
Organizatorji iz Dolskega navdušili rekordno število 
tekačev 
 
Da bo tradicionalni 17. Novoletni tek – Dolsko 2006 uspel, je bilo čutiti že pred samo 
prireditvijo. Lepo vreme, ki je šlo na roke organizatorju, mikavne nagrade za najboljše 
tekače in veliko prijavljenih preko spleta, so bili garant, da bo udeležba rekordna. 
 
V Dolskem se je 26.12.2006 zbralo kar 295 ljubiteljev rekreativnega teka, ki so se pomerili v 
sedmih tekmovalnih kategorijah, nekateri pa so prišli na tek preprosto uživat in za te smo 
organizatorji - člani Športnega društva Partizan Dolsko - pripravili 2 netekmovalni kategoriji. 
 
Na dan prireditve je bilo potrebno urediti štartno-ciljni prostor: zapreti parkirišče pred 
Kulturnim domom, postaviti balon, pripraviti vse potrebno za prijave. Kmalu so prišli tudi 
gasilci iz PGD Dolsko in postavili šotor za prehrano udeležencev prireditve. 
 
Bližal se je čas štarta, zato je bilo potrebno dati še zadnja navodila redarjem, spremljevalnim 
vozilom ter štarterjem oz. časomerilcem. Vane Škafar, kateremu je letos na pomoč priskočil 
naš bivši član Gregor Mihelčič iz Jevnice, je bil pred štartom zaradi tolikšne udeležbe močno 
zaskrbljen. Z ročnim merjenjem časa je regularno merjenje na meji sprejemljivega, je menil in 
zmajeval z glavo. 
 
Ker je bila 10 minut do starta pred prijavnimi mizami vrsta še zelo dolga, smo morali start 
prestaviti za 15 minut. Nekateri so bili kar nejevoljni, saj so se že ogreli in psihično pripravili 
na start. Ko so ga vendarle dočakali, se je skozi Dolsko in Kleško polje vila dolga kolona 
tekačev, ki se je v Kamnici še povečala, kjer so se priključili tekači na krajši progi. 
 
»Letos je bilo res prijetno teči, ker so domačini vsepovsod ob progi spodbujali tekače. Še 
posebej glasno je bilo Vinjah,« je menil Miloš Ložar, ki se je teka udeležil prvič, navdušila pa 
sta ga sin in nečak. Vinjani so se letos res lepo odzvali, saj se jih je kar 7 podalo na progo. 
 
Tudi v Dolskem je bilo prijetno, saj se je na cilju zbralo veliko navijačev. V cilju so najprej 
pozdravili Boštjana Hrovata, ki je tiho štartal na rekord proge in daleč za seboj pustil ostale 
tekače. S časom 48:20 je dosegel svoj osebni rekord in hkrati 5 najboljši čas v zgodovini 
novoletnega teka v Dolskem. Med dekleti je prepričljivo zmago dosegla Mateja Šimic, znana 
triatlonka, pred zadnja leta redno udeleženko Matejo Šuštaršič. 
 
Da smo organizatorji pridobili nekaj dodatnega časa za obdelavo rezultatov, smo pred 
razglasitvijo rezultatov, ki je bila v dvorani Kulturnega doma Dolsko, za tekače pripravili v 
sodelovanju s Kulturno-umetniškim društvom Dolsko prijeten skeč. V tem času se je dvorana 
napolnila do zadnjega kotička. Izkazalo se je, da je predstava prijetna novost na tovrstnih 
prireditvah, ki dodatno obogati program celotne prireditve. 
 
Po pozdravnem govoru župana Primoža Zupančiča smo med tiste, ki niso bili najhitrejši, 
izžrebali praktične nagrade, ki so jih prispevali sponzorji in donatorji našega društva. Seveda 
pa smo skupaj z njimi pripravili tudi bogat nagradni sklad za najboljše po posameznih 
kategorijah in za absolutnega zmagovalca in zmagovalko. 
 
Nekaj nagrad smo pripravili tudi za domačine: tako je ravnatelj OŠ Dol pri Ljubljani Gregor 
Pečan s časom 69:57 kar močno premagal župana Primoža Zupančiča (84:00) in prejel 
zasluženo nagrado, okrašeno (in polno) stekleničko Mire Levstek iz Dolskega. Strokovna 
komisija je podelila nagrado za naj mentorja in varovanca, ki sta jo prejela Dušan in Jan 
Pustotnik iz Vinj. Pokal za vaške ekipe pa je tudi letos romal v Kamnico (Milan Suša ter 
Jernej Rebolj). Vika in Roman Ovsec pa sta poskrbela za šopek za najstarejšo udeleženko 



prireditve 78-letno Heleno Žigon, pozabili pa nismo niti na najstarejšega udeleženca 79-
letnega Boštjana Rangusa. 
 
»Organizatorji smo prireditev pripeljali na zelo visok nivo, ki ga bo v bodoče težko vzdrževati, 
vendar se s tako ekipo, kot jo imamo v Dolskem, da vse realizirati. Svoj namen je dosegla 
tudi upravna enota s svojimi zahtevami, saj smo tako bolje poskrbeli za varnost 
tekmovalcev,« je po končani prireditvi razpredal vidno zadovoljen predsednik društva Jernej 
Rebolj in se ozrl že v leto 2007, ko bo potrebno še kakšno malenkost izboljšati. 
 

Za pravo atrakcijo je poskrbel Rafko Kokalj iz Podgore, ki se je na štartu pojavil z vozičkom 
ter svojima dvojčkoma. »V klanec proti Dolini je bilo težko, toda odločil sem se, da pridem 
čez klanec brez pomoči. Navzdol pa je bil pravi užitek. Prehitevali smo kot za šalo,« je v cilju 
razlagal kolegu Ernestu Milošu Blažiču, ki je pred štartom poskrbel, da se je družina 
pravočasno prijavila.  
Slika 1 
 
Marko Bokalič, ki je skrbel za postavitev redarjev ob progi je menil: »Letos se je malce 
zataknilo pri prijavi prireditve. Ni bila dovolj samo prijava policiji, dobiti smo morali dovoljenje 
upravne enote. Veliko je bilo papirologije, dobiti smo morali vsa dovoljenja občine za uporabo 
dvorane in parkirišča pred domom, zagotoviti zdravniško službo ter zadostno število redarjev. 
Na upravni enoti pa tudi na občini so bili prijazni, tako da smo vse pravočasno uredili. Uslugo 
nam je naredilo tudi podjetje Jub iz Dola, ki nam je posodilo spremno vozilo.« 
slika 2 

 

Pekarna Rogljič je prispevala za zmagovalca in zmagovalko v absolutnih kategorijah skoraj 
7-kilogramski pršut. Dobila sta ga Boštjan Hrovat iz Begunj (zmagal je s časom 48:20) ter 
Mateja Šimic iz Atletskega kluba Domžale (40:48). 
Slika 3 in 4 ter logotip pekarne 

 
 
Bogat arhiv, fotoreportažo ter vse rezultate si lahko ogledate na društveni spletni strani 
www.dol.si/sddolsko. 
 

Jernej Rebolj 
Rezultati občanov: 
14.5 km    

Jernej Rebolj Kamnica 53:34 

Toni Vode Dolsko 58:02 

Boris Repnik Vinje 59:24 

Alen Kralj Brinje 60:44 

Dejan Pivk Dolsko 63:48 

Tadej Povhe Vinje 66:22 

Milan Ferek Podgora 66:23 

Milan Suša Kamnica 67:53 

Rafko Kokalj Podgora 68:23 

Dušan Pustotnik Vinje 70:22 

Iztok Vodnik Zagorica 70:33 

Robi Runtas Beričevo 70:38 

Jure Klemenčič Domžale 71:24 

Brane Vodnik Zagorica 76:08 

Andrej Selšek Dolsko 77:21 

Izidor Ličer Dolsko 79:43 

Primož Zupančič Dolsko 84:00 

Rok Škulj Zaboršt pri Dolu 85:35 

http://www.dol.si/sddolsko


10.5 km     

Marko Bokalič Senožeti 45:39 

Miloš Ložar Vinje 47:48 

Katja Lajovec Videm 58:23 

Jan Pustotnik Vinje 58:46 

Žiga Ložar Vinje 61:32 

Uroš Dovč Vinje 61:33 

Mira Bokalič Senožeti 62:02 

 
 


