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• Pa jih imamo – nove prostore knjižnice!
• Ustanovljen nov zavod za turizem in kulturo  
• 500 pomladi leskovške cerkve 
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OZSČ Škofja Loka tako sodi v krovno Zv
ezo slovenskih častnikov, ki je bila ustanovljena 
leta 1993. Združenje v Škofji Loki, ki vključuje 
tudi člane iz Železnikov, Žiri in Gorenje vasi 
 Poljan, danes šteje 88 članov z Dušanom Nar
donijem na čelu. Kot upokojeni major slovenske 
vojske je pred dvema letoma prevzel združenje 

Območno združenje slovenskih častnikov (OZSČ) Škofja Loka

Krepijo in budijo narodno zavest
V času splošne globalizacije in odmevnih svetovnih problemov se včasih zdi, da so 
Slovenska vojska in z njo povezana društva ter ne nazadnje tudi pripadnost sloven-
skemu narodu izgubili na teži pomembnosti svojega glasu. Pa vendar na naših tleh 
obstaja nekaj domoljubnih zvez in združenj, tako iz obdobja osamosvojitve Slovenije 
kot pretekle zgodovine, ki se uspešno in aktivno vključujejo v družbeno življenje in 
krepijo spomine, budijo narodno zavest, z željo: obstati in ostati Slovenec.

in izkušeno vodi društvo ter koordinira njegovo 
delovanje. Pred njim je združenje uspešno vodil 
major Štefan Kalamar, ki je za svoje nesebično 
delo na dan državnosti 25. junija letos prejel 
tudi častni znak Zveze slovenskih častnikov. 
Z gotovostjo lahko trdimo, da združenje, kat
erega člani so aktivni, upokojeni ali v rezervni 
sestavi  častniki, podčastniki, in po novem 
statutu letošnjega leta tudi vojaki ter vsi, ki 
imajo in želijo vojaška strokovna znanja, s 
svojim delovanjem predstavljajo pomemben 
delček pri informiranju in izobraževanju o 
vprašanjih obrambnega sistema in nacionalne 
varnosti. Negovanje in ohranjanje vojaških 
veščin v času, ko ni več služenja vojaškega 
roka, ko se neprestano srečujemo z grožnjami 
terorizma, je pomembno poslanstvo združenja. 
Z namenom, da je združenje dobro obveščeno 
in aktualizirano, se redno udeležuje razprav in 
predstavitev s področja obrambe in varnosti 
Slovenske vojske. 

Na fotografiji z leve: praporščak Marjan Lotrič 
in predsednik Dušan Nardoni

Gradijo na mladih 
Združenje organizira strokovne in interesne 

dejavnosti s področja nacionalne varnosti in 
izobraževanja mladih. Tako so že v teku pogovori 
s srednjimi šolami o izvedbi programa za dijake 
in dijakinje, kjer s profesionalnim inštruktorjem 
spoznavajo veščine in tehnike preživetja v 
naravi, se spopadajo z različnimi neobičajnimi 
situacijami, se naučijo osnovnega rokovanja z 
orožjem in pa z ekipnim delom pridobijo občutek 
za sočloveka. S programom tudi spodbujamo 
praktično delo in samostojnost v situacijah, ki se 
nam redko (ali nikoli) dogodijo v življenju, so pa 
lahko v ključnih trenutkih še kako pomemben člen 
pri samozaščiti in varnosti posameznika. V pro
gramu ne zanemarimo niti pomena ohranjanja in 
varovanja slovenske naravne dediščine ter okolja, 
da ju skupaj ohranimo za prihodnje rodove.

Poleg drugih dejavnosti se združenje s svojimi 
člani udeležuje domoljubnih priredi tev, ki krepijo 
zavest naroda. Kot tako je bilo združenje tudi v 
lokal nem okolju prepoznano; občini Škofja Loka in 
Železniki sta pomagali pri obnovitvi prapora, ki se 
redno pojavlja na slovesnih dogodkih po Sloveniji. 
Z nesebičnim prostovoljnim delom člani vsekakor 
ohranjajo vrednote, ki se v mirnodobnem obdobju 
zdijo obrobne in nepomembne, saj se zavedajo svo
jega slogana, da je mir samo čas med dvema voj
nama.                                                   Valerij V.

Košarkarski klub Gorenja vas je namreč že 
tretje leto zapored poskrbel za druženje ob koncu 
šolskega leta in združil domače in okoliške ekipe 
pod skupnim imenom Košarkarski festival 2017. 
Turnirji, na katerem je sodelovalo 17 ekip v kat
egorijah od U8 do U17, so se letos odvijali na 
zunanjih igriščih ter v telovadnici OŠ Poljane. 

Dogodek, ki ni tekmovalnega značaja, je 
namenjen predvsem zabavi ter sproščenemu 
druženju otrok, njihovih staršev ter vseh lju
biteljev košarke. Ob robu tekem je potekal tudi 
piknik, za dodatno dobro voljo ob samem igrišču 
pa so poskrbele mnoge zabavne aktivnosti, kot 
so vlečenje vrvi, tekma z vodnimi balončki, 
štafetne igre, metanje na koš na višini okoli šest 
metrov ... Seveda ni šlo niti brez skupinskega 
fotografiranja, po njem pa je sledila še podelitev 

Zaključek sezone košarkarske mladine

Pred počitnicami pravi košarkarski festival 
Jutranji oblaki so se tekom sobotnega dopoldneva 17. junija umaknili vročemu 
soncu, ki je dodobra segrelo ozračje in košarkarsko prizorišče v Poljanah, kjer se je 
na sklepnem druženju sezone potilo okoli 200 nadebudnih mladih košarkarjev.

priznanj Košarkarske zveze Slovenije za igralce 
in igralke, ki so nastopili v letošnjem državnem 
prvenstvu v kategorijah U9, U11 in U13. 

Zasluga za odlično izvedbo še enega v nizu 
dogodkov, ki jih prireja KK Gorenja vas, gre zag
otovo vsem organizatorjem ter prostovoljcem, 
ki so pomagali pri postavitvi prizorišča, izvedbi 
dogodka in pospravljanju. Da košarka v naših 
krajih že več let združuje mlade in mlade po srcu, 
pa skrbi predvsem gonilna sila košarkarskega 
podmladka v Gorenji vasi in Poljanah, trener 
Jaka Trček. Zadovoljen tako z letošnjo izvedbo 
Košarkarskega festivala kot celotne sezone nam 
je zaupal, da v prihodnosti stremi k temu, da bi na 
zaključni festival privabili še več ekip, poleg tega 
pa si želi tudi udeležbe na mednarodni ravni.

Mojca Oblak

Maraton Franja 2017
Znaten del odmevnega kolesarskega 

maratona poteka po ozemlju gorenjevaške 
občine. V Gorenji vasi na krožišču se združita 
veliki in mali krog. Na daljši verziji maratona je 
ravno tukaj okroglih 100 kilometrov od starta, 
najnapornejši del poti s strmimi vzponi, med 
katerimi je najzahtevnejši na Kladje, pa je že 
za tekmovalci. V neposredni bližini krožišča 
pri servisu Ferlan so tudi letos organizatorji 
pripravili eno izmed osmih okrepčevalnih postaj 
celotne Franje, kjer so se tekmovalci lahko 
odžejali, nekaj prigriznili in imeli možnost upo-
rabe stranišča. Pri delitvi napitkov in hrane so 
sodelovali prostovoljci iz KŠPD v sodelovanju 
s fitnesom AS FIT ter člani TD Gorenja vas, ki 
so poskrbeli tudi za pražen krompir. Dogodek 
je podprla tudi občina.

Jure Ferlan

Številni prijatelji košarke združeni na Košarkarskem festivalu 2017
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