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11. 1. 2014 

Pohod mladih planincev 

Od Štalcarjev do Koče pri Jelenovem studencu 
Ker naj bi po vseh naravnih zakonitostih januarja prekrivala naše kraje snežna odeja, smo vodniki in 

mentorji Mladinskega odseka Planinskega društva Kočevje planirali in tudi izvedli pohod po domačih 

planinskih poteh. Niti v sanjah si nismo predstavljali, da bomo 11. januarja namesto snežne beline 

občudovali belino razcvetelega teloha. 

Sobotno jutro je prekrivala megla. Toda za 47 nadobudnih, večinoma najmlajših planincev, to ni bila ovira, 

da se ne bi udeležili težko pričakovanega pohoda. Poleg vodnikov in mentorjev se nam je pridružila še 

gospa ravnateljica Darja Delač Felda iz OŠ Ob Rinži. Vožnja z avtobusom do Štalcerjev je bila tako kratka, 

da si še bundic nismo uspeli odpeti. Hitro smo krenili v hrib. Megla se je razblinila in ogrelo nas je toplo 

sonce. Svoje nahrbtnike smo napolnili z odvečnimi oblačili. Ne vem ali nam je bilo vroče zaradi sonca ali 

zaradi hoje v hrib. Pa saj je čisto vseeno, bilo nam je čudovito. Pogled nam je begal od megle v dolini, na 

sonce nad nami, na prečudovita drevesa in planjave razcvetelega teloha. Brez strahu smo pokukali tudi v 

medvedovo votlino in ugotovili, da je prazna. Iskali in našli smo tudi Veronikin zaklad, ki je bil zelo sladek 

in dovolj velik, da smo ga okusili vsi pohodniki. Hodili smo po Kočevski planinski poti tik pod Livoldskim 

vrhom, Fridrihštajnom, vse do Koče pri Jelenovem studencu. Tu sta nas pričakala skrbnika s toplim čajem, 

sokom, s polnim pladnjem napolitank in še s toplimi čokoladnimi mafini. Oh, kako nam je teknilo! Svoje 

vtise smo zapisali ali narisali v planinske dnevnike in se hitro še malo poigrali na igralih pred kočo. Po 

skupinskem fotografiranju je nekaj učencev ostalo s svojimi starši, ki so prosto soboto izkoristili za pohod 

do koče. Ostali  smo se vrnili v dolino po grajski poti - malo po bližnjicah in malo po cesti. V vznožju so nas 

že čakali starši in prisluhnili našim doživetjem. 

Lepo se zahvaljujemo vsem, ki so nam januarski pohod naredili še lepši in slajši. 

Za MOPD Kočevje 

Majda Terbuc 

  



8. 2. 2014 

Pomladanski pohod mladih planincev na 

Šmohor 
Maškare so tudi letos dobro opravile svoje delo in uspešno pregnale zimo. Tako smo se mladi kočevski 

planinci lahko odpravili po svoja prva pomladna doživetja - na Šmohor v Posavskem hribovju. 

V soboto, 8. marca, se je zbralo 38 mladih planincev, ki so se z vodnicama Zinko in Branko ter mentoricami 

odpeljali proti izhodišču. Dve uri vožnje po avtocesti je med klepetom in opazovanjem pokrajine hitro minilo. 

Že smo za sabo pustili še gole hmeljne stebre in se skozi Celje ob Savinji pripeljali do Laškega. V Celju se 

nam je pridružil lokalni vodnik, g. Albin Volavšek, ki nam je s svojo dobro voljo in igranjem na orglice 

pokazal, da smo med veselimi Štajerci. Iz Laškega smo po kolovozih, ki so se vili med kmetijami, 

prislonjenimi v strma pobočja, krenili proti vrhu. Vmes se je pooblačilo in zapihale so še mrzle zimske sape. 

Najmlajši so jih preganjali s piskanjem na marjetice. Na vrhu 781 m visokega Šmohorja nas je zato 

pričakalo sonce, otroška igrala pa so po malici poskrbela za razposajen smeh in igro. 

Sestop je minil v opazovanju prebujajoče se narave - prvih citrončkov, žafranov in telohov. Ob povratku 

proti domu smo opravili še test trojanskih krofov. Skupna ugotovitev: še vedno so odlični! 

Še ena prijetna sobota, preživeta v naravi, s starimi in novimi prijatelji. 

Za Mladinski odsek PD Kočevje 

Marija Erjavec 

  



5. 4. 2014 

Planinski pohod za mlade planince osnovnih šol 

Kočevske 
Tokratni cilj našega planinskega pohoda je bila pot do Blejske koče na Lipanci (1630m), priljubljena 

postojanka v vseh letnih časih. Mladi planinci treh osnovnih šol ter vodniki Zinka, Branka, Tomaž in 

mentorici Marina ter Polona smo se tako v zgodnjem deževnem jutru v soboto, 5.4.2014, odpeljali proti 

kraški planoti v Julijskih Alpah, Pokljuki, v osrčje Triglavskega narodnega parka. 

Pri Šport hotelu smo v zasneženi pokrajini pričeli pot, ki smo jo mavrično obarvali z našimi dežniki. Zaradi 

posledično mokrega snega so se nam "gojzerji" in seveda mi z njimi večkrat udirali globoko v tla. Pot nas 

je vodila skozi smrekov gozd, ves čas pa nas je spremljal tudi dež... Iz objema gozda smo prišli do 

prostrane "bele" planine Zajavornik (1292m). A zaradi deževnega vremena smo se odločili, da se naša 

"mavrična karavana" vrača nazaj, proti izhodišču. Z avtobusom smo se zapeljali na Rudno polje, na 

vadbišče naše slovenske biatlonske reprezentance. Tam pa smo doživeli vremenski preobrat. Izza oblakov 

je posijalo in nas pozdravilo sonce - brez kapljice dežja! 

Na prostoru pred novim hotelom smo se odpočili, okrepčali, napisali vtise v planinski dnevnik in uživali v 

lepem razgledu. Istočasno pa smo lahko spremljali biatlonsko tekmo mladih tekačev in tekačic. 

Imeli smo možnost ogleda velikega igluja od blizu, ogleda njegove notranjosti. Neverjetno, kakšno bivališče 

bi to lahko bilo! 

Pozabili pa nismo še na skupno fotografiranje za planinski in šolski arhiv. 

Pred našim odhodom smo imeli srečo poslušati slovensko himno in spremljati podelitev kolajn. Pokazali 

smo svoj dober nivo kulturnega vedenja ob takih dogodkih. Ob koncu dogajanja pa smo se odpravili na 

avtobus in odrinili proti domu. 

Danes se je potrdil rek, da je pomembna pot in ne le cilj vsakega popotovanja. 

Lep planinski pozdrav! 

Za MOPD zapisala Polonca Kalič 

  

PLANINSKI POHOD - MOKRA PUSTOLOVŠČINA 

Z mojimi prijat'li planinci 

smo na Zajavornik odšli. 

A k Blejski koči nismo prišli, 

ker smo se zaradi dežja ustavili. 

Svojo domišljijo izrazil Jakob Poje, 3.r. 

  



24. 5. 2014 

Pohod mladih planincev na Matajur 
Letos je bil 24. maj zelo poseben dan. Zvrstilo se je toliko aktivnosti, da so bili nekateri učenci v veliki dilemi 

katero izbrati. Mnogi so bili razočarani, ker se niso mogli udeležiti planinskega pohoda na Matajur v 

sosednji Italiji. Ker je bil to zadnji pohod Mladinskega odseka v tem šolskem letu, so bili nanj povabljeni 

tudi starši mladih planincev. Kljub vsem preprekam se nas je v od dežja opranem sobotnem jutru zbralo 

kar 81. Udobno smo se namestili v dva avtobusa in se polni pričakovanja podali na pot. 

V Ajdovščini sta se nam pridružila še vodnika tamkajšnjega planinskega društva Zvonko Kreševec in Jože 

Vodopivec. Med vožnjo sta nam pripovedovala o zgodovini krajev skozi katere smo se vozili in o njihovih 

značilnostih. Poznala sta imena vseh gorskih vrhov, nam pa se je najbolj vtisnil v spomin najvišji s snegom 

pokrit Krn. Izvedeli smo tudi kako in zakaj je nastala Marijina cerkev na Stari gori in se peljali skozi Ložec, 

kjer je deloval kaplan Martin Čedermac. Tako nam je sicer dolga vožnja zelo hitro minila. V vasi Matajur 

na italijanski strani hriba smo si oprtali nahrbtnike in se v dolgi koloni odpravili proti vrhu. Sprva nam je 

drevje še delalo senco, čez prostrane planinske pašnike pa smo se pošteno spotili. Hodili smo v gosjem 

redu, da nismo stopali po prečudovitem gorskem cvetju. Presenečeni smo bili na popolnoma obnovljeno 

pastirsko vasjo pod samim vrhom in na urejenost vodnih virov za ljudi in živino. Ker je na vrhu, na 1642 

metrih močno pihalo, smo si na hitro ogledali cerkvico in se spustili do Doma na Matajure. Že ime pove, 

da stoji na italijanski strani, pogostili pa so nas po slovensko. V tej koči je vse zastonj, gostoljubje pa lahko 

poplačaš s prostovoljnim prispevkom. Po zasluženem počitku smo spust nadaljevali do koče Škril, kjer nas 

je čakal avtobus. Po tri in pol urni hoji smo z veseljem spet malo sedeli, mnogi pa celo zadremali. To pa 

še ni konec. Ustavili smo se še pred Ajdovščino v velikem nasadu češenj. Tu smo kupili sveže obrane 

češnje, kakšno za v usta pa odtrgali tudi sami. 

Tako smo uspešno zaključili s pohodi v tem šolskem letu. Izvedli smo dvodnevni tabor in šest celodnevnih 

tur. Na žalost smo se morali zaradi ekstremnih vremenskih razmer odpovedati pohodu in prireditvi ob 

kulturnem prazniku v mesecu februarju. 

Vsem planincem in vsem, ki uživajo v hoji in naravi želimo prijetne počitniške dni in varen korak. 

Za MOPD Kočevje Majda Terbuc 

  



17. 8. 2014 

Mladi planinci na Triglavu 
Trije mladi planinci OŠ Ob Rinži (David Pekica, Blaž Hliš in Žan Perko) so v nedeljo, 17. 8. 2014, osvojili 

Triglav. 

Iskrene čestitke! 

 
  



4. in 5. 10. 2014 

Dvodnevni tabor mladih planincev 
Pa je prišlo novo šolsko leto in z njim tradicionalni planinski tabor za vse tiste mlade planince, ki so v 

prejšnjem šolskem letu hodili po bližnjih in daljnih hribih. Letošnji planinski vikend smo rezervirali 4. in 5. 

oktobra na Krvavcu. Udeležilo se ga je 58 učencev planinskega krožka od 2. do 9. razreda iz OŠ Stara 

Cerkev, Zbora odposlancev in OŠ Ob Rinži. Za varnost in vse potrebno sta skrbeli vodnici Branka in Zinka, 

mentorice Majda, Marina, Polona in Melita ter mladinski voditelji Jernej, Damjan in Tanja. 

V soboto, v zgodnjih jutranjih urah, je bil na avtobusnem postajališču pravi vrvež pohodnikov z velikimi in 

polnimi nahrbtniki. Po prijetni vožnji, polni novih pričakovanj, z avtobusom in kombijem smo prispeli na 

parkirišče pod smučiščem na Krvavcu. 

Skupinica planincev, trije devetošolci, ki so v avgustu osvojili Triglav in petošolec iz OŠ Ob Rinži, je krenila 

kar peš do našega Penziona Tia, v katerem smo bivali, vsi ostali pa smo se razporedili po gondolah in se 

odpeljali na vrh. Visoko nad tlemi je bila vožnja za večino precej razburljiva, saj so se s takšnim prevoznim 

sredstvom peljali prvič in mlada planinska srca so zato bila malo hitreje. Po tem adrenalinskem podvigu je 

prišel čas za malico. Medtem pa so se nekateri čudili videzu smučišč, ki so res kazala čisto drugačno 

podobo kot pozimi. 

Po hoji z oprtanimi nahrbtniki in potovalkami v rokah nas je pred Penzionom Tia sprejela nasmejana in 

prijazna oskrbnica Saša in nas razporedila po sobah, ki so bile opremljene celo s televizorji. Sobotni dan 

nam je bil vremensko naklonjen, zato smo ga preživeli s hojo po smučiščih in gorskih poteh do kmetije 

Vižnar pod sedežnicami in opazovanjem gokartov in gorskih kolesarjev. 

V sončnem nedeljskem dopoldnevu pa smo osvojili Zvoh z nadmorsko višino 1971 m. Med potjo smo 

opazovali rastlinske pasove, gorsko cvetje, burske koze in ovce, kal, pa jezero, ki pozimi služi umetnemu 

zasneževanju. Zanimiv pa je bil pogled v dolino, ki je bila prekrita z oblaki in meglo, nam pa je v lica žarelo 

sonce. 

Za naše polne želodčke je poskrbel super kuhar, ki je pekel enkraten kruh in pripravil krasne obroke in 

čokoladne palačinke v neomejenih količinah. Za naša dva rojstno-dnevna slavljenca je spekel še torto 

presenečenja. Mladinska voditeljica Tanja nam je kot gorski stražar spregovorila o varovanju naravnih 

lepot in odnosu pravega planinca do narave. 

Mladi planinci se za denarno pomoč zahvaljujemo PD Kočevje, ki je poravnalo stroške vožnje. 

Vse nam je šlo po načrtih in takšnih taborov in pohodov si lahko samo še želimo. To so bile glasne želje 

naših pohodnikov, ki se že veselijo tabora 2015 in vseh načrtovanih planinskih tur. 

Za Mladinski odsek PD Kočevje 

Melita Berlan 

  



18. 10. 2014 

Pohod mladih planincev na Češko kočo 
Po letošnjem planinskem taboru so se mladi planinci, učenci starejše skupine kočevskih osnovnih šol, 

odpravili na prvi planinski pohod v tem šolskem letu. V soboto, 18.10., se jih je 15 pod vodstvom vodnikov 

Tomaža in Branke, v spremstvu treh mentorjev odpravilo na Češko kočo (1542m). 

Še v jutranji temi smo iz Kočevja krenili proti Jezerskemu. Že na izhodišču, pri Planšarskem jezeru, se 

nam je v zahvalo za nekaj grižljajev sendvičev pridružil prijazen kuža, ki nas je zvesto spremljal vso pot. 

Kmalu smo prišli pod mogočno osojno ostenje dela Kamniško Savinjskih Alp - Jezerske in Kokrške Kočne, 

Skute, Štruce in Bab - katere vrhove je že zlatilo sonce z vzhodne strani in obljubljalo lepo vreme. Smelo 

smo zagrizli v gozdno strmino, ki se je po dobri uri hoje spremenila v sicer položnejšo, a bolj izzivov polno 

gorsko stezo. Po krajših delih, zavarovanih z jeklenicami, lesenih brunah, pripetih v hrib in po lesenih 

lestvah - Vojtrcah - smo po še eni uri prispeli do cilja, Češke koče. Ta je sicer odlično izhodišče za pot na 

že omenjene vrhove našega visokogorja. Po malici, občudovanju okoliških vrhov in družabni igri smo krenili 

na pot v dolino. 

Mladi pohodniki so dosledno upoštevali vsa navodila za varno hojo v prvem, malce zahtevnejšem delu 

poti, nato pa smo po gozdnem pobočju skupaj z našim zvestim pasjim vodnikom, ki smo mu dali ime 

Planinko, varno sestopili do Jezerskega. 

Vtisi? Veselje ob osvojenem cilju, lepote gorske narave in ponos ob ugotovitvi, da se novi rod planincev 

ponaša z vzdržljivostjo, znanjem in spoštovanjem do vrhov, na katere se podaja. 

 

Za Mladinski odsek PD Kočevje 

Marina Erjavec 

  



18. 10. 2014 

Pohod mlajših planincev na kostanjev piknik 
Mladinski odsek Pohodniškega društva Novo mesto in Odbor Mladinskih odsekov pri MDO Dolenjske in 

Bele krajine sta 18. oktobra organizirala Kostanjev piknik. Zaradi prizadevanja, da bi se pohoda udeležilo 

čim več mladih planincev smo se na povabilo z veseljem odzvali tudi mi s Kočevja. 

Poskrbeli smo za poln avtobus mlajših planincev (58 otrok od 1. do 5. razreda). Med njimi je bilo veliko 

število na novo vpisanih pohodnikov vseh treh osnovnih šol na Kočevskem. Skupaj z mentoricami Majdo, 

Melito, Polonco ter učiteljico Mirjano smo se zjutraj odpeljali iz Kočevja oz. iz Stare Cerkve ter se ob osmi 

uri že zbrali z ostalimi udeleženci pohoda pri gasilskem domu v Šentpetru pri Otočcu. Po prijetni 

dobrodošlici domačih organizatorjev srečanja smo se od tam odpravili peš čez Krko in po desnem bregu 

nadaljevali pot. Vmes smo pri golf igrišču naredili postanek za malico in klepet ter nato nadaljevali pešpot. 

Hodili smo po lepi, z listjem "tlakovani" gozdni poti, prečkali male struge vode po brveh oz. hlodih, nekaj 

časa pa hodili tudi po asfaltni poti. Med samim pohodom smo opazovali naravo v tem letnem času, ki nam 

vedno "postreže" s paleto barv, na katerih si lahko spočijemo oko in dušo. 

Po približno dveh urah in pol smo prispeli na igrišče v Dolenji Suhadol. Ob tem je potrebno pohvaliti 

prizadevanje in dobro organizacijo gostiteljev, da smo se vsi pohodniki počutili domače in res prijetno. S 

toplo pijačo in toplo malico, slaščicami in vročim kostanjem smo popolnoma napolnili naše želodčke. Otroci 

so se lahko preizkusili na igralih ter v različnih zabavnih in športnih igrah. Ob koncu druženja je sledilo še 

skupno fotografiranje in poslavljanje. 

Ker pa je bil sobotni dan obsijan s soncem, je bil še toliko lepši. 

Za Mladinski odsek PD Kočevje 

Polonca Kalič 

  



8. 11. 2014 

Mladi planinci na 26. tekmovanju Mladina in gore 
V soboto, 8. novembra 2014 je bilo 26. tekmovanje Mladina in gore, katerega so se drugič udeležili tudi 

mladi planinci iz Kočevja. Za celotno Slovenijo je tekmovanje potekalo na treh lokacijah. Izvajalec za našo 

regijo je bila OŠ Cerklje ob Krki, istočasno pa je tekmovanje potekalo še v Šoštanju in v Kanalu. Prijavljenih 

je bilo preko 80 ekip, na OŠ Cerklje ob Krki pa jih je tekmovalo 40. 

Na regijsko tekmovanje so se lahko prijavile štiričlanske ekipe v starosti od 6. do 9. razreda. Vsaka ekipa 

si je ob prijavi morala izbrati svoje ime, na dan tekmovanje pa so ekipe izbirale ťnaj imeŤ. Po odsotnosti 

nekaterih tekmovalcev iz OŠ Ob Rinži so nato ekipo Medvedji golaž sestavljali devetošolki Maša Križ in 

Eleonora Vidic ter šestošolec Leon Križ, ekipo Raztrgan ruzak pa šestošolci Tilen Brunec, Maja Levstek 

in Tjaša Grabrijan, vsi iz OŠ Ob Rinži. Največ glasov so udeleženci tekmovanja namenili ekipi z imenom 

Gume. 

Tekmovalni dan se je za vse nas pričel ob 7.45, ko smo se odpeljali iz Kočevja. Na gostujoči osnovni šoli 

so nas prijazno sprejeli in nam razdelili malico. Sledil je kulturni program s pozdravnim nagovorom 

ravnateljice in predsednika PD Brežice. Učenci planinci so nato po razporedu odšli na pisanje testov po 

učilnicah, mentorji pa na srečanje mentorjev, kjer nas je predsednik seznanil s PD Brežice in delu z 

mladimi. Po pisanju testov je tekmovalna komisija začela s popravljanjem, vsi ostali pa naj bi se sprehodili 

po bližnji okolici. Ker pa je bilo zaradi dežja vse razmočeno, smo si ogledali film Na svoji zemlji. Med 

ogledom je bilo čutiti malce nestrpnosti in komaj smo čakali na razglasitev rezultatov. Tekmovalci so v 

testih morali pokazati znanje iz zgodovine planinstva, gorske pokrajine, planinskih poti, poznavanja in 

varstva gorske narave, orientacije, gibanja in nevarnosti v gorah, vremenoslovja, družabnosti, prehrane v 

gorah, osebne in tehnične opreme, gorske reševalne službe in prve pomoči. Ekipa je morala kar veliko 

znati, biti vsesplošno razgledana in pri vsem tem imeti še kanček sreče. Ekipa v sestavi Maša in Leon Križ 

ter Eleonora Vidic je dosegla odličen rezultat, 65 točk od 90. Do uvrstitve na državno tekmovanje jim je 

zmanjkalo zgolj 3 točke, to je le en pravilen odgovor. Joj, kako so bili jezni! 

Vsi naši tekmovalci so pokazali veliko zagnanosti, odgovornosti, srčnosti in ekipnega sodelovanja, kar je 

veliko bolj pomembno od zbranega števila točk in uvrstitve. 

Iskrene čestitke za dosežen rezultat in hvala vam za čas, ki ste ga vložili v priprave! 

Za Mladinski odsek PD Kočevje 

Melita Berlan 



22. 11. 2014 

Regijsko orientacijsko tekmovanje pot 2014 
V soboto, 22. novembra 2014 je bilo tekmovanje POT 2014 , katerega so se prvič udeležili tudi učenci iz 

naše šole. Planinsko orientacijsko tekmovanje ( POT ) se v prvem delu razdeli na področne lige. Sodelovali 

smo v Gorenjsko - Dolenjski ligi. Tekmovanje je potekalo v Škocjanu pri Novem mestu. Prijavljenih je bilo 

13 ekip. 

Na regijsko tekmovanje so se lahko prijavile petčlanske ekipe v starosti od 6. do 9. razreda. Vsaka ekipa 

si je ob prijavi morala izbrati svoje ime. Našo ekipo Jazbeci so sestavljali David Pekica, Blaž Hliš, Žan 

Perko, Zala Perko in Eleonora Vidic, ekipo Kočevski medvedki pa Marcel Franc Kalič, Žan Lobe, Gal 

Rajšel, Andraž Đurič in Zana Jusić. 

Tekmovalni dan se je za vse pričel ob 7. uri, ko smo se odpeljali iz Kočevja. Učenci planinci so nato odšli 

na pisanje testov, ki je potekalo kar v Gasilske domu Škocjan. Po pisanju testov je tekmovalna komisija 

začela s popravljanjem. Tekmovalci so v testih morali pokazati znanje iz zgodovine planinstva, gorske 

pokrajine,planinskih poti, poznavanja in varstva gorske narave, orientacije, gibanja in nevarnosti v gorah, 

vremenoslovja, družabnosti, prehrane v gorah, osebne in tehnične opreme, gorske reševalne službe, prve 

pomoči in orientacije. Po testih so odšli na štiri urno orientacijo s kompasom in karto. Ekipa Jazbeci so 

dosegli peto mesto, ekipa Kočevski medvedki pa sedmo. Sledita še dva POT-a, potem pa upamo, da se 

uvrstimo na državno tekmovanje, ki bo aprila. 

Vsi naši tekmovalci so pokazali veliko zagnanosti in ekipnega sodelovanja. 

Iskrene čestitke za dosežen rezultat. 

Mentorica, Branka Rajner 

  



29. 11. 2014 

Pohod mladih planincev do koče na Jakobu 
Letošnje muhasto vreme je spremenilo plane tudi mladim planincem Planinskega društva Kočevje. 

Planiran pohod za petnajstega novembra smo morali prestaviti, izvedli smo ga v soboto, 29. 11. 2014. 

Tudi ta dan se ni začel nič kaj obetavno. Vztrajno je deževalo, nekateri starši so se ustrašili dežja in 

udeležbo svojih otrok odpovedali, in za piko na i, še avtobusa ni bilo ob dogovorjeni uri. Pa saj vsi poznate 

stari pregovor˝ slab začetek, dober konec. In res. Zbralo se nas je točno za šestdeset sedežni avtobus, ki 

je prišel zaradi nesporazuma v komunikaciji s pol urno zamudo. Med vožnjo proti Kranju je ponehal tudi 

dež in dežniki so cel dan ostali v nahrbtnikih. 

S hojo smo začeli v Preddvoru. Vodil nas je vodič tamkajšnjega Planinskega društva Iskra. Zaradi blatne 

poti smo hodili po makadamski gozdni poti. Naenkrat se je megla pretrgala in pred nami sta v siju sončnega 

žarka na vrhu hriba zasijali cerkev in planinska koča. Pogled je bil naravnost čaroben. Kljub strmi poti smo 

z lahkotnim korakom premagali pot do koče. Sledilo je preoblačenje, malica, vpisovanje dnevnikov, 

fotografiranje in veselo kramljanje. V dolino smo se vrnili po isti poti. Opazovali smo drevesa, deževnike, 

močerada, sledi gozdnih živali in pisane kamenčke. Pred vstopom v avtobus smo si očistili čevlje in poiskali 

svoj sedež. Vodnica Branka nas je med vožnjo opozorila na vrsto lučk, ki so bile v mraku zelo lepo vidne. 

To je bila letalska steza na letališču Jožeta Pučnika. Na žalost je bila prazna, videli pa smo le dve parkirani 

letali. Še malo smeha, pogovarjanja, nagajanja prijatelju in že smo se pripeljali domov. 

Komaj čakamo naslednji pohod, saj nas je lani na decembrskem pohodu obiskal Božiček in nas obdaril. 

Letos smo bili še bolj pridni kot lani in zato upamo, da Božiček ne bo pozabil na nas. 

Za Mladinski odsek PD Kočevje 

Majda Terbuc 

  



13. 12. 2013 

Pohod mladih planincev na Malo goro nad 

Ajdovščino 
Na zadnji pohod v tem koledarskem letu se je v soboto, 13. 12. 2014, odpravilo kar 78 mladih planincev iz 

kočevskih osnovnih šol. Spremljalo jih je 5 mentorjev. Tokrat smo se odpravili proti Čavnu - pogorju nad 

Ajdovščino - katerega del je tudi planota Mala gora(1034m). 

V Ajdovščini sta nas pričakala vodnika tamkajšnjega planinskega društva - Jože Vodopivec in Zvone 

Kreševec - in nas iz Predmeje popeljala proti cilju. Gozdna steza, ki se je vila vzdolž hriba, je bila pod 

stopali prijetno mehka zaradi borovih iglic in nas je zaradi ozkosti kar sama prisilila v hojo v gosjem redu. 

Megla nam je onemogočala lepe razglede, toda na izpostavljenih točkah steze smo vseeno lahko videli 

osrednji del Vipavske doline. Po dveh urah smo prišli do koče na Mali gori, kjer so nas člani Planinske 

sekcije Kamnje prijazno pogostili s čajem, bonboni in piškoti. Gospod Kreševec nam je pripovedoval, kako 

so nekoč kmetje na planoti v času košnje morali trdo delati celo poletje. 

V dolino smo se odpravili po drugi poti in si v vasi Kamnje ogledali še razstavo orodja in fotografij o delu 

na Mali gori. Tudi tu so nas s čajem, piškoti in posušenim kakijem še enkrat prijetno presenetili domači 

planinci iz vasi Kamnje. 

Da bi si popestrili praznični december, smo se ustavili še v gostilni na pici. In tam nas je obiskal Miklavž s 

parkljem! Le ta je glasno rožljal z verigami, a strumni planinci se ga niso kaj prida bali. Miklavžu smo zapeli 

našo planinsko himno, potem pa je vsem razdelil sladka presenečenja. 

Mladinski odsek PD Kočevje se za vodenje, prijazen sprejem in gostoljubje zahvaljuje Planinski sekciji 

Kamnje (sekcija PD Ajdovščina), skupaj z Miklavžem pa seveda tudi kočevskemu PD za poln koš darilc. 

Za MO PD Kočevje Marija Erjavec 

 

 


