
11. tek in pohod na Murovico v lepem vremenu in dobri družbi 

Vrh Murovice ob občinskem prazniku osvojilo 38 tekačev in 48 pohodnikov 
 

Po dolgem obdobju zasneženih in mrzlih zimskih dni nam je vreme za tradicionalni gorski tek in pohod 

na Murovico, ki je potekal 23. 3. 2013, postreglo s prijetnim sončnim dnem. Letos sem prireditev prvič v 

celoti spremljala kot pohodnik, brez jutranjega hitenja ob pripravi prireditvenega prostora in brez skrbi, 

kaj vse gre lahko narobe. Moja edina skrb je bila, da na vrh v nahrbtniku prinesem svojega malčka. 

Vseeno pa sem intenzivno stiskala pesti – najprej za organizacijo, da bo šlo vse kot po maslu, nato pa še 

za tekače, da bodo vsi uspešno in brez večjih poškodb pritekli do vrha.  

Ker nismo bili ravno med najbolj zgodnjimi pohodniki, sta nas prva tekača prehitela malo nad 

Gašparjem. Moram priznati, da sta bila še zelo sveža in bistveno hitrejša od nas. Potem kar nekaj časa ni 

bilo nikogar. Malo pred prečkanjem ceste nas je ujel prvi »douški partizan« Toni Vode, kmalu za njim pa 

še trije poskočni partizani. 

Rahel spust iz vasi Vrh je bil za tekače priložnost za zalet pred strmim vzponom proti vrhu Murovice. 

Tukaj ni priložnosti za eleganten tek po dveh, prej za »grizenje kolen« po vseh štirih. Spoštljivo sem se 

umaknila dvema starejšima gospodoma, ki sta tekla proti vrhu – eden z okrvavljenim kolenom. Človeška 

volja je res neuničljiva. 

Še malo in bomo tudi mi na vrhu. Bili smo med zadnjimi, tako da smo že srečevali tekače, ki so se 

spuščali v Zagorico. Privoščili smo si topel čaj, klepet z znanci in krajši počitek, potem pa smo se tudi mi 

odpravili v Zagorico in pred Vegovo domačijo prišli točno ob 11h, ko se je začela prireditev ob občinskem 

prazniku. 

Po koncu prireditve je sledila razglasitev rezultatov teka, tako da sem končno imela priložnost videti, kdo 

je bil najhitrejši na vrhu. Prvo in drugo mesto sta zasedla reprezentanta v gorskem teku Simon Alič in 

Gašper Bregar, tretji je bil s skoraj dvema minutama zaostanka Vid Senica. Najboljši »partizan« je bil Toni 

Vode, ki pa je imel po besedah izkušenega očividca v zadnjem delu, ko so mu že pohajale moči, hude 

skrbi, saj se mu je Jernej Rebolj nevarno približeval. Najboljša v ženski kategoriji je bila Katja Kozjek, 

skupaj pa so na vrh Murovice pritekla štiri dekleta.  

Tekači so imeli na poti dovolj dela sami s seboj, pohodnikom pa so organizatorji letos pripravili nagradno 

križanko, ki je bila na spletu in v gostiščih Vegov hram in Pri Žerjavici dostopna že kak teden pred 

pohodom. Med pohodniki so v Turističnem društvu Dolsko tudi letos izbirali najmlajšega in najstarejšega 

pohodnika. Letos je bila najmlajša pohodnica Nadja Bratun iz Senožet, najstarejši pohodnik pa Bruno 

Žižek iz Dolskega.  

Pri organizaciji gorskega teka in pohoda so tudi letos sodelovali člani Športnega društva Zagorica pri 

Dolskem, ki so poskrbeli za očiščeno in označeno pot v zgornjem delu vzpona ter za pomoč pri prevozu 

opreme do vasi Vrh, nekateri njihovi člani pa so sodelovali tudi pri teku. 

Tekač David Kadunc je na svojem blogu takole pohvalil prireditev: »Pohvala organizatorjem za res 

izvrstno tekaško-pohodniško prireditev, za katero upam, da bo živela še naprej, čeprav je udeležba po 

krivici relativno majhna. Hvala in srečno naprej!« 

Tudi mi upamo, da bo Gorski tek in pohod na Murovico živel vsaj tako dolgo kot občinski praznik in da 

nam bo vreme še velikokrat tako naklonjeno, kot nam je bilo letos. 

Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili tudi Občini Dol pri Ljubljani za sofinanciranje prireditve. 
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