
 
DOBROPOLJE  Tjašo Rutar, junakinjo dirke DOS, je v nedeljo pričakala vsa vas 

Še krave so čakale 

Majhna vas Dobropolje pri Ilirski Bistrici je od četrtka zvečer do nedelje zjutraj živela s svojo mlado 
vaščanko, 23-letno Tjašo Rutar. Zmagovalko ekstremno težke ultramaratonske kolesarske dirke okoli 
Slovenije DOS Extreme v ženski konkurenci je v nedeljo pod noč na ploščadi pred cerkvijo pričakala vsa 
vas s transparenti, domačo glasbo in obloženimi mizami. 

Ko je prišla Tjaša s svojo spremljevalno ekipo na čelu z bivšim kolesarjem Matejem Zalarjem na oder, jo je v 
imenu domačinov pozdravila Tatjana Dodič in ji v rimah prebrala Tjašino himno, sestavljeno prav za to priložnost. 
“Ponosni smo zelo na té, ker imaš pogumno in veliko srce,” so zapisali Dobropoljci svoji junakinji, ki očitno ni 
mogla skriti veselja in presenečenja nad takšnim sprejemom. “Presenečena sem bila, saj nisem pričakovala 
tolikšne spodbude od starta do cilja in tudi vmes, med dirko,” je dejala Tjaša, ki resno kolesari šele tri leta. 
Takšnega uspeha ni pričakovala, nasprotno, bila je prepričana, da je v ženski konkurenci dirke najšibkejši člen.  

Pokazalo pa se je, da je najmočnejši, saj je poleg prepričljive zmage v ženski konkurenci v absolutni zasedla 
odlično 14. mesto. Kako so Tjašini vaščani z njo živeli tri dni dirke, je najbolj slikovito opisala Tatjana Dodič, ko je 
dejala, da so internetne povezave skoraj pregorele. “V minulih dneh nismo nič sadili. Še krave so bile kasneje 
pomolžene zaradi tega, ker smo spremljali Tjašo in njeno dirko.” 

Vidno ganjen je k mikrofonu stopil tudi domačin Alojz Kastelic, predsednik KS Rečica, ki je dejal, da se “takega 
uspeha nismo nadejali, o njem smo lahko samo sanjali. Ko smo gledali vrhunske slovenske smučarje, ki so 
prihajali v domače kraje in jih je sprejela vsa vas, sem si vedno želel, da bi nekoč tudi nekdo iz Dobropolj uspel. 
Danes smo nekaj takega dočakali tudi v naši vasi,” je dejal predsednik. 

In kaj bo počela Tjaša? “Najprej se bom pošteno naspala, potem pa bomo videli,” je povedala mlada šampionka za 
naš časopis. Za dirko si je izbrala ekipo prijateljev, ki so skrbeli vsak za svoj del nalog, na pomoč pa ji je priskočilo 
tudi nekaj sponzorjev. Od starta do cilja je bila kar 57 ur v kolesarskem sedlu, vmes pa je nekajkrat zaspala za 20 
minut. “Vrtela sem, dokler sem mogla, in ko so spremljevalci videli, da po cesti preveč vijugam, so me polegli. 
Najhujša kriza je bila na Šentjurški gori pod Krvavcem, sicer pa nastopi največja kriza zaradi pomanjkanja spanja,” 
je še povedala Tjaša. Dirka po Sloveniji je štela tudi za evropsko prvenstvo v ekstremnem kolesarjenju za ženske, 
zato je Tjaša prinesla v domače Dobropolje tudi evropski naslov. 
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