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Naš kraj
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Staniše/Zavrh, poletje 2008.)
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          Spoštovani krajani in krajanke Krajevne skupnosti Zminec, 

na eni izmed sej sveta Krajevne skupnosti je prišlo do ideje, da bi zaèeli z izdajanjem 
lokalnega glasila, ki bi izhajalo enkrat letno. V njem bi vas seznanjali z dogajanji v naši 
krajevni skupnosti, predstavili pa bi vam tudi, kaj smo postorili v prejšnjem letu in kakšne 
naèrte imamo za naprej. Predstavila se vam bodo naša društva, napisali vam bomo kaj o 
naših kulturnih biserih...

          Za uvod sem vam nanizal samo nekaj tem, ki bi jih radi predstavljali v našem 
glasilu. Vabim vas, da s svojimi prispevki sodelujete tudi vi. Vse o delovanju naše krajevne 
skupnosti si lahko ogledate tudi na naši spletni strani    http://zminec.skofja-loka.si/Slo/main.asp

          Z željo, da bi z lokalnim glasilom spoznavali naš kraj in se seznanjali z dogajanjem v 
naši ožji skupnosti, vas pozdravlja vaš predsednik Janez.

                                                                                                            Janez Kožuh,                                                                                                predsednik sveta KS Zminec

Uvodna misel
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Zminška dekleta, 1919. (Original iz zasebnega arhiva.)

http://zminec.skofja-loka.si/Slo/main.asp
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Glasilu na pot 

        V èasu globalizacije, ko smo lahko vsak trenutek seznanjeni z novicami z vsega 

sveta, domaèi kraj in ljudi v njem vse premalo poznamo. V Krajevni skupnosti 

Zminec so se že dlje èasa spogledovali z idejo, da bi enkrat letno izdali glasilo ali

list z novicami in zanimivostmi iz naših krajev.

Naš kraj je zaživel

          Tako je pred vami prva številka 

Našega kraja. Poleg predstavitve dela 

Krajevne skupnosti v lanskem letu, jedro 

glasila sestavljajo trije nekoliko daljši 

prispevki. Prvi govori o izvoru krajevnega 

imena Zminec, po katerem nosi ime tudi 

krajevna skupnost. Anja Rupar iz Bodovelj, 

sicer dijakinja umetniške gimnazije v 

Ljubljani, se je odzvala vabilu in oblikovala 

znak Našega kraja. V svitek zvita kaèa drži 

tablo z napisom KS Zminec. Pri idejni 

zasnovi se je oprla prav na eno od razlag 

o izvoru krajevnega imena. 

          O zglednem odnosu do kulturne 

dedišèine govori prispevek Aleša Murna o 

celostni prenovi Arharjeve kapelice oz. 

kapele svetega Bernarda. Upam, da bo 

dober zgled z vrha Sv. Petra hriba 

vzpodbudil krajane soseske, da združijo 

dobro voljo in moèi za obnovo še ene 

speèe in dotrajane  lepotice, cerkve Sv. 

Petra, ob vznožju istoimenskega hriba. 

Naèrt prenove je bil narejen že pred leti.  

Kako je izroèilo o nastanku kapelice skupaj 

z Bodoveljci zašlo v povedko Strahovi v 

Bodovljah si lahko preberete v 

nadaljevanju. 

          V zadnjem prispevku Gorazd Šorn 

predstavlja krajevno Športno društvo Utrip, 

ki si prizadeva za aktivnejše preživljanje 

prostega èasa vseh krajanov. 

          S svojimi fotografijami iz narave, 

posnetimi v naši okolici, je glasilo tokrat 

opremila ljubiteljska fotografinja Maja Ferle.

          Toliko nam je uspelo zbrati za krstno 

številko Našega kraja. Sodelavcem prve 

številke se na tem mestu lepo zahvaljujem. 

          Naša želja je, da so v vsaki številki 

s prispevki zastopana vsa naselja KS 

Zminec: Bodovlje, Breznica pod Lubnikom, 

Gabrovo, Sv. Florijan nad Škofjo Loko, 

Sopotnica, Staniše, Sv. Petra hrib, Zminec. 

Vabimo vas k sodelovanju, saj bo le tako 

Naš kraj uspešno živel naprej. Zapišete 

lahko npr. zgodovinsko dejstvo, dogodek, 

zanimivost iz vašega zaselka, pripovedko, 

ki ste jo slišali od starejših, spomin na 

otroštvo, opišete kakšno od naravnih 

znamenitosti, ime in delovanje rojaka  in 

podobno. Mogoèe hranite zanimivo 

fotografijo ali dokument, ki bi ga lahko 

objavili. Prispevke pošljite na e-naslov: 

janezkozuh@gmail.com .

          Zakljuèujem z mislijo, ki sem jo 

nekje prebrala: "Na hitro bi radi spoznali 

ves svet, a niti sebe ne poznamo dobro..." 

In to še kako drži.

Mojca Ferle, urednica 1. številke

Èipko Sanjavi konjièek je naklekljala Mara Ferle. 
(Foto: Mojca Ferle.)



Poročilo o delu KS Zminec za leto 2012
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V letu 2012 smo se trudili, da bi bilo 
opravljenega èimveè dela, èeprav glavnina 
izvedbe ni v pristojnosti sveta krajevne 
skupnosti, temveè Obèine Škofja Loka. 
Naloga KS je pripravljati in opozarjati na 
problematiko na svojem obmoèju. Preostala 
dela in naloge, zlasti finanèno izvedbo 
posameznih nalog, pa realizira obèina.

          Zastavljeni cilji v finanènem naèrtu za 
leto 2012 so bili realizirani. Sodelovali smo 
pri obnovi Arharjeve kapelice, organizirali 
smo sreèanje starejših krajanov, sodelovali 
pri Prešernovem pohodu in obdaritvi otrok 
za Miklavža, sodelovali smo pri balinarskem 
turnirju, pomagali smo sokrajanu, ki so ga 
prizadele poplave in nabavili oglasno tablo 
Zminec - Sopotnica in tri oglasne omarice.

          Na podlagi pogodb, ki jih je sklenila 
Obèina z izvajalci del, so bile ceste redno 
vzdrževane in opravljena zimska služba. 

Vrsta del/Cestni odsek          Višina sredstev v EUR

tampon JP Gabrk - Okrogelše              4.559,04

obnova LC (1.faza) - Rupar                17.905,75

asfaltiranje Rantovše - Krivar                4.841,33

gramoz Rantovše - Krivar                     9.990,00

Blegoška cesta - Zalubnikar               42.264,50

1.

2.

3.

4.

5.

           Za redno vzdrževanje cest je bilo v 
letu 2012 namenjenih 36.364,66 EUR, za 
zimsko službo pa 41.418,34 EUR.         

           V letu 2012 je Obèina krajevni 
skupnosti namenila investicijska sredstva v 
skupni višini 79.574,46 EUR (delitev 
sredstev glede na dolžino makadamskih 
cest in število prebivalcev). Sredstva so se 
porabila v skladu z letnim naèrtom, in sicer 
za:

Janez Kožuh, predsednik sveta KSŠkofja Loka, 28.01.2013

Srečanje starejših krajanov

V petek, 21. 12. 2012, je v gostilni pri Kajbitu 
potekalo sreèanje starejših krajank in 
krajanov Krajevne skupnosti Zminec. 
Povabljenih je bilo 18 krajanov in 23 
krajank, starejših od 75 let. Vabilu se je 
odzvalo 21 povabljenih. Pridružili smo se 
jim še svetniki KS, pozdravil pa nas je tudi 
gospod župnik Matej Nastran. 

          Po veèerji je sledil kulturni program, 
ki so ga izvajale ženske iz Preddvora. Na 
sreèanju smo slavljenki Franèiški Dolenc iz 
Gabrova poklonili šopek rož za njen 81. 
rojstni dan. 

          Udeleženci so se poèutili dobro. 
Ugotavljali smo, da v našem kraju manjka 
takih dogodkov, kjer bi se lahko družili in 
obujali spomine na mlada leta. Ob zakljuèku 
smo si obljubili, da se naslednje leto spet 
sreèamo in se skupaj poveselimo.
                                                                                                                                                 
Janez Kožuh

Starejši krajani v živahnem pogovoru. (Foto: Janez Kožuh,
december 2012.)
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Zminec − od kod njegovo ime?

Zminec je dolga obcestna vas v spodnjem delu Poljanske doline. Jedro vasi je stoletja 

sestavljalo sedem kmetij omenjenih že v urbarju freisinškega gospostva iz leta 1291. 

          Izvor krajevnega imena je raziskoval 
Rohotnikov profesor, jezikoslovec, 
prevajalec iz francošèine, naèelnik 
prosvetnega oddelka banske uprave, dr. 
Lovro Sušnik, rojen pri Rohotniku v Breznici 
pod Lubnikom leta 1884. Umrl je v Ljubljani 
leta 1971. Toponomastièno študijo (študijo o 
izvoru krajevnih imen) z naslovom Šefert in 
Zminec, je objavil v Loških razgledih (štev. 
11/1964, str. 162-174).
          Zminec je zanimivo krajevno ime in 
ga na Slovenskem ne najdemo nikjer 
drugje. Sam pomen in nastanek imena tudi 
starejšim domaèinom ni znan. Prvi zapis v 
zgoraj omenjenem urbarju za naš kraj je 
Trachen in se v taki obliki omenja v listinah 
vse do 15. stoletja. Urbar iz leta 1501 
(zaèetek 16. stoletja) pa že navaja ime 
Smintzi in podobno tudi vsi kasnejši urbarji.
          Kaj naj bi pomenila nemška beseda 
Trachen? Dr. Sušnik išèe izvor krajevnega 
imena v nemški besedi Drachen - zmaj, v 
staroslovenšèini zmij. Zato se mu razlaga 
imena ni zdela težka. Zmij - Zminec. Ime naj 
bi kraj dobil po kaèah oz. zmijah, kar prièa, 
da je bila ta beseda domaèa tudi pri nas in 
ni le izposojenka iz hrvaškega ali srbskega 
jezika. Ime utemeljuje tudi z obilico plazilcev 
v kraju in okolici, še zlasti na prisojnih 
poboèjih Sv. Lovrenca.
          

            Pred leti sem slišala še eno zanimivo 
razlago. Med obujanjem spominov na 
mladostna leta mi je o razlagi krajevnega 
imena pripovedovala gospa Minka Bevk 
(1922-2009). Njen oèe, Andrej Perko iz 
Kopališke ulice, se je priženil na Fojkarjev 
grunt v Zminec. Poroèil se je z domaèo 
hèerko. Družina je kasneje živela v 
Kopališki ulici v Škofji Loki, Minka pa je
prosti èas in poèitnice zelo rada preživljala 
na Fojkarjevi domaèiji v Zmincu. Ustno 
izroèilo o nastanku imena Zminec je takole 
zapisala:
          Tri kilometre iz Škofje Loke proti 
Poljanski dolini je vas Zminec. Pred vojno je 
imela vas komaj 20 hišnih številk. Vašèani 
so bili kmetje...
           Mnogo raziskovanja je že od nekdaj 
od kod izvira ime Zminec. (Izgovarja se 
Zminc). Stari ljudje so pripovedovali, da je 
bila dolina vsa zarašèena z grmovjem. Po 
dolini od Poljan pa do Loke je bila le 
kolovozna pot. Veèkrat na leto je bil v Loki 
živinski sejem. Živino na sejem so vodili 
tako kmetje iz Tolminskega. Tako je neki 
Tolminc postavil zasilno bivališèe prav tu. 
Živine ni prodal in je tu poèival in tudi ostal. 
Ostali so se naseljevali sem kjer je živel 
„Tminc“ in tako je pozneje nastal Zminc.

Mojca Ferle

Pegasti kaènik 
(Arum maculatum) 
ob Blegoški cesti.
(Foto: Maja Ferle,
avgust 2013.)

POZOR!
RASTLINA JE 
ZELO STRUPENA.

           Zanimiva se mu je zdela tudi druga 
razlaga. V Pleteršnikovem slovarju je našel 
zminec - kaènik kot obèe ime za rastlino. 
Danes je rastlina znana zlasti po imenu 
kaènik, dobila pa ga je verjetno zaradi 

strupenih uèinkovin, ki jih vsebuje. Dr. Lovro 
Sušnik se je bolj nagibal k prvi razlagi 
imena, èeprav pegasti kaènik raste tudi na 
obmoèju KS Zminec.
          

Panjska konènica s pravljiènim prizorom iz kmeèkega okolja
(Boj z zmajem). Konènica je bila najdena pri Bodovljah leta 
1970.(Foto: Marko Habiè, hrani Slovenski etnografski muzej.)
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Kapela Svetega Bernarda

Ko v vasi Zminec stopimo èez most nad Poljansko Soro, se po dobrih dveh kilometrih 
in pol dvignemo na Svetega Petra hrib, kjer na n.v. 674 m stoji kapela Svetega 
Bernarda. Ustno izroèilo pripoveduje, da je na prelomu 18. v 19. stoletje zahvalno 
kapelo zgradil kmet Arhar, ki je s klobukom pregnal volka. Kasneje so v kapelo 
postavili oltar in jo po dobrih sto letih nekoliko obnovili. A zob èasa je kapelo dodobra 
naèel. Zato je na šmarnièno pobožnost  leta 2011 padla odloèitev, da se kapela 
kakovostno prenovi.

          Sredi maja 2011 se je zaèela obnova 
strehe, istoèasno pa so nam nasvete za 
delo podali pravi strokovnjaki, ki se 
ukvarjajo z obnovami starih sakralnih 
objektov. Stekla je akcija za finanèno in 
materialno pomoè, na katero so se odzvali 
mnogi domaèini, mojstri, Krajevna 
skupnost in obiskovalci kapele. Preko tisoè 
delovnih ur je bilo potrebnih v tem letu, da 
so se poleg obnove strehe opravila tudi 
kleparska dela. Sledila sta precizno 
odstranjevanje starih ometov in nanos nove 
apnene fasade. V jeseni smo se lotili 
temeljenja kapele, saj so se prvotno njene 
stene zaèele le s položenimi skalami tik pod 
površjem tal. Zelo nas je skrbelo, da se 
kapela ne bi prièela podirati. Vendar smo 
brez težav napravili moèan armirano 
betonski èevelj po vsem tlorisu stavbe in ga 
hidro izolirali. Temu je sledil še zunanji 
betonski venec, ki nosi loènico med stenami 
kapele in površjem hriba.
          Konec leta 2011 smo zaèeli s 
pripravami za nadaljevanje del v notranjosti 
kapele. V letu 2012 smo najprej odstranili 
oltar in ga dali v strokovno obnovo, obnovili 
smo notranje stenske omete, fresko in 
strop. Položili so se kakovostni tlaki, ki so 
na zakljuèku dobili hotaveljski marmor. 
Kapela je dobila nova vrata, postavil se je 
nadstrešek, pred vhodom so se položile
betonske plošèe. Ker je bil Bernard velik
èastilec Marije, nam je arhitekt na našo   

željo napravil naèrt za preprost lesen 
paviljon v bližini kapele, za katerega smo v 
tem letu že napravili temelje.
V dveh letih je kar 35 parov rok pomagalo 
pri obnovi, opravili smo veè kot 2.000 
delovnih ur. Finanèno je bilo vloženih blizu 
10.000 €, donatorski prispevki in 
brezplaène ure mojstrov so ocenjene na 
dobrih 5.000 €. Precej je bilo tudi 
prostovoljnih uslug: prevozov, ur delovnih 
strojev in materiala, predvsem lesa.
           Naša želja je, da dela v letošnjem 
letu (2013) zakljuèimo. Nekaj kipov in 
relikvij je že obnovljenih, èakamo na celotno 
obnovo oltarja. Kar nekaj manjših del bo 
potrebno še postoriti; kapela bo dobila 
elektriko, imitacijo prvotnega križevega pota 
in svojo publikacijo. Postavili bomo Marijin 
paviljon in uredili še okolico. Z župnijskim 
upraviteljem Matejem Nastranom smo se 
dogovorili, da bo kapela imela v prihodnje 
poleg šmarniène pobožnosti v maju še 
mašo za domovino v juniju (zadnjo nedeljo 
pred poletnimi poèitnicami) in mašo v 
avgustu na èast Svetemu Bernardu (soboto 
po Velikem šmarnu). 

           Obnovljena kapela Svetega Bernarda 
na Svetega Petra hribu je bila sveèano 
blagoslovljena na maši 17. avgusta 2013.

Aleš Murn

Notranjost kapele pred obnovo. (Foto: Gregor Murn, junij 2011.)

Kapela Sv. Bernarda. (Foto: Gregor Murn, december 2012.)
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Strahovi v Bodovljah

          Bodoveljci so takšni strahopetci, da se nihèe ne upa iz hiše, ko zaide sonce.

          V Bodovlje pa se je priklatil potujoè plašèur, ki se je junaèil, da se ne boji ne vraga 

ne strahov.

          Neke noèi je opolnoèi iz Loke kolovratil v Bodovlje. Sredi zasneženih njiv je za 

vasjo sreèal volka. Plašèur je potegnil z glave klobuk in z njim zamahnil proti volku. Volk 

se je raztrganca ustrašil in se umaknil v gošèavo.

          Naslednji dan je plašèur v vasi pripovedoval, kako je pregnal volka. Bodoveljci so 

sklepali roke in od zaèudenja vzklikali: „Junak pa tak!”

          In so na ozarah vaških njiv, kjer je plašèur s klobukom pregnal volka, postavili 

znamenje, ki stoji še danes.

          Navihani Loèani pa dražijo Bodoveljce: „Pri znamenju v Bodovljah vsako noè 

straši... V vseh Bodovljah pa ni junaka, ki bi se upal iti mimo znamenja sredi noèi. 

Bodoveljci so zajci!”

          Bodoveljški župan pa, jezen, da se Loèani norèujejo in Bodoveljce zasmehujejo, 

se je neke noèi opolnoèi odpravil z doma, da bi se Loèanom pokazal in jim dokazal, da 

ni zajec. Komaj pa je prišel do znamenja, je videl, da v detelji nekaj poskakuje. Zakrièal 

je, da je odmevalo od hriba Dešna. Ves prepoten od strahu se je vrnil v Bodovlje in se 

drl, da je pri znamenju videl strahove. Bodoveljci so se prestrašili in zapahnili vse hišne 

dveri.
          Navihani Loèani pa še vedno dražijo Bodoveljce: “Pri znamenju v Bodovljah vsako 

noè straši. V vseh Bodovljah pa ni junaka, ki bi se upal iti mimo znamenja sredi noèi. 

Bodoveljci so zajci. Imeli so župana, ki se je od strahu podelal v hlaèe. Pri znamenju so 

se v detelji pasli zajci, pa je pred njimi zbežal, ko da je videl kaèe!”

          Èe boste kdaj prišli v Bodovlje, ko bo sonce že zašlo, boste našli vse hišne dveri 

zapahnjene. A nikar naj vas ne zmoti vrag, da bi Bodoveljce ozmerjali z zajci! Èetudi 

pravijo Loèani, da so strahopetci, so v pretepu ? krepki dedci.

Deteljice. (Foto: Maja Ferle, Zminec, poletje 2012.)

Lojze Zupanc: Kamniti most s predstavitvijo Zupanèevega življenja in strokovno oceno 

njegovega dela, Škofja Loka 2010, str. 162-163. 
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Lojze Zupanc (1906, Ljubljana - 1973, Škofja Loka), pisatelj, dramatik in publicist. 

Zapisano ustno izroèilo je verjetno poznal iz krajepisno-zgodovinske èrtice Loka, ki jo je 

Franc Pokorn (nekaj let je bil kaplan v Stari Loki) v veè nadaljevanjih objavil v reviji Dom 

in svet leta 1894. 

Motiv, kako je kmet pregnal volka s klobukom, je Zupanc vpletel v zbadljivko 

Strahovi v Bodovljah, v kateri je kmeta Arharja zamenjal s potepuhom - plašèurjem, 

dogajanje pa je s Sv. Petra hriba prestavil v Bodovlje. Veèkrat omenjeni zajci, spominjajo 

na ustno izroèilo, ki je povezano s šefartskim znamenjem. O njem pa kdaj drugiè. 

Mojca Ferle

Panjska konènica Bik napade lonèarja. Iz delavnice vaškega slikarja in podobarja Gregorja 
Benedika (1850-1923) iz Pungerta pri Škofji Loki. Konènica je bila najdena v Bodovljah leta 1970. 
(Foto: Marko Habiè, hrani Slovenski etnografski muzej.)

Navadni volèin. Ena izmed treh zmagovalnih fotografij fotografskega nateèaja „Rastline naše pomladi“, ki ga je razpisalo 
Slovensko društvo za biologijo rastlin. (Foto: Maja Ferle, ob Blegoški cesti, april 2012.)
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Športno društvo „Utrip“ v Zmincu

ponovno zaživelo

nahaja prenovljena kapelica Sv. Bernarda. 
Za vse pohodnike sta bili postavljeni postaji, 
in sicer na zbirališèu, kjer se je veèina 
vpisala v knjigo in pri že omenjeni kapelici. 
Od tam so se udeleženci podali po že znani 
poti do lovske koèe na Zavrhu. 

          Ko že govorimo o ponovnem zagonu 
društva, bi radi omenili kako je do tega 
prišlo. Že dlje èasa so se posamezniki 
trudili, da bi društvu dali nove moèi pa jim 
nikakor ni uspelo. Lahko bi rekli, da nikomur 
v vasi ni bilo vseeno, da društvo miruje, 
nihèe pa ni zadeve vzel v roke in jo zapeljal 
naprej. Februarja letos so se štirje vašèani 
odpravili na noèni pohod, na katerem so se 
povsem spontano dotaknili tudi te teme. 
Vznemirjeni, da se društvo nikamor ne 
premakne, so se dogovorili za izredni 

Športno društvo »Utrip«, ustanovljeno leta 1999, ima za seboj kar nekaj uspešno 
izvedenih dogodkov in projektov, med drugimi tudi postavitev športnega parka - 
igrišèa. Po nekajletnem mirovanju je letos ponovno zaživelo. Svojo dejavnost je 
razširilo tudi na akcije, ki so v splošnem vaškem interesu in tako naèrtujemo tudi v
prihodnje.

          V zaèetku leta 2013 smo 
izpeljali 14. tradicionalni 
Prešernov pohod na Zavrh. Pod 
taktirko Matije Rakovca je bil 
pohod izpeljan zelo uspešno. 
Udeležilo se ga je veè kot 100 
pohodnikov, ki so se letos 
podali po nekoliko spremenjeni 
trasi. Pot je tokrat vodila po 
gozdu na Sv. Petra hrib, kjer se 

V akciji Oèistimo Slovenijo je letos uspešno sodelovalo tudi 
ŠD Utrip. (Foto: Gorazd Šorn, marec 2013.)

Utrinek iz 14. Prešernovega pohoda na Zavrh. 
(Foto: Gorazd Šorn, februar 2013.)

skupšèino smo se odloèili, da sodelujemo v 
akciji Oèistimo Slovenijo. Kljub slabi 
vremenski napovedi akcije nismo prestavili, 
in tako se nas je 23. marca, na mostu sredi 
vasi, zbralo kar 32 z namenom, da oèistimo 
našo vas. Krajevna skupnost je priskrbela 
vreèe, društvo pa je poskrbelo za 
obvešèanje in organizacijo dogodka. Oèistili 
smo bregove reke Sore, obcestna obmoèja, 
most v vasi (pripravili smo tudi vse potrebno 
za sanacijo ograje) in EKO otoke. Na koncu 
smo se vsi zbrali na igrišèu, zadovoljni 
zakljuèili èistilno akcijo in razpredali o 
nadaljnjih aktivnostih. Nekoliko smo 
pogrešali starejše krajane, a verjamemo, da 
se nam drugo leto pridružijo, mladino pa 
bomo še sami vzpodbujali.  Zavedamo se, 
da mi potrebujemo zemljo in ne zemlja nas.

sestanek. In res. V zaèetku 
marca se nas je zbralo kar 
nekaj zainteresiranih in 
predsednik društva Niko 
Bokal. Razkrili smo interese, 
se dogovorili za skupšèino in 
podali predlog za novo vodstvo.
Rek, »èas za nove 
korake«, se je ponavljal vse do 
seje skupšèine. Še pred 
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stranjo, nekaj prispevkov pa že lahko 
najdete na spletni strani KS Zminec.
          Za konec vabimo vse, ki imate radi 
šport, rekreacijo, druženje in želite nekaj 
storiti zase in za okolje, da se nam 
pridružite. Vèlanite se v naše društvo in 
tako podprite aktivnosti tudi z vašimi 
predlogi in idejami. Poišèite nas na 
Facebook-u ali pa nam pišite na 
sdutrip@gmail.com . Skupaj lahko 
naredimo marsikaj.

Lep športni pozdrav! 

                                                 Gorazd Šorn

Rdeèa mušnica. (Foto: Maja Ferle, Sopotnica, oktober 2012.)

          Uspešnemu dogodku je 9. aprila 
sledila seja skupšèine. Na njej smo izvolili 
novega predsednika Matica Kalana, ki mu 
ob strani stoji osvežena ekipa funkcionarjev 
in kar nekaj  delavnih èlanov.
Zaèeli smo graditi na novo in izpeljali 
že nekaj naèrtovanih dogodkov. Prvo je bilo 
kresovanje na igrišèu. Organizirali smo ga z 
željo, da si èlani društva in krajani vzamemo 
èas in se sreèamo s sosedi in prijatelji,  s 
katerimi se že dolgo nismo, saj verjamemo, 
da nam tega v teh èasih primanjkuje.
Drugi dogodek, otroški ŽIV-ŽAV na 
igrišèu, je bil v juniju. Za simbolièno ceno so 
se otroci naigrali na napihljivih igralih. 
Poskrbeli smo tudi za dodatna 
preseneèenja kot so baloni, sladkorna pena 
ipd., skratka – naklonjeno nam je bilo tudi 
vreme in prièarali smo vam že nekoliko 
dopustniške obèutke. Možnosti za igro na 
obstojeèem otroškem igrišèu bodo tudi v 
prihodnje neomejene, saj ga bomo v 
kratkem obogatili še s peskovnikom za 
najmlajše.
V zadnji èetrtini leta bi radi izpeljali še 
zabavne igre za vse generacije in zminški 
tek za najaktivnejše. Èe nam bog dá v 
zimskem èasu kaj snega, bomo pripravili 
tudi smuèišèe za najmlajše. Pestro 
dogajanje bomo podprli z novo spletno 

mailto:sdutrip@gmail.com


Zadnji pozdrav jeseni. (Foto: Maja Ferle, Sopotnica, oktober 2012.)

Finanèno so nas podprli

J a n e z  K o ž u h
Sv. Florijan nad Šk. Loko 2, 4220 Škofja Loka

031 236 854

Gostilna Pri Kajbitu

Frankuc hlod

www.kajbi.si Hvala!


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

