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Uvod:
S športno-dobrodelnim projektom  Okrog Slovenije  2019 – za male viteze se  nadaljuje  zgodba
gibanja za male viteze, v kateri je tekač Bogomir Dolenc v letu 2018 uspešno odtekel 42 zaporednih
dnevnih maratonov po različnih krajih Slovenije. Z dosežkom je postavil mejnike tako v športnem
vidiku, kakor v dobrodelnem (organizacijskem). V ultra tekaškem svetu sedaj postavlja lestvico še
višje.  

Okrog Slovenije 2019– za male viteze bo eden večjih športno-dobrodelnih projektov v letu 2019 v
Sloveniji, s katerim bo tekač Bogomir Dolenc odtekel več kot 1200 km v 12 dneh. 

Namen projekta:

Prvenstveni  namen ekstremnega tekaškega projekta je  zbiranje denarnih sredstev za  ustanovo
Mali vitez. Zbirajo se kot: 

• donacije podjetij
• prostovoljni prispevki/donacije posameznikov/organizacij
• SMS donacije z geslom VITEZ ali VITEZ5 na 1919.

Vse donacije in/ali prostovoljni prispevki se nakazujejo na TRR račun ustanove, evidentirajo se z
donacijsko pogodbo.

Namen tekača je tudi pustiti sporočilo:
• osveščanja in zavedanja o bolezni rak (predvsem osveščanje o prisotnosti bolezni v

okolju)  in  zavedanja  pomembnosti zdravja,  zdravega  načina  življenja  in  skrbi  za
dobro telesno in mentalno kondicijo. 

http://www.facebook.com/okrogslovenije
http://www.okrogslovenije.si/


Cilj projekta:

Cilj  projekta je  preteči  ekstremno razdaljo v zastavljenem časovnem limitu (tj.  12 dni).  Dnevna
dolžina teka je v povprečju okrog 100 kilometrov, pri čemer se višinski metri skozi vseh 12 dni
seštevajo do skupne vrednosti +/- 24.000 m. Dnevne tekaške trase so določene.

Štart ekstremnega tekaškega projekta je 31. avgusta 2019, zaključuje se 11. septembra 2019. Štart
in cilj sta v Črni na Koroškem. Cilj tekača in ekipe bo prispeti na cilj ob predvidenem datumu.

Tekača se bo lahko virtualno spremljalo preko GPS povezave,  prav tako bo z njim ožja ekipa s
spremljevalnim vozilom. 

Trasa ekstremnega teka: 

Start: Črna na Koroškem, sobota 31. avgust 2019 ob 10. uri
Cilj: Črna na Koroškem, sreda 11. september 2019, med 18. in 19. uro

Zapisal:
Bogomir Dolenc
Poljčane, 5. 7. 2019



Dan 1
Sobota, 31. avgust 2019

Start je ob 10. uri izpred kulturnega doma Črna na Koroškem. Tekača bodo na startu pospremili
občani in občanke ter večje število otrok, kjer bodo skupaj tekli skozi center Črne vse do stadiona,
nato tekač z ostalimi tekači in spremljevalno ekipo teče naprej v smeri Solčave.

Dan 2
Nedelja, 1. september 2019

Start bo ob 8. uri iz središča Kranja (*). Teče se v smeri Nakla in nadaljuje po dolini proti Kranjski
Gori ter z prehodom preko Vršiča se tek končuje v središču Bovca. Prelaz Vršič je tudi najvišja točka
ekstremnega teka.

Dan 3
Ponedeljek, 2. september 2019

Start je ob 8. uri izpred občine Bovec.

 Občine, preko katerih poteka trasa teka:
 * Črna na Koroškem
 * Solčava 
 * Luče
 * Kamnik
 * Cerklje na Gorenjskem
 * Šenčur 
 * MO Kranj
 

 Občine, preko katerih poteka trasa teka:
  * MO Kranj
 * Naklo
 * Radovljica
 * Žirovnica
 * Jesenice
 * Kranjska Gora
 * Bovec
 

 Občine, preko katerih poteka trasa teka:
  * Bovec
  * Kobarid
  * Tolmin
  * Kanal ob Soči
  * Brda
  * Nova Gorica
  * Šempeter – Vrtojba
  * Miren – Kostanjevica
  * Komen
 



Dan 4
Torek, 3. september 2019

Start teka je ob 8. uri izpred občine Komen. 

Dan 5
Sreda, 4. september 2019

Start teka je ob 8. uri izpred obale v Sečovljah, v smeri Dragonje.

Dan 6
Četrtek, 5. september 2019

Start  teka  je  ob  8.  uri  izpred  občine  Ilirska  Bistrica,  teče  se  v  smeri  Snežnika,  po  cesti mimo
planinskega doma do Kozarišča in nato v smeri Babnega Polja.

 Občine, preko katerih poteka trasa teka:
  * Komen
  * Sežana
  * MO Koper
  * Ankaran
  * Izola
  * Piran
 

 Občine, preko katerih poteka trasa teka:
  * Piran
  * Hrpelje – Kozina
  * Ilirska Bistrica

 

 Občine, preko katerih poteka trasa teka:
  * Ilirska Bistrica
  * Loška dolina
  * Osilnica

 



Dan 7
Petek, 6. september 2019

Start teka je ob. 8. uri izpred občine Osilnica. Teče se po dolini ob eki Kolpi v smeri vzhoda, konec
dnevnega teka je v Metliki.

Dan 8
Sobota, 7.september 2019

Start teka je ob 8. uri izpred občine Metlika.

Dan 9
Nedelja, 8. september 2019

Start teka je ob 8. uri izpred športne dvorane Podčetrtek.

 Občine, preko katerih poteka trasa teka:
  * Osilnica
  * Kostel
  * Kočevje
  * Črnomelj
  * Metlika

 

 Občine, preko katerih poteka trasa teka:
  * Metlika
  * Novo Mesto
  * Šentjernej
  * Kostanjevica na Krki
  * Krško 
  * Brežice
  * Bistrica ob Sotli
  * Podčetrtek

 

 Občine, preko katerih poteka trasa teka:
  * Podčetrtek
  * Rogaška Slatina
  * Rogatec
  * Žetale
  * Podlehnik
  * Videm
  * Cirkulane
  * Zavrč
  * Gorišnica
  * Ormož
  * Ljutomer 



Dan 10
Ponedeljek, 9. september 2019

Start teka je ob 8. uri izpred občine Ljutomer.

Dan 11
Torek, 10. september 2019

Start teka je ob 8. uri izpred občine Kuzma. 

Dan 12
Sreda, 11. september 2019

Start teka je ob 8. uri izpred hrama kulture Selnica ob Dravi. Z tekom in priključitvijo v Radljah ob
Dravi se lahko spremlja tekača do cilja tako, da tudi spremljevalci naredijo svoj maraton (cca 42km).
Cilj v Črni na Koroškem je na stadionu, kjer bo tudi zaključna prireditev projekta.

 Občine, preko katerih poteka trasa teka:
  * Ljutomer
  * Razkrižje
  * Lendava
  * Dobrovnik
  * Kobilje
  * Moravske Toplice
  * Šalovci
  * Hodoš
  * Gornji Petrovci
  * Kuzma  

 Občine, preko katerih poteka trasa teka:
   * Kuzma
   * Rogašovci
   * Cankova
   * Tišina
   * Radenci
  * Gornja Radgona
  * Apače
  * Šentilj
  * Kungota
  * MO Maribor
  * Selnica ob Dravi  

 Občine, preko katerih poteka trasa teka:
   * Selnica ob Dravi
   * Podvelka
   * Radlje Ob Dravi
   * Muta
   * Vuzenica
   * Dravograd
   * Ravne na Koroškem
   * Prevalje
   * Mežica
   * Črna na Koroškem


