
6. PRVENSTVO VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO V VELESLALOMU 

Prehodni pokal osvojila ekipa Mežiške  doline 

Smučarski center Cerkno je ponovno gostil slovenske veterane različnih  
generacij, ki so se zbrali na tradicionalni spominski prireditvi "Partizanske 
smučine Cerkno 45", ki poteka v spomin na prve organizirane partizanske 
smučarske tekme, ki so se odvijale na osvobojenem ozemlju Cerkljanske sredi 
tedaj okupirane Evrope. V sklopu te prireditve je potekalo že 6. prvenstvo 
veteranov vojne za Slovenijo v veleslalomu.  
 
Smučarske tekme, na katerih  so v različnih kategorijah sodelovali člani borčevske 
organizacije, pripadniki Slovenske vojske, člani Zveze veteranov vojne za Slovenijo, 
Zveze slovenskih častnikov in pripadniki Policijskega veteranskega združenja Sever, so 
imele tudi letos  mednarodni značaj. Na njih so sodelovali tudi pripadniki IFMS - svetovne 
federacije vojakov gornikov iz ZDA, Italije in Slovenije.  
 
Organizatorja že 6. prvenstva veteranov vojne za Slovenijo, OZ VVS Idrija Cerkno in 
organizacijski odbor Partizanskih smučin, sta udeležencem tudi letos pripravila pester 
program. Otvoritvena slovesnost se je v jutranji megli začela z intoniranjem državne 
himne in dvigom slovenske zastave ter nadaljevala s  pozdravnimi besedami župana 
Občine Cerkno Jurija Kavčiča in Iva Miklavčiča, predstavnika odbora 31. divizije. 
Tekmovanje pa so s prikazom smučanja po starem odprli smučarji demonstracijske 
skupine "Edmund Čibej" iz Predmeje  in članov Turističnega društva Novaki.  
 
Novozapadli sneg, ki je prekril večji del Slovenije je sicer nekoliko razredčil število 
prijavljenih tekmovalk in tekmovalcev, vendar se je po tekmovalnih veleslalomskih 
progah hrabro spustilo kar 158 tekmovalk in tekmovalcev iz 24 območnih združenj  
Veteranov vojne za Slovenijo 20 tekmovalk in tekmovalcev iz 6 Policijskih veteranskih 
združenj Sever ter 17 tekmovalcev iz 4 območnih združenj Zveze častnikov Slovenije.   
 
V ekipno  konkurenco  6. veteranskega prvenstva se je uvrstilo pet ekip, ki so dosegle 
vsaj po dva regularna rezultata v vseh treh moških kategorijah. Najboljša je bila ekipa 
Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo  Mežiška dolina, ki je za eno leto 
osvojila tudi prehodni pokal veteranskega prvenstva v veleslalomu. Druga je bila ekipa 
Območnega združenja Ruše, tretja pa ekipa Območnega združenja Spodnja Savinska 
dolina. Naslednja mesta po sta osvojili ekipi Območnih združenj Grosuplje in Kanal. 
 
V posamični konkurenci veteranskega prvenstva, pa so tekmovalke in tekmovalci  
tekmovali v več kategorijah.  Četudi je bilo pomembneje sodelovati kot zmagati, 
predstavljamo najboljše v posameznih kategorijah.  
 
V ženski kategoriji je bila najboljša Barbara Kraševec iz Območnega združenja Mežiška 
dolina, druga je bila Milena Kržišnik iz Območnega združenja Idrija Cerkno, tretja pa Mira 
Gorenšek iz Območnega združenja Mežiška Dolina.  
 
V kategoriji veteranov rojenih v letu 1951 in manj  je bil najboljši Mirko Perger iz 
Območnega združenja Mežiška dolina, drugi je bil Miro Stare iz Območnega združenja 
Zgornja Gorenjska, tretji pa Janez Miklavčič  iz Območnega združenja Kranj. 
 
V kategoriji veteranov rojenih v obdobju 1952 – 1961 je  zmagal Franci Stros iz 
Območnega združenja  Zgornja Gorenjska, drugi je bil Rajmund Brus iz Območnega 
združenja Ajdovščina in Vipava, tretji pa Srečko Pernak iz Območnega združenja Mežiška 
dolina.  
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V kategoriji veteranov rojenih  v letu 1962 in mlajši pa so bili tekmovalci iz 
Območnega združenja Idrija-Cerkno nepremagljivi. Najboljši je bil Samo Borovinšek, 
drugi je bil  Boštjan Brus, tretji pa Borut Mikuž. 
 
Po končanem tekmovalnem delu se je druženje udeleženk in udeležencev nadaljevalo ob 
v Hotelu Cerkno. Uvodoma je nastopil Pihalni orkester Eta Cerkno. Zbrane so nagovorili 
predsednik organizacijskega odbora Partizanskih smučin Miha Butara, predsednik 
borčevske organizacije Janez Stanovnik in ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič, ki je 
bila tudi slavnostna govornica. Kulturni del prireditve pa so s petjem in recitacijami 
obogatili učenci in učenke Osnovne šole Cerkno. Na koncu pa je ostalo še najslajše, ko je 
predsednica OZ VVS Idrija Cerkno  Milena Kržišnik najboljšim podelila medalje in pokale, 
zmagovalni ekipi Mežiške doline pa tudi prehodni pokal veteranskega prvenstva. 
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