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V spomin na prve partizanske smučarske tekme v okupirani Evropi je v soboto, dne 
26.1.2019 na smučiščih Smučarskega centra Cerkno tudi letos v okviru tekmovanja 
»Partizanske smučine - Cerkno 45« potekalo tekmovanje članov Zveze društev Sever (ZDS) v 
veleslalomu. Pred začetkom tekmovanja je že tradicionalno zadonela državna himna, 
starodobni smučarji pa so nam prikazali tako takratno opremo, kot tudi tehniko smučanja, 
padalec pa je z državno zastavo s skokom iz letala varno pristal na tekmovališču.  

Skupaj je bilo prijavljeno 83 tekmovalk in tekmovalcev kar desetih članic ZDS, tekme pa se je 
udeležilo 70 udeležencev. Gorenjci smo tokrat imelo zavidljivih 10 tekmovalcev, le v 
najstarejši moški kategoriji nismo imeli predstavnika. Tako sta naše barve zastopali dve 
tekmovalki ter 8 tekmovalcev, vsi skupaj pa smo se, vsak po svojih najboljših močeh zapodili 
med vratci že dokaj načete tekmovalne proge do cilja. 

Po borbah med vratci smo se najprej okrepčali v restavraciji, kjer smo analizirali svoje 
vožnje, saj rezultatov še nismo poznali. Na zaključni slovesnosti nas je pozdravil tudi minister 
za obrambo Karl Erjavec, ki je pohvalil tako organizatorja za odlično izpeljano tekmovanje, 
kot tudi čestital slehernemu udeležencu za športni duh.  

Člani našega društva smo se tokrat lahko veselili treh posamičnih medalj, saj je Tjaša 
Mencinger v najmlajši kategoriji žensk zmagala, v moški kategoriji 1973-1964 pa sta na oder 
za zmagovalce stopila kar dva naša člana in sicer je 3. mesto dosegel Aljoša Jazbec, 1. mesto 
pa Borut Mencinger.  

To pa še ni bilo vse, v ekipni razvrstitvi je vodja ekipe v zrak dvignil pokal za osvojeno 
skupno 3. mesto. Seveda smo bili vsi udeleženci iskreno veseli »zaslužene trofeje«, z 
nekoliko grenkim priokusom, saj bi se v primeru udeležbe tekmovalca najstarejše kategorije 
lahko borili za ekipno zmago. 

Polni zmagovalnih vtisov smo se odpeljali nazaj na PU Kranj, kjer smo vrnili obe vozili ter  se 
prijateljsko razšli. Seveda ne za dolgo, saj se že 6. februarja ponovno snidemo na 7. 
državnem prvenstvu ZDS v veleslalomu na Golteh. Vsem članom ekipe še enkrat čestitam za 
dosežen uspeh, hvala vsem za prešerno druženje, vodstvu društva pa gre zahvala za vso 
moralno in logistično podporo. 

 


