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Na tradicionalnem prednovoletnem  teku v Dolskem, se je 26.12.10 zbrala lepa druščina tekaških 

navdušencev. Na prireditvi, ki jo organizira ŠD Partizan Dolsko, se je zbralo 172 tekačev, zaradi 

mrzlega in vetrovnega vremena približno sto manj kot zadnja leta. Pomerili so se na sedaj že 

tradicionalnih progah dolgih 5, 10 in 15 km. 

Organizatorji smo zaradi skopane ceste mimo bodoče industrijske cone bili vse do zadnjih dni na 

trnih, saj je bila utrjena cesta pogoj za varno organizacijo  tekmovanja. Na tem mestu, se 

zahvaljujemo občinskim službam za posredovanje pri investitorju, ki je na koncu le zasul, utrdil in 

pripravil cesto primerno za tek. 

Najprej so se na progo podali najmlajši tekači. S pomočjo Janje Fortuna smo tudi za predšolske otroke 

pripravili tek. Pretekli so ca. 300 m progo, na kateri se jim je pridružil tudi letošnja maskota Jeti. V 

cilju so vsi prejeli zaslužene spominske kolajne, topli čaj ter pecivo pekarne Rogljič.  

Za njimi so se na progo podali tekači na 15 km, kjer je s časom 51:50 zmagal Jože Čeh iz AD 

Štajerska, 25 sekund za njim je v cilj prispel Marko Pintar iz ŠD Sorica, na tretje mesto pa se je z 

zaostankom 55 sekund uvrstil Aljoša Smolnikar iz Tekaškega foruma. Med domačini so se najbolje 

odrezali Jernej Rebolj (54:38) iz Kamnice ter Tone Vode (55:32) iz Vinj, na tretje mesto pa se je na 

svojem drugem teku v Dolskem uvrstil Gregor Baš iz Zaboršta. 

Na 10 km progi so se za najboljša mesta in nagrade pomerile ženske. Najhitrejša je bila Katja Juhart 

(45:31), pred Jano Strahinič (46:12) ter Jadranka Leskovšek (46:54). Med domačinkami se ja najbolje 

odrezala Mira Bokalič iz Senožeti (59:03). 

Tudi letos so organizatorji s pomočjo najzvestejših sponzorjev in donatorjev poskrbeli, da najboljši 

tekači, pa tudi tisti z malce sreče pri srečelovu, domov niso odšli praznih rok. Tako so najboljši do 

petega mesta v sedmih kategorijah dobili praktične nagrade, vsak udeleženec pa je poleg tekaške 

kape s protivetrnim našitkom, sodeloval pri srečelovu za praktično nagrado. 

Letos se še posebej zahvaljujemo Občini Dol pri Ljubljani, podjetju JUB, zavarovalnici VZAJEMNA, 

PORSCHE SLOVENIJA, Lekarni POGAČNIK, Mateju Roblek iz AGIP Senožeti, tiskarni Hren, Simonu 

Velepič - GAST, konfekciji Simona Bučan, Pekarni ROGLJIČ, AVTO TRIGLAV ter Sadjarstvu VODE 

ter vsem ostalim podpornikom. 

 

Za ŠD Partizan Dolsko  

Jernej Rebolj 

 


