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Smučarski center Cerkno je v soboto, 25.1.2020 gostil že 43. Partizanske smučine, tekmovanje
v počastitev in spomin na partizanska smučarska tekmovanja, ki so v Cerknem potekala
januarja 1945 sredi okupirane Evrope.
11 članska ekipa našega društva se je tega dne ob 06.30 zbrala pred PU Kranj, kjer sta nas že
čakali pripravljeni vozili. Dobre volje smo se kljub slabi vremenski napovedi odpeljali proti SC
Cerkno, kjer nas je ob prihodu pričakalo deževno vreme. K sreči so padavine kmalu prenehale,
mi pa smo se opremljeni in »nabrušeni« podali na prizorišče tekmovanja. Seveda smo imeli
dovolj časa, da smo se pred otvoritveno slovesnostjo in pričetkom tekmovanja primerno ogreli
ter si ogledali progi.Na otvoritveni slovesnosti sta tekmovalce in spremljevalce pozdravila in
nagovorila župan Občine Cerkno Gašper Uršič in predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo
Ladislav Lipič. Stare smučarske veščine pa sta nam prikazali demonstracijski skupini
Turističnega društva Novaki in Edmund Čibej.
Prireditelj nam je uredil dve progi, ki sta bili glede na vremenske razmere zelo dobro
pripravljeni. Z vratci smo se spopadli pripadniki Slovenske vojske, borci in člani Zveze združenj
borcev za vrednote NOB, člani Zveze slovenskih častnikov in člani Policijskih veteranskih
društev Sever, ki smo imeli svojo kategorijo. Med 67 sodelujočimi tekmovalkami in tekmovalci
iz 11 društev je zmagala ekipa PVD Sever Celje, drugo mesto je dosegla ekipa PVD Sever
Zasavje, tretji pa smo bili PVD Sever Gorenjska.
Pred podelitvijo je kazalo še bolje. Iz izobešenih rezultatov je bilo razvidno, da je naša ekipa
celo zmagala, kar smo tudi poročali predsedniku, še več , zmagi smo tudi nazdravili. Željno
smo pričakovali razglasitev rezultatov in podelitev priznanj. Med člani našega društva, je v
kategoriji žensk 45 let in mlajše, prvo mesto osvojila Tjaša MENCINGER, v kategoriji moških
nad 66 sta nam bronasto odličje prismučala Janez ŠUŠTERŠIČ, zlato pa Borut MENCINGER v
kategoriji 46-55. Sledila je razglasitev najboljših ekip, ki nas je zelo presenetila. Podelili so
nam pokal za 2. mesto, zmagala pa je ekipa PVD Sever Celje. Bili smo razočarani, saj nas ni
nihče obvestil, da so se zmotili pri seštevku rezultatov (naši ekipi so upoštevali obe ženski
kategoriji). Ob preverjanju in seštevanju točk smo ugotovili, da smo celo tretji, čeprav smo
prejeli pokal za 2. mesto.
Z nekoliko grenkim priokusom smo se odpeljali proti Kranju. Razšli smo se z obljubo, da bomo
naslednjič še boljši. Vodstvu društva izrekamo vse pohvale za izrečene čestitke in logistično
podporo.
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