
22. NOVOLETNI TEK DOLSKO 
 

Dejstvo, da novoletni tek v Dolskem (op.a. tek na splošno) 

pridobiva na priljubljenosti, je botrovalo k temu, da smo člani ŠD 

Partizan Dolsko novoletni tek realizirali že dvaindvajsetič. Za nami je 

še en uspešen in v vseh pogledih z rekordnimi številkami ovenčan 

tek. Organizacijsko je to zahtevna prireditev, ki je zahtevala 

požrtvovalno moštvo z urami priprav in usklajevanjem, na čelu s 

predsednikom. 

 

Že sam razpis nam ponudi kar štiri različne težavnostne proge in 

devet tekmovalnih kategorij. Mikavno, ni kaj. Da pa je bila vsa 

prireditev še bolj zanimiva, so sponzorji poskrbeli za bogate 

nagrade do sedmega mesta v vsaki tekmovalni kategoriji, nekaj 

pa jih je ostalo še za žrebanje. 

 

Ob 10.30 uri so se na tristo metrov dolgo preizkušnjo podali naši 

najmlajši, nekateri tudi v spremstvu mamic, očkov, dedkov in 

babic. Najboljši mali borci so bili primerno nagrajeni. Rekreativci, ki 

se šele srečujejo s čarom teka, so se na 4,5 kilometrsko progo 

podali ob 11.05 uri vzhodno proti Ljubljani. Da bi za prvič preveč 

ne pretiravali, je bilo potrebno pri Podgori opraviti zavoj in teči 

nazaj v cilj. Tek, ki je tokrat postregel z najglasnejšimi in vizualno 

najbolje opremljenimi navijači. Veselja tako v ciljni ravnini ni 

manjkalo. 

 

Kapelica v Kamnici je že kar nekaj let mesto uradnega starta 

srednje, 10.5 km dolge proge. Posebnost (ali pa tudi ne) te proge 

je, da je potrebno takoj »zagristi« v klanec. V prvi fazi je to lahko 

opozorilo, po nekaj kilometrih, ko za seboj pustimo Vblk, pa 

občutimo v nogah in v bitju srca veličino vinjanske rebri. 

 

Razgibane proge, ki se v štiri kilometrskem pasu med startom in 

ciljem ponovi, in višinske razlike 150m, so bili predvsem deležni 

tekači na najzahtevnejši preizkušnji štirinajstih kilometrov. Najhitrejši 

ROK PUHAR (leto rojstva 1992, ekipa Brooks-cep Slovenija) je zanjo 

potreboval zgolj 50 minut in 40 sekund. 

 

Vas je zamikalo, da bi se naslednje leto pridružili? Časa za pripravo 

je dovolj. 



 

Aleš Zavrl 

  

 

Novoletni tek v Dolskem se je, glede na zelo številčno udeležbo – 

teka se je udeležilo 271 tekačev - spet vrnil med zelo priljubljene 

teke. Letos se je teka udeležilo 100 tekačev več kot v letu 2010. 

Organizatorjem je bilo vreme zelo naklonjeno, od tod tudi tako 

številčna udeležba.  

 

Letos je tek tudi z organizacijskega vidika uspel, saj so si člani 

društva, vključno s simpatizerji in podporniki društva, enakomerno 

porazdelili delo. 

 

Zopet so naš tek popestrili otroci, zbralo se jih je kar 18. Na teku pa 

je sodeloval tudi domačin Janez Lavrič, ki se je ob tej priložnosti 

na progo podal brez kolesa. Na teku so v vozičkih, s pomočjo 

mamic, sodelovali tudi bodoči tekači in tekačice, katerih čas 

razigranega teka še pride. 

 

Če tokrat med tekači ni bilo najbolj uveljavljenih slovenskih cestnih 

tekačev, bo tokratni zmagovalec Rok Puhar to še postal. Smo pa 

zato med tekačicami imeli uveljavljeno atletinjo Heleno Javornik, 

ki je tudi zmagala absolutno med tekačicami. Prišli so tudi gostje iz 

Italije. 

 

Prijetno presenečenje so tudi tekači iz naše občine, saj se je teka 

udeležilo 26 tekačic in tekačev. Kar precej je bilo novih obrazov. 

Nekateri so se teka lotili prvič in upamo, da jih v naslednjih letih še 

srečamo.  

 

Pobudnik in stalni udeleženec teka, Marko Bokalič - skupaj z 

najstarejšo udeleženko Heleno Žigon (letnik 1928), je že dvajsetkrat 

prispel v cilj teka v Dolskem – je najbolj pohvalil Tadeja Povheta iz 

Vinj, ki je po njegovem prepričanju najbolj napredoval.  

 

Kljub ne najbolj naklonjenemu času za sponzoriranje tovrstnih 

prireditev, smo skupaj z našimi podporniki, kot so Občina Dol pri 

Ljubljani, Lekarna Pogačnik, podjetje Jub, Tiskarna Hren, Instanca 

računovodske storitve, Bogart, Matej Roblek - Agip Senožeti, 



Pekarna Rž, Mesarija Domes in Mesko, Cvetje Orehek, Kmečki 

turizem PR' KRAČ, Top Dom, Sadjarstvo Vode, Šiviljstvo Simona 

Bučan in drugimi, uspeli zbrali precejšnje število praktičnih nagrad, 

ki smo jih razdelili med tekače. 

 

Letos smo imeli tudi odlično fotografsko podporo, saj so tek z vseh 

zornih kotov poslikali Ljubo Božjak, Dejan Petavs in nenadejani 

fotograf in novinar Janez Platiše. Povezave do bogatih 

fotoreportaž najdete na društveni spletni strani. 

 

Jernej Rebolj 

 

Rezultati naših občanov: 

5 km 

Ime Priimek Kat. Čas Vas 

Mateja Cverle Ž 24:02 Dolsko 

Romana Zver Ž 24:19 Vinje 

Matic Romič M 24:21 Vinje 

10 km 

Ime Priimek Kat. Čas Vas 

Irena Auersperger Ž 52:46 Videm 

Natalija Holc Ž 57:15 Dolsko 

Simona Kuder Ž 59:01 Dol 

Jelka Runtas Ž 60:08 Brinje 

Petra Veržun Ž 60:48 Videm 

Marko  Bokalič M 44:24 Šenožeti 

Drago Voler M 50:07 Podgora 

Miran Klander M 52:00 Dolsko 

Primož  Knavs M 53:42 Dolsko 

Aleš  Zavrl M 60:37 Vinje 

15 km 

Ime Priimek Kat. Čas Vas 

Jernej Rebolj M 58:22 Kamnica 

Tadej Povhe M 59:45 Vinje 

Dušan Pustotnik M 61:10 Vinje 

Bojan Jančar M 66:04 Zajelše 

Boris Repnik M 66:14 Vinje 

Srdjan Simič M 66:19 Dolsko 

Matevž Bokalič M 72:19 Šenožeti 



Miha Bandalo M 72:31 Videm 

David Alešnik M 72:36 Kamnica 

Mitja Vode M 75:34 Vinje 

Klemen Kovačič M 78:10 Laze 

Blaž Drevenšek Rojc M 78:52 Dolsko 

Rok Škulj M 79:00 Zaboršt 

 

 

KAJ SE ŠE DOGAJA V TEKAŠKO-KOLESARSKI SEKCIJI ŠD PARTIZAN 

DOLSKO? 

 

NOVOSTI:  

Na spletni strani ŠD Partizan Dolsko (www.dol.si/sddolsko/) lahko 

ob kliku na tekača v levem zgornjem kotu preidete na dodatno 

področje. Člani društva ugotavljamo, da bi kljub naši vnemi ob 

rekreiranju, občasno prišla prav tudi družba. Tako smo izdelali 

enostaven portal, kjer se nam somišljeniki po izbranem dnevu in uri 

lahko pridružijo. V določeno celico vpišemo mesto srečanja ter jo 

obarvamo z barvo intenzivnosti. Glede na naše zmogljivosti in 

počutje lahko izberemo tri stopnje teka in si tako najdemo najbolj 

primernega sotekača. 

 

NAPOVEDI: 

Naslednja prireditev v organizaciji ŠD Partizan Dolsko bo 10. Gorski 

tek in pohod na Murovico v soboto 24. marca 2012. 

 


