
Rekordna udeležba v Dolskem 
 

26. december je dan, ko je v Dolskem tekaški praznik. Po božično zatišje na športnem 

področju ter lepo vreme, je povod za mnoge rekreativne tekače, da se udeležijo teka, ki ga 

pripravijo člani ŠD Partizan Dolsko. Mnogi tekmovalci to izkoristijo za razbijanje 

monotonosti treninga, pred začetkom prvih resnejših tekem, tako da pridejo v Dolsko tudi 

nekateri vrhunski tekmovalci. 

 

Na jasen, toda mrzel decembrski dan, se je v Dolsko pripeljalo rekordnih 161 tekačev. Prišli 

so iz vseh koncev  Slovenije. Seveda je k taki udeležbi pripomoglo lepo vreme ter obveščanje 

preko medijev, kjer so izstopali predvsem v Dnevniku, za katerega poroča, danes že znan 

športni novinar Metod Močnik iz Vira pri Domžalah. Ne gre prezreti tudi vabila v reviji Polet, 

ki skrbi za rekreativne tekače. Izkazalo se je, da so se teka v največjem številu udeležili člani 

ekipe Tekaški forum, ki so na internetu odprli celo forum o teku v Dolskem. Največ zaslug za 

to gre pripisati tekaškemu navdušencu Dušanu Kotar, ki ima sorodnike v Vinjah. 

 

Z udeležbo so presenetili nekateri naši občani, ki so se teka udeležili prvič:Barbara Velkavrh z 

Zaboršta, Rok Šuštar z Dolskega, Tadeja Kušar z Vidma, Pavle Povirk (za drugo leto je 

obljubil, da preteče celo progo) ter Brane Vodnik, oba z Zagorice. Skupaj je teklo kar 15 naših 

občanov. 

 

Mrzlo vreme je bilo razlog, da atleti niso postavili rekordnih časov. Letošnji pečat so v 

Dolskem pustili reprezentanti v gorskem teku. Zmaga je odšla v roke Boštjanu Horvatu z 

Begunj, prvi stopnički pa je vsako leto bližje tudi mladinski svetovni prvak v gorskem teku 

Mitja Kosovelj, letos na drugem mestu. »Prve kilometre je šlo res počasi, do Petelinj sem jih 

še držal, potem pa so pospešili in sanj o dobri uvrstitvi je bilo konec« je priznal letošnji 

osmoljenec Jernej Rebolj, ki je preživljal virozo, sicer drugi domačin za Markom Bokaličem, 

ki je preudarno čakal na napako domačih favoritov. Letos se jima je pridružil še mladi Rok 

Šuštar, ki z vsakim tekom napreduje. S časom malo nad eno uro, se je približal boljšim 

rekreativnim tekačem. Takoj, ko bo rešil težave s »krivljenjem«, bo šlo hitreje, meni njegov 

mentor Marko Bokalič. 

 

Po letu premora se je teka udeležil tudi Robert Kokalj – Koko, sicer vsakoletni udeleženec. 

»Zaradi poškodbo noge, ne morem več preteči toliko kilometrov, toda na teku bom zraven 

dokler bom zmogel!» je hitel pripovedovati v cilju, ves navdušen po uspeli organizaciji teka, 

pri kateri je sodelovalo 20 članov društva. 

 

Med dekleti, ki so poskrbela za pravo malo revolucijo v tekih – udeležilo se jih je kar 22 %, 

kar je visok delež udeležbe, glede na ostale prireditve. Zmagala je 15 letna gorska tekačica 

Mateja Kosovelj, tudi ona z medaljo s svetovnega mladinskega prvenstva z Aljaske. Drugo 

mesto je osvojila njena vrstnica Lucija Krkoč, obe pa prihajata s Primorske. Med našimi 

občankami, se je letos najbolje odrezala debitanka Tadeja Kušar, ki se je vrnila k tekaškim 

navdušencem. 

 

Kar se udeležbe tiče, je tek postal eden večjih v Sloveniji, podobno udeležbo ima kot npr. tek 

na Šmarno goro, če odštejemo mladinske kategorije. Tekmovalci so zadovoljni tudi z 

nagradami, ki jih prispevajo sponzorji teka, ter vzdušjem v štartno-ciljnem prostoru pred 

Kulturnim domom v Dolskem, na kar je letos vplival tudi zračni balon, ki je označeval ciljno 

črto. Gorazd Brodnik, kot vsako leto je spremljal vodilne z avtomobilom, pravi: »Tek je 

prerasel vaške okvire, bolje bo potrebno poskrbeti za varnost tekmovalcev, nekateri vozniki 

so zelo neuvidevni do tekmovalcev na progi!«  

 

… 


