
5. gorski tek in pohod na Murovico 
 

Da se je tek na Murovico prijel, če je le termin pravi, so dokazali tekači s svojo udeležbo na tekaškem delu 

prireditve. Kljub razmočenemu terenu, slabi vremenski napovedi, snegu na vrhu Murovice, se je na teku zbralo 

rekordnih 43 tekačev in to z mednarodno udeležbo. 

 

Na startu se je pojavil Bosanec Sadet Čavšević, ki je zastopal barve ŠD Zagorica pri Dolskem, letošnjem 

soorganizatorju prireditve.  

 

Le ta se je zapodil, skoraj tako hitro kot rekorder proge Sebastjan Zarnik izpred parih let. Glavni organizatorji, 

člani ŠD Partizan Dolsko, smo ga sicer imeli na sprejemljivi razdalji, saj poznamo teren, in ko je strmo, je res 

strmo, toda nismo računali na tako težke razmere v najbolj strmem delu, ki je bil zasnežen. Tam se ga, kljub 

močnim nogam, ni dalo dohiteti, je preveč drselo. Letos je zmaga odšla v roke Zagoričanom, bomo pa zato imeli 

drugo leto Dolščani toliko večji motiv.  

 

In to še ni vse, hitri Bosanec je na vrhu Murovice preskočil vse ovire, se zrinil mimo organizatorjev in jo mahnil 

naprej proti dolini. Na cilju so samo nemočno vpili naj se ustavi, izgubljeni tekač pa kar naprej. Po nekako 15 

minutah se je le vrnil, malce »penil«, ko pa mu je Franc ponudil takratkega, je bilo vse na svojem mestu. Pravi, 

da se vidimo na našem novoletnem teku, konec decembra.  

 

Razglasitev na Vegovi domačiji je že kar rutina. Razglasitev rezultatov je namreč potekala v sklopu proslave ob 

občinskem prazniku. Ker ni bilo več prijavljenih žensk, smo nagrade razdelili med najmlajše (bile so zanimive 

knjige) pa večni Jupol. Hvala sponzorjema - podjetju Jub in tiskarni Hren. Pa tudi  brez pomoči naše Občine Dol 

pri Ljubljani ne bi šlo, vzajemno sodelovanje se krepi v obojestransko korist. 

 

Rezultati domačinov (celotni rezultati ter fotogalerija so objavljeni na društveni spletni strani 

www.dol.si/sddolsko) 

 

Mesto 
abs. 

Ime Priimek Čas 

1 Sadet Čavšević 28:39 

2 Jernej Rebolj 28:59 

3 Toni Vode 29:35 

6 Boris Repnik 32:31 

9 Marko Bokalič 32:45 

19 Dušan Pustotnik 37:10 

23 Matic Zupančič 38:41 

26 Milan Suša 39:48 

27 Iztok Vodnik 40:07 

28 Andrej Selšek 40:47 

31 Klemen Štefančič 41:06 

32 Marko Vodnik 41:11 

35 Rok Škulj 42:28 

37 Marjan Vidic 44:46 

 

Če drugi ne poskrbijo, poskrbimo člani tekaške sekcije za smeh kar sami. Če smo se v soboto smejali 

izgubljenemu tekaču ŠD Zagorica na vrhu Murovice, smo se morali v nedeljo organizatorju udeležbe teka na 

Mali kraški maraton v Sežani. Da bi tek minil v prijetnem vzdušju do konca, je bilo potrebno še pred štartom 

rezervirati mizo v eni izmed kraških gostiln. Dane pri Sežani so bile najbolj primeren kraj. Ko smo se po teku 

končno napotili v gostilno, so nas pričakale lepo urejene mize, vse je bilo dvojno: kozarci, krožniki, jedilni 

pribor, celo rože in sveče so bile na mizah. Vsekakor več kot smo pričakovali. Toda pogled na jedilni list je 

pobledel obraze, še posebej organizatorju. Pripeljal jih je v eno najdražjih gostiln na Krasu. Cene so bile res 

zasoljene, večina se jih je vrtela okoli 30 €! Tako smo v večini vsi jedli kalamare, edine z običajno ceno. Tolažba 

za organizatorja je bila edinole ta, da je bila jed vrhunsko pripravljena. Ostali pa so bili soglasni, da se bo v 

bodoče, za ta opravila pooblastilo nekoga drugega. 

Kasneje se izkazalo, da je gostilna zelo znana po svoji kulinariki in tudi v večini so bili gostje iz Italije, ti pa so 

tako ali tako znani kot ljubitelji dobre hrane.  

 

 

 

http://www.dol.si/sddolsko


Za pohodniški del prireditve so poskrbeli člani Turističnega društva Dolsko. Gonilni sili sta že drugo leto zapord 

Zlatka Tičar in Ksenija Janež-Lapič.  

 

Letos je bila udeležba malo skromnejša kot prejšnja leta, toda tisti, ki so se lotili pohoda so bili zadovoljni. 

Pravih pohodnikov ne moti nekaj krpic snega in blata na poti. Pravzaprav je bil, proti pričakovanju, zelo lep 

jasen pogled na dolino in proti Alpam. Uradno je bilo prijavljenih 33 pohodnikov, skupaj pa jih je bilo še nekaj 

več. 

 

Za vse pohodnike so organizatorji pripravili vprašalnike in tisti, ki so pravilno odgovorili na vsa vprašanja ter 

imeli še malce sreče, so na zaključnem delu v Zagorici prejeli nagrado, katere je sponzoriralo podjetje Bisnode 

d.o.o. 

 

So pa udeleženci predlagali, da bi se v bodoče tudi za pohodnike pripravilo nagrade za najmlajše in najstarejše 

udeležence. Letos je bila najmlajša udeleženka Neja Fortuna iz Dolskega. 

 

Jernej Rebolj 


