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Organizatorji so 

zavzeto  pripravljali 

štartno ciljni 

prostor. 



Vse je bilo 

pripravljeno za 

prihod tekačev. 



Tudi nagrade so čakale na najboljše. 



Najboljše nagrade so 

bile pripravljene za žreb. 



Dora Škafar že 

pozna večino 

tekačev, saj že 

v rsto let 

pomaga pri 

prijavah. 



Seveda pa je 

potrebno 

najprej izpolniti 

prijavnico. 



Pri tem je 

včasih imeti 

malce 

potrpljenja, 

saj je v cilj 

prispelo 266 

tečic in 

tekačev. 



Sin in oče: Jošt in 

Lojz Kozan. Obetavni 

atlet iz Dolskega je 

bil pred štartom 

dobre volje.  



Jernej Rebolj je 

bil zadolžen za 

mikrofon pred 

štartom … 



Pred startom na dolgi progi, je bilo čutiti kar malce treme. Le malce nižje temperature 

so nižale startno vročico. 



Pa se je začelo. Ob 11. uri prvi start. Tekače je čakala 14.5 km dolga proga. 



Ob 11:05 so štartali tudi na kratki progi, dolgi 4.5 km. 



Na dolgi progi 

je tekel tudi 

Marko Bokalič, 

alfa in omega 

teka v 

Dolskem. PrI 

teku sodeluje 

že od samega 

začetka. Letos 

je končal na 

13. mestu 

absolutno. 



Rok Šuštar – 

Šuki vedno 

zganja 

vragolije. 

Tudi tokrat se 

je predstavil 

fotografu. 



Ob 11:15 so v Kamnici pri mlekarni štartali dekleta ter možje na 10. 5 km dolgi progi. 



Zmagovalec 

Boštjan 

Hrovat redno 

hodi v Dolsko. 

Letos je 

zmagal s 

časom 48:59. 



Jošt Kozan je 

na najvišji 

točki še vodil 

pred 

preganjalcem 

Markom. V 

cilju je imel 

slednji le več 

moči. 



Milan Ferek 

iz Podgore 

ne more 

brez modnih 

dodatkov. 

Na ravnini 

ga je 

kasneje 

malce 

pobralo. 







Jošt Kozan je 

na najvišji 

točki še vodil 

pred 

preganjalcem 

Markom. V 

cilju je imel 

slednji le več 

moči. 





Tadej Povhe 

iz Vinj. 



Katja Lajovec 

Klemenčič. 

Včasih 

Videmčanka… 



Miha 

Bandalo. 

Danes 

Videmčan. 





Mira Bokalič. 



Peter Šimenc 

iz Dola 

(desno) je 

prepričal tudi 

službeno 

tajnico. 



Bojan Jančar 

lanskega 

rezultata ni 

izboljšal. 



Srdjan Simič 

se je po 5 

letih bivanja v 

Dolskem 

prvič podal 

tudi na 

Novoletni tek 

in bil s tekom 

zelo 

zadovoljen. 



Medtem, ko 

je prvi tekač 

pritekel v cilj, 

so… 



… imeli 

organizatorji 

že pripravljen 

čaj … 



… ter topli 

obrok za vse. 

Tudi za 

vegeterjance. 



Bojan Jančar 

lanskega 

rezultata ni 

izboljšal. 

Ob 13:15 se je začela razglasitev rezultatov. Dvora je bila polna. 



Namesto 

uvodnega 

pozdrava 

župana, je to 

vlogo prevzel 

Jernej. 

Prireditev je 

povezoval 

Miha Kuhar. 



Člani KUD-a 

Dolsko so 

pripravili 

zanimiv skeč.  



Že drugo leto 

zapored nas 

je razveselil v 

vlogi sodnik 

Amira Leon 

Tabor. Zraven 

njegova 

žena, igra jo 

Sabina 

Gregorin. 



Katja Lajovec 

Klemenčič je 

podeljevla 

nagrade 

izžrebancem. 



Med najboljšimi so bile tudi domačini. Desno Irena Auersperger, absolutno druga… 



… tudi Marko Bokalič se še ne da, 4. v svoji kategoriji M3 … 



… Jošt Kozan pa je dosegel 5. mesto v kategoriji M1. 



Naj koncu pa smo organizatorji podelili nagrade še najmlajšim in najstarejšim 

udeležencem teka. Levo 80 letna Helena Žigon. 



Srečno 2009! 

Športno društvo Partizan Dolsko 


