Poročilo pohoda mladih planincev na Mariborsko Pohorje – sobota, 8. 6. 2019

V soboto, 8. 6. 2019, smo se mladi planinci PD Kočevje v zgodnjih jutranjih urah podali na
zaključni pohod v šolskem letu 2018/2019 na Mariborsko Pohorje. Kot je za zaključne izlete v
navadi, so se nam tudi tokrat na pohodu pridružili starši. Po dobrih dveh urah vožnje z
udobnim avtobusom smo prispeli na izhodišče naše poti – tako imenovani Bellevue oziroma
Bolfenk ob istoimenskem hotelu in vzpenjači. Mladi planinci in planinke so še pred pohodom
v dar dobili naglavne trakove z logotipom kočevskega planinskega društva, ki so si jih z
velikim zadovoljstvom in ponosom zavezali okrog glave ali roke oziroma z njimi okrasili svoje
nahrbtnike. Krožno pot po gozdu in travnikih smo začeli z zmernim tempom. Krajši postanek
za hitro malico in žigosanje Dnevnika mladega planinca smo naredili pri Mariborski koči
(1086 m), ki je tudi prva točka Slovenske planinske poti. Po treh urah hoda smo prispeli do
naše končne postaje – Ruške koče na Arehu (1246 m). Pri koči smo si nekateri privoščili
slastno pohorsko omleto z obilico sladke smetane ali tradicionalno enolončnico z ješprenjem,
tremi vrstami mesa in zelenjavo – pohorski pisker. V prijetnem vzdušju in ob pravi glasbi smo
se pri koči podružili in obujali spomine na pretekle skupne pohode. V neposredni bližini
Ruške koče, priljubljene postojanke tako ''pravih planincev'' kot tudi nedeljskih izletnikov,
stoji cerkvice Sv. Areha z bogato zgodovino. Viri trdijo, da naj bi na istem mestu stala že vse
od 15. stoletja. Blizu cerkve so našli tudi majhno kapelo, kjer se nahaja izvir pitne vode, za
katero pravijo, da naj bi imela zdravilne moči.
Med počitkom so se nad nami začeli nabirati temni oblaki, vendar nam je dež tokrat
prizanesel. Po postanku in kosilu smo se do izhodišča vračali po drugem delu krožne poti. Na
poti smo se za nekaj minut ustavili pri 20 metrov visokem razglednem stolpu. Spoznali smo,
da je med nami kar precej pogumnežev, saj so se na razgledno ploščad podali celo prvošolci!
Z vrha stolpa se nam je odprl čudovit razgled na Maribor in okoliške vrhove. Tik preden smo
se utrujenih nog in nasmejanih obrazov ponovno vkrcali na avtobus za domov, so pridni
mladi planinci prejeli planinske znake. Najpomembnejši, zlati planinski znak, je prejelo osem
planink in planincev: Stela Poje, Lana Štimac, Lana Režonja, Gabrijela Vukan in Žiga Zajec iz
Osnovne šole Ob Rinži in Inja Vidic, Vid Dejak ter Nik Bartol iz Osnovne šole Stara Cerkev. To
so mlade planinke in planinci, ki planinski krožek obiskujejo že od drugega razreda osnovne
šole, avgusta pa se bodo vzpeli tudi na Triglav. Na poti smo se ustavili še na obveznih
trojanskih krofih, pozno popoldne pa smo prispeli nazaj v Kočevje.
Vsem planinkam in planincem želimo dolgo poletje in čim več uspešnih vzponov!
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