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

• obnova varovalnih mrež na igrišču z umetno travo 
– 1000 evrov;

• redno gnojenje, košnja in označevanje igrišča – 
letni strošek 5000 evrov.

Ocenjene investicije za leto 2021 so 12.700 evrov. 

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

Prispevek bi končal z željo, da bi mladi nogometaši 
uživali v treningih in tekmah Na Produ in s svojimi 
rezultati opravičili velika vlaganja v preteklih nekaj 
letih. Poleg tega želim vsem Godešanom, da se jih 
koronavirus čim manj dotakne.

Srečno in športno novo leto 2021.

dr. Jože Hafner,
predsednik ŠD Kondor

Štirje otoki s kolesa
Pag, Dugi otok, Ugljan in Pašman so štirje otoki, ki 
smo jih doživeli s kolesa. Tradicionalno kolesarjenje 
Godešanov in prijateljev je bilo letos organizirano po 
otokih v Severni Dalmaciji. Potekalo je od 17. do 21. 
junija. Barka Miki nas je pričakala v Jablancu, kjer 
smo se vkrcali v poznopopoldanskih urah. Pluli smo 
do Luna na Pagu in tam prenočili.

Prvi dan kolesarjenja nas je čakal otok Pag, ki ga 
slovenski turisti dobro poznajo. Je eden večjih in bolj 
poseljenih hrvaških otokov. Start je bil v Lunu, ki je 
znan po gojenju stoletnih oljčnih nasadov, ki so zaradi 
lepote in posebnosti pod spomeniškim varstvom, 
cilj pa v Povljani, kamor smo prišli po skoraj 80 km 
kolesarjenja po asfaltnih in makadamskih cestah. Z 
barko smo nato pluli do majhnega otoka Zverinac 
in tam prenočili. Zverinac je manj poznan otok, ki je 
dolg približno šest kilometrov in širok en kilometer. 
Na njem je istoimenska vasica, v kateri stalno prebiva 
le dobrih petdeset prebivalcev. Na otoku sicer pristaja 
trajekt, vendar je prevoznih cest bore malo, tako da po 

navadi ni med izbranimi destinacijami za kolesarje. 
Vse hiše so strnjene med mestno luko in cerkvijo, ki 
je nad vasjo.

Naslednje jutro smo se prestavili do Dugega otoka, 
se izkrcali v Božavi in s kolesa raziskali največji otok 
zadrskega arhipelaga. Očara z mogočnim Narodnim 
parkom Telašćica s slanim jezerom Mir ter čudovito 
plažo Sakarun, ki velja za eno izmed najlepših peščenih 
plaž Jadrana ob morju turkizne barve. Pot nas je najprej 
vodila do Velega Rata, kjer je znani svetilnik. Z višino 
42 metrov velja za najvišjega na Jadranu. Tam je tudi 
kamp Kargita. Nato smo kolesarili do plaže Sakarun 
in naprej na drugo stran otoka do Salija. Vmes nas je 
nekaj naredilo še ovinek na območje nacionalnega 
parka Talašćica, ki ga obdaja trinajst manjših otočkov. 
Skupaj je to znova pomenilo skoraj 80 kilometrov.

Iz Salija nas je kapetan barke Neven, ki nas je gostil 
drugo leto zapored, odpeljal na otok Ugljan, v mesto 
Preko. Sledila je nočitev, naslednji dan pa znova na 

Šport

kolo. Trasa je med otokoma, ki sta povezana 
z mostom, potekala na relaciji Preko–Tkon–
Lukoran (Pašman) in je bila dolga skupaj 
dobrih 70 kilometrov. Po treh dneh na kolesu 
smo odpluli proti Lunu na otoku Pag, kjer 
smo prenočili, zjutraj pa se odpravili naprej 
do starta in cilja v Jablancu. Tudi letos nas 
je spremljalo lepo, sončno vreme in seveda 
dobra družba. 

Maja Bertoncelj

Naše druženje v glasilu Dobrave mi je prišlo že kar 
v navado. Meni je pisanje in podajanje informacij v 
veselje, vam pa, upam, koristno branje. Tokrat sem se 
odločila za predstavitev zdravilnih rastlin, ki jih lahko 
najdemo na naših vrtovih. So koristne za naše zdravje, 
hkrati pa odganjajo škodljivce ali privabljajo koristne 
žuželke na naš vrt. Uporabljali so jih že v starem Egiptu 
(ognjič), stari Grki (kamilica) in severnoameriški 
Indijanci (ameriški slamnik). Govorila bom torej o 
omenjenih treh zdravilnih rastlinah: pravi kamilici 
(Matricaria chamomilla), ognjiču (Calendula 
officinalis) in škrlatnem ameriškem slamniku 
(Echinacea purpurea). Pri pripravi članka sem 
uporabljala naslednje vire: Domača lekarna Patra 
Simona Ašiča (Simon Ašič); Ognjič – vsestranska 
rastlina (Domen Val Fašmon, raziskovalna naloga) 
ter Zelišča z gore (Mirjam Grilc). Nasvet: v času, ko 
so na pohodu prehladna obolenja, prostore večkrat 
razkužimo s kadilom.

PRAVA KAMILICA (Matricaria chamomilla)
Že naše babice so vedele, da za vsako težavo rožica 
raste. Kamilica je ena najbolj priznanih in priljubljenih 
zelišč naših prednikov, znanstveniki pa danes samo še 
potrjujejo njihovo zdravilnost. Kamilice so sorodnice 

Udeleženci kolesarjenja. 

Zdravilne rastline z naših vrtov
marjetic, poznamo jih veliko vrst. Zdravilni sta dve: 
rimska kamilica in prava oziroma nemška kamilica. 
Med ljudmi so razširjena tudi druga imena: maternik, 
maternjak, gamilica, gomoljica, hermanek, kamenika, 
mrvca, rumenek, vonjavka. Najdete jo tudi na mojem 
vrtu.

Kamilica je vsestransko koristna zeliščna roža, ki je 
že od nekdaj priljubljena. Seznam njenih dobrih 
lastnosti je resnično dolg. Je enoletna rastlina, zraste 
20–30 cm visoko, ima drobne belorumene cvetke. 
Raste po njivah med žitom, gojimo pa jo lahko tudi 
na vrtu. Cveti od junija do avgusta, cvetni košek, ki 
ga nabiramo za čaje ob suhih in sončnih dnevih, je 
votel. Za kopeli nabiramo celo rastlino. Sušimo jo 
hitro, v senci, nato pa hranimo na suhem. Dotikamo 
se je čim manj, da ne izgubimo hranilne vrednosti. 
Čaja ne kuhamo, ampak rastlino le poparimo. Ne 
pijemo zelo vročega čaja ter ga ne pogrevamo, temveč 
si poparek pripravimo vedno svež. Čaj pomaga pri 
glavobolu in težavah v menopavzi, pomirja kašelj, 
je v pomoč pri prebavnih obolenjih, pospešuje 
tvorbo krvi in pomaga pri slabokrvnosti. Pomirja 
vneto želodčno sluznico ter pomaga pri akutnih 
in kroničnih želodčnih težavah. Pospešuje apetit, 

Nasveti
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preprečuje napenjanje, skrbi za redno odvajanje 
blata, blaži bolečine, pomaga pri revmi in protinu, 
blaži menstrualne krče ter pomaga pri odpravljanju 
belega toka. Pazimo! Pri bruhanju kamiličnega 
čaja ne pijemo. Sluz se bo iz pljuč in želodca hitreje 
izločila in razpustila, če zdrobljene cvetove kamilice 
zmešamo z medom in zmes dalj časa uživamo – po 
eno čajno žličko zjutraj in zvečer. Čaj kamilice lahko 
pet- do šestkrat na dan uporabljamo tudi za grgranje 
pri vnetju ustne sluznice. Za ublažitev bolečine pri 
zobobolu čaj nekaj časa zadržujete v ustih. Kamilice 
uporabljamo kot obkladke in kopeli za izpiranje ran 
in opeklin, saj pospešujejo celjenje ran, razstrupljajo 
bakterijske strupe (toksine), skrčijo prizadete tkivne 
površine ter hkrati razkužijo rane. Obkladki se dobro 
obnesejo pri vnetju in razdraženosti oči. Zdravijo 
tudi kožne težave (akne), ognojke in zanohtnice. 
Kamilično mazilo je priporočljivo uporabiti pri 
žuželčjih pikih ali ugrizih, manjših ranah, izpuščajih 
ter srbenju okrog zadnjične odprtine (anusu) in 
vulve. Prav tako pomaga pri oteklinah, hemoroidih, 
blaži tudi vnetje dojk. Kamilično olje si pripravimo za 
vtiranje pri bulah, oteklinah, zmečkaninah, protinu 
in revmi. Alkoholni izvleček pomaga pri vzpostavitvi 
notranjega ravnovesja, pri nervoznem želodcu in proti 
bolečim krčem v debelem črevesju. Seveda moramo 
biti tudi pri kamilici previdni z uporabo, pripravkov 
ne pijemo v nedogled, ampak po določenem času 
naredimo premor. Kamilica lahko povzroči alergijske 
reakcije, prekomerno pitje kamiličnega čaja povzroča 
nervozo.

Kamilično olje: nekaj prgišč kamiličnih cvetov 
namakamo v 1 litru olivnega olja, pustimo 10 dni na 
soncu, nato precedimo in shranimo v stekleničkah.
Blazina za spanje: enake količine kamilice, melise, 
žajblja, rožmarina in sivke pomešamo ter napolnimo 
blazino, na kateri spimo.

Kamilica na vrtu: odganja plesni, ščiti zelenjavo pred 
napadi uši, padavico; je dobra soseda kapusnicam, 
paradižniku, čebuli, česnu in poru.

Čarovne lastnosti: uporablja se za privabljanje denarja. 
Če jo potresemo po imetju, bo odstranila uroke. Je 
očiščevalno in zaščitno sredstvo. Kot samostojno 
kadilo nam prinese spanec. 

OGNJIČ (Calendula officinalis)
Predstavljam si, da ognjič ne manjka na nobenem od 
godeških vrtov. Na mojem vrtu ga zagotovo najdete. 
Ognjič je enoletna rastlina, ki zraste do 60 cm visoko. 
Cvetovi so oranžne ali rumene barve, ostrega vonja 
in lepljivi. Ognjič ima podolgovate, nekoliko dlakave 
liste, ki se zožujejo v pecelj. Spodnji listi so suličasti ali 
jajčasti. Rastlina cveti pretežno od junija do oktobra. 
Vrtni ognjič ima več ljudskih imen: babji prstanec, 
neven, kalendula, mejseček, meseček, mesečjek, 
obroček, ogenjc, ognjec, primožek, prstanec, rigelc, 
ringelc, ringelca, solnčnica, sončica, vremenar.

V suhem in sončnem vremenu nabiramo predvsem 
cvetove, lahko tudi liste, in sušimo na prepihu. Je 
tudi znanilka vremena – če so cvetovi po 7. uri še 
zaprti, bo tisti dan deževalo. Čaj pijemo za urejanje 
menstruacije, dva tedna prej, 2–3 skodelice dnevno 
po požirkih. Ugodno deluje v menopavzi, ker ureja 
pravilen krvni odliv. Pomaga pri črevesnih in želodčnih 
boleznih, vodenici, vnetju debelega črevesja in driski. 
Pospešuje nastanek in izločanje žolča. Je diuretik, 
pospešuje znojenje in izločanje vode. Notranje se 
uporablja za zdravljenje želodčnih in dvanajstničnih 
razjed, izostalega in bolečega mesečnega perila ter 
krvavitve iz nosu, ki se poleti pojavlja predvsem 
zaradi razširitve nosnih krvnih žilic. Čisti kri, zato 
je dragocen pripomoček pri infekcijah. Mnogo bolje 
se obnese pri zunanji uporabi na koži in sluznicah, 
po učinku je podoben arniki, a varnejši. Izkaže se pri 
zdravljenju aken, bradavicah, tvorih, čirih, ekcemih, 
opeklinah, ozeblinah in celjenju ran. Zdravi vneto 
ustno in žrelno sluznico, modrice, preležanine, 
razširjene vene na nogah, zlato žilo ter vnetje zadnjika 
in danke. Pomaga pri glivičnem obolenju nog, glivični 
okužbi nožnice, zdravi gnojne kožne ture in rane, ki 
se težko celijo, na primer razjedo goleni. V ta namen 
si pripravimo mazilo. Ognjič lahko namočimo tudi 
v žganje. Tinkturo uporabljamo pri pretegnjenih 
mišicah, podplutbah, zmečkaninah in oteklinah. 
Za pripravo tinkture potrebujemo 200 g drobno 
narezanih cvetov ognjiča, ki smo jih predhodno 
pustili eno uro na soncu, da izhlapi čim več vode. 
Stresemo jih v litrski kozarec in zalijemo s 50–60 % 
žganjem, pustimo na sobni temperaturi tri tedne in 
vmes večkrat pretresemo. Precedimo in shranimo 
v stekleničke. Za uživanje kanemo 10 do 15 kapljic 
v kozarček vode. Za masažo vzamemo pol žličke 

oljčnega olja, nanj kanemo nekaj kapljic tinkture in s 
tem narahlo masiramo poškodbo. Za obkladke damo 
tinkturo topli vodi, v katero namočimo bombažno 
krpo, ki jo položimo na obolelo mesto.

Ognjičevo mazilo: dve zvrhani prgišči svežih ali dve 
pesti suhih cvetnih lističev; 250 g kokosove masti in 
250 g hladno stiskanega olivnega olja ter 76 g čebeljega 
voska. Kokosovo maščobo segrejemo, dodamo cvetne 
lističe in zelo na hitro spražimo, da spusti sokove (5–10 
min). Pustimo na hladnem 24 ur. Ponovno segrejemo, 
da se mast stopi, dodamo olivno olje in čebelji vosek. 
Nato tekočo mast precedimo skozi gazo v pripravljen 
lonček. Delati moramo zelo hitro, ker se masa hitro 
hladi in strdi. Mazilo hranimo na hladnem.

Ognjič na vrtu: odganja uši, talne škodljivce, talne 
glivice, polže, koloradskega hrošča; je dober sosed po 
celem vrtu, krompirju, zelju, paradižniku; privablja 
žuželke in metulje.

Ognjičeva kopel: skuhamo močan ognjičev čaj in 
ga dodamo h kopeli. Zaradi barvila, ki ga vsebuje, 
spodbuja delovanje celic. 

Čarovne lastnosti: venci ognjiča, obešeni na podboj 
vrat, preprečujejo zlu v hišo; cvetovi, položeni pod 
blazino, nam prinesejo jasnovidne sanje; če želite na 
sodišču doseči pravico, imejte v žepu ognjič.

ŠKRLATNI AMERIŠKI SLAMNIK (Echinacea 
purpurea).
Ameriški slamnik izvorno raste v prerijah Severne 
Amerike. Je ena najpomembnejših zdravilnih rastlin 
severnoameriških prerijskih Indijancev. Danes ga 
gojijo za okras in kot zdravilno rastlino po celem 
svetu. Raste tudi na mojem vrtu. Ameriški slamnik je 
trajnica, ki ima razvejane korenine, ki tvorijo izrazito 
koreninsko grudo. Listi so temno zeleni, suličasti, 
rahlo nazobčani ob robu, po površini imajo kratke 
dlačice. Večina listov je razporejena pri dnu rastline 
v rozeto, iz katere raste pokončno olistano, razvejano 
steblo, ki nosi cvetove. Steblo je zeleno do rahlo 
rdečkasto. Socvetja sestavljajo en venec jezičastih 
cvetov, dolgih do 6 cm, ki so značilno škrlatni in pri 
razvitem socvetju obrnjeni navzdol. Večino socvetja 
sestavljajo temno oranžno rdeči cevasti cvetovi, ki 
so razporejeni na izbočenem dnu socvetja. Obstaja 

devet različnih vrst te rastline, najbolj pozitiven vpliv 
na zdravje pa naj bi imeli vrsti, imenovani Echinacea 
angustifolia in Echinacea purpurea. Uporabna je 
cela rastlina. Stebla s cvetovi porežemo, še preden 
razgreto ozračje in sonce povzročita, da začnejo iz 
njih izhlapevati dragocene učinkovine. V sveži rastlini 
se skriva bistveno več spojin, saj lahko s sušenjem 
izgubimo celo do 70 % vseh zdravilnih učinkovin. Če 
se odločite za uporabo korenin, se najbolj priporočajo 
korenine štiriletnih rastlin, ki so izkopane v jeseni. 
Rečemo mu tudi ježevka, saj osrednji del njegovega 
cveta spominja na ježeve bodice.

Zagotovo je najbolj znan po tem, da okrepi imunski 
sistem, poveča odpornost proti prehladu in gripi, 
uničuje viruse ter škodljive proste radikale, poleg tega 
pa ima tudi pozitiven vpliv na hormonsko ravnovesje 
v telesu. Z njim si lahko pomagamo pri lajšanju drugih 
težav, za pospeševanje celjenja ran, pri zdravljenju 
opeklin, pri vnetem grlu in dlesni. Za krepitev imunske 
odpornosti se od domačih pripravkov najpogosteje 
uporablja alkoholni izvleček – tinktura iz ameriškega 
slamnika. Lahko se pripravi tudi mazilo. Za pripravo 
uporabljamo svežo nasekljano ali zmleto zel.

Farmacevti svetujejo, da uživamo pripravke iz 
ameriškega slamnika neprekinjeno največ osem 
tednov skupaj. Priporočljivo je, da uporabo 
prekinemo, ko izginejo simptomi prehlada ali 
virusnih obolenj. Njegova uporaba je načeloma varna, 
odsvetuje pa se osebam z multiplo sklerozo, nosečim 
in doječim materam, bolnikom s tuberkulozo, aidsom, 
avtoimunskimi boleznimi in osebam, ki jemljejo 
zdravila za znižanje imunskega odziva. Za nekatere ni 
primeren, ker so alergični na nebinovke.

Ameriški slamnik tinktura: tri pesti drobno nasekljanih 
rastlin, stebel z listi in cvetov damo v svetel kozarec in 
prelijemo z litrom žganja ter ga pustimo stati tri dni 
na sobni temperaturi. Če rastlin ne nasekljamo, jih 
na enak način namakamo teden dni. Za preventivne 
namene oz. krepitev jemljemo trikrat dnevno po 
30 kapljic v vodi ali čaju in to počnemo dva tedna. 
Če se nas že kaj prijemlje, pa lahko prva dva dneva 
vzamemo petkrat po trideset kapljic, nato pa enako 
kot pri običajni kuri. S slamnikom pri otrocih ne 
pretiravamo in ga dajemo le v času bolezni. Odmerek 
seveda zmanjšamo glede na njihovo telesno težo.

Nasveti Nasveti
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Ameriški slamnik na vrtu: prava paša za oči, privablja 
čebele in metulje. 

Zaradi aktualnosti teme sem za vas izbrskala članek 
(sklep članka), ki ga je o uporabnosti škrlatnega 
ameriškega slamnika napisal prof. dr. Samo Kreft, 
mag. farm.: Škrlatni ameriški slamnik (Echinacea 
purpurea) za zdravljenje in preprečevanje bolezni 
covid-19. 

Ameriški slamnik in bolezen covid-19: kljub omejenim 
dokazom razpoložljivi podatki in vitro kažejo, da 
lahko izvlečki škrlatnega ameriškega slamnika 
(Echinacea purpurea) zaščitijo pred okužbami z 
različnimi virusi, ki imajo lipidno ovojnico, vključno 
s koronavirusi in znotraj tega tudi z virusom SARS-
CoV. Ker protivirusno delovanje ni specifično in 
obsega širok spekter tovrstnih virusov, lahko verjetno 
deluje tudi na novi koronavirus SARS-CoV-2. Dve 
randomizirani, slepi, kontrolirani klinični raziskavi 
prav tako podpirata preventivne učinke proti virusom 
z lipidno ovojnico. Če se koronavirusne okužbe še 
vedno pojavljajo, so po navadi blažje in se hitreje 
pozdravijo. Tovrstna rastlinska zdravila so primerna 

zlasti za zdravljenje blagih oblik bolezni covid-19, 
ki so veliko pogostejše od hudih oblik in so ključni 
dejavnik pri širjenju virusov SARS-CoV-2 v skupnosti 
in na posameznike iz rizičnih skupin. Prav tako 
lahko ta zdravila rastlinskega izvora uporabljamo za 
preprečevanje bolezni, saj imajo odličen varnostni 
profil. Do podobnih zaključkov so prišli tudi v drugih, 
v zadnjem mesecu objavljenih znanstvenih pregledih.

Nagradno vprašanje: kljub temu da je bil odziv 
v prejšnji številki Dobrav ničen, vam tudi tokrat 
ponujam možnost, da osvojite praktično nagrado: 
tinkturo ameriškega slamnika, ognjičevo mazilo, 
kamilično mazilo, hidrolat sivke ali bora.
Vprašanje se glasi: Kaj priporočam, da storite v času, 
ko so na pohodu prehladna obolenja?
Odgovor pošljite do 15. januarja 2021 ali ga oddajte v 
nabiralnik KS Godešič 100, s pripisom: za nagradno 
igro. Žrebanje bomo izvedli 20. januarja 2021, 
nagrajence pa objavili na spletni strani KS Godešič.

Vse dobro in zdravo leto vam želim.

Brigita Čarman 

Nasveti




	dobrave2020_sprednja
	Dobrave 2020_web
	dobrave2020_zadnja

