
POHOD MLADIH PLANINCEV NA SVETO ANO (920 m) 

 

V januarju so se mladi planinci Osnovne šole Ob Rinži z vodnico Branko in mentorico Melito 

podali na Sv. Ano nad Ribnico. Čeprav letošnja zima ni postregla z obilico snežne odeje, je bil 

prvi letošnji pohod težko pričakovan. Kljub številnim boleznim in opravičenim odsotnostim se je 

vseeno zbralo lepo število mladih pohodnikov. Dobra volja in zasnežena pot, ki je bila ponekod 

celo poledenela, je spremljala planinski korak prav do koče.  

Pri Jamarskem domu pri Francetovi jami je bil že prvi postanek za požirek toplega čaja iz 

nahrbtnikov in majhen grižljaj sendviča. Nekaj otroškega veselja in »fotk« ob pujsku in konjičku 

in pot se je nadaljevala naprej mimo kmetije Seljan. Poučne table ob poti so ves čas spominjale 

poglede na naravoslovno učno pot, ki je vodila na hrib. 

Na poti so se pojavljala vprašanja: »Kako dolgo še? Je še daleč?« 

Odgovor pa je bil: »V hribih se čas ustavi, tu ne potrebujemo ure, uživamo v naravi in 

opazujemo okolico.« 

Sledila je še zadnja snežna strmina in otroški pogled je že uvidel kočo. Pred kočo so se mladi 

planinci posedli na klopi pogrnjene s toplimi odejami in začeli s svojo malico in sendvičem, brez 

katerega pohod ni popoln. Časi v katerih smo, je bilo potrebno skrbno upoštevati ukrepe in 

priporočila, da se življenje še bolj ne oteži kot ga piše naš vsakdan. PD Ribnica je izkazalo svojo 

velikodušnost in postreglo s toplim čajem in štrudljem. Po izpolnitvi planinskih dnevnikov je 

sledilo še malo sončenja pred kočo in cerkvijo, za spomin pa še nekaj fotografskih posnetkov in 

prišel je čas za povratek v dolino. 

Za sestop je bila izbrana položnejša pot, ki se je nekaj časa vila kar po cesti. Vsega lepega je bilo 

hitro konec, čakal nas je še del poti in že smo bili pri avtobusu. Preživeli smo lep hladen zimski 

dan poln novih dogodivščin – ko bi bilo vsaj kmalu zopet tako. 

 

Zima, zima bela, 

otrokom veselje dela, 

naj še dolgo vztraja, 

da iz otrok vrisk prihaja. 

 

 

         Mentorica Melita Berlan 

 


