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V soboto 7. oktobra smo se zbrali veterani našega društva na vojaškem strelišču na Veleniku 

pri Slovenski Bistrici na tradicionalnem društvenem tekmovanju v streljanju s pištolo.  

Letošnje tekmovanje je bilo uvod v praznovanje 20. obletnice našega veteranskega društva. 

Na naših veteranskih tekmovanjih velja tisto načelo,  da sodelujejo tudi tisti veterani,  kateri 

niso tekmovalci v streljanju in niso vešči strelskih veščin. V bistvu smo bolj preverili ali še 

obvladamo strelske veščine.   Po rezultatih sodeč se je pokazalo, da še znamo zadeti tarčo, 

nekateri prav dobro.  

Tekmovali smo posamično in ekipno.  Tekmovalo je 13 ekip društva in 1 ekipa OZVS 

Slovenska Bistrica. Ekipo so tvorili trije strelci. Kot že doslej je bila organizacija tekmovanja  

zaupana odboru Slovenska Bistrica. Po pozdravnem nagovoru predsednika društva Darka 

Šorlija je tekmovalce nagovoril še vodja tekmovanja Alojz Gostenčnik, kateri jim je obrazložil 

potek tekmovanja in varnostna pravila na strelišču in sami strelski liniji. Poskrbljeno je bilo za 

varnost na strelišču, orožje, seveda pa niso manjkali tudi inštruktorji streljanja.  Ti  so nas 

opomnili na pravilnost rokovanja z orožjem na strelišču in sodelovali pri sami izvedbi 

tekmovanja na strelski liniji. Sama tekma je zato potekala brez zapletov. 

Vzdušje tekmovalcev po nastopu na strelišču je bilo vedno bolj napeto.  Slabi rezultati so bili 

pri tekmovalcih povod za modrovanja in razprave, zakaj so takšni. Vsem je bilo skupno le to,  

da bodo drugo leto boljši.  Večina se je držala načela sodelovanja in se veselila druženja s 

svojimi nekdanjimi sodelavci ali soborci v zadnji vojni in obujala spomine na prijetna 

doživetja. To pa je bi tudi glavni cilj organiziranja tekmovanja. Po sami tekmi smo ob 

dobrotah iz roštilja nazdravili zmagovalcem, se prijetno družili in obujali spomine na pretekle 

čase ter si obljubili, da se drugo leto spet vidimo na strelski tekmi. 

V ekipni razvrstitvi je zmagala ekipa odbora Slovenska Bistrica ( Knez, Ferk, Gostenčnik) z 261 

krogi, druga je bila ekipa odbora Maribor I (Pahič, Baklan, Kapun), tretji so bili rezervni 

policisti iz odbora Slovenska Bistrica (Stopar, Martini, Furman). 

Posamezno so bili rezultati naslednji:  prvo mesto je zasedel Krajnčič Danilo s 93 krogi, drugi 

je bil Pahič Fredi, tretji pa Knez Miro. 

V kategoriji veteranov nad 60 let je zmagal Bezjak Stanko s 85 krogi, drugi je bil Gostenčnik 

Alojz, tretji pa Žalar Slavko. 
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