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Leto 2021 je posebno leto, ki so ga zaznamovali bolj ali 
manj smiselni ukrepi za blažitev bolezni covid-19. Še 
bolj pa nam bo Godešanom to leto ostalo v spominu, 
da smo se v prvih jesenskih mesecih zapeljali po 
prenovljeni cesti skozi našo vas. 

Še preden se dotaknem občinskih in lokalnih 
dogodkov, je prav, da na kratko omenim tudi 
dogodke po Evropi in v svetu. Poleg omenjene korona 
krize dogajanja v Evropi kreirajo begunci, ki tokrat 
pritiskajo na poljske meje. Slovence, Evropejce, še 
posebno pa Ukrajince, skrbi zbiranje orožja in vojske 
na severni meji z Rusijo.
Debate o Brexitu je zamenjala zdravstveno-politična 
kriza, ki je že letos, v letu 2022 pa bo še močneje, 
zarezala v evropsko gospodarstvo. Po evropskih 
in tudi drugih svetovnih mestih potekajo številni 
protesti proti korona ukrepom in proti omejevanju 
težko priborjenih človekovih pravic in svoboščin. 
V naši bližini, na Balkanu, je še vedno nemirno. Srbija 
in Kosovo ter notranje razprtije v Bosni vzbujajo skrb 
vseh sosednjih držav.
Dogajanje v Sloveniji je že podobno predvolilni 
kampanji, saj nas spomladi čakajo državnozborske 
volitve. Pomembnost teh volitev se bo izkazala tudi 
jeseni, ko sledijo še lokalne volitve in spremembe na 
županskih stolčkih.

Več o dogajanju v letu 2021 piše Jure Bizjak, ki je bil 
predsednik naše KS do septembra 2021:
Konec lanskega leta 2020 smo v svetu KS Godešič 
zaključili z nakupom in postavitvijo jaslic pred cerkvijo 
na Godešiču. Žal globalne zdravstvene razmere niso 
omogočale nobenih tradicionalnih decembrskih srečanj 
starostnikov, otroške predstave in drugih družabnih 
aktivnosti v organizaciji sveta KS v prazničnem času. 
Je pa znanost takoj v začetku leta 2021 prinesla novo 
upanje v obliki cepiva. Epidemiološke razmere so 
nato vse do poletja narekovale previdnost pri vsaki 
dejavnosti, kljub temu pa smo marca uspešno izvedli 
čistilno akcijo Očistimo Godešič, kjer se je zbralo preko 
20 krajanov. Veseli smo bili predvsem velike pomoči 
godeških gasilcev. Tudi z njihovo pomočjo smo prečesali 
ter očistili dobršen del Dobrav, Proda ter okolico IOC 

Trata. Opaziti je, da je odpadkov sicer vsako leto manj, 
še vedno pa se jih ob spomladanski čistilni akciji nabere 
kar nekaj vreč, kar nam kot družbi seveda ni v ponos. 

Ravno v tednu, ko smo izvedli čistilno akcijo, je na 
Godešiču pod Budnarjem začel kopati prvi kopač, ki 
je nakazal rekonstrukcijo državne ceste skozi Godešič. 
Večletna prizadevanja vaščanov in sveta KS Godešič 
so bila s tem končno uslišana. O tempu rekonstrukcije 
ceste ne bi izgubljal besed, pohvalil pa bi odziv vaščanov 
KS, ki ste v veliki večini projekt podpirali in se seveda 
veselili končne podobe in predvsem izboljšane varnosti 
na sicer zelo prometni cesti skozi vas. V celotnem 
obdobju izvajanja del, od marca do konca oktobra, 
smo bili v svetu KS precej zaposleni z medsebojno 
koordinacijo ter mediacijo med vaščani, lastniki 
obcestnih zemljišč, investitorjema ter izvajalci del. 
Menim, da smo se odzvali oz. pristojnim posredovali 
prav vsak pomislek, pripombo ali celo grajo, ki so se 
nanašale na dela na in ob cesti. Cesta, kot je danes, po 
mojem mnenju vaščanom Godešiča omogoča bolj varen 
cestni promet ter predvsem zagotavlja varnost pešcev 
ter kolesarjev. Menim, da je za tranzitni promet in s 
tem ogromno prometno obremenitev primerna edino 
umiritev hitrosti prometa z omejeno širino voznih 
pasov ter ovirami. Investicije KS v letošnjem letu so bile 
usmerjene predvsem v nadaljevanje energetske sanacije 
doma KS ter ureditvi parkirišča pred domom. Sredstva 
bodo porabljena v prihodnjem letu, saj letos zaradi 
rekonstrukcije ceste in navezave dovoza do doma KS 
investicij ni bilo moč izvesti.

Krajevna skupnost

Pregled dogodkov na Godešiču v letu 2021 in 
novoletno voščilo 2022

Asfaltiranje ob prenovi glavne ceste.
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Od februarja do maja je potekal tudi projekt Občine 
Škofja Loka – participativni proračun #NašaLoka, v 
katerem je sodelovala tudi naša KS. S strani krajanov 
je bilo podanih 11 predlogov, ki so se po predhodno 
določenih kriterijih uvrstili na glasovnice. Ob izvedenem 
glasovanju, ki ste se ga maja udeležili mnogi krajani, 
sta bila izbrana projekta postavitve novih igral na 
igrišču pri bifeju ter projekt postavitve fitnesa v naravi 
na nogometnem igrišču Na Produ. Igrala pri bifeju so 
bila postavljena septembra, poleg pa sta postavljeni tudi 
dve novi klopci. Igrala se bodo dopolnila še z dvema 
igralnima postajama, takoj ko bodo vremenske razmere 
to dopuščale. Projekt fitnesa v naravi na nogometnem 
igrišču bo izveden v prihodnjem letu. Tudi taki projekti 
dajejo možnost aktivne vključitve večjega števila 
vaščanov v javno življenje ter predvsem omogočajo, 
da sleherni vaščan predlaga, kaj bi bilo treba na vasi 
izboljšati.

Na kresni večer, 23. 6., smo izvedli 20. tradicionalni 
Večer na vasi, ki je bil letos še posebej slavnosten tudi 
zaradi praznovanja 30-letnice osamosvojitve naše 
države Republike Slovenije. Tudi odziv vaščanov ter 
drugih gostov je bil temu primeren, saj se nas je na tem 
vedno prijetnem večeru zbralo res zavidljivo število. 
Hvala vsem nastopajočim, povezovalki ter ostalim, ki so 
poskrbeli za res lep kulturni večer. Sproščeno druženje 
po končanem formalnem delu dogodka je pokazalo, da 
nam v teh časih še posebej manjka družabnega življenja.

Septembra sem moral zaradi službenih razlogov – 
nezdružljivosti funkcij po Zakonu o lokalni samoupravi 
– odstopiti kot predsednik in član sveta KS Godešič. Na 
volitvah med člani sveta KS Godešič je bil za novega 
predsednika izvoljen Matjaž Krajnik, ki mu na tem 
mestu čestitam in želim predvsem uspešno delo.

Jure Bizjak

Na godeškem dvorišču je torej prišlo do spremembe 
v predsedovanju KS. Svet KS je na seji odločil, da 
do zaključka mandata, do rezultatov jesenskih 
lokalnih volitev, ponovno predsedujem svetu KS. Za 
podpredsednico smo soglasno izvolili Majo Starman. 
Naš svet sedaj šteje samo šest članov. Da bomo 
ponovno zapolnili sedeže v svetu s sedmimi člani, 
bomo morali počakati do naslednjih volitev. 

Leto 2021 je prineslo veliko dobrega, a tudi nekaj 
skrbi.
Še vedno zaskrbljeno pogledujemo proti skladišču 
in predelovalnici nevarnih odpadkov Ekologije, ki se 
nahaja v bližini Traškega grabna. Situacija se namreč 
ni prav nič izboljšala, prostori so za tako industrijo še 
vedno popolnoma neprimerni. Pogled preko železnice 
nam seže do najvišjega loškega dimnika, iz katerega 
so se v letu 2021 izpusti fenolov in formaldehida 
ter monoksida izdatno povečali. Kljub obljubam, 
da se bodo izpusti zmanjšali, podatki kažejo prav 
nasprotno sliko. Godešani zato še vedno dihamo 
zelo onesnažen zrak. Zaskrbljujoči niso samo izpusti 
fenola in formaldehida, ampak tudi trdi delci PM10 
in PM2,5 ki so ob povečanih koncentracijah prav tako 
nevarni za naše zdravje. Tudi letošnjo jesen in zimo 
spremljamo merilnike in ugotavljamo, da so večkrat 
na teden v dopoldanskih in večernih urah presežene 
koncentracije delcev PM10 in PM2,5. Občinske 
strokovne službe trdijo, da smo z našimi pečmi in 
prometom za to krivi kar Godešani sami. A Godešani 
dnevno gledamo bližnji tovarniški dimnik, ki v naše 
okolje bruha ogromne količine dima in emisij. Smrad 
po fenolu, ki ga pogostokrat vohamo, pomeni, da smo 
izpostavljeni nevarnim plinom in da je v nevarnosti 
tudi naše zdravje in zdravje naših otrok. Onesnažen 
zrak namreč predstavlja resno grožnjo za vse otroke, 
astmatike, osebe s srčno-žilnimi in respiratornimi 
boleznimi. Dokazano pa je tudi, da onesnažen zrak 
predstavlja večje tveganje za težji potek bolezni 
covid-19.

Krajevna skupnost

Zabeležka iz merilnika PM delcev na Godešiču. Zeleno 
obkrožena je povišana koncentracija delcev PM10 na dan 
13. 12. 2021 v večernem času.
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Dosedanje izkušnje kažejo, da na okoljske težave 
opozarjajo zgolj redki svetniki, odgovori občine pa so 
mlahavi in neodločni. Moja oziroma naša prizadevanja 
bodo težila k zmanjšanju izpustov strupenih snovi 
v naše okolje, zato bomo budno sledili merilnikom 
in zahtevali, da se izpusti zmanjšajo, v za okolje in 
ljudi sprejemljive količine. Tu vsekakor pričakujemo 
podporo in sodelovanje občinskega sveta in vseh 
strokovnih služb občine. Prav tako pričakujemo 
sodelovanje KS Trata, Sveti Duh, Mesto in Kamnitnik, 
ki so prav tako kot naša KS direktno izpostavljeni 
prekomernim izpustom. Težava z onesnaženostjo 
namreč ni zaznana samo v naši KS, temveč se odraža 
po širšem območju naše občine. Godešani in tudi 
ostali občani lahko spremljajo meritve PM delcev na 
občinski spletni strani:
https://iot.sensware.si/skl/Home/Map

Skupaj s sosednjo KS Reteče - Gorenja vas poskušamo 
pridobiti občinska sredstva za širjenje farnega poko-
pališča v Retečah. Treba je zgraditi nov pokopališki 
objekt z mrliško vežico, prav tako pa je že od lanskega 
leta polno obstoječe pokopališče, zato v Retečah ni več 
prostih mest za nove pokope. Želimo si, da se v letu 
2022 zgodi kaj bolj konkretnega in se pristopi vsaj k 
pripravi projektne dokumentacije.

Jeseni nam je uspelo ob asfaltnem igrišču pri šport 
bifeju Vešn’k postaviti otroška igrala. Postavitev 

teh igral smo Godešani sami izbrali na volitvah za 
participativni proračun. Poleg igral smo se odločili 
tudi za postavitev fitnes naprav. To vadbišče bo 
locirano ob nogometnem igrišču Na Produ. Več o tem 
pišeta Jure Bizjak in Jože Hafner v svojih objavah.

Ker je pred našim krajevnim svetom še eno leto do 
volitev, je prav, da na kratko opišem tudi naloge in 
aktivnosti, ki nas čakajo v prihajajočem letu 2022. 
Največji zalogaj predstavlja zunanja ureditev in 
izvedba toplotne izolacije na domu KS. S temi 
deli smo namenoma počakali do dokončanja 
rekonstrukcije državne ceste skozi Godešič. Godešani 
bomo tako dobili 9 parkirnih mest pred domom (eno 
bo za invalide) in urejeno zelenico med pločnikom 
in parkirišči. Za dostop v dom bomo uredili klančino 
za invalide, skupaj z zunanjimi stopnicami pa tudi 
hidro ter toplotno izolacijo na fasadi. Na zelenici pred 
domom bo postavljen drog za zastavo, ki bo  izobešena 
stalno, ne glede na praznike, postavljena pa bo na 
mestu, ki označuje središče Godešiča in dom KS.

Stara cesta, severno od glavne ceste, in vaška cesta 
skozi Staro vas, mimo cerkve, tvorita »glavno krajevno 
os« Godešiča. Stara vas, ki se nahaja ob cerkvi sv. 
Miklavža, je tako povezana s severnim delom vasi. 
Na sprehodu skozi našo vas s Proda najprej zagledaš 
cerkev, greš mimo najstarejših kmetij, prečkaš glavno 
cesto in se ustaviš v centru vasi pri domu KS. Pot 

Krajevna skupnost

Ureditev zelenice

Izolacija cokla in fasade

Peščeni pas ob objektu

Ureditev obstoječih 
stopnic 2 x 16,5/31

Klančina za invalide,
v naklonu 9% (3,60m)

Ureditev zelenice
Spomenik

Slovenska zastava v=7,0 m
Zelenica ob spomeniku

Nova ureditev pred domom KS.



Dobrave | december 2021     5

promet. Bolj varni bodo otroci na poti v šolo, prav tako 
pa tudi vsi ostali. Avtobusna postaja proti Ljubljani je 
prestavljena na lokacijo nasproti Gosarjeve kmetije. 
Na začetku vasi so  novozgrajeni cestni otoki kot ovire 
za doseganje nižjih hitrosti. Kolesarji bodo še vedno 
imeli možnost kolesariti čez Pole in se peljati preko 
Traške brvi ali pa zaviti potem pod železniškim mostom 
skozi industrijsko cono Trata proti Žabnici. Upamo, 
da se začne v kratkem pridobivati dokumentacija za 
razbremenilno tovorno cesto Meja-IOC Trata, ki nas 
bo rešila težkega kamionskega prometa skozi vas.

Pred kratkim smo prenovili del strehe na zahodni 
strani doma KS Godešič. Zaradi občasnega zamakanja 
bo treba poskrbeti tudi za streho nad vzhodnim 
delom, saj je pod njo del hišniškega stanovanja.
Poleg gradbenih posegov pri domu KS se z občino 
usklajujemo glede sanacije določenih odsekov vaških 
cest. Ena od njih je tudi sanacija brežine na lokalni 
poti pri Dolinarju. Vse bolj pa razmišljamo o izvedbi 
hitrostnih ovir na stari cesti in Na Produ pred 
nogometnim igriščem.
Proti koncu naslednjega leta pa bomo začeli z 
rekonstrukcijo asfaltnega igrišča pri bifeju.

Letošnje leto je še vedno koronsko. Prednovoletne 
prireditve so tako tudi letos odpovedane. Na žalost 
se ne bomo mogli veseliti božične prireditve skupaj 
z najmlajšimi, prav tako se ne bomo družili z našimi 
najstarejšimi, ki imajo vsak december srečanje v 
domu. Za naše najstarejše smo skupaj z Rdečim 
križem poskrbeli z donacijo k novoletnemu darilu, ki 

lahko nato nadaljuješ po stari cesti do gasilskega 
doma in Križajevega križa naprej v Dobrave. O prvih 
pradavnih naselbinah v Dobravah je že pred leti pisal 
Vinko Hafner (Vincencev), tako da lahko gomile v 
Dobravah štejemo kot prve začetke Godešiča.

Za Godešane velja, da je naša »glavna pot skozi vas« 
stara cesta in cesta skozi Staro vas. Zato smo veseli, 
da imamo urejeno križišče z državno cesto, ki nam 
omogoča varno pot in prečkanje.
Letos temeljito preurejena državna cesta s pločnikom 
za kolesarje in pešce ima v centru vasi pri domu 
semafor, ki nam omogoča varno vključevanje v 

Krajevna skupnost

Letošnje jasilce pred cerkvijo. 

Katastrski načrt Godešiča iz 19. stoletja.
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Krajevna skupnost

Participativni proračun je sistem razporejanja dela 
proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi 
odločajo neposredno občanke in občani. Namen 
projekta je: uresničevati načela participativnega 
proračuna v Občini Škofja Loka; zviševati kakovost 
življenja občank in občanov; krepiti družbeno 
participacijo na lokalni ravni tako, da v procesu 
sodeluje večje število krajank in krajanov v vsaki 
krajevni skupnosti, ter prispevati h gradnji skupnosti. 
Višina razpoložljivih sredstev, ki so zagotovljena za 
izvedbo izbranih projektov v proračunu Občine Škofja 
Loka, je 275.000 EUR za leti 2021 in 2022. V vsaki od 
11 krajevnih skupnosti bodo financirani projekti v 
skupni višini do 25.000 EUR, kar omogoča izvedbo 
vsaj dveh projektov.

Projekt Participativni proračun #NašaLoka je bil 
v teku že lani, vendar se je zaradi epidemiološke 
situacije izvedba pomaknila v leto 2021. Tako smo bili 
v februarju 2021 vsi vaščani povabljeni k sodelovanju 
v prvi fazi projekta. Na spletnih delavnicah so nam  
predstavili projekt, prejeli smo navodila za oddajo 
predlogov ter izvedeli marsikaj zanimivega, tudi 
o poteku podobnih projektov po drugih občinah, 
podali smo lahko že prve predloge. Druga faza 
projekta, ko smo že lahko oddali svoje predloge, se je 
iztekla v začetku marca. Iz KS Godešič smo vaščani 
podali 11 predlogov, ki jih je pregledala Komisija za 
participativni proračun Občine Škofja Loka. Vsi so 
se uvrstili na glasovanje, saj so ustrezali predhodno 
določenim merilom. Sledilo je glasovanje v maju 2021, 
kjer smo lahko fizično glasovali v zato določenih dveh 
terminih, na sedežu KS Godešič. Zaradi epidemiološke 

situacije je bilo izvedeno še glasovanje preko spleta. 
Pravico glasovanja smo imeli vsi vaščani in vaščanke, 
starejši od 16 let. Vsak posameznik je lahko glasoval 
za tri projektne predloge, ki jih je razvrstil na prvo, 
drugo in tretje mesto. Odločali smo se lahko med 
naslednjimi predlogi: delavnico izboljšanja kvalitete 
življenja starejših, namestitvijo košev za pasje 
iztrebke, plesnimi uricami za otroke in tečajem 
družabnih plesov za odrasle, ureditvijo parkirišča 
ob nogometnem igrišču na Produ, novimi otroškimi 
igrali, začetkom urejanja športnega parka pri bifeju, 
fitnesom v naravi, mrežasto ograjo ob nogometnem 
igrišču z naravno travo, ureditvijo mobilnih jaslic 
pred cerkvijo sv. Miklavža, parkiriščem ob gasilskem 
domu in tečajem komunikacije v angleškem jeziku.
Po štetju rezultatov je Komisija za participativni 
proračun ugotovila, da smo vaščani Godešiča izbrali 
projekt novih otroških igral pri bifeju ter projekt 
postavitve fitnesa v naravi ob nogometnem igrišču 
Na Produ. Projekt postavitve novih igral je stekel že 

Nova igrala ob igrišču pri bifeju.

ga bodo pridne članice RK Godešič osebno prinesle 
vsakemu starejšemu krajanu na dom. 

Zdaj je že tradicionalno, da za božič in novo leto 
okrasimo drevo pri vaški štirni. Člani sveta KS smo s 
pomočjo krajanov tudi letos postavili jaslice ob cerkvi. 
Jaslice so postale godeška tradicija in posebnost, saj 
smo edini (v naši občini), ki na ta način označimo 
novoletni čas od adventa do svetih treh kraljev.

K lepemu prazničnemu vzdušju vsako leto poskrbite 
tudi krajani sami, saj vaše lučke ožarijo naš Godešič.

Vsem vam, dragi krajani in krajanke, želim miren 
božič ter srečno, zdravo in uspešno novo leto 2022.

Predsednik KS Godešič
Med letoma 2021-2022

Matjaž Krajnik

Participativni proračun #NašaLoka v KS Godešič
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Krajevna skupnost

v poletnih mesecih. Treba je bilo odstraniti obstoječa 
otroška igrala ob asfaltnem igrišču, ki so bila stara 
in nevarna, ter jih nadomestiti z novimi. Da smo 
prihranili nekaj sredstev, je podiranje starih igral 
organiziral Tadej Avguštin, za kar se vsem sodelujočim 
na tem mestu zahvaljujem. Septembra je nato sledilo 
strokovno obrezovanje dreves ter nevarnih vej, strojna 
izravnava terena ter montaža novih igral s pripadajočo 
ureditvijo tal – s perforirano gumirano podlago, skozi 
katero bo zrastla trava. Oktobra je sledila montaža 
dveh klopic ob igralih, dogovorjeni pa smo še za 
razširitev igral z dodatnima igralnima enotama, takoj 
ko bodo vremenske razmere to omogočale. Drugi 
izbrani projekt, fitnes v naravi ob nogometnem igrišču 
Na produ, bo v celoti izveden v prihodnjem letu. 

Zap. št Naziv Vrednost Št. točk Mesto
1 Delavnice za izboljšanje kvalitete življenja 8.000,00 € 65 3
2 Namestitev košev za pasje iztrebke 5.000,00 € 36 6
3 Plesne urice za otroke in tečaj družabnih plesov za odrasle na Godešiču 3.000,00 € 32 7
4 Ureditev parkirišča ob nogometnem igrišču na Produ 7.500,00 € 20 8
5 Nova otroška igrala na Godešiču 15.000,00 € 161 1
6 Začetek urejanja športnega parka pri Bifeju 5.000,00 € 60 4
7 Fitnes v naravi 10.000,00 € 71 2
8 Mrežasta ograja ob nogometnem igrišču z naravno travo 12.000,00 € 11 10
9 Ureditev mobilnih jaslic pred cerkvijo sv. Miklavža 4.500,00 € 17 9

10 Parkirišče pri gasilskem domu na Godešiču 15.000,00 € 50 5
11 Komunikacija v Angleščini 3.000,00 € 11 10

Uradni rezultati glasovanja #NašaLoka v naši krajevni skupnosti.

Projekt participativnega proračuna je glede na število 
podanih predlogov z naše KS ter visoko udeležbo 
krajank in krajanov na glasovalne dni po mojem 
mnenju dosegel svoj namen ter nakazal, česa si 
prioritetno želimo v naši vasi. Želim si, da bi bilo to 
vodilo delovanja KS Godešič tudi naprej. Veselim se 
podobnih projektov v prihodnje, saj so idealen način, 
kako lahko sleherni posameznik po svojem okusu 
naredi nekaj za skupnost. 

Jure Bizjak

Prejeli smo pismo občinskega svetnika Rolanda Krajnika

Nekaj strupenega je v deželi tej
Zadnje čase v naših krajih ponovno dihamo zelo 
onesnažen zrak. Pogled na merilne postaje, ki jih je 
namestila občina za merjenje onesnaženosti, človeka 
dobesedno zmrazi. Še posebej izstopa povečana 
onesnaženost zraka s trdimi delci PM10, saj so ti 
večkrat nad dovoljeno mejo, celo huje, vse prevečkrat 
koncentracija PM10 delcev seže v rdeče območje. 
Takrat gibanje in zadrževanje zunaj ter zračenje 
prostorov ni priporočljivo za nikogar.
Stroka pravi, da lahko pride že ob kratkotrajni 
izpostavljenosti visokim koncentracijam onesnaževal 

zunanjega zraka do akutnega draženja dihalnih 
poti z oteženim dihanjem in izcedkom iz nosu. Pri 
kratkotrajni izpostavljenosti so posebej ogrožene 
ranljive populacijske skupine, kot so otroci, bolniki 
s kroničnimi srčno-žilnimi obolenji, bolniki s 
kroničnimi dihalnimi obolenji in starostniki. Pri 
otrocih lahko že kratkotrajna izpostavljenost visokim 
koncentracijam onesnaževal povzroči poslabšanje 
astme, pri starostnikih pa poslabšanje kronične 
obstruktivne bolezni. Zato je stvar zelo resna. Občini 
sem že večkrat predlagal, da uredi protokol alarmiranja 
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in obveščanja občanov, ki bi nas opozoril, naj se v 
določenem času čim manj zadržujemo na prostem.

Ko se vprašamo, kdo je glavni krivec za tako slab zrak 
v naši občini, kaj hitro dobimo odgovor. Iz poročila 
Masno in koncentracijsko onesnaževanje, ki ga 
pripravi občina na podlagi prejetih podatkov podjetij, 
zavezanih k poročanju, izhaja, da je daleč največji 
onesnaževalec podjetje Knauf Insulation. Čeprav 
uradniki pogosto s prstom kažejo tudi na nas in naše 
kurilne naprave ter promet. Temu seveda človek z 
uporabo zdrave pameti ne more verjeti. Že v sosednji 
občini Medvode, skozi katero je prav tako speljana 
prometna cesta in imajo kar nekaj težke industrije, 
dihajo precej čistejši zrak. In še ena podrobnost -- iz 
podatkov lahko razberemo, da je onesnaženje v naši 
občini najhujše največkrat v nočnih urah in ob koncu 
tedna, ko je prometa pravzaprav najmanj. 
Novo vodstvo podjetja Knauf Insulation se navzven 
sicer trudi z besedami, obljublja zmanjšanje izpustov 

prašnih delcev in zmanjšanje izpustov fenola ter 
formaldehida za več kot polovico. Zelo rad bi verjel 
njihovim besedam, vendar me njihova dejanja 
prepričujejo v nasprotno. Iz javno objavljenih 
podatkov je namreč razvidno, da so v letu 2020 v 
primerjavi z letom 2019 povečali izpuste fenola in 
formaldehida v okolje za približno tretjino. Za več kot 
70 % so se povečale emisije amonijaka. Seveda pa je 
treba poudariti, o kakšnih izpustih škodljivih emisij 
govorimo. V letu 2020 je podjetje v zrak izpustilo 15 
ton skupnega prahu, 26,7 ton ogljikovega monoksida, 
47,9 ton dušikovih oksidov, 178,8 ton žveplovega 
dioksida, 19,6 ton skupnega organskega ogljika, 1 tono 
floura in njegovih spojin, 14,1 ton fenola, 5,7 ton 
formaldehida in 21,3 ton amonijaka.

To so podatki, ki jih občini posreduje podjetje samo, 
do teh podatkov pa pride na podlagi meritev izpustov 
zgolj dvakrat na leto! Dobljene podatke meritev 
potem Knauf preračuna na celo leto. Vsakemu laiku 
je jasno, da ti podatki ne morejo odražati realne slike. 
Že ob pogledu na barvo dima, ki se vali iz njihovega 
dimnika, lahko sklepamo, da je z merjenjem samo 
dvakrat letno nekaj hudo narobe.

Brez dvoma poznamo recept za boljši in čistejši 
zrak – treba je zmanjšati škodljive emisije. Seveda 
ne pričakujemo, da bo Knauf Inuslation prenehal 
delovati. Lahko in tudi morali pa bi biti bolj učinkoviti 
pri preprečevanju škodljivih izpustov. Za vzgled bi 
lahko bila sežigalnica odpadkov na Dunaju, kjer z 
učinkovitimi električnimi in vodnimi filtri prestrežejo 
kar 99,9 % letečih delcev, v pralnih stolpih pa 
odstranijo še klorovodike, težke kovine in žveplo. 

Za podjetje, ki je imelo leta 2020 skoraj 16 mio € 
dobička, to ne bi smel biti prehud zalogaj. A žal 
namesto v tehnologijo za zmanjšanje izpustov denar 
očitno rajši vlagajo v oglaševanje. Odzivajo se ne niti na 
pobudo občine, naj prično z rednimi, kontinuiranimi 
meritvami. Takšno situacijo jim je omogočila Agencija 
za okolje (ARSO), ki je podjetju izdala Okoljevarstveno 
dovoljenje za merjenje izpustov zgolj dvakrat na leto, 
čeprav bi morali zaradi obsega in škodljivosti emisij 
take meritve opravljati vsak dan. Podlaga za takšno 
odločitev ARSA je bila študija zasebnega podjetja, 
ki je ugotovilo, da vsakodnevno merjenje zaradi 
tehničnih težav ni mogoče. Knauf Inuslation je 

Meritev onesnaženosti zraka z delci PM10.
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Prejeli smo pismo Vinka Hafnerja

Nekaj o zgodovini Godešiča in še kaj
V našo vas se je pred leti vselilo podjetje Filc, do 
takrat Filc Mengeš. Od Godešanov so kupili njive 
na Godeškem polju oziroma na Sorškem polju in 
to v neposredni bližini črpališča pitne vode. Poleg 
njiv so posekali tudi del t. i. Kozinovega boršta. Moj 
oče je imel v neposredni bližini tri njive: eno nekaj 
deset metrov zahodno od potoka Žabnica, drugo 
na vzhodu, takoj za Kozinovim borštom, ter tretjo 
»cerkovnico« na severu, ki so mu jo vzeli ob širitvi 
kmetijskega posestva. To njivo sta Kovač in moj oče 
leta 1912 kupila od cerkve. Potrebovali so namreč 
denar za zvonove, saj je bronaste vzel cesar med vojno 
za topove. Na tej njivi je moj brat Jože Hafner leta 1961 
naredil opeko za hišo, ki jo je zgradil na Godešiču št. 
83. V neposredni bližini je še ena Budnarjeva njiva, ki 
pa jo mi, domačini, smatramo za nezazidljivo!

S katastrskega vidika vse omenjeno ozemlje spada 
pod Godešič. Zato so zelo sporne nove table za Trato, 
ki so sedaj tu nameščene. Vas Trata je na namreč drugi 
strani potoka Žabnica! Filc, ki je sedaj v nemški lasti, 
ima očitno velike apetite po Godeškem polju in se je 
odločil širiti z graditvijo dodatnih hal.

Ko so začeli s pripravljalnimi deli v bližini tamkajšnjih 
gomil (stare so preko 2000 let), so naleteli na 
arheološke ostanke. Prišli so arheologi pod vodstvom 
Barbare Brezigar in ugotovili, da je bila tu še mnogo 
starejša naselbina, stara vsaj 3000 let. Nekatere stvari 
mi je mag. Josipović tudi pokazal. O teh izkopaninah, 
oziroma najdbah, sem obvestil kar nekaj Godešanov, 
za katere sem smatral, da jih to zanima. Želel sem 
namreč, da se objavi, kaj se na Godešiču dogaja. 

Gospa Brezigar mi je odsvetovala, naj se ne dela 
reklame, dokler izkopavanje ni zaključeno. Preteklo 
je že kar nekaj časa, odkar so z raziskavami zaključili, 
a rezultati še niso znani. Širitev Filca se mi zdi zelo 
problematična, preimenovanje dela vasi Godešič pa 
samovoljno. Kdo se je tako odločil? Ali živimo sedaj 
Godešani na Trati?

Godeška učno-sprehajalna pot
Ob praznovanju 1000-letnice vasi Godešič leta 2006 
me je takratni odbor za pripravo te obletnice zadolžil, 
da naj pripravim predlog poti in opis zanimivosti. 
To sem po najboljših močeh v zelo kratkem času 
tudi storil ob pomoči Petra Bertonclja. Zgibanko pa 
je v celoti odlično pripravila gospa Judita Šega. Sam 
sem bil v skrbeh, kdo bo pot vzdrževal in opravljal 
vodenje po njej. Za vzdrževanje so mi zagotovili, da 
ni problema, če ne bo kdo drug, bodo za to poskrbeli 
gasilci. Dokler je bil Peter Bertoncelj živ, ni bilo 
problema. Nato sem nekaj časa vse opravljal sam, 
potem pa je stvar ugasnila. Pot je zapuščena, vodenje 
pa je tudi za mene postalo pretežavno. Na krajevno 
skupnost sem naslovil več opozoril in pripomb, 
vendar brez uspeha in brez odgovora. Zato na tem 
mestu izražam zaskrbljenost nad delom KS Godešič 
v zadnjih letih. Moram pa omeniti, da se tovrstne 
tematske poti množijo. Godeško učno-sprehajalno 
pot bi bilo treba posodobiti, a to ni glavni problem. 
Tudi zgibanka, ki je že zdavnaj pošla, bi potrebovala 
posodobitev vsebine. 

Vinko Hafner, »Budnar«

torej najel zasebno podjetje, da je pripravilo študijo, 
ki pravi, da meritev strupenih izpustov v okolje ni 
možno meriti vsak dan. Najverjetneje tiči razlog za 
tako vztrajno izogibanje vsakodnevnega merjenja v 
tem, da so strupeni izpusti v zrak bistveno večji, kot 
nam jih želijo prikazati.

Aktualno stanje na merilnih napravah je ves čas na 
voljo na spletni strani:  
https://iot.sensware.si/skl/Home/Map

Srečno in ostanite zdravi! 

Rolando Krajnik
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Odgovor predsednika sveta KS Godešič na pismo g. 
Vinka Hafner, »Budnarjevega«

Krajevna skupnost

Filc se je preselil v našo vas leta 2008, takoj za tem, 
ko je občina po prostorskih planih dovolila gradnjo 
v »IOC Trata sever«. Ambicije podjetja po širitvi 
je potrdil občinski svet 2018, in sicer po hitrem 
postopku spremembe občinskega prostorskega plana 
OPN Škofja Loka, sprememba 02-Filc. V zvezi s tem 
postopkom je svet KS Godešič urgiral odločno in se 
s širjenjem proizvodnje oz. gradnjo novih objektov ni 
strinjal. O tem priča zapisnik 19. seje sveta KS Godešič 
za obdobje 2014-2018.

Vse od Budnarjeve hiše pa do Kruhka na Polu je po 
OPN razpršena gradnja, kar pomeni, da se v tem 
delu Godešiča ne bo zidalo in bodo ostale kmetijske 
površine z že obstoječimi hišami. Prvotna ideja oblasti 
v Škofji Loki je bila, da se zahodni rob Pola pozida 
s tovarnami. Odločni NE v mojem prvem mandatu 
2010-2014 je preprečil gradnje tovarn v oddaljenosti 
50 m od Budnarjeve hiše. Svetu KS je uspelo obdržati 
industrijo čim bolj stran od Godešiča, torej na severni 
strani železnice, kjer je FILC že zgradil svojo halo.
Filc stoji v katastrski občini Godešič, območje se 
imenuje IOC Trata, nedavni naslov je bil Godešič 147. 
Zaradi vseh ostalih objektov, ki stojijo v IOC Trata 
sever, smo se skupaj z občino odločili, da ima Filc 
sedež na Trati 48. Na lastništvo podjetja KS in občina 
ne moreta vplivati, apetiti tujih vlagateljev pa skrbijo 
predvsem tam, kjer je izza tega širjenje proizvodnje 
na odlične kmetijske in gozdne površine, ali agresivno 
onesnaževanje okolja, tudi zraka. Seveda tu Filc ni 
izjema, še hujši primeri podjetij pa stojijo streljaj stran, 
proti zahodnemu delu cone. Na te apetite vlagateljev 
lahko vpliva samo občinski svet in župan, ki o tem 
odločata in sta za to pristojna.

Sprememba OPN za povečanje Filca je občutno 
posegla v vodovarstveno območje na Sorškem polju, 
saj je prvo zajetje približno 100 m stran. Žal nam je 
tudi gomil, ki so bile najdene na mestu nove pozidave. 
Kot je meni znano, bodo eksponati in ugotovitve 
arheologov razstavljene na Loškem gradu. Za razstavo 
se je finančno zavezal tudi Filc.

Godeška učna sprehajalna pot, ki je nastala ob 
1000-letnici Godešiča, se vzdržuje. V prejšnjem 
mandatu 2018 smo popravili nekaj oznak in klopco. 
Zanimanje ljudi za to pot je manjše, kot smo 
pričakovali, KS Godešič pa težko reklamira pot, saj to 
ni naša dejavnost. O tej zadevi smo pred leti obvestili 
tudi pristojne v turizmu v Škofji Loki, kjer so nam 
obljubili, da bo tudi Godeška učna pot del njihove 
ponudbe. Obe osnovni šoli v Retečah in na Trati 
smo obvestili, da je možno del pouka vršiti na naši 
poti, nismo pa seznanjeni z njihovim odzivom. Kot 
predstavnik sveta KS Godešič lahko zagotovim, da 
bomo manjša popravila ali dotisk zgibanke izvedli iz 
proračuna oz. finančnih sredstev, s katerimi razpolaga 
naša KS. Za vse to pa mora biti interes krajanov in 
obiskovalcev poti.

Menim, da moramo biti zelo ponosni na dogodke, 
ki so se vrstili ob 1000-letnici naše vasi. Z vsem 
spoštovanjem do vseh deležnikov, do upravnega 
odbora, posameznikov, ki so pomagali pri organizaciji, 
izvedbi itd. Vsi Godešani smo lahko hvaležni Sandiju 
Igličarju, da smo s to prireditvijo ponesli Godešič v 
svet in naša tisočletnica je bila celo bolj odmevna kot 
tista 1973 v Škofji Loki. 
Seveda, tudi velika hvala Budnarjevemu Vinku, ki je 
bil glavni vodja izvedbe učne poti. 

Po svojih močeh se bomo Godešani trudili, da 
ohranimo spomin na lepe dogodke ob častitljivi 
obletnici. Vem, da bo tudi naslednja sestava sveta 
KS skrbela za to, vsakršna dobronamerna pobuda 
krajanov pa bo zanesljivo upoštevana in realizirana v 
skladu z možnostmi KS.

Matjaž Krajnik, 
predsednik sveta KS Godešič 2021-2022
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Na začetku pisanja vas vse krajanke in krajane prisrčno 
pozdravljam.

Z odborom Rdečega križa sem skupaj že enaintrideset 
let, zato se vsi dobro poznamo in sodelujemo v dobrem 
in slabem. Organizacija ima največjo poslanico 
oz. naše naloge se odvijajo predvsem na področju 
starostnikov. V tej skupini so osebe, starejše od 75 
let. Seveda ne prezremo tudi tistih, ki jih življenjski 
dogodki privedejo do osebne stiske. Ob tej priliki 
pozivam vse vaščane, ki bi v svoji bližini opazili 
pomoči potrebne sovaščane, da nas na to opozorite.

Leto se že skoraj zaključuje, mi pa se še vedno nahajamo 
v zelo slabi zdravstveni situaciji. Še vedno ni in ne sme 
biti osebnih stikov ter srečanj ob praznikih. Tako letos 
nismo mogli organizirati srečanja starostnikov kot 
že večkrat v preteklosti. Smo se pa nanje spomnili ob 
rojstnem dnevu s čestitko. Z voščilom, kateremu bomo 
priložili tudi darilni bon, se bomo vseh starostnikov 
spomnili tudi ob novem letu. Pa dobro ga uporabite!
Tudi me v odboru se manj srečujemo. Nastale 
probleme večinoma rešujemo kar po telefonu. Smo 
pa lahko zadovoljni, da živimo na vasi. Med seboj se 
vsi poznamo in če je treba, drug drugemu pomagamo. 
Tako lahko rečemo, da večina ljudi ne živi v hudi 
revščini. Vsi smo delno samooskrbni, dobro pa 
sodelujemo tudi medgeneracijsko. To je še posebej 
dobrodošlo v sedanji situaciji, tako da lahko starejši 
ostanemo kar v svojem domu. 

Letos je bilo na seznamu 70 starostnikov, zapustili 
pa so nas trije, in sicer po starosti: najstarejša Marija 
Rant, nato Pavle Krajnik ter Jožef Jenko. Trenutno 
sta v Domu za starejše občane v Škofji Loki Marija 
Čarman, v Medvodah pa Marija Križaj. Vedno sta 
veseli obiska. 

Dobra novica za vse nas je, da smo letos naš odbor 
pomladili. Prav tako smo v odboru zamenjali članici 
na dveh funkcijah. Dosedanjo tajnico Vido Starman je 
zamenjala Mira Logonder, blagajničarko Niko Krajnik 
pa Brigita Čarman. Tudi po novem letu se nadejamo 
novih moči in pomoči, s čimer bomo lahko poskrbeli 
za nove spremembe. Vsaka pesem se namreč enkrat 
izpoje.

Pozno spomladi smo pobirali članarino za leti 2020 
in 2021. Za vse vaše prispevke se vam najlepše 
zahvaljujem. Veseli in hvaležni smo tudi tistim, 
ki samoiniciativno prispevate več. Če bo stanje 
dopuščalo, načrtujemo, da bomo članarino za leto 
2022 pobirali v začetku pomladi. Posebna zahvala gre 
KS Godešič, ki nam vsako leto nameni nekaj sredstev 
za pogostitev starostnikov – letos so tako prispevali 
za bone.

Telefonske in dopisne stike imamo tudi z RKS-OZ 
Škofja loka. V letošnjem letu je bilo tudi njihovo 
delovanje oteženo, saj je bila sekretarka zaradi bolezni 
dalj časa odsotna.  Stanje se ji je izboljšalo, tako da je 
delno že dejavna in odgovarja na vaše telefonske klice. 
Dosegljiva je na naslednjih številkah: 051/454-929 in 
04/51-70-650.

Opomniti bi vas želela še na to, da lahko do 1 % 
dohodnine namenite RKS-OZ Škofja loka, katere del 
je tudi naš odbor.

Zaključujem z dobrimi željami v svojem imenu in 
imenu vseh odbornic.

Naredite si in preživite lepe božične praznike, novo 
leto pa naj bo prežeto z veliko upanja, zadovoljstva in 
veselja! SREČNO

Krajevni odbor RK Godešič,
Tončka Bobnar,

predsednica

Rdeči križ Godešič
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Gasilci v letu 2021
V letošnjem letu je Prostovoljno gasilsko društvo 
Godešič praznovalo 110-letnico svojega obstoja. Za 
obeleženje tako visoke obletnice smo v lanskem letu 
načrtovali marsikaj, toda zaradi razglašene epidemije 
in omejitev javnega življenja smo bili primorani vse 
javne dogodke odpovedati. Letošnjega leta tako nismo 
začeli z občnim zborom, ampak smo ga po nasvetu 
Gasilske zveze Slovenije in pristojnih ministrstev 
zamaknili, kolikor smo ga le lahko. Izvedli smo ga 
šele 11. septembra samo za člane društva, gostov letos 
nismo vabili. V podobnem vzdušju bo potekal tudi 
naslednji občni zbor, ki pa je zaenkrat načrtovan v 
januarju ali februarju.

Kot že omenjeno bi morali v letošnjem letu praznovali 
110-letnico svojega delovanja. Naše društvo je bilo 
ustanovljeno 2. aprila leta 1911. Že 15. aprila je 
bilo včlanjeno v Zvezo gasilskih društev s sedežem 
v Ljubljani, ki je delovala na našem področju. 
Ustanovljeno je bilo v času, ko se je na Slovenskem 
prostovoljno gasilstvo širilo zelo hitro. Prva požarna 
bramba – gasilsko društvo na Slovenskem je bilo 
ustanovljeno 18. septembra 1869 v Metliki po 
avstrijskem zakonu o društvih. Kmalu so sledila še 
društva v Ljubljani, Laškem in na Ptuju. Nov način 
gasilskih enot je hitro dobil na veljavi, uspehi gašenja 
pa so privedli do ustanavljanja društev tudi po manjših 
občinah. Do Leta 1914 ji je bilo tako že 378.
Naše društvo je zelo hitro pristopilo k nabavi potrebne 
opreme za gašenje. 6. avgusta 1911 je bil na Godešiču 
blagoslov nove štirikolesne ročne brizgalne, čeprav 
namenskega prostora za hranjenje še niso imeli. Že na 
drugi seji upravnega odbora je bil podan predlog za 
gradnjo gasilskega doma, ampak zaradi dolga, ki so ga 
imeli po nakupu brizgalne, gradnje niso začeli do leta 
1914. Pred prvo svetovno vojno jim je uspelo zgraditi 
zasilno »šupo« z betoniranimi stebri, po vojni pa so 
resno pristopili h gradnji gasilskega doma. Svečana 
otvoritev z vrtno veselico je bila 21. julija 1921. Torej 
letos nismo praznovali samo 110-letnice društva, 
ampak lahko rečemo, da tudi 100-letnico odprtja 
prvega gasilskega doma na Godešiču. Dom je bil 
kasneje še nekajkrat adaptiran in dozidan, dograjen 
pa mu je bil tudi stolp za sušenje cevi.

Prav starost doma se je začela v zadnjih letih kazati 

tudi na zunaj. Že pred tremi leti smo se na upravnem 
odboru začeli pogovarjati, kako ukrepati. Upravni 
odbor je ustanovil komisijo za gradnjo, ki je prišla 
do zaključka, da je najboljša rešitev novogradnja. 
Komisija je pripravila načrte, ki smo jih septembra 
predstavili članom občnega zbora. Načrti so bili na 
občnem zboru potrjeni in komisija je lahko nadaljevala 
s svojim delom. Vložili smo zahtevo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, ki je bila tudi uspešno rešena. 
Gradbeno dovoljenje za gradnjo novega doma je bilo 
izdano 12. 11. 2021. Delo komisije v letu 2022 bo 
obsegalo izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo 
gradnje (PZI), pridobivanje finančnih sredstev, 
zaključek finančne konstrukcije projekta ter izvedbo 
javnega razpisa. Če bo šlo vse po načrtu, pa v letu 
2023 začnemo z gradnjo. Vrednost celotnega projekta 
na ključ ocenjujemo na 500.000 €. Bomo pa seveda 
s svojim delom poskusili stroške znižati. Verjamemo 
tudi, da je v naših vrstah kar nekaj mojstrov, ki nam 
bodo znali priskočiti na pomoč.

Ker sami, ob veliki pomoči občine, nismo zmožni 
samostojno in v celoti financirati takšnega projekta, 
vas prosimo, da nam pri tem pomagate. Fizične 
in pravne osebe lahko k projektu gradnje novega 
gasilskega doma prispevajo v obliki donacij. Za ta 
namen smo oblikovali donatorski sistem diplom, ki 
donatorje razporedi v štiri razrede glede na višino 
skupne donacije: bronasti, srebrni, zlati in diamantni 
razred. Vsakemu razredu pripada diploma, ki jo bo 
oseba, družina ali poslovna skupina prejela ob koncu 
zbiranja sredstev.

Donatorski razredi za fizičlne osebe.
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Poleg štirih razredov bo društvo podarilo posebno 
diplomo glavnemu donatorju za najvišjo skupno 
donacijo. Ob koncu projekta bomo oblikovali pano 
z naštetimi donatorji, ki to želijo, in ga obesili v 
vetrolovu novega gasilskega doma.

Fizične osebe lahko k projektu gradnje novega 
gasilskega doma prispevate na naslednje načine:
• z nabirko po domovih
• z nakazilom na TRR ali preko Paypala
• s SMS-donacijo
Nabirko po domovih bomo v letih 2022 in 2023 
organizirali dvakrat letno, in sicer v spomladanskih 
in jesenskih mesecih. O točnih datumih vas bomo še 
obvestili.

Hkrati bi vas radi prosili, da se v čim večji meri 
poslužujete direktnih nakazil na TRR društva, saj 
s tem prispevate k večji preglednosti in varnosti. 
Donacijo lahko nakažete na račun: SI56 6000 0000 
0962 408, odprti pri Hranilnici LON, z namenom 
»Za novi gasilski dom.« Pri tem dosledno izpolnite 
svoje podatke, predvsem ime 
in naslov, da vas bomo lahko 
dodali v evidenco donatorjev. 
Če želite ostati anonimni, nam 
to sporočite. Da vam olajšamo 
celoten postopek, je na desno 
pripeta QR koda za hitro plačilo.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za pomoč in donacije, 
obenem pa bi vas prosili, da k donaciji povabite tudi 
druge – družinske člane, prijatelje, sodelavce, podjetja 
…
Za preteklo leto smo načrtovali tudi kar nekaj 
dogodkov, ki pa smo jih zaradi ukrepov za zajezitev 
širjenja koronavirusa žal morali odpovedati. Takoj ko 
bo mogoče, bomo z namenom obeleženja 110-letnice 
in zbiranja sredstev za nov dom organizirali veselico. 
Žal ne moremo zagotoviti, če bo to že v letu 2022.

Kljub omejitvam zbiranja je bilo letošnje leto kar 
pestro. Kakor hitro je bilo dovoljeno zbiranje, smo 
nadaljevali z rednimi vajami operative. Poleg tega se 
je šest naših mladih članov udeležilo izobraževanja 
za gasilca pripravnika. Vsi so ga uspešno opravili. 
Tudi trije člani, ki so se lahko takoj zatem udeležili 
tečaja za gasilca, so bili uspešni na izpitu. Nekaj 

članov se je udeležilo tudi tečajev specialnosti. Dva 
člana sta se udeležila tečaja gašenja notranjih požarov 
po modulu A, dva sta bila na izobraževanju varnega 
dela z motorno žago, en član pa se je udeležil tečaja 
odpiranja vrat s tehničnimi postopki.

V okviru rednih vaj smo se skupaj s člani PGD Reteče 
- Gorenja vas odpravili na strokovno ekskurzijo na 
Brnik, kjer smo si ogledali Fraport Aviation Academy. 
To je eden izmed dveh Fraportovih izobraževalnih 
centrov, kjer izobražujejo poklicne letališke gasilce, 
ki potem delujejo na različnih svetovnih letališčih. 
Ogledali smo si tudi servis letal v podjetju Solinair.  

Skupinska slika po vaji na Brniku.

Vaja evakuacije podružnične šole v Retečah.

Izobraževanje - množična nesreča. 
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Oktobra je bila na nivoju gasilskega poveljstva Občine 
Škofja Loka organizirana skupinska vaja na temo 
množične nesreče. Prav tako smo se na povabilo 
sosednjega društva PGD Reteče - Gorenja vas udeležili 
vaje Evakuacija OŠ Reteče 2021. Konec oktobra pa 
smo skupaj z vsemi gasilskimi enotami v Škofji Loki 
sodelovali tudi na predstavitvi javne gasilske službe 
na parkirišču nasproti avtobusne postaje v Škofji Loki.
V oktobru smo po enoletnem premoru spet organizirali 
pregled gasilnih aparatov v gasilskem domu. Naslednji 
servis bomo predvidoma organizirali oktobra 2022. 

Pestro leto je bilo letos tudi pri posredovanju. Naše 
glavno območje posredovanja je območje vasi Godešič. 
Prav tako smo aktivirani skupaj z gasilsko enoto Reteče 
- Gorenja vas, zato je veliko naših posredovanj tudi v 
sosednjih vaseh. Ob večjih dogodkih pa posredujemo 
tudi po celotni občini.
Letos smo imeli na našem področju kar devet 
intervencij, od tega dve resnejši. Začelo se je marca s 
požarom dimnika v Retečah. Naslednja intervencija 
je bila junija, ko smo odstranjevali čez cesto podrto 
drevo v Retečah. Konec julija smo prekrivali še odkrito 

streho po neurju, prav tako v Retečah. Zelo pestra sta 
bila september in oktober. Posredovali smo kar na 
dveh požarih v stanovanjskih objektih. Na srečo smo 
požare hitro obvladali, nastala pa je velika gmotna 
škoda. Najprej smo v začetku septembra posredovali 
na požaru kurilnice v Retečah, dva dni kasneje pa nas 
je občan obvestil o požaru ob železnici pri Traškem 
grabnu. Ugotovili smo, da gre za požar smeti. Začetek 
oktobra smo najprej posredovali v Retečah, kjer smo 
s tehničnim posegom omogočili reševalcem NMP 
Škofja Loka in policiji vstop v stanovanjsko hišo do 
onemogle osebe. Dva dni kasneje pa smo posredovali 
še na požaru v kuhinji na Godešiču. Konec meseca 
smo še dvakrat nudili pomoč NPM Škofja Loka pri 
prenosu onemogle osebe na Godešiču.
Letos smo kupili in dobili tudi kar nekaj nove opreme. 
Največja pridobitev je bila nova motorna brizgalna 
Rosenbauer Fox S, ki je zamenjala našo skoraj 50 let 
staro motorno brizgalno Rosenbauer – »Rozi«. Novo 
motorno brizgalno je v celoti financiralo občinsko 
gasilsko poveljstvo. Certificirana je za 1100 l pretoka 
na minuto pri 10 bar pritiska. Za pogon uporablja 
BRP Rotax R2 cilindrični štiritaktni motor z 29 kW 
moči in prostornino 559 cm3. Ima enostopenjsko 
centrifugalno črpalko iz lahke zlitine. Teža brizgalne, 
pripravljene za delo, je 150 kg. Stara brizgalna je 
certificirana za 800 l pretoka na minuto pri 8 bar 
pritiska. Poganja jo 1,2-litrski štirivaljni štiritaktni 
motor znamke Volkswagen AG z močjo 31KS/23 
kW. Ima dvostopenjsko centrifugalno črpalko. Teža 
brizgalne, pripravljene za delo, je 190 kg. Nova motorna 
brizgalna je veliko zanesljivejša, lažja in enostavnejša 
za uporabo. Upravlja se z digitalno kontrolno ploščo, 
prižiga pa s pritiskom na gumb.

Prikaz tehničnega reševanja ob prometni nesreči v Škofji 
Loki. Prikaz so izvedli  gasilci GE Škofja Loka.

Nova motorna brizgalna Rosenbauer Fox S.Pri požaru dimnika v Retečah je sodelovala tudi avtolestev 
gasilsko reševalne službe Kranj.
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Kupili smo še novo torbo s prvo pomočjo tipa A 
za v moštveno vozilo. Kupili smo tudi orodje za 
posredovanje ob dimniških požarih. Štab občinske CZ 
nam je ob koncu leta v uporabo predal še en prenosni 
AED, ki ga imamo v vozilu GVV-1 in ni neposredno 
javno dostopen. Za dostop je potreben klic na 112 in 
aktiviranje gasilske enote. 

Čeprav praznovanja 110-letnice letos javno nismo 
obeležili, smo za ta jubilej kljub temu prejeli kar nekaj 
priznanj. Naj najprej omenim bronasto priznanje 
Gasilske zveze Slovenije in srebrni znak civilne 
zaščite, najbolj ponosni pa smo na prejem najvišjega 
občinskega priznanja Zlati grb Občine Škofja Loka.

Na občinski proslavi smo iz rok župana Tineta Radinje 
prejeli najvišje občinsko priznanje Zlati grb Občine Škofja 
Loka. V imenu društva sta ga prevzela Erik Gartner in 
Ambrož Šega.

Udeležili smo se tudi nekaj zabavnih prireditev. Junija 
smo kot reditelji spet pomagali na tradicionalnem 
Maratonu Franja. Naš poveljnik Jure Vrhovnik pa si 
je na dirki privozil uvrstitev na amatersko svetovno 
prvenstvo v Sarajevu, za kar mu iskreno čestitamo. 

Pomagali smo tudi pri srebrni maši našega župnika 
Branka Potočnika.
Naj na koncu omenim še našo novo spletno stran, na 
kateri si lahko preberete več o našem društvu, dobite 
pa tudi nasvete s področja preventive. Dostopna je 
na naslovu https://gasilci.godesic.si. Spletno stran 
bomo vseskozi dopolnjevali. Če želite spremljati sveže 
vsebine o delovanju našega društva, pa nas lahko 
spremljate tudi na Facebooku in Instagramu.
V prihajajočem letu vam želimo veliko zdravja, sreče 
in veselja. Zahvaljujemo se vam za vašo podporo in vas 
pozdravljamo z gasilskim pozdravom »na pomoč!«

Matej Novinec, 
predsednik

Priznanja, ki smo jih prejeli letos. Od leve: Srebrno priznan-
je Gasilske zveze Slovenije, Zlati grb Občine Škofja Loka, 
Srebrni znak civilne zaščite. 

Nova spletna stran.
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Tudi v letu 2021 je na življenje v Sloveniji še vedno 
močno vplivala epidemija bolezni covid-19, saj sta bila 
pomladni in še zlasti jesenski četrti val zelo obsežna. 
Kljub hitremu razvoju cepiva in možnosti cepljenja , 
ki se je v Sloveniji pričelo konec decembra 2020, je bil 
odziv državljanov zelo slab, saj smo po deležu cepljenih 
glede na vse prebivalce, ki je konec novembra 2021 
znašal okrog 54 odstotkov, pristali na repu evropskih 
držav. Posledično je bilo konec novembra v Sloveniji 
povprečno na dan ugotovljenih okrog 3000 obolelih, 
v bolnicah se je zdravilo okrog 1200 bolnikov, od tega 
skoraj 300 na intenzivni negi. Od začetka epidemije 
marca 2020 je v Sloveniji zaradi bolezni covid-19 
skupaj umrlo preko 5000 ljudi. Tudi na tem mestu vas 
prosim, da se cepite in s tem zavarujete sebe in druge, 
saj tako izkazujete skrb ne le za svoje, temveč tudi za 
zdravje ljudi okrog vas.

Zaradi možnosti cepljenja so bili vladni ukrepi za 
omejitev širjenja virusa manj strogi kot v letu 2020, 
kar se je odražalo tudi na področju opravljanja 
verskih dejavnosti. Ob upoštevanju sprejetih ukrepov 
so bile svete maše darovane v cerkvah ob navzočnosti 
vernikov skozi vse leto. Res pa je, da se je število 
obiskovalcev svetih maš zmanjšalo, kar bo pomenilo 
nov izziv za čas, ko bomo koronavirus dokončno 
obvladali.

Večja vzdrževalna dela v godeški cerkvi sv. Miklavža 
v letu 2021 niso bila izvedena, saj je bila dejavnost v 
župniji Reteče usmerjena v prenovo župnijske cerkve 
sv. Janeza Evangelista. Načrte je pripravil arhitekturni 
biro domačina arhitekta Matjaža Krajnika. Spomladi 
2021 je bil v celoti obnovljen zvonik cerkve z zamenjavo 
ostrešja in kritine ter pleskanjem. Zvonik je zasijal v 
novi bledo rjavi barvi, ki je zamenjala do tedaj dokaj 
neobičajno roza barvo. Jeseni je bila v celoti zamenjana 
strešna kritina. Nad starim prezbiterijem je klasična 
strešna opeka – bobrovec, nad dograjenim delom po 
načrtih arhitekta Otona Jugovca (1974) in arhitekta 
Marka Mušiča (2013) pa kovinska kritina. Zahteva 
konservatorjev Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
je namreč bila, da se z različnimi vrstami strešnih kritin 
tudi navzven pokažejo različna obdobja gradnje cerkve. 
Ob prenovi strehe je bila nameščena tudi toplotna 
izolacija, ki je do sedaj ni bilo, kar bo nedvomno 

vplivalo na boljše počutje v cerkvi in znižanje stroškov 
ogrevanja. Stroški prenove zvonika so znašali okrog 
40.000 €, zamenjave kritine pa okrog 85.000 €. Delo 
je izvedel klepar Marko Kožuh iz Zminca s sodelavci.

Za sofinanciranje stroškov prenove cerkve v Retečah 
smo se prijavili na državni razpis Ministrstva za kulturo, 
kjer smo zbrali premalo potrebnih točk. Prijavili 
smo se tudi na razpis Občine Škofja Loka za obnovo 
kulturnih spomenikov, na katerem smo prejeli 10.000 
€. Večino sredstev za financiranje obnove zberemo z 
darovi prebivalcev naše župnije in vseh ljudi dobre 
volje. Župnik Branko Potočnik s ključarji se za vaše 
darove prijazno zahvaljuje in je že v naprej hvaležen za 
vašo darežljivost in podporo tudi v prihodnje. Prisrčna 
zahvala tudi članom gradbene skupine, ki skrbno 
spremljajo gradnjo, sprejemajo potrebne strokovne 
odločitve in izberejo kvalitetna izvajalce.

Naše občestvo soseska Godešič v letu 2021

Zgoraj: Blagoslov pred zaključkom del na zvoniku. (z leve): 
Marko Kožuh, Boštjan Križaj, Janez Hribar, Miha Jenko, 
Robert Šega, Matjaž Krajnik, Cene Avguštin, Janez Kermelj 
in župnik Branko Potočnik.
Spodaj: Reteška cerkev je po zunanji prenovi zasijala v vsej 
mogočnosti.
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V letu 2022 se bodo dela nadaljevala z urejanjem 
notranjih prostorov, najprej z ureditvijo zimske kapele 
in nove zakristije na južni strani cerkve v okviru 
dograjenih prostorov.

Pogovori med župnijo Reteče in Občino Škofja Loka 
o postavitvi poslovilnega objekta z mrliško vežico 
na pokopališču v Retečah in vzporedno širitvijo 
pokopališča v letu 2021 niso prinesli ključnih 
premikov. Izveden je bil občinski razpis za pripravo 
projekta, na katerega pa se je prijavil le en izvajalec, 
ki je ponudil bistveno višjo ceno od pričakovane. Kot 
vemo iz splošne situacije, je gradbeništvo v Sloveniji 
trenutno zelo zasedeno, kar vpliva na veliko povečanje 
vseh vrst gradbenih stroškov. S strani Občine pa je 
bilo v celoti plačano zemljišče za širitev pokopališča 
na vzhodni strani.

V nedeljo 27. junija 2021 je naš župnik Branko 
Potočnik praznoval srebrno mašo – 25 let mašniškega 
posvečenja. Pri slovesni sveti maši, pri kateri je pridigal 
Brankov duhovni sopotnik, župnik Simon Fortuna, in 
veselem druženju po njej, se je zbralo veliko število 
župljanov in njegovih sorodnikov ter prijateljev, ki so 
mu zaželeli obilo zdravja in Božjega blagoslova pri 
opravljanju duhovniškega poslanstva.

V letu 2021 se je iztekel mandat dosedanjim ključarjem 
v župniji Reteče. Župnik Branko Potočnik je vse 
ključarje povabil k nadaljevanju svojega poslanstva. 
Ključarji Miha Jenko, Štefan Križaj (Reteče), 
Aleksander Igličar in Štefan Križaj (Godešič) smo bili 
imenovani za nov petletni mandat, ključarja Jožeta 
Štalca iz Senice pa je nasledil Tone Dolinar.
Oktobra 2021 so bile izvedene tudi volitve v župnijski 
pastoralni svet, ki skupaj z župnikom usmerja 

pastoralno življenje v župniji. Iz Godešiča je bila v 
novo sestavo sveta izvoljena gospa Judita Šega.

V cerkvenem letu 2021 je bilo v godeški cerkvi sv. 
Miklavža darovanih šestnajst (16) svetih maš, kar je 
predvsem zaradi epidemioloških razmer manj kot v 
preteklih letih. Poleg obletnih in ustaljenih maš sta 
bili februarja darovani maši ob smrti Jožeta Jenka, 
Polskega, aprila ob smrti Rada Vrhovnika ml., junija 
ob smrti Matevža Frlica in novembra ob smrti Slavke 
Habjan Košir ter Marije Rant. V začetku septembra je 
bila darovana poročna sveta maša ob poroki Mihaele 
Cankar in Klemna Starmana.

Naj vas spomnim, da so še vedno na razpolago vodniki 
po cerkvi svetega Miklavža na Godešiču avtorja dr. 
Luke Vidmarja, ki jih lahko po ceni 10 € dobite v 
župnijski cerkvi v Retečah, v župnišču ali pri meni.

V imenu župnika Branka Potočnika in godeških 
ključarjev se iskreno zahvaljujem vsem, ki skrbite za 
urejenost našega svetišča in pripravo lepega bogoslužja. 
Posebej hvala Danici Bertoncelj za neutrudno krasitev 
in čiščenje cerkve. Hvala Jerneji in Tonetu Jevšek za 
vzdrževanje ribnika ob cerkvi. Hvala pritrkovalcem, 
pevcem, bralcem beril, ministrantom in vsem drugim 
mašnim sodelavcem. Hvala za vse vaše darove, ki jih 
darujete ob mašnih darovanjih, pušicah ter ob drugih 
priložnostih. Hvala tudi za vse vaše molitve za naše 
skupno dobro in vse dobre misli.

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

Aleksander Igličar,
ključar godeške cerkve

Od leve: Godeška gasilca Andrej Bertoncelj in Ivan Avguštin med prijetnim druženjem. Prenovljen zvonik ob srebrni maši 
župnika Branka Potočnik 27. junija 2021. Srebrnomašnik Branko Potočnik in Simon Fortuna med slovesnim vhodom v cerkev.
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Z letošnjim novim šolskim letom smo v skupini 
Tinka–Tonka dobili tri nove otroke. Poslovili sta se 
vzgojiteljici Jana in Darja, prišli pa sva novi vzgojiteljici 
Urška in Tina. Že od našega prvega dne se z otroki 
spoznavamo,  igramo, ustvarjamo in uživamo na 
svežem zraku.

Septembra smo največ časa preživeli na prostem. Ker 
z Urško še nisva vedeli, kam vse se lahko z otroki 
odpravimo na izlet oz. sprehod, so naju vodili otroci. 
Vsak dan so naju peljali v drugo smer in vsak dan smo 
se pregovarjali, kdo nas bo vodil, saj so vsi otroci želeli 
pokazati, kje so doma in kam vse lahko gremo. Lahko 
jih samo pohvaliva, da so odlični vodiči, saj se nismo 
nikoli izgubili in danes Reteče že dobro poznava.

Oktobra smo izdelali jesensko dekoracijo, se veliko 
pogovarjali o jeseni, peli pesmice in raziskovali naravo. 
Ker je oktober mesec požarne varnosti, smo velik 
poudarek dali gasilcem in njihovemu delu. Obiskali 
smo gasilski dom Reteče – Gorenja Vas, kjer nam je 
gasilka Patricija z veseljem predstavila vso gasilsko 
opremo in delo gasilca. Mislim, da za prihodnost 
gasilcev v Retečah ni treba skrbeti, saj so bili otroci 
zelo navdušeni in bodo vsi, ko bodo veliki, gasilci. 

Novembra so najstarejši otroci opravili plavalni 
tečaj. Veliko časa smo namenili pogovoru o zdravju 
in osebni higieni. Sredi meseca pa smo že začeli 
izdelovati izdelke za novoletni bazar. Pripravljamo 
novo dekoracijo za garderobo in igralnico, delamo 
voščilnice … Z otroki že odštevamo, koliko dni nas 
loči do veselega decembra.

Ker sva z Urško v Retečah šele od septembra, vam kaj 
več še ne moreva napisati. Se pa veseliva sodelovanja 
s krajevnimi društvi in kmetijami, saj to otrokom zelo 
veliko pomeni.

Otroške želje za leto 2022:
• da bi bili zdravi;
• da bi čim dlje živeli;
• da bi bili srečni;
• da bi imeli veliko igrač;
• da bi se imeli lepo ...
Vsem željam pa dodajamo le še veliko strpnosti, 
razumevanja in pozitivne energije!
SREČNO 2022!!

Urška, Sonja in Tina, 
vzgojiteljice

Novičke iz vrtca Reteče

Koronavirus je šolo zaznamoval tudi v letu 2021. Res 
je, da smo ga tokrat pričakali bolje pripravljeni in 
opremljeni, a je vseeno povzročil določene težave in 
opustošil obšolske dejavnosti.  Letos smo kar osem 
tednov pouk izvajali na daljavo. Nekaj dejavnosti, kot 
je šola v naravi, je bilo prestavljenih na ugodnejše 
razmere. Učenci so se dodobra spoznali s spletnimi 
učilnicami. Višji razredi so delo dobro usvojili in bili 
dokaj samostojni. Učenci nižjih razredov pa so bili v 
veliki meri še odvisni od pomoči staršev. To je bilo 
naporno obdobje zanje, za starše in za učitelje. Vsi 
skupaj smo si želeli samo to, da s poukom nadaljujemo 
v šoli. Lahko rečem, da smo ostali povezani kljub delu 
na daljavo. Skoraj dnevno smo se slišali z učenci in s 

starši. Vsi skupaj smo se trudili reševati nastale težave. 
Delali smo skupaj in se trudili po svojih močeh.

V današnjih dneh pa smo zopet na preizkušnji. 
Da smo se izognili ponovnemu delu na daljavo, 
v šoli izvajamo obvezno samotestiranje učencev. 
Izkazalo se je, da učenci v veliki večini obvladajo 
samotestiranje in jim to ne povzroča stresa. So pa 
postali skrb vzbujajoči nekateri odnosi med šolo in 
starši. Razumemo, da že dalj časa trajajoče razmere ne 
vplivajo več vzpodbudno na strpnost in solidarnost, 
da so mnenja deljena in se izgubljamo v mislih, 
kaj je dobro in kaj ni …  Pa vendar je sedaj čas, da 
ohranimo strpnost, da ohranimo kulturo govora in 

Leto 2021 smo pričeli s poukom na daljavo
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se zavedamo, da prepiri in nestrpnost niso dobra 
popotnica za otroke. Jeza odraslih zaradi ukrepov, 
nezadovoljstva ali nasprotujočih  mnenj slabo vpliva 
na otroke, ki si želijo varnosti in zaupanja v odrasle. 
Trenutno se nekaj učencev šola na daljavo. Želimo si, 
da se spet vzpostavijo taki odnosi, kot smo jih imeli 
pred epidemijo in da bo šola spet prostor, kjer bodo 
vsi učenci pri pouku in kjer se bo zaupanje v šolo in 
učitelje povrnilo. 

Kaj pa si o virusu, ukrepih in pandemiji mislijo otroci? 
Nekaj njihovih misli: 
• Upam, da virus čimprej izgine. Ko se samotestiram, 

me zelo zažgečka. Čim prej se vsi pozdravite! (3. r)
• Koronavirus je vse pokvaril. Zaradi njega ne bom 

mogla v Avstrijo na smučanje, pa tako sem se 
veselila. (3. r)

• Koronavirus bo nekega dne izginil. Ko se testiram, 
mi je zabavno. Upam, da se mi ne bo treba šolati 
doma. (3. r)

• Upam, da koronavirus čim prej izgine. Moji 
sošolci so bolni in so ostali doma. Ta virus mi res 
ni všeč. (3. r)

• Pri samotestiranju me žgečka v nosu. Ampak 
potem sem vesela, ko izvem, da sem negativna. 
(5. r)

• Koronavirus se širi po celem svetu. Ni mi všeč, da 
moramo nositi maske. (5. r)

• Želim si, da bi se ljudje cepili in upoštevali ukrepe. 
(5. r)

• To je virus, zaradi katerega je umrlo že veliko 
ljudi. Ni mi všeč, da povsod govorijo in pišejo o 
njem. Tudi samotestiranje mi ni preveč všeč, saj 
izgubimo nekaj pouka. Strah me je, da bi bila 
pozitivna. (5. r)

Nekaterih stvari pa tudi virus ne more načeti. Letos 
smo po treh letih zopet izpeljali skupno vajo evakuacije 
z gasilci iz Reteč in z Godešiča. Skupne vaje se je 
udeležilo kar šestnajst gasilk in gasilcev. Tako so nam 
v mesecu požarne varnosti prikazali vajo reševanja iz 
šolske stavbe. Izkušnje s skupnih vaj pa bodo sprožile 
gradbena dela – uvoz na šolsko dvorišče je treba nujno 
razširiti, saj ugotavljamo, da je preozek. Zahvaljujemo 
se vsem gasilcem za pripravljenost in sodelovanje. 

Ob koncu pa v imenu vseh zaposlenih na šoli pošiljam 
pozitivne misli in dobre želje, da najdemo moč, s 
katero bomo prebrodili vse težave. Srečno. 

Majda Ovsenek 

Skupna vaja evakuacije na kateri so sodelovali gasilci iz Reteč in Godešiča. 
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Izdelki učencev osnovne šole
PRESENEČENJE 1A

Zelo sem si želela delati uhane. Mami nikoli ni ime-
la časa. Zelo sem si jih želela, a mami mi nekako ni 
pustila. To sem povedala babici. Babica je rekla, da 
lahko, ampak čez tri dni. Rekla sem ja. To sem pove-
dala mamici. Bila je presenečena. Takoj je poklicala 
babi. Mami je babici rekla, da naj pride takoj. Imeli 
sta dogovor, za katerega nisem vedela. Ko je babi 
prišla, sem bila zelo vesela. Odšli sva. Presenetilo me 
je to, da si je tudi babica naredila uhane. Ko sva jih 
naredili, sva odšli še na tortico. Ko sem prišla domov, 
sva bili obe z mamico zelo veseli.

Ema Avguštin, 4. R

PRESENEČENJE

Jaz in moja sestra sva si zelo želeli mačko. Starši so 
rekli, da je ne moreva imeti. Bili sva zelo žalostni, a ni-
sva mogli nič narediti. Nekoč me je mami prosila, naj 
grem v avto. Videla sem majhno muco. Začela sem 
jokati od veselja. Hitro sem šla k sestri. Zelo sva bili 
veseli. Dali sva ji ime Ravo. Kupili smo ji veliko igrač. 
Zelo rada se igra in potepa. ŠE danes se radi igrava z 
njo. Zelo jo imamo radi.

Janali Marija Červek, 4. R

PRESENEČENJE ENA A

Bilo je lepo nedeljsko jutro. Zbudil sem se in oblekel. 
Pojedel sem zajtrk. Potem sem si šel umit zobe in si 
oblekel bundo. Mami je rekla, da naj oblečem debelo 
bundo. Potem sem vprašal kam gremo. Vedel sem, da 
gremo na Stari vrh, ampak nisem vedel zakaj. Ko smo 
prišli gor, nisem vedel kaj je to. Vprašal sem mami in 
povedala mi je, da je to adrenalinski park. Šli smo na 
prvo postajo. Bila je zelo lahka. Naslednje pa so bile 
že malo težje. Nato smo šli v picerijo. Ko smo pojedli, 
smo šli domov. Bilo je zakon!

Jakob Brdnik, 4. R

Aljaž

Aljaž

Anja Avguštin 3.r.
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Lara Kavčič

SVEČA OŽIVI

Ko se znoči,

Sveča oživi,

vzame mi vrečo

polno snežink

in reče veselo

zime več ni.

PRESENEČENJE

Nekega dne je oči rekel, da bomo šli avgusta kolesarit 
ob Donavi. Nisem bila presenečena, saj je to, da hoče 
kolesariti ob Donavi, že prej omenil. Šli naj bi v nemški 
del Donave. Spakirala sem nekaj dni pred odhodom. 
Peljali smo se sedem ur in pol. Prišli smo v kamp, v 
katerem naj bi  bili še tri dni pred kolesarjenjem. Oči 
je že prej rekel, da bomo predzadnji dan v Legoland, 
zato sem se že zelo veselila. Zgodbo bom zavrtela malo 
naprej, ko smo prišli do Legolanda. Tistega jutra sem 
bila zelo vznesena, saj smo šli v Legoland. Bili smo 
v Gjunzburgu. V Legoland smo prišli okoli enajstih. 
Bilo je dobro. Slabo pa je bilo to, da smo morali čakati 
v vrsti. Ko smo prišli iz Legolanda, je oči rekel, da bo 
vsaki kupil lego kocke in da bo vsaki daroval petdeset 
evrov za lego kocke, več pa lahko dava še midve. Ajda 
si je izbrala astronomski stolp iz Harryja Potterja, jaz 
pa tisočletnega sokola iz Star Wars. Ajdine kocke so 
prišle kmalu, ker je bila pošiljka iz Slovenije, moje pa 
še vedno niso prišle, ker jih je oči naročil iz Francije, 
zato jih še vedno čakam.

Vesna Luštrek Srebot, 4. R

Jaka Križnar

MOJA POLICA 

V sobi je polica, 

Ki ima debela lica. 

Na njej je veliko mojih igrač, 

med njimi ne manjka

plišastih kač.

Vsak dan z nje pobrišem prah,

da me ponoči ni strah.

Rad se z njimi igram

In to povedati me ni sram.

HIMNA 4. R

Četrti razred smo junaki

in smo pravi učenjaki.

Smo najvišje na tej šoli

in smo bralni molji.

Med seboj sodelujemo

in prijateljujemo.

Tinkara Frlec 3.r.

Ajda
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tako dolgem pohodu so naslednji dan kar prijetno 
boleče noge. 

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. 

Kolesarsko so člani kluba letošnje leto preživeli 
aktivneje kot v preteklem letu. O štiridnevnem 
kolesarjenju po jadranskih otokih lahko več preberete 
v članku Maje Bertoncelj. Tekem se skoraj nismo 
udeleževali, si pa je Jure Vrhovnik z odlično vožnjo na 
Maratonu Franja zagotovil udeležbo na amaterskem 
svetovnem prvenstvo v zelo močni kategoriji 30 do 35 
let. Na svetovnem prvenstvu amaterjev v Sarajevu se 
je Jure v nemogočih razmerah, saj je bila temperatura 
na Jahorini pod 0° C, poleg tega je tudi snežilo, 
predvsem boril, da po zgodnjem predrtju gume pride 
do cilja, kar mu je tudi uspelo. Nabral si je dragocene 
izkušnje za naslednje svetovno prvenstvo, ki bo v 
Italiji. Navijamo zanj, da se bo ponovno kvalificiral. 
Jure se je udeležil tudi vzpona na Lubnik, še izboljšal 
lanski odlični rezultat in po Urošu Bertonclju postal 
drugi Godešan, ki se mu je uspelo do Naceta povzpeti 
v manj kot 19 minutah. 

Šport

Šport je še vedno tako kot večino dejavnosti močno 
zaznamovan s covidom-19, a manj kot leto prej. 
Zunanji športi so se kljub nekaterim omejitvam 
odvijali več ali manj normalno. Dvoranske aktivnosti 
so bile prepovedane do marca 2021, kar je najbolj 
prizadelo igralce namiznega tenisa in udeleženke 
pilatesa. Namiznoteniški igralci smo sezono začeli v 
marcu, udeleženke pilatesa pa so bile celo leto brez 
vadbe in so se morale rekreirati z drugimi športnimi 
dejavnostmi. Boljše pogoje za treninge smo imeli le 
tekači, kolesarji in delno kajakaši, saj smo se v mejah 
lastne občine oziroma kasneje regije lahko prosto 
gibali. 

Teki, pohod in kajakaštvo 
Tekaških prireditev se člani ŠD Kondorja in na 
splošno Godešani udeležujemo vedno manj. Letošnje 
leto je bilo tudi veliko manj tekaških prireditev kot 
v preteklosti. Po drugi strani pa srečujemo vedno 
več posameznikov, ki se redno rekreirajo Na Produ 
ali v Dobravah, ki sta idealni lokaciji za tovrstno 
gibanje. Spomladi je bila obiskanost omenjenih 
lokacij zaradi omejitev prehoda občinskih oziroma 
regijskih mej še bolj dobrodošla. Udeležb na tekaških 
tekmovanjih je bilo letos zelo malo, saj je bil Uroš 
Bertoncelj poškodovan, Borut Bizjak pa se je tekel le 
na Puštalskem najlepšem najtežjem malem maratonu.

Vsako leto na dan sv. Štefana gremo člani ŠD Kondor 
oziroma Godešani na tradicionalni pohod po okoliških 
hribih. Godeški pohod v decembru 2020 smo izvedli 
na trasi, na kateri smo pred mnogimi leti s pohodi na 
sv. Štefana tudi začeli: Godešič-Sv. Andrej-Ožbolt-
Selo-Tošč-kmetija Kozjek-kmetija Rožnik-Osolnik-
Godešič. Ves čas nas je spremljalo lepo, sončno in 
toplo vreme. Pot je bila nekoliko blatna in mokra, saj 
je par dni prej zapadlo nekaj centimetrov snega, ki 
se je talil zaradi tople podlage. Kosilo smo si zaradi 
razmer organizirali kar na odprtem na prvi planini 
pod Osolnikom, kjer nas je poleg sonca grel tudi 
ogenj, ki smo si ga zakurili. Dolžina celotne trase je 
bila preko 28 km, premagali pa smo tudi več kot 1500 
m višinske razlike. Udeležilo se nas je 13 pohodnikov. 
Za celotno pot smo brez postankov porabili skoraj 
6 ur, s postanki pri okrepčilih pa seveda še več. Po 

Šport na vasi

Jure Vrhovnik na cilju amaterskega svetovnega prvenstva v 
Sarajevu.
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Zelo aktivni smo bili na t. i. godeških turah, saj smo 
jih na cestnih kolesih opravili deset, štirikrat pa smo 
skupaj zajahali tudi gorska kolesa. Največkrat smo 
obiskali Poljansko dolino in Škofjeloško hribovje. S 
cestnimi kolesi smo se vzpeli na Javorč, v Lučine in na 
Smolnik, v Malenski vrh in Javorje, pa do Butajnove 
nad Polhovem Gradcu. Zagrizli smo v zelo strm 
vzpon iz Čepulj na Planico, si ogledali novo poslikavo 
v čast našemu kolesarju Mateju Mohoriču v Nemiljah 
med vzponom iz Besnice v Dražgoše, se vzpeli iz 
Poljan na Gabrško goro in se spustili v Selško dolino, 
preizkusili vzpon iz Selc do Zabrekev ter se povzpeli 
tudi preko strmega vzpona do Podlonka in nadaljevali 
do Prtovča.
Z gorskim kolesom smo preizkušali predvsem 
enoslednice in gozdne ceste. Vzpeli smo se na sv. 
Jakoba in se preko Gont spustili v Ločnico. Proti 
Osolniku smo vpeli po Ločnici in mimo kmetije 
Govekar. Pot smo nadaljevali mimo Brdnika do 
Martancove planine in se spustili po enoslednici do 
Hoste. Preko Bodoljske grape smo se povzpeli do 
Ožbolta, sledil je lep spust do Sv. Andreja po gozdni 
poti in po enoslednici do Bodovelj. Kljub dolgoletnem 
gorsko-kolesarskem 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 5 
kolesarjev, največ pa se nas je zbralo 8.

Na kajakaških tekmah sem bil aktiven sam. Udeležil 
sem se samo treh tekem, saj se jih več zaradi bolezni 
covida-19 ni bilo mogoče. Na praznik dela je bilo na 
Savi Dolinki državno prvenstvo v spustu na divjih 
vodah. Med veterani sem zasedel tretje mesto za 
Matjažem Avšičem iz Brežic in Đokom Mihajlovičem 
iz Pirnič.

Avgusta je bilo državno prvenstvo v kajakaškem 
maratonu. Veterani smo tekmovali na 10 km, s časom 
malo pod 50 minutami sem bil drugi za domačinom 
Darkom Logarjem. Oktobra je bil na Ljubljanici 
maraton v dolžini skoraj 18 km. Zasedel sem 2. mesto 
za istim zmagovalcem kot v Bohinju.

Kolesarka Nika Bobnar
Na pot vrhunske kolesarke pa se je podala naša 
sokrajanka Nika Bobnar. V zimskih mesecih je 
zamenjala šport in se iz atletskih vod preselila v 
kolesarstvo in postala članica ŠD ROG. Letos je kot 
starejša mladinka predvsem nabirala izkušnje a so s 
prizadevnostjo na treningih prišli tudi prvi uspehi, 
saj je na državnem prvenstvu v Kopru zmagala v 
kronometru, na cestni dirki pa je bila šesta. Udeležila 
se je tudi evropskega prvenstva v Trentu, kjer je bila v 
kronometru 30., na cestni preizkušnji pa je odstopila. 
Dva tedna kasneje je tekmovala v belgijskem Leuvnu, 
kjer je bila kot najboljša Slovenka na izvrstnem 23. 
mestu, cestno vožnjo pa je zaključila na 78. mestu. 
Verjamemo, da bo z uspehi nadaljevala tudi v 
prihodnjih sezonah.

Godeške kolesarske runde.
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Namizni tenis in šola namiznega 
tenisa za najmlajše
Koronavirus je preprečil tekmovanje v občinski in 
gorenjski namiznoteniški ligi. Z igranjem namiznega 
tenisa smo začeli šele v sredini februarja in ga končali 
konec maja, kar je dva meseca kasneje kot običajno. 
Treningi so bili zelo dobro obiskani tudi v pomladnih 
mesecih, saj smo vsi čutili posledice zaprtja države in 
smo se z veseljem rekreirali in družili.
Trenutno je gorenjska liga zaradi razmer prekinjena, v 
občinski ligi pa nastopamo z dvema ekipama, odigrali 
smo vsak po štiri tekme. Prvič so dobili možnost 
nastopa tudi naši najmlajši, ki sicer šele nabirajo 
tekmovalne izkušnje, vendar se že kar dobro upirajo 
starejšim. 

Pred štirimi leti smo začeli s šolo namiznega tenisa. 
Sprva smo imeli 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. 
Od marca do konca maja je treninge namiznega 
tenisa dvakrat tedensko redno obiskovalo šest mladih 
igralcev, ki so pokazali velik napredek, saj so njihove 
igre že na veliko višjem nivoju kot preteklo leto. V 
oktobru smo začeli trenirati trikrat tedensko, kot smo 
že zapisali, imamo tudi ekipo mladih v občinski ligi, 
kjer se preizkušajo s starejšimi.  

Članska nogometna ekipa

V sodelovanju z NK Škofja Loka smo zopet uspeli 
sestaviti člansko nogometno ekipo, ki je jeseni 
nastopala v gorenjski nogometni ligi. Ekipo sestavlja 
osem igralcev iz ŠD Kondor, manko pa dopolnjujemo 
z igralci NK Škofja Loka. Ekipa po jesenskem delu 
zaseda sredino lestvice s štirimi zmagami in štirimi 
porazi ter tremi neodločenimi izidi. Najboljša strelca 
sta Tine in Luka Trojanšek s petimi oziroma štirimi 
goli, kar je skoraj polovica vseh doseženih zadetkov. 

Investicijska dela v športnem 
nogometnem parku 
Vzdrževanje obstoječega stanja na nogometnem 
igrišču Na Produ je osnovna naloga, ki jo v glavnem 
opravlja Borut Bizjak, občasno mu pomagata Peter in 
Marko Čarman.

Glavni del sredstev smo namenili za izboljšanje travne 
površine. V aprilu smo igrišče temeljito povaljali, da 
je bila igralna površina čim bolj ravna. Na igrišče 
smo julija raztrosili 25 ton kremenčevega peska in 
ga globinsko prezračili. Celoten strošek je stal dobrih 
1800 €. 

Da je primerna za igranje, zahteva ogromno dela tudi 
travna zelenica. V letošnjem letu je bila pokošena 32-
krat, 12-krat smo morali označiti igrišče, 40-krat pa 
smo čistili tudi garderobe. 
Skupni stroški investicijskega vzdrževanja brez 
kosilnice za leto 2020 znašajo preko 6000 €.

Plan investicij in vzdrževanj za leto 
2022:
• globinsko zračenje, nasutje cca 24 ton moravške 

mivke in dosejanje trave (cca 200 kg semena) – 
3000 €;

• globinsko prezračiti tudi igrišče z umetno travo in 
dodati 3 tone gumijevega granulata - 2500 €;

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

• sanacija puščanja cisterne pri polnjenju cistern v 
garderobah – cca 200 €;

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

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

Ocenjene investicije za leto 2022 so 12.700 € . 

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1 Visoko 10 9 0 1 50:13 27
2 Bled-Bohinj Hirter 10 8 1 1 37:10 25
3 Velesovo-Cerklje 10 7 0 3 26:13 21
4 Britof 10 5 3 2 34:25 18
5 Zarica Kranj 10 6 0 4 19:13 18
6 Niko Železniki 10 5 2 3 20:17 17
7 Kondor Godešič 11 4 3 4 19:26 15
8 Polet 10 3 1 6 15:21 10
9 Preddvor 10 3 0 7 24:28 9
10 SIJ Acroni Jesenice 10 2 3 5 14:29 9
11 Bitnje 10 2 2 6 14:28 8
12 Kranjska Gora 11 2 2 7 13:42 8
13 Naklo 10 0 3 7 13:33 3

Lestvica Gorenjske nogometne lige po 13. krogu 6. 11. 21
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Poleg igrišča z umetno travo se bo postavil tudi fitnes 
v naravi v okviru participativnega proračuna Občine 
Škofja Loka. Lokacija je določena, dogovarjamo se 
še o vrsti trenažerjev in morebitnem dobavitelju. 
Predvidoma bo fitnes postavljen v pomladanskem 
času. Investicija bo vredna približno 10.000 €.
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 sfinancirati. 

Prispevek bi končal z željo, da bi mladi nogometaši 
uživali v treningih in tekmah Na Produ in s svojimi 
rezultati opravičili velika vlaganja v preteklih nekaj 
letih. Poleg tega želim vsem Godešanom, da se časi 
pred epidemijo čim prej povrnejo in da se bomo lahko 
sproščeno rekreirali po svojih željah.

Srečno in športno novo leto 2022.

dr. Jože Hafner, 
Predsednik ŠD Kondor

Na začetku poletja se nas je skupina enaindvajsetih 
(večina z Godešiča) tretje leto zapored podala na 
priljubljeno kombinacijo kolesarjenja in bivanja 
na barki. Tudi tokrat smo se odpravili po hrvaških 
otokih, na vrsti so bili: Šolta, Brač, Hvar in Vis. Pet 
nočitev, štiri dni spoznavanja otokov s kolesa, vse dni 
pa je bilo vroče, sončno vreme in mirno morje.

Šolta in Brač
Tudi letos je bil naš gostitelj Neven Velenik in njegova 
ekipa z barke Miki. Na njej smo spali in imeli dva 
obroka (zajtrk ter večerjo). Vkrcali smo se v četrtek 
popoldan v Primoštenu in pozno zvečer prispeli na 
Šolto, v mesto Maslinica, kjer smo zjutraj začeli prvo 
etapo. Naša trasa je potekala na relaciji Maslenica-
Donje Selo-Grohote-Gornje Selo-Stomorska. Dolga 
je bila 26 kilometrov, na njej pa smo naredili dobrih 
360 višinskih metrov. V Stomorski nas je že čakala 
barka in takoj smo nadaljevali pot na Brač. Popoldne 
je bila na programu druga etapa: Milna-Ložišća-
Dračevica-Nerežišća-Vidova gora-Gornji Humac in 
spust do Bola, skupaj 58 kilometrov in 1100 višinskih 
metrov. Posebej mi je v spominu ostal vzpon na 
Vidovo goro (780 m n. m.), ki ni zelo zahteven (od 
odseka z glavne ceste je dolg 5,2 kilometra, obsega 
213 višinskih metrov in ima povprečni naklon 4,1 
%). Cesta je speljana skozi borov gozd in je v celoti 
asfaltirana, na vrhu pa nas je pričakal izjemen razgled 
na Bol, znamenito plažo Zlatni rat, na Hvar in še dlje 

okrog. Vidova gora je najvišji vrh na Braču in tudi 
najvišji vrh vseh jadranskih otokov, zato vzpona nanj 
ne gre izpustiti. Prvi dan smo zaključili s kopanjem in 
z večernim sprehodom po mestu.

Dva dni na Hvaru
Naslednje jutro je sledila selitev na Hvar. Z dolžino 
68 kilometrov je to najdaljši otok na Hrvaškem, sicer 
pa četrti največji. Pripluli smo v Jelso, ki je bila naše 
izhodišče za kolesarjenje po Hvaru, kjer smo preživeli 
dva dneva. Prvi dan smo šli z Jelse najprej do Zavale 
in se povzpeli do v živo skalo izklesanega predora 
Pitve. Odprt je bil leta 1962 in je bil dolgo časa edina 
povezava naselij na južni strani otoka z Jelso. Vožnja 
skozenj je sicer dovoljena le avtomobilom, vendar 
še zdaleč nismo bili edini kolesarji. Predor je dolg 
1400 metrov, visok komaj dobra dva, širok pa 2,3 
metra (za enosmerni promet), zato je na vsaki strani 
predora semafor. Notri je hladno in popolna tema. 
To je bil zagotovo najbolj adrenalinski del tokratnega 
kolesarjenja. Po spustu po serpentinah je bil v Zavali 
čas za prvi postanek s kopanjem. Naslednji vmesni 
cilj je bila Sveta Nedelja. V okolici so vinogradi, kjer 
pridelujejo najboljša hvarska vina, med katerimi je 
posebno znan Plavac. Ogledali smo si vinsko klet sedaj 
že pokojnega Zlatana Plenkovića, ki velja za enega 
najbolj znanih hrvaških vinarjev. Sredi osemdesetih 
let je družinsko kmetijo začel spreminjati v vinsko 
klet, ki je v jami pod gladino morja. Zgradil je še 

Potovanje z barko in kolesom
Kolesarili smo po Šolti, Braču, Hvaru in Visu.
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restavracijo in marino. Do Jelse smo se vračali po isti 
poti. Trije smo se odločili, da gremo namesto skozi 
predor čez hrib. Makadamska cesta (edini tovrstni 
odsek, sicer smo kolesarili po asfaltu) ponuja krasne 
razglede na sosednje otoke. S kolesom smo v tem 
dnevu naredili 44 kilometrov in dobrih tisoč višinskih 
metrov. Popoldan in zvečer smo imeli dovolj časa še 
za spoznavanje Jelse, letovišča in pristanišča.

Drugi dan kolesarjenja po Hvaru nas je trasa vodila iz 
Jelse do Vrboske, mimo Starega Grada, naselij Selca 
kod Starog Grada, Velo Grablje in Brusje do Hvara, 
torej po razgledni stari cesti – tja in potem nazaj do 
Starega Grada, kjer nas je čakala barka. Obakrat je 
bil zahtevnejši prvi del, ko se cesta vzpenja, nato pa 
večinoma le še spušča. Motornega prometa ni bilo 
skoraj nič – čisti užitek. Trasa je znova ponudila 
čudovite razglede. Vmes so me očarala polja sivke, ki 
so prav tako značilna za ta hrvaški otok. Večinoma 
so razširjena na območju manjše vasice Velo Grablje. 
Po zadnjih dostopnih podatkih ima le še nekaj 

prebivalcev, včasih pa je bil to napreden kraj, poznan 
po proizvodnji dobrega vina, olivnega olja, medu, 
veljal pa je tudi za največjega proizvajalca sivkinega 
olja v Evropi. Sivko so začeli saditi leta 1928, kar jim 
je prineslo ekonomski razcvet. Prebivalci, ki so se 
ukvarjali s to dejavnostjo, so si omogočili lagodnejše 
življenje v mestu Hvar, kjer so si zgradili hiše. Začeli 
so zapuščati to slikovito vasico. Mladi ji sedaj skušajo 
dati novo življenje. Destilarna ostaja, odprli so 
restavracijo ... Polno znamenitosti je tudi mesto Hvar. 
Za najboljši pogled na trg, pristanišče, Paklene otoke, 
otoček Galešnik se je treba povzpeti na trdnjavo 
Fortica, ki je bila zgrajena v začetku 16. stoletja. Ne 
manjka seveda številnih lokalčkov, kjer so cene med 
najvišjimi na Hrvaškem. Števec je iz Jelse do Hvara 
in nazaj do Starega Grada nameril 58 kilometrov ter 
slabih 1100 višinskih metrov. 

Za konec Vis
Prišel je zadnji dan na kolesu in otok Vis, kamor smo 
zjutraj pripluli s Hvara. Odločili smo se za kolesarski 
krog iz mesta Vis mimo vasi Marinje Zemlje, Podhumlje 
do Komiže in nazaj po strmih serpentinah po drugi 
strani. Kolesarjenje smo zaključili še z vožnjo iz Visa 
do manjšega naselja Rogačić, pravzaprav do uvale 
Parja, kjer je zapuščen bunker za vojaške podmornice, 
do trdnjave Sv. Juraja, in nazaj. Skupaj je to zneslo 
44 kilometrov in slabih tisoč višinskih metrov. Otok 
Vis ima dolgo zgodovino. Po drugi svetovni vojni je 
postal velika pomorsko-vojaška baza JLA, dostop do 
otoka pa je bil zelo omejen. Vsenaokrog so številni 
vojaški objekti, tudi Titova jama, na kateri je zapisano, 
da je tam leta 1944 živel in deloval Josip Broz Tito. 
Takrat je bil Vis sedež političnega in vojaškega vodstva 
narodnoosvobodilnega boja. Do jame se sicer nismo 
povzpeli, saj je bila nekoliko izven naše poti. Vis je v 
zadnjih letih turistično zelo obiskan. Že konec junija je 
bilo tam zasidranih veliko jaht, jadrnic in drugih plovil 
– privezanih tudi kar eno na drugo. Morali smo jih 
prečiti kar nekaj, da smo prišli do pomola. Naslednje 
jutro nas je čakala le še plovba do Primoštena, nato pa 
vožnja z avtomobili nazaj domov. 

Maja Bertoncelj
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Nadležen plevel ali zelo zdravilna zel
Pozdravljeni, bralci članka o zdravilnih zeliščih in 
ostali zvesti bralci krajevnega glasila Dobrave, ki 
ga preberete od prve do zadnje strani. Tokrat vam 
ponujam zelo pomenljiv naslov. Opisala vam bom 
rastlino, ki je marsikomu nadležen plevel, ko jo 
dodobra spoznamo, pa vidimo, kako zelo zdravilna je 
ta zel. Govorila bom o regratu.  

Regrat je vsestranska rastlina, ki nam ponuja pomoč 
pri ohranjanju našega zdravja že zgodaj spomladi. Ker 
spada med najbolj razširjen, vendar zelo zdravilen 
t. i. plevel, moramo biti pozorni, kje ga nabiramo. 
Zelo mu ugaja dobro pognojena zemlja, zato se 
izogibamo nabiranju na umetno pognojeni zemlji ali 
na z gnojnico pognojenih travnikih. Prav tako ga ne 
nabiramo v bližini cest, železniških prog ali v večjih 
naseljih. Rastlina namreč vsrka strupene snovi, ki jih 
z uživanjem prenesemo v telo. Uporabna je celotna 
rastlina skozi vse leto, Slovenci pa jo imamo najraje kot 
pomladansko solato. V ljudski medicini se uporabljajo 
listi, cvetovi in korenine.

Regrat vsebuje nestrupen mleček. Zgodaj spomladi 
požene pritlične, podolgovate in močno nazobčane 
liste. Iz osrednje listne rozete zraste eno do več 
pokončnih votlih stebel, visokih 5 do 30 cm, ki imajo v 
sebi bel mleček. Steblo nosi do 5 cm širok cvetni košek, 

sestavljen iz izključno rumenih jezičastih cvetov. Cveti 
od marca do maja. Ko regrat odcveti, se iz vsakega 
oplojenega cveta razvije puhast plod, ki tvori lepo 
okroglo lučko. Ta je sestavljena iz posameznih semen 
z dežnikasto koduljico. Le-te veter z lahkoto raznaša, 
zato je pogosto prisoten na tratah in ob robu gozda na 
bogatih ilovnatih tleh. Liste nabiramo, preden cveti, 
cvetove med cvetenjem, korenine pa kopljemo zgodaj 
spomladi ter med avgustom in oktobrom.
Zaradi grenkega okusa in neprivlačne barve so ga 
dolgo uporabljali le v zdravilne namene. 

Regratovi listi
Uživanje regratovih listov je koristno pri zastajanju 
vode v telesu, motnjah v delovanju ledvic in mehurja, 
celulitu, revmatskih obolenjih in čezmerni teži.
Uporabljamo jih zgodaj spomladi v solati. Njegovi 
temno zeleni listi, ki rastejo na površini, so sicer 
trši in nekoliko grenkasti, vendar vsebujejo veliko 
vitaminov in mineralov. Regrat ima pomembno 
vlogo pri  razstrupljanju telesa  in je zelo primeren 
za zelenjavno-sadne poste. Steroli v regratovih listih 
spodbujajo nastanek in izločanje žolča, s čimer 
pospešijo izločanje strupov iz telesa. Ker regrat 
vsebuje tudi kalij, ni nevarnosti, da bi zaradi njegovih 
diuretičnih učinkov telo trpelo pomanjkanje tega 
minerala. Uživanje regrata je priporočljivo za ženske, 
ki si želijo pridobiti ali ohraniti lepo postavo, saj regrat 
spodbuja hujšanje in pomaga odpravljati celulit.

Regratova stebelca in cvet
Pri sladkorni bolezni priporočajo na dan prežvečiti 
8-15 votlih stebelc. Mleček ni strupen in je priporočljiv 
za odstranjevanje bradavic – z njim si jih namažemo 
večkrat na dan. Iz cvetov lahko pripravimo regratov 
sirup in ga uporabimo pri zaprtju ali za pomoč 
dihalnim potem.

Regratova korenina 
Različne grenčine spodbujajo izločanje prebavnih 
sokov, zato predvsem korenino uporabljamo za 
izboljšanje slabe prebave in spodbujanje apetita. 
Uporabljamo jo lahko tudi kot dodatno zdravljenje 
pri slabšem delovanju jeter in žolčnika, pri jetrnih 
boleznih, ob žolčnih kamnih, vnetju žolčnika ali 
zlatenici. Zaradi vsebnosti vlaknin (inulin) regratovi 

Regrat (Taraxacum officiale)
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pripravki preprečujejo zastoje hrane v prebavilih in 
znižujejo raven sladkorja v krvi. 
Regratov poparek pripravimo tako, da eno žličko 
posušene rastline (liste, korenino ali oboje) prelijemo 
s skodelico vrele vode.
Koreniko lahko naberemo spomladi ali jeseni, jo 
spečemo v pečici, zmeljemo in uporabimo kot 
nadomestek za kavo.

Regrat lahko nabiramo skozi celo leto, ga posušimo in 
čez zimo uporabljamo v čajnih mešanicah.

Drugi regratovi pripravki

Regratov sirup
Pripravimo ga iz regratovih cvetov, sladkorja in 
limone. 
Vzamemo 4 prgišča cvetov in jih prekuhamo v 2 l 
vode. Precedimo in dobro ožamemo. Vročemu soku 
dodamo 1,5 kg rjavega sladkorja in sok dveh limon, 
vse skupaj na šibkem ognju stalno mešamo, da dobimo 
gosto tekočino. Nalijemo v steklenice in jih spravimo 
v hladen in temen prostor

Regratov med
Pri nas je regratov med manj poznanimi. Naši čebelarji 
ga namreč redko sirupičijo, saj v obdobju, ko regrat 
cveti (april in maj), cvetijo tudi številne druge rastline.
Regratov med prepoznamo po tem, da: 
• ima značilno svetlo rumeno barvo;
• ima intenzivno aromo;
• je srednje sladek;
• je okus nežno grenek;
• med hitro kristalizira.
Regratov med je tako kot druge vrste medu naravna 
sladka snov, ki jo izdelajo čebele.

Regratova tinktura:
Steklenico napolnimo z na drobno narezanimi 
očiščenimi svežimi listi in koreninami. Zalijemo jo z 
močnim žganjem (50-70 % alkoholom). Pustimo na 
sobni temperaturi in vsakih nekaj dni pretresemo. 
Čez tri tedne precedimo skozi gazo in nalijemo v 
steklenice. Hranimo v hladnem in temnem prostoru. 
Uživamo 20 kapljic 3 x na dan v kozarcu vode. 
Naredimo tritedensko kuro, ki jo nato za nekaj časa 
prekinemo.

Nekaj kulinaričnih predlogov:
Omleta z regratom
Sestavine:
• 250 g regratovih listov
• 2 žlici oljčnega olja
• 1 čebula
• 350 g šampinjonov

• 5 jajc
• 85 g parmezana v kosu 

ali tofuja

Šampinjone narežite na drobne kockice. Nasekljajte 
čebulo in jo pražite na olju, dokler ne postane mehka. 
Dodajte šampinjone, nekaj časa pražite, nato dodajte 
še regrat. Pražite tako dolgo, da listi postanejo na 
videz kuhani. V skledi zmešajte jajca. Posolite jih in 
popoprajte. Z njimi prelijte regrat na štedilniku. Pecite 
toliko časa, da postane omleta zlato zapečena, nato 
naribajte nanjo sir oziroma ji dodajte tofu. Omleta je 
okusna tako topla kot hladna.

Ocvrti regratovi cvetovi
Sestavine:
• regratovi cvetovi
• 1 jajce
• ščep soli

• 240 ml mleka
• 120 g moke
• olje

Cvetovom odstranite zeleni del. Stepite jajce, 
dodajte sol, izmenično dodajajte moko in mleko. V 
ponvi segrejte olje (približno dva centimetra). Vsak 
cvet pomočite v testo in ga položite v vroče olje ter 
počakajte, da se nekoliko rjavo obarva.

Zmiksajte jih v smuti
Regratovi cvetovi so idealna sestavina za pomladni 
smuti. 
Sestavine:
• 1/2 skodelice regratovih 

cvetov
• košček ingverja
• 1/2 limone

• 1 banana
• 1 pomaranča
• skodelica vode ali čaj iz 

regratovih cvetov

Uporaba na vrtu:
Regrat je redni spremljevalec naravnega vrta, saj 
privabi vanj številne čebele. Ima ugoden vpliv na 
zemljo s povečevanjem vsebnosti dušika.
Regrat se uporablja kot aktivator komposta. Lahko 
ga posušimo in zdrobimo, prah pa posujemo po 
kompostu, da spodbudimo razvoj bakterij. Iz listov in 
korenin lahko izdelamo tekoče gnojilo.
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Ali ste vedeli?
Da med pridelovalci sadja regrat ni preveč zaželen, 
ker ga čebele obiskujejo raje kot sadno drevje, ki zato 
ostane v večji meri neoprašeno.
Da je regrat poznan tudi pod naslednjimi ljudskimi 
imeni: mlečec, mlečje, otavčič, farška plata, jajčar, 
rumena reva, žoltenica in še bi lahko naštevali.
Da je iz cvetov mogoče pridobivati rumeno barvilo.
Nasvet:  v času, ko so na pohodu prehladna obolenja, 
prostore večkrat razkužimo s kadilom.

Pri pripravi članka sem uporabljala naslednje vire:
Pater Simon Ašič (2007): Domača lekarna patra 
Simona Ašiča – Priročnik za nabiranje rastlin
Mirjam Grilc (2010): Zelišča z gore
Spletno stran: 
https://www.bodieko.si/regrat-kot-zivilo-in-zdravilo

Vse dobro in zdravo leto vam želim,

Brigita Čarman 

Za Dobrave 2013 sem pripravil članek na temo, kako 
zmanjšati stroške ogrevanja stanovanjske hiše. Takrat 
sem obdelal večino možnih ukrepov, ki vsak posebej 
zmanjšujejo stroške ogrevanja hiše. Možnih ukrepov 
je kar nekaj, na žalost za večino teh rabimo tudi 
sredstva, ki jih moramo investirati, če želimo porabiti 
manj svojih prihodkov za ogrevanje stanovanjskih 
hiš. V času vsesplošnega porasta stroškov energentov 
je ta tema še bolj aktualna, saj se s porastom cen 
povečujejo tudi stroški obratovanja stanovanjskih 
hiš, kar vodi v vse večjo energetsko revščino. Porast 
cen energentov v manjši meri občutijo tisti, ki kurijo 
na drva in imajo v lasti svoj gozd, iz katerega lahko 
črpajo kurivo za ogrevanje. V to kategorijo bi prištel 
še lastnike samooskrbnih sončnih elektrarn, saj so 
energetsko neodvisni in jih povišanje cene električne 
energije ne prizadene. 

Ker smo prejšnje možnosti že več ali manj obdelali 
in ugotovitve še vedno veljajo, bi se v tokratnem 
prispevku osredotočili na prikaz postopka od ideje 
za sončno elektrarno do izvedbe in seveda kasneje 
do obratovanja ter finančnega iztržka, ki ga sončna 
elektrarna ponuja.

Ko pričnemo razmišljati o investiciji v sončno 
elektrarno, moramo najprej vedeti, koliko električne 
energije porabimo na letni ravni. Podatek lahko 
dobimo pri dobavitelju električne energije oziroma 
pri letnem obračunu električne energije. Izračunamo 
ga lahko tudi s pomočjo seštevka porabe električne 
energije za zadnjih dvanajst mesecev, če jo plačujete 
po mesečni porabi.

Izkušnje uporabnika sončne elektrarne
Na osnovi porabe lahko na posebni internetni strani 
sami izračunate proizvodnjo električne energije 
sončne elektrarne s predvideno nazivno močjo glede 
na lokacijo hiše, usmeritve strehe in naklona strehe. 
Na žalost internetna stran ni v slovenščini.  

Ko določite velikost sončne elektrarne glede na 
porabo, je groba ocena stroškov montaže: fiksni 
strošek sončne elektrarne je približno 4500 € ne glede 
na velikost (v to so vključeni nov števec, inverter, 
napeljava do strehe, pridobivanje dovoljenj in priklop), 
vsak KWp moči pa stane približno 800 €. Po besedah 
g. Aljaža Urbanca iz podjetja SolarPro je minimalna 
moč sončne elektrarne 11 kW. Po zgornjih približkih 
cen je torej investicija približno 13.300 €. EKO sklad 
daje za 1 kW inštalirane moči 180 € subvencije, kar 
znaša za predpostavljeno velikost 1980 €. Torej je 
cena sončne elektrarne 11.300 €. Po drugi strani 
pa sončna elektrarna proizvede cca 13.500 kWh 

Slika:1: Evropska stran za napoved produkcije elektrike 
sončne elektrarne – vnos vhodnih podatkov
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električne energije (slika 2). Če predpostavimo ceno 
električne energije 0,15€/kWh (ta cena se spreminja 
od dobavitelja do dobavitelja), nam sončna elektrarna 
proizvede za približno 2.000 € električne energije, kar 
pomeni, da se investicija povrne v manj kot šestih 
letih. 

To je teorija. Kaj pa praktične izkušnje? Naša sončna 
elektrarna ima nazivno moč 8,05 kW in jo je možno 
razširiti do moči 17 kW. Streha ima naklon 33° in je 
obrnjena za 15° proti zahodu. Po izračunu Evropskega 
fotovoltoičnega portala je predvidena letna 
proizvodnja električne energije 9900 kWh. Elektrarna 
obratuje od maja 2020. Trenutno je v veljavi letna 
bilanca porabe in proizvodnje  električne energije 
(t. i. »net metering«), kar pomeni, da se poraba in 
proizvodnja primerjata na letni ravni. Če bi proizvedli 
premalo energije, bi morali manjkajočo doplačati, 
če pa jo proizvedemo preveč, to energijo podarimo 
državi. Strošek elektrike je samo priključna moč 11 
kW, kar v našem primeru znese slabih 20 € mesečno.
Proizvodnja v letih 2020 in 2021 v primerjavi s 
predvideno proizvodnjo je prikazana na sliki 4. 
Mesečno se proizvodnja razlikuje glede na predvideno 
proizvodnjo zaradi različne osončenosti oziroma 
glede na razliko v številu sončnih dni. Na letni ravni 
se prekomerno sončni meseci izenačijo z meseci z več 

oblačnosti. Za leto 2021, ko je elektrarna v obratovanju 
celo leto, je proizvodnja za 81 kWh manjša od 
predvidene, kar pomeni, da je odstopanje manjše od 
1 %. Ko smo se odločali za sončno elektrarno, je bila 
doba vračanja investicije približno 9 let, s povišanjem 
cen električne energije je padla na 6 let. 

Slika 4: Proizvodnja sončne elektrarne moči 8 kW, 
orientacija 15° proti zahodu, naklon 33° 
Za konec bi dodal še nekaj nasvetov. Če nimate 
idealne orientacije svoje hiše, še vedno ni treba 
obupati nad možnostjo postavitve sončne elektrarne. 
Sedaj se lahko elektrarno postavi tudi na pomožnih 
objektih, kar v preteklosti ni bilo mogoče. Izračun 
pokaže, koliko proizvodnje električne energije lahko 
pričakujete od sončne elektrarne.  Preden se odločite 
za investicijo, je treba tudi preveriti, ali omrežje 
omogoča postavitev sončne elektrarne. V posameznih 
delih naše vasi namreč postavitev ni mogoča zaradi že 
inštaliranih sončnih elektrarn ali pa zaradi preslabe 
električne napeljave. Poleg tega se za leto 2024 
pripravlja sprememba glede obračunov, saj naj bi se 
prešlo na sistem plačevanja viškov proizvodnje na 
urni ravni in plačevanje porabe po višjih cenah kot 
odkup električne energije.  

Prednosti, ki jih nudi sončna elektrarna, so 
neodvisnost lastnika od cenovnih nihanj električne 
energije na trgu, ni treba več paziti na čas uporabe 
električne energije kot pri dvotarifnem sistemu in 
seveda investicija, ki se vrne v relativno kratkem času 
glede na življenjsko dobo, ki naj bi znašala preko 30 
let.

Jože Hafner

Slika 2: Proizvodnja električne energije z nazivno močjo 
11 kW, postavljene na strehi proti jugu z naklonom 35°.

Slika 3: Postavitev sončne elektrarne na strehi

Slika 4: Proizvodnja sončne elektrarne moči 8 kW, 
orientacija 15° proti zahodu, naklon 33°. 
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