
 

 (ime in priimek ter kraj od koder prihajate) 

Spoštovani pohodniki! 

Pri prijavi ste prejeli tudi tale kviz, katerega med pohodom na Murovico rešite (obkrožite ustrezen odgovor oz. naredite 

luknjico ob odgovoru). Izpolnjenega oddajte na vrhu Murovice časomerilcu. Izmed tistih, ki boste pravilno odgovorili na vsa 

vprašanja, bomo pred razglasitvijo rezultatov v Zagorici izžrebali dve praktični nagradi!  

Veliko veselja pri reševanju! 

A. Katero obletnico matematika Jurija Vege smo lani 

praznovali? 

1. 250 let rojstva 

2. 250 let smrti 

3. 250 let izdaje logaritemskih tabel 

B. Jurij Vega je bil tudi topničarski častnik. S čim so 

tedaj streljali? 

1. s fračami 

2. z možnarji 

3. s topovi 

C. Kako se reče domačiji v Zagorici, kjer se je rodil 

Jurij Vega? 

1. pr' Jur'ju 

2. pr' Vehov'c 

3. pr' Pokov'c 

D. Koliko znaša nadmorska višina vrha Murovice? 

1. 743 m 

2. 792 m 

3. 813 m 

E. Kako se imenuje cerkev, ki je najbližja Zagorici? 

1. Sv. Helena 

2. Sv. Miklavž 

3. Sv. Križ 

F. V katerem kraju se osnovna šola imenuje po Juriju 

Vegi? 

1. V Dolu pri Ljubljani 

2. V Moravčah 

3. V Domžalah 

G. Katera izmed vasi, ki poleg Zagorice ležijo na prisojni 

strani Murovice, Ciclja in Sv. Miklavža, ne sodi v 

občino Dol pri Ljubljani? 

1. Klopce 

2. Križevska vas 

3. Velika vas 

H. Kako se uradno imenuje vas Vrh pred hujšim 

vzponom na vrh Murovice? 

1. Vrh pri Dolskem  

2. Vrh pri Sveti Trojici 

3. Vrh pri Zagorici 

 

 

 

Karta 

Na karti sta označeni 

dve poti: leva 

označuje traso proge, 

desna pa peš pot z 

vasi Vrh v Zagorico, 

kjer bo razglasitev 

rezultatov ter obrok 

hrane. V vasi Vrh 

lahko parkirajo 

vozila spremljevalci 

tekmovalcev. Tu je 

tudi točka, kjer bo 

avtomobil s prtljago 

tekačev. Z vasi Vrh 

je možno priti v 

Zagorico tudi po 

asfaltirani poti, 

vendar se je potrebno 

spustiti do lokalne 

ceste Dolsko-

Zagorica pri 

Dolskem. 


