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Poročilo o delovanje KTS ŠD Partizan Dolsko za sezono 2015 

 
 

Splošno 

V sekciji je letos aktivno sodelovalo 31 članov, 5 pa jih je status zamrznilo. To pomeni, da niso 
plačali članarine, so pa bili na email listi in so bili obveščeni o dogajanju v KTS. 
 
Članarina je bila 40 evrov, vsak član pa je lahko koristil največ do 80 evrov startnin, če je bil v 
sekciji aktiven. ostali do 40 evrov. Letos so člani sodelovali na bistveno več prireditvah in izkoristili 
več sredstev, ki so bila na voljo. 
 

 opis/leto 2013 2014 2015 

št. članov 41 36 31 

zamrznjeni  /  / 5 

članarina 1360 1110 1230 

prijavnine 1234,2 1379,4 1764,8 

max vsota 2720 2260 2400 

izkoriščenost 45,4% 61,0% 73,5% 

 
Šli smo tudi v nakup športne opreme (tekaške in kolesarske) pri podjetju Žolna. Društvo je 
sofinanciralo opremo do višine 40 evrov, ostalo je posameznik kupil z lastnimi sredstvi. 
 
Na ŠRC Korant smo v maju organizirali piknik za člane KTS in sodelujoče pri organizaciji 
Novoletnega teka. 
 
Pregled prireditev (brez “domačih”), ki smo se jih udeležili: 
 

prireditev število  prireditev število 

Ljubljanski maraton 22 
 

Tek Veronike Deseniške 2 

Tek trojk 21  Triatlon jeklenih Bohinj 2 

Vzpon v Zagorico 13  Wings for life 2 

Mali kraški maraton 10  Benediški tek 1 

Maraton Franja 9  Maraton treh občin Grosuplje 1 

Tek okoli Bohinjskega jezera 4  Maraton Velo 1 

Tek okoli Gradiškega jezera 4  Nočna desetka 1 

DM tek za ženske 3  Nočni tek Ljubljanica 1 

Jamatlon 3  Palmanova 1 

Juriš na Vršič 3  Straža 1 

Kolesarski vzpon na Zas. goro 2  Štanjel 1 

Litijski tek 2  Tek Grintovec 1 

Maraton Alpe 2  Tek po lovskih stečinah 1 

Ormoški Mali Maraton 2  Vzpon na Katarino 1 

Štrkov tek 2    
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Prireditve 

Uvod 

V letu smo (so)organizirali naslednje prireditve: 
- Tek in pohod na Murovico (skupaj s TD Dolsko in ŠD Zagorica pri Dolskem), 
- Teh in pohod okoli Ajdovščine (skupaj s TD Dol pri Ljubljani in TSK Jub Dol pri Ljubljani), 
- Izlete na Janče (štirimesečeno priredtev z vpisi v blok na Jančah), 
- Novoletni tek, 
- Juriš na 4 (skupek petih prireditev). 

 
13. gorski tek in pohod na Murovico 

V soboto, 28. marca 2015 smo ŠD Partizan Dolsko, ŠD Zagorica pri Dolskem in TD Dolsko 
organizirali 13. gorski tek in pohod na Murovico. 
 

Pohoda se je udeležilo 37 pohodnikov, teka pa 25 tekačev in dve pogumni tekačici.Vsak 
udeleženec je dobil spominsko darilo - brisačo in čaj, ki smo ga prinesli na vrh Murovice. 
Vreme je bilo za tek popolno, po dveh deževnih dneh smo imeli kristalno sončen dan z ostrimi 
pogledi za pohodnike in s temperaturami idealnimi za tek. Glede na pretekli dež je bila proga 
presenetljivo suha in le na nekaterih mestih bolj vlažna. 
 
Najhitrejši med tekači je bil Denis Ulbl (Tekaško društvo Vzpon), ki je na Murovico prišel v manj kot 
pol ure. Z manj kot minuto zaostanka sta mu sledila Žan Korimšek (KK Zagorska Dolina) in Andrej 
Lindič (Tekac.si), za njima pa so se zvrstili domačini Jernej Rebolj, Marko Bokalič (oba ŠD Partizan 
Dolsko) in Jure Grilj (ŠD Zagorica). Murovica je za tekačice še vedno trd zalogaj. Tokrat sta na cilj 
pritekli Nataša Prašnikar (Litija) in domačinka Irena Auersperger (ŠD Partizan Dolsko). 
 

Pohodniki so med pohodom odgovarjali na vprašanja o Juriju Vegi in na vprašanja povezana s 
potjo na Murovico, za odgovore pa je bilo potrebno nekaj več iznajdljivosti kot lani. Najstarejši 
pohodnik, Alaga Beganović, se pohoda udeležuje že vrsto let in mu za vztrajnost še posebej 
čestitamo. Najmlajša pohodnica Zala Bokalič, stara malo čez eno leto, pa je prišla na vrh z mamino 
pomočjo v nahrbtniku. Posebna pohvala gre tudi družini Hudoklin, ki se redno udeležuje športnih 
prireditev v naši občini, še posebej najmlajšemu sinu Maticu, ki je sam prehodil celotno pot. 
 
Razglasitev je potekala v sklopu proslave ob občinskem prazniku. Občina Dol pri Ljubljani je 

razglasitev vključila v program proslave in finančno podprla organizacijo prieditve. Najboljši trije 
tekači in tekačice so prejeli kolajne in praktične nagrade. Izžrebali in nagradili smo tri 
pohodnike, ki so pravilno rešili vprašanja, poleg tega pa tudi najmlajšega in najstarejšega 
pohodnika. 
 

4. gozdni tek okoli Ajdovščine 

Na sočno nedeljo, 26. aprila 2015, smo člani ŠD Partizan Dolsko, TSK Jub Dol pri Ljubljani in TD 
Dol pri Ljubljani organizirali gozdni tek in pohod v nordijski hoji okoli Ajdovščine. Prostovoljci z 
organizacijo prireditve poskrbimo, da se prijetne poti pred tekmovanjem očistijo in pripravijo za 
letne aktivnosti. 
 
Na teku se je zbralo 82 tekačev (od tega 23 članov ŠD Partizan Dolsko), ki so se »spopadli« z 2,5, 
6 in 11 km dolgo zahtevno progo. Na progi dolgi 11 km je zmagal gorski tekač Gregor Mlakar iz 
Kamnika, ostala prva mesta pa so zasedli domačini: na 11 km med ženskami Irena Auersperger iz 
Vidma, na 6 km med moškimi Marko Bokalič iz Senožeti in med ženskami Tia Janežič iz Vinj. 
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Deset pohodnikov se je odpravilo na 6 km dolg krog pod vodstvom Anžeta Repanška, 
predstavnika podjetja One Way, ki je bilo tudi glavni sponzor prireditve. Prispevali so tudi nagrade, 
ki smo jih z žrebanjem razdelili med vse prijavljene udeležence. 
 
Jure Kuhar je s svojimi pomočniki iz Turističnega društva Dol poskrbel za odlično malico. 
 

Izleti na Janče 

V poletnem času so bile zelo obiskane tudi Janče, kjer smo v okviru akcije Izleti na Janče nabirali 
čim večje število vzponov. Vrh so posamezniki lahko dosegli peš s kolesom ali pa so na vrh 
pritekli. Po končani akciji z dne 31. 8. 2015 smo skupaj 508 krat obiskali Janče, od tega 91 
različnih posameznikov. S krepko prednostjo je zmagal Tomo Setničar s 107 obiski, sledil mu je 
občan Peter Ilovar (54 obiskov) in Jože Črne (39 obiskov). Za 4. mesto sta se do zadnjega borila 
občana Klemen Rovšek in Boštjan Repanšek, prvi je na koncu zbral 34, drugi 32 obiskov. Med 
ženskami je največ obiskov (13) zbrala Andreja Hren, na 2. mesto se je v zadnjem tednu prebila 
občanka Ana Bokalič in tako prehitela društveno kolegico Niko Rovšek, prva s 6 in druga s 5 
obiski. Razglasitev končnih rezultatov akcije je bila v nedeljo, 6. 9. 2015, po 12. Kolesarskem 
vzponu k baronu Juriju Vegi v Zagorici, kjer smo med 20 udeležencev, ki so zbrali vsaj 5 obiskov 
izžrebali praktične nagrade. Nagrade so dobili tudi najboljši trije med moškimi in najboljše tri med 
ženskami.  
 

26. Novoletni tek 

Štartno ciljni prostor so krasile stojnice, na katerih so se predstavili ponudniki športne opreme ter 
spominkov. Še posebej se je izkazal aktiv žena Plamen iz Turističnega društva Dolsko, ki so v ta 
namen pripravile sveže sladke dobrote, katerih vonj se je prijetno širil po prireditvenem prostoru. Ni 
manjkalo niti toplih napitkov.  
Od vsakega prijavljenega tekača smo 2 evra podarili v humanitarni namen, in sicer v sklad 
Botrstvo. 
Po uvodnem nagovoru podžupanje Marije Zajec smo ob 10.30 pričeli z otroškimi teki na 500 m 
(šolarji) in 300 m (predšolski). Tekla sta tudi maskoti Bojan in Lino, ki sta poskrbela tudi za 
predhodno ogrevanje in animacijo. Za vse skupaj so poskrbeli člani Kulturnega društva Dolsko, ki 
so poskrbeli, da so se otroci imeli še bolj lepo. Vsi otroci so ob koncu dobili spominsko kolajno in 
darilce. Za nekatere je to bila sploh prva kolajna in še toliko bolj razveseljivo je, da so jo dobili v 
svojem domačem kraju. Nato se je pričelo varstvo otrok pred osrednjim vrhuncem programa. 
  
Ob 11. uri smo nadaljevali s programom Novoletnega teka, kjer so se tekači pomerili na treh 
razdaljah: na 14,5 km, 10,5 km na in na 4,5 km. Na teku je letos sodelovalo izjemno veliko število 
domačinov. Prav tako se je ob progi zbralo lepo število gledalcev, ki so spodbujali tekače. Ponovno 
se je teka udeležila naša olimpijska triatlonka Mateja Šimic in zmagala na 10,5 km. Pri moških je 
na 14,5 km slavil Miroslav Nikolič, na 10,5 km pa Nejc Kavka, oba iz Ljubljane. Nejc Kavka je sin 
nekdanjega atleta Martina Kavke, ki je zmagal na prvih tekih v Dolskem leta 1984 in 1985.  
Občanom se ob zapori cest zahvaljujemo za potrpljenje. Med našimi članicami velja izpostaviti 
odličen nastop Nataše Prašnikar (2. mesto v kategoriji), Ane Bokalič (4.), Jelke Runtas (8.) in 
Zlatke Tičar (12.) na 10,5 km in Lucije Grad (8.) na 14,7 km. Med člani sta bila na dolgi progi med 
nami najboljša Jernej Rebolj (4.) in Matevž Bokalič (9.). Na 10,5 km sta se izkazala Dušan Bartelj 
(11.) in Vilko Tičar (14.). Posebne čestitke gredo našemu občanu, rekonvalescentu Bojanu 
Jančarju, ki je po hudi poškodbi leve noge in dolgotrajni rehabilitaciji dosegel izjemen rezultat na 
dolgi progi.  
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Prireditev smo zaključili z žrebanjem nagrad za vse udeležence. Sledila je podelitev nagrad 
najboljšim. Nagrade, ki so jih prispevali naši pokrovitelji, smo podelili v desetih kategorijah vse do 
sedmega mesta, kar skupaj pomeni 70 nagrad. Za najstarejšo tekmovalko in tekmovalca je 
nagrado prispevalo Turistično društvo Dolsko. Brez podpornikov, donatorjev in sponzorjev ne bi šlo 
in smo jim za njihov prispevek iskreno hvaležni. Posebej bi se zahvalili občini Dol pri Ljubljani za 
donacijo kolajn za otroke ter uporabo prostorov, gasilcem PGD Vinje, KUD Dolsko, TD Dolsko in 
aktivu žena Plamen ter seveda vsem redarjem, ki so skrbeli za red ob cesti in vsem ostalim, ki ste 
po svojih najboljši močeh pomagali pri letošnji izvedbi najštevilnejše prireditve v naši občini. 
 

Juriš na 4 

Juriš na 4 je bila v letu 2015 skupek petih posamičnih prireditev v organizaciji občinskih športnih in 
turističnih društev: ŠD Partizan Dolsko, ŠD Zagorica pri Dolskem, TSK Jub Dol pri Ljubljani, TD 
Dolsko, TD Dol pri Ljubljani. 
 
Akcija je bila namenjena kolesarjem, tekačem in pohodnikom naše občine in članom društva 
organizatorja ŠD Partizan Dolsko, tako občasnim rekreativcem, ki jim je cilj že sama udeležba na 
prireditvi oz. prehojena ali pretečena razdalja kot tudi bolj tekmovalno naravnanim rekreativcem, ki 
si za cilj zastavijo ustrezni čas. 
 
Akcijo je uspešno zaključilo 21 udeležencev prireditev, od tega 13 članov naše KTS. Štirje so se 
udeležili vseh petih prireditev. 
 
Vsak, ki je sodeloval na vsaj štirih prireditvah od petih, je osvojil Juriš na 4 ter prejel spominsko 
darilo, kvalitetne rokavice, narejene po meri Šiviljstva Bučan v vrečki z izvezenim znakom Juriš na 
štiri. 
 

prireditev št. skupaj 

Murovica - tek 8 
19 

Murovica - pohod 11 

Ajdovščina - tek 11 km 7 

19 
Ajdovščina - tek 6 km 10 

Ajdovščina - tek 2,5 km 1 

Ajdovščina - pohod 1 

Janče 19 19 

Zagorica 15 15 

Novoletni tek - 4,5 km 1 

15 
Novoletni tek - 10,5 km 9 

Novoletni tek - 14,5 km 4 

Novoletni tek - cici 1 

 
 


