
 
 

NA GOLTEH USPEŠNO IZPELJALI 7. DRŽAVNO PRVENSTVO  ZVEZE VETERANOV 
VOJNE ZA SLOVENIJO (ZVVS)  IN 16. DRŽAVNO PRVENSTVO ČASTNIKOV SV  IN 
ZVEZE SLOVENSKIH ČASTNIKOV V SMUČANJU IN STRELJANJU  "GOLTE 2010" 
 
V soboto, 6. februarja se je v Zimsko-letnem turističnem centru  Golte nad Mozirjem 
zbralo stopedeset  (150) tekmovalcev,  spremljevalcev, gostov in vodstvo obeh 
organizacij, na 7. državno prvenstvo Zveze veteranov vojne za Slovenijo ter 16. 
državno prvenstvo slovenskih častnikov in podčastnikov v smučanju in 
streljanju z malokalibrsko puško. Pri tem so se jim pridružili kot tekmovalci člani 
Zveze policijskih veteranskih združenj Sever ter pripadniki Slovenske vojske. Ob 
začetku tekmovanja je vodstvo organizatorjev, območnega združenja veteranov vojne za 
Slovenijo iz Velenje in območnega združenja SČ Velenje  ter  enote 20. motoriziranega 
bataljona Slovenske vojske iz Celja, pregledalo vse potrebne ukrepe in postopke v zvezi z 
varnostjo in odvijanjem tekem, ob tem pa so spregovorili tudi vsi predstavniki teh 
organizacij. Med njimi tudi direktor ZL turističnega centra Golte Ernest Kovač, ki je 
udeležencem zaželel prijetno in varno bivanje na Golteh. 
 
V slabih vremenskih razmerah se je celotno tekmovanje odvijalo brez nezgod in ob veliki 
tekmovalni vnemi. Na smučarski progi Beli zajec (dolžine 1300 m ter z višinsko razliko 
205 m) so tekmovalci opravili hitrostno preizkušnjo v smuku, na cilju v dolini Morava pa 
še streljanje z MK puško v tarče na razdalji 50 metrov. Ob sodelovanju tekmovalcev 
Slovenske vojske, 20. motoriziranega bataljona SV Celje (z njihove strani tudi s tehnično 
podporo) ter ekipe PVD Sever za celjsko območje, so s tem preizkusili kondicijo ter 
strelske veščine, ob zaključku pa je bilo prijetno druženje in razdelitev priznanj in 
pokalov za osvojene uvrstitve.  
 
Po tekmovanju so zbranim spregovorili Janez Pajer, predsednik Zveze  veteranov vojne 
za Slovenijo,  polkovnik Miha Butara,  predsednik Zveze slovenskih častnikov, ter major 
Boštjan Baš, poveljnik 20. motoriziranega bataljona SV (Celje). Poudarili so pomen 
srečanja, krepitev kondicije in taktične usposobljenosti ter druženja pripadnikov vseh 
treh obrambnih struktur in vsem tekmovalcev ter zmagovalcem čestitali ob uspehu.  
REZULTATI 7. DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZVVS "GOLTE 2010". 
 
V  razvrstitvi ekip Zveze veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS) in Zveze policijskih 
veteranskih društev Sever (SEVER) so dosegli najboljše uvrstitve med šestindvajsetimi 
(26)  ekipami, 1. mesto  in prehodni pokal ZVVS  Območno združenje veteranov 
vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska, 2. mesto PVD Sever za celjsko območje, 3. 
mesto pa Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slovenske Konjice. 
Med veterani vojne za Slovenijo so bili najuspešnejši (do 40 let) Roman Gorenšek, 
OZVVS Mežiška dolina 1, (nad 41 do 55 let) Darko Repenšek, PVD Sever za celjsko 
območje ter (nad 56 let) Jože Ogrinc, PVD Sever Zasavje. 


