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SLOVENSKI ČASTNIKI IN VETERANI VOJNE ZA SLOVENIJO TEKMOVALI NA 
GOLTEH 
 
24. državnega prvenstva slovenskih častnikov v smučanju in streljanju se je udeležilo 
22 ekip iz SV in ZSČ, 15. državnega prvenstva Zveze veteranov vojne za Slovenijo 
pa 14 ekip, skupaj 108 tekmovalcev, ki so se s spremljevalci in častnimi gosti kljub 
slabemu vremenu udeležili tradicionalnega tekmovanja, katerega namen pa je tudi 
tovariško druženje in izmenjava izkušenj iz stroke, vojnega časa pa tudi doživljanja in 
preživljanja življenjskih preizkušenj. 
 
Tradicionalno dobro sodelovanje obeh organizacij OZSČ in OZVVS Velenje, se je 
tudi tokrat pokazalo za silo, ki je kljub preobilici snega in slabemu vremenu, prireditev 
izpeljala brezhibno, v zadovoljstvo in dobro počutje vseh sodelujočih. Levji delež 
logističnih in operativnih nalog je izpeljala ekipa 20. PEHP SV iz Celja. Pripadnica in 
pripadniki polka so poskrbeli, da je tekmovanje v streljanju potekalo hitro, natančno v 
zadovoljstvo vseh tekmovalcev. 
 
REZULTATI  24. DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZSČ: 
 

1. mesto in prehodni pokal ZSČ: ekipa 15. PVL SV (Ogrinc Aleš, Podlipnik 
Marko, Bric Aleš) 
 

2. mesto: ekipa Centa vojaški šol SV (Majcen Boris, Kostanjevec Matej, 
Cimerman Andrej) 
 

3. mesto: ekipa Poveljstva log. Brigade SV (Kobentar Katja, Zupan Aleksander, 
Ropret Aleš) 
 

Najboljša ženska ekipa: VZE SV (Koren Petra, Grabner Tanja, Notersberg 
Helena) 

 
Najstarejša ekipa: Združenje vojaških gornikov (Primožič Anton, Zupan Mihael, 
Ahačič Dušan) 
 
Ekipe so prejele pokale, člani pa medalje ZSČ. 
 
 
 
REZULTATI 15. DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZVVS: 
 

1. mesto in prehodni pokal ZVVS 
- ekipa PVD Sever za celjsko območje (Darko Repenšek, Bezjak Vili, Kodrun 

Peter) 
 
2. mesto 
- ekipa OZVVS Zasavje I. (Špilar Oto, Hacin Mitja, Jamšek Marjan) 
 



   

3. mesto 
- OZVVS Zasavje II. (Senčar Dušan, Hacin Matjaž, Bezgovšek Bojan) 

  
Visoki predstavniki Slovenske vojske in osrednji gost, predstavnik GŠSV, brigadir 
Klemen Medja, ter predstavniki lokalnih skupnosti so ob zaključku tekmovanja vsem 
sodelujočim in organizatorjem čestitali za uspešno na visokem nivoju izpeljano 
prireditev. 
 
___________________________________________________________________ 
E mail:velenje.castniki@gmail.com                                                GSM: 041-647-189 


