
HEROJI MARTNICE 2019 

Osma tradicionalna dobrodelno športno rekreativna prireditev, je potekala v odličnem vzdušju 

in prijetnem poletnem vremenu, saj so temperature v obeh dneh, precej povečale klavrno 

majsko povprečje. Udeleženci iz vseh koncev Slovenije, so 24 ur premagovali pot s kolesom 

ali peš, iz Ruš, ki ležijo na 309 m N/M višine, do Martnice, priljubljene izletniške točke nad 

Rušami, ki leži na 682 M/N višine. Pohodniška pot je dolga 3 km, kolesarji pa so morali 

premagati 5,5 km do cilja. Prireditev je dobrodelna in ne tekmovalna, vendar mnogi preizkušajo 

meje svojih sposobnosti in se 24 ur spopadajo s progo. Tudi noč jim ni ovira. Letos se je uradno 

udeležilo prireditve 414 udeležence, ki so tudi prispevali prostovoljne prispevke za socialno 

ogrožene otroke šole in vrtca Osnovne šole Janka Glazerja iz Ruš. Skupaj je bilo zbranih 2930€. 

Hvala vsem. Vsako leto se prireditve udeleži tudi veliko udeležencev, ki se ne prijavijo in ne 

prispevajo dobrodelnega prispevka. So pa naredili vsaj nekaj dobrega za svoje telo. Mogoče pa 

se naslednje leto le odločijo in prispevajo kaj za otroke socialno ogroženih družin. 

Letošnjo prireditev je zaznamoval prav poseben udeleženec, ki je do Ruš pripotoval tudi največ 

kilometrov. Furlanič Jure je prišel iz Kopra in se najprej podal na pot s kolesom, po petih 

poizkusih pa je odložil kolo in se na Martnico podal peš. Do sobote, do 16.00, je skupno 

premagal pot kar 18 krat. Dosežek je zavidanja vreden, predvsem zaradi dejstva, da je Jure pri 

33 letih prebolel težko bolezen, se začel na novo učiti hodit, danes pa predvsem zaradi svoje 

močne volje, premaguje neverjetne napore. Zato smo ga posebej nagradili in razglasili za heroja 

Martnice za leto 2019. 

Kljub temu, da prireditev ni tekmovalnega značaja, naj omenimo tiste najbolj vzdržljive. 

REZULTATI 24 URNI POHOD MARTNICA 2019 

ŽENSKE PEŠ 

1. Nataša Pulko 14 

2. Flora Krampl 13 

3. Urška Sedič 10 

MOŠKI PEŠ 

1. Mitja Kotnik 20 

2. Štefan Krajnc 18 

3. Dejan Šumenjak 16 

 ŽENSKE KOLO 



1. Barbara Šarman 8  

MOŠKI KOLO 

1. Branko Kovačič 28 

2. Boštjan Novak 28 

3. Tadej Robin 24  

KOMBINACIJA 

1. Furlanič Jure 18 HEROJ MARTNICE  

2. Dubravko Martinjak 14  

3. Rok Štanc 14  

OTROCI DO 15 LET PEŠ 

1. Miklavec Kiara 11 

1. Šarman Naja 11  

2. Nace Marčič 10  

 OTROCI DO 15 LET KOLO 

1. Rene Šarman  7 

2. Lan Majcenovič 5 

 NAJMLAJŠI UDELEŽENEC 

Jaka Vodušek Kraner 

 NAJSTAREJŠA UDELEŽENKA 

Anastazija Mumel, krepko čez 80 let 

DRUŽINE 

1. Družina Šarman J. 29  

2. Družina Šarman B. 26  

3. Družina Marčič  20   

Iskrena hvala, vsem prostovoljcem, ki so pomagali pri organizaciji prireditve, GD Ruše, GRS 

Maribor in društvu šoferjev in avtomehanikov, ki so skrbeli za varnost prireditve. 



Iskrene čestitke, vsem udeležencem, ki so darovali v šolski sklad, družini Rokavec, ki je 

poskrbela za dobro počutje na cilju in posameznikom, ki so daravali prostovoljni prispevek, 

kljub temu, da se niso podali na pot. 

Se vidimo na 9. Martnici, 2020. 

Zapisal Ladislav Pepelnik, predsednik organizacijskega odbora 

 


