
Partizanske smučine vabijo 

 
Tradicionalna prireditev, tokrat že 37. spominske smučarske tekme Partizanske 
smučine - Cerkno 45, bomo izvedli na smučiščih Smučarskega centra Cerkno, v 

soboto, dne 8. marca 2014, po naslednjem programu: 
 
od 9.00   Zbiranje udeležencev 
9.30   Otvoritev tekmovanja na vrhu proge Lom 4 
9.40   Nastop demonstracijske skupine Edmunda Čibeja in TD Novaki    
9.50   Odhod tekmovalcev na start 
10.00   Veleslalom – člani ZZB za vrednote NOB Slovenije - Lom 4 
10.00   Prvenstvo pripadnikov Slovenske vojske v veleslalomu - Lom 3 
10.30   Istočasno prvenstvo ZSČ za Severno Primorsko in tekma veteranov 
Sever 
11.00   10.odprto prvenstvo ZVVS - veteranov vojne za Slovenijo - Lom 3 in 4 
11.00   Mednarodno tekmovanje IFMS- svetovne federacije vojaških gornikov - 
Lom 3 
11.30   Tek - borke, borci   Lom 
13.30   Zbor pred Hotelom Cerkno,  kosilo 
14.30   Zaključna slovesnost in razglasitev rezultatov 
 
Za člane ZZB za vrednote NOB – borce, je predvideno tekmovanje v VSL  in 
teku na simbolični ravni v enotni kategoriji (letnik 1930 in starejši). Za člane 
ZZB za vrednote NOB Slovenije so kategorije po panogah razvidne iz 
priloženega prijavnega obrazca. 
 
V kategoriji veteranov v VSL tekmujejo člani ZVVS, Društva Sever in Zveze 
slovenskih častnikov.  
 
Tekmovalci Slovenske vojske v VSL izvedejo dva teka. V drugem teku 
tekmujejo v obratnem vrstnem redu, glede na dosežene rezultate. Na tej progi 
tekmujejo tudi člani IFMS po pravilih, ki jih določi Združenje vojaških gornikov 
Slovenije. 
 
Smučarsko tekmovanje v veleslalomu za učence osnovnih šol iz Cerknega, Idrije, 
Spodnje Idrije in Železnikov po potekalo v četrtek, 6. marca 2014. 
 
Vsi tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost. 
 
V okviru tekmovanja bo opravljena demonstracija smučarskih veščin na izvirnih 
smučeh iz časov pojava prvih smuči v Sloveniji, v organizaciji Društva za 
ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine Gora, demonstratorske 
skupine Edvarda Čibeja in TD Novaki.  



 
Prijave sprejemamo do torka 6. marca 2014  na obrazcu, ki je na voljo v 
Hotelu Cerkno, skupaj s podatki o stroških vozovnice in prehrane. V prijavi 
navedite priimek in ime, letnico rojstva, točen naslov prijavljenega 
tekmovalke/ca in kategorijo tekmovanja (tek ali veleslalom). 
V primeru  manjšega števila prijav, se lahko spremeni (prilagodi) program 
tekmovalnega dela prireditve. O morebitnih spremembah boste pisno obveščeni. 
 
Naš naslov: Partizanske smučine – Cerkno 45, Hotel Cerkno d.o.o., Sedejev 

trg 8, 5282 Cerkno. Informacije Hotel Cerkno - tel.: 05/374-34-00; 

fax.:05/374/34/33. 

 
Morebitna odpoved ali prestavitev tekmovanja zaradi pomanjkanja snega bo 
napovedana na 1. programu Radia Slovenija, na Valu 202 in Radiu Cerkno, 
najkasneje v petek pred napovedano prireditvijo. 
 
 
Organizacijski odbor                                                                                                              
Miha Butara, predsednik 
 
 


