
S kolesom in kresom v novo evropsko leto 
 
Šmihel pod Nanosom, 30.4.2005 - Športno-turistično društvo in Krajevna skupnost Šmihel pod 
Nanosom sta s pomočjo Turističnega društva Erazem Predjamski, Turističnega društva Landol in 
ŠKTD Tisa Nanos organizirala 4. Šmihelski kolesarski kros, ki mu je sledilo že 6. tradicionalno 
kresovanje z veselico in zanimivim kulturnim programom ob prvi obletnici vstopa Slovenije v 
Evropsko unijo.  
 
Poleg 86 domačih in tujih tekmovalcev se je po Rimski poti pognalo tudi sedem rekreativcev. 
Premagati so morali 16 kilometrov dolgo pot iz Šmihela pod Nanosom skozi gozd do Predjame, 
od koder so imeli krasen pogled na Predjamski grad, po makadamski poti proti Landolu, mimo 
Šmihelskega zmaja do Stran, kjer so se peljali mimo starodavne tise, po ustnem izročilu zasajene 
okrog leta 350, in skozi gozd do cilja na Grad nad Šmihelom.  
Kolesarji so bili zadovoljni  
Prvo uvrščeni v absolutni razvrstitvi, 16-letni Matjaž Budin (s časom 35.59.05) iz Vrtojbe, tekmuje 
za klub Bisport Nova Gorica. Trenira že šest let, dirka za Slovenski pokal pa tudi po Evropi na 
drugih mednarodnih dirkah. »V Šmihel sem prišel na trening. Izredno sem zadovoljen z 
organizacijo, za tako rekreativno prireditev je vrhunska,« je bil zadovoljen po koncu krosa. 
»Proga je fantastična – dobro označena, razgibana in zanimiva.« Drugo mesto si je prikolesaril 
Matjažev klubski kolega Robert Loverčič, tretje pa Robert Blaznik iz MBK Lrni Vrh. Josip Bajc, 
poslanec v državnem zboru, ki je najboljšim podelil pokale, je za Notranjske novice povedal: 
»Vsaka čast Šmihelcem, da vztrajajo pri organizaciji tovrstnih prireditev, saj tega v naših krajih 
manjka. Zbrati tako število kolesarjev na rekreativni ravni ni ravno mačji kašelj. Čestitke.« 
Marsikdo od navijačev je sicer stavil na lanskoletnega zmagovalca Aleša Modica, ki pa je žal 
odstopil zaradi počene gume. Tudi Modic je bil izredno zadovoljen z organizacijo in zaradi 
odstopa ni kazal nobenega razočaranja. Obljubil je, da pride naslednje leto spet. Sicer pa so 
tekmovalci prejeli medalje glede na uvrstitev po starostnih kategorijah.  
Bojan Jurjevčič, predsednik Krajevne skupnosti Šmihel pod Nanosom ugotavlja, da se udeležba 
iz leta v leto veča in meni, da je to nagrada za vse aktivne vaščane. Povedal je, da v Šmihelu, 
vasi tisočerih skrivnosti in lepot, gradijo nov kulturni dom in upa, da ga bodo odprli v decembru. 
Za letošnje poletje pa napoveduje srečanje pevcev pred Evropsko lipo, zasajeno pred letom dni. 
Darja Ostanek, Notranjske novice 
 


