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Smučarski center Cerkno je v soboto, dne 29. 1. 2022 gostil že »45. Partizanske smučine – Cerkno«, t. j. 
tekmovanje v počastitev in spomin na partizanska smučarska tekmovanja, ki so v Cerknem potekala 20. 
in 21.  januarja 1945 sredi okupirane Evrope.  

Koronavirus (SARS-CoV-2) Covid - 19 in druge zdravstvene težave sta našo ekipo zmanjšala za polovico 
tako, da se je tokrat le petčlanska ekipa našega društva tega dne ob 7.30 uri zbrala pred Mercatorjem 
na Kokrici, od koder smo se nato z dvema avtomobila odpeljali proti smučarskemu centru Cerkno, kjer 
nas je ob prihodu pričakalo čudovito sončno vreme. Seveda smo imeli dovolj časa, da smo se pred 
otvoritveno slovesnostjo in pričetkom tekmovanja primerno ogreli ter si ogledali progi. Pred 
tekmovanjem sta vse zbrane borce in člane Zveze združenj borcev za vrednote NOB, Zveze veteranov 
vojne za Slovenijo, Zveze policijskih veteranskih društev Sever ter člane Zveze slovenskih častnikov 
nagovorila župan občine Cerkno Gašper Uršič in predsednik Organizacijskega odbora 45. Partizanske 
smučine - Cerkno 2022« Miha Butara.  

V kategoriji veteranov Združenja Sever je od 71 prijavljenih nastopilo le 55 tekmovalk in tekmovalcev iz 
osmih članic Združenja Sever. Zmagala je ekipa PVD Sever Maribor pred PVD Sever za Pomurje in PVD 
Sever Ljubljana, naša ekipa pa je z le petimi udeleženci zasedla  5. mesto.  V kategoriji moški  od 47 do 
56 let je blestel naš Aljoša Jazbec, ki je suvereno zmagal. 

Po okrepčilu in podelitvi priznanj smo se odpeljali nazaj v Kranj, na poti domov pa smo se ustavili še v 
enem od gostinskih lokalov, kjer nas je naš najbolj uspešni tekmovalec povabil na pijačo. Seveda smo se 
z veseljem odzvali povabilu ter nazdravili na zmago. Sklenili smo, da drugo leto spet pridemo. 

Spletni viri: 

https://www.zdruzenje-sever.si/assets/cerkno-severvsl2022rezultati.pdf 

https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/zdruzenje-sever/na-sc-cekrno-so-potekala-smucarska-
tekmovanja-45-partizanske-smucine.html 
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