
11. NOVOLETNI TEK ''Dolsko 2000'' 
 

 

V oblačnem in ne prehladnem zimskem dnevu, idealnem za tek, je članom ŠD Partizan Dolsko uspelo izvesti 

tekmovanje v cestnem teku. Na tradicionalni krožni progi na Kleče, Podgoro in okoli Vinj se je pomerilo 

rekordnih 109 tekačev in tekačic. Na novo premerjeni in označeni progi je zmagal Stojan Melinc iz Kobarida 

pred Grosupeljčanom Tonijem Vencljem, tretje mesto pa si je priboril Zdravko Volkar iz Tuhinjske doline. Med 

ženskami je bila najuspešnejša Simona Žabjek iz Kašlja, za njo sta se uvrstili Mateja Šuštaršič in Darja Kokalj. 

Letos se je teka udeležilo manj vrhunskih tekačev, zato pa se je povečalo število rekreativcev, kar je prav 

gotovo posledica številnih vabil, ki so jih udeleženci prejeli na dom ali na predhodnih tekmah. Zahvala gre tudi 

vsem pokroviteljem, ki so omogočili, da so tekmovalci v vseh sedmih kategorijah prejeli praktične nagrade vse 

do devetega mesta, kar kaže na to, da se je tek »prijel« in da lahko tudi v naslednjih letih pričakujemo množično 

udeležbo in podporo pokroviteljev. 

Letos je bilo organizirano tudi občinsko prvenstvo vaških ekip Občine Dol pri Ljubljani. Kljub široko 

zastavljeni akciji ni bilo večjega odziva med domačini, deloma zaradi zimskih obolenj, deloma zaradi bližajočih 

se praznikov, predvsem pa zaradi mišljenja, da je preizkušnja zanje prezahtevna. Kljub temu je tekmovanje 

doseglo svoj namen, saj toliko občanov še ni sodelovalo na prireditvi.  

Premočno je zmagalo Dolsko, saj si je priborilo dve prvi mesti, tretje pa sta zasedla zakonca Jagodic iz 

Podgore, ki sta lep zgled ostalim športno aktivnim parom. 

Med posamezniki v občinski konkurenci se je tudi letos najbolje odrezal Marko Bokalič pred kolesarskim 

tovarišem Henrikom Ropotarjem iz Senožet in vse boljšim nogometašem Tinetom Zupančičem. Izkazal pa se je 

tudi Primož Zupančič, ki mu je letos uspelo premagati svojega večnega tekmeca, vsakoletnega udeleženca te 

prireditve, Roberta Kokalja. 

''Partizani'' obveščajo, da s petkovimi srečanji s startom pred ''Vego'' nadaljujejo, zato vse zainteresirane vabijo, 

da se skupnih tekov udeležijo. 

 

 

Uvrstitve domačinov: 
Kat

. 

Abs. Ime: Priimek: Kraj: Letni

k: 

Kategorija: Čas: 

1 9 MARKO BOKALIČ Dolsko 1960 V1 55:06 

2 16 HENRIK ROPOTAR Senožeti 1960 V1 57:05 

3 53 TINE ZUPANČIČ Dolsko 1983 M1 64:42 

4 67 NEJC ZUPANČIČ Dolsko 1986 M1 67:10 

5 85 PRIMOŽ ZUPANČIČ Dolsko 1954 V1 70:28 

6 92 ROBERT KOKALJ Vinje 1959 V1 73:40 

7 106 VINKO JAGODIC Podgora 1940 V3 86:26 

        

1 17 TONČK

A 

JAGODIC Podgora 1943 Ž2 77:10 

 

 

Občinsko prvenstvo vaških ekip:        
 Mesto Kraj skupen čas 

 1 Dolsko 1 119:48 

 2 Dolsko 2 137:38  

 3 Podgora 163:36 

 

Jernej Rebolj 


