
JUBILEJNI 20. NOVOLETNI TEK V DOLSKEM 
 

V soboto, 26.12.2009, na dan samostojnosti in enotnosti smo člani ŠD Partizan Dolsko uspešno izvedli svoj 

tradicionalni, že 20. novoletni tek. Po celotedenskem deževju, ki se je končalo s poplavami, se nas je na dan teka 

vreme usmililo in nam namenilo prijeten, prav nič zimski dan. Izza oblakov se je celo sramežljivo pokazalo 

sonce. 

V Dolsko je prišlo skoraj 300 tekačev, ki so imeli na razpolago tri proge: dolgo na 14,5 km za moške do 50 let, 

srednjo na 10,5 km za ženske in za moške nad 50 let in kratko na 4,5 km za tekače začetnike. Poleg tega pa smo 

organizirali še mini tek za predšolske malčke. 

Tokrat smo se organizatorji pod vodstvom neutrudnega predsednika Jerneja Rebolja, ki je prvi sestanek 

organizacijskega odbora sklical že konec oktobra, dobro pripravili, tako da smo bili dve uri pred startom že 

pripravljeni na sprejem prvih prispelih tekačev. Ti so se imeli možnost tudi predhodno prijaviti prek spleta, tako 

da je prijavni postopek pod taktirko Maje Zavrl potekal hitro in brez zapletov. Vsakemu prijavljenemu tekaču 

smo podarili par copat z znakom gradbene mehanizacije Vode. Gasilci iz Dolskega so postavili šotor in poskrbeli 

za urejanje prometa in parkiranje, medtem ko so gasilci iz Dola pred startom izčrpali vodo iz podvoza v Klečah, 

da si tekači niso zmočili nog. 

Tek so ob 10.30 otvorili »predšolčki«, ki so tekli na 300 m. Zanje je potem poskrbel aktiv žena Plamen iz 

Dolskega pod vodstvom Dore Škafar z mini picami in čajem. Pripravile pa so tudi sladke dobrote, ki so jih 

ponudile ostalim tekačem po toplem obroku, ki so ga pripravili kuharji iz Osnovne šole Janka Modra iz Dola. 

Ob 11.00 je startalo 150 tekačev na 14,5 km, takoj za njimi ob 11.05 so se na pot do Podgore in nazaj podali 

začetniki na 4,5 km, veterani in ženske pa so startali ob 11.15 izpred mlekarne v Kamnici, ko so mimo že pritekli 

najhitrejši na dolgi progi. Dolga neprekinjena kolona tekačev je obkrožila Vinje in se skozi Kamnico, Petelinje, 

Podgoro in Kleče vračala nazaj do cilja v Dolskem. Na 14,5 km je zmagal atlet Tone Kosmač s časom 48,36 iz 

AK Maribor, na 10,5 km med veterani Robert Petrovčič 39,30 iz AK Pivka, med ženskami pa le nekaj sekund za 

njim gorska tekačica Lucija Krkoč 39,43 iz Podnanosa. Zelo hiter je bil tudi mladi, komaj 11-letni Erazem Zajc 

15,26 iz Kleč na 4,5 km.  

Med domačini je bil najhitrejši glavni organizator Jernej Rebolj 54,10, med domačinkami pa Mira Bokalič 

57,27. Odlično sta se odrezali tudi sestri Vesna in Andreja Bučar iz Dolskega 1:01,26, ki sta na novoletnem teku 

nastopili prvič. Kompletne rezultate si lahko ogledate na spletni strani društva http://www.dol.si/sddolsko. 

Izkušena časomerilca Gregor Mihelčič in Jasmin Baltič sta s pomočjo zapisnikarjev svoje delo opravila 

brezhibno, prav tako potem tudi naši računalnikarji, ki so poskrbeli za vnos rezultatov in razvrstitev. 

Po teku so se tekači okrepčali s čajem in »ta kratkim«, ki ga je postregel Franc Rebolj, z okusnim ričetom, 

izboljšanim s klobasami mesarstva Domes in kruhom iz pekarne Rž ter posladkom aktiva žena Plamen. Med 

čakanjem na razglasitev smo udeležencem teka čas skrajšali s srečolovom. Obdarili smo skoraj vsakega drugega 

tekača. Za žrebanje smo pripravili 160 nagrad. Za glavni dobitek smo namenili športno uro Garmin. Potem so si 

tekači ogledali še skeč, ki so ga pripravili člani KUD Dolsko, in nastop harmonikarjev glasbene šole Pustotnik, 

ki so urezali nekaj domačih viž. Na koncu je sledila razglasitev rezultatov po kategorijah, kjer smo podelili 

praktične nagrade naših sponzorjev prvim šestim uvrščenim v treh ženskah in šestih moških kategorijah. Posebej 

smo nagradili tudi absolutnega zmagovalca in zmagovalko ter najstarejšega in najmlajšega tekača oz. tekačico. 

Udeleženci in njihovi spremljevalci so zadovoljni zapustili naš kraj. 

Med vaškimi ekipami je letos spet zmagala Kamnica (Jernej Rebolj in David Alešnik) pred Senožetmi (Marko 

in Matevž Bokalič) in Vinjami (Žiga Ložar in Dušan Pustotnik). 

Zahvaljujemo se vsem sponzorjem, ki so podprli naš tek, predvsem pa gradbeni mehanizaciji Vode, 

zavarovalnici Adriatic Slovenica, kemični industriji podjetju Jub Dol in lekarni Pogačnik. 

Prav tako se zahvaljujemo vsem članom in simpatizerjem društva, ki so pomagali pri organizaciji in izvedbi 

teka, kakor tudi vsem ostalim društvom, pa tudi domačinom, ki so ob progi bodrili tekače. 

 

Marko Bokalič 

http://www.dol.si/sddolsko

