
POHOD MLADIH PLANINCEV NA GRMADO (887 m) 

 

V soboto, 11. 3. 2023, se je 44 mladih planincev z vseh treh kočevskih osnovni šol (z OŠ Ob 

Rinži Kočevje 10 mlajših in 6 starejših) odpravilo na pohod na Grmado. Iz Kočevja so se ob 

8.00 zjutraj z avtobusom odpeljali v Dobrepoljsko dolino. Ta del Slovenije je bil večini bolj 

neznan, zato so še z večjim zanimanjem opazovali kraje in njihovo okolico. 

Po kratki vožnji so prispeli do izhodiščnega mesta v Podpeči, kjer so začeli svojo pohodno pot. 

Mimo cerkvice so se po markirani poti povzpeli do koče na Kamen vrhu, ki je bila zaprta. Na 

klopcah, obsijanih s soncem, so pomalicali, se poigrali na bližnjih igralih in slabi uri nadaljevali 

pot proti Grmadi. Po nekaj neuspelih poskusih so le našli pravo pot, ter po dobri uri hoje prispeli 

do koče na Grmadi, ki je nudila toplo zavetje. Prijazni oskrbnici sta hitro zbrali naročila in 

mlade planince postregli s krompirčkom, piščančjimi ocvrtki, palačinkami, vročo čokolado in 

s čajem. Tako je za čas kosila še vsak pojedel nekaj hrane, ali po naročilu ali iz nahrbtnika. 

Sledilo je izpolnjevanje planinskih dnevnikov in igre na svežem zraku pred kočo. Po skupnem 

fotografiranju pa spust v dolino.  

Na osojnih pobočjih je bilo opaziti velike zaplate snega, ki so kar vabile k sebi. Zato je prišel 

čas za zimske radosti in igrico »Kdo bo naredil in po bregu navzdol prinesel največjo kepo!«. 

Mladi pohodniki so odložili nahrbtnike in kot dir zdirjali po strmem pobočju k ustvarjanju kep 

velikank. A kaj ko le te potem niso mogli varno prinesti na začetno startno mesto! Res škoda! 

Pri izdelovanju kep je bilo slišati veliko smeha in otroške radoživosti, resne tekmovalnosti in 

zagnanosti, kajti vsak izmed mladih planincev si je želel zmagati. Komisija je pregledala 

velikosti kep in po triadah razglasila zmagovalce in sicer: Liza in Lana v prvi, Neža v drugi in 

Zoja v tretji triadi. Nagrade še sledijo in jih bodo zmagovalke prejele na aprilskem pohodu. 

Malo mokri in z ozeblimi rokami, ki so se kmalu ogrele, so nadaljevali pot po cesti skozi Velike 

Poljane do Ortneka. 

Malo pred 16.00 so prispeli na železniško postajo v Ortneku in ob 16.07 je z malo zamude 

pripeljal vlak, ki je mlade pohodnike odpeljal proti domu. Prva skupina je izstopila v Stari 

Cerkvi, vsi ostali pa v Kočevju.  

Ta sobotni pohod je bil prav zaradi kombinirane vožnje z avtobusom in vlakom nekaj 

posebnega. Zato se mladi planinci vedno znova vselimo novih in novih doživetij in že komaj 

čakamo na aprilski pohod. 
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