
POHOD MLADIH PLANINCEV NA RATITOVEC (1642 m) 

 

Šolsko leto se naglo približuje h koncu in za mlade planince je bil 4. junija organiziran zadnji 

pohod, tokrat na Ratitovec in po dveh letih zopet z možnostjo skupaj s starši (z naše šole 7 

mlajših mladih planincev, 8 starejših, 10 staršev in 2 sorejenca z mentoricama Melito in Branko). 

V lepi zeleni gorski vasici Prtovč je bilo parkirišče že skoraj polno, ko se je začel planinski korak  

mladih pohodnikov ter njihovih staršev, mentorjev in vodnikov, brez katerih ne mine nobene 

planinska tura. Pot se je vzpenjala čez Povden, se spustila pod hrib in že je sledila dopoldanska 

malica, kajti od pričetka poti v Kočevju, je minilo že kar nekaj časa.  

Hladno senco so delali negnoji, rumeno cvetoča drevesa, s svojimi 25 cm dolgimi socvetji, barvo 

in vonjem so pritegnila skoraj vsak mimoidoči pogled. V nadaljevanju je planinska pot vodila 

kar strmo skozi gozd, prečila nekaj vodotokov in pripeljala do sedla Povden s smernimi tablami, 

od koder je bil lep razgled na vas Prtovč. Vijugasta pot se vila skozi smrekov gozd in se začela 

spreminjati v rastlinski pas ruševja in travnati gorski svet. Nekateri pohodniki so doživeli novo 

izkušnjo, saj so se prvič srečali z jeklenicami, ki so nameščene za pomoč in varnost pri hoji. Z 

višino in strmino se je planinski korak že malo upočasnil, srčni utrip se je povečal in tik za 

petami vodnice so mladi planinci z nestrpnostjo pričakovali kočo. Ob pogledu nanjo so glasno 

zavriskali in z dovoljenjem vodnice brez kančka utrujenosti stekli do nje. Malo manj neučakani 

pa so opazovali cvetoče rumene pogačice, ki so se ožarjene od sonca bočile na travnati podlagi.  

Ob prihodu do koče so bile zasedene že skoraj vse klopi in mize, a še vedno se je našel prostor 

tudi za 61 planincev iz Kočevja in Stare Cerkve. Ratitovec je zelo znan po velikih in slastnih 

ratitovških flancatih in kuhani hrani. Pokazatelj le tega je bila gneča ob naročilih okusnih dobrot 

in pijače v koči.  

Ob zaključku šolskega leta so najbolj vztrajni in zaslužni mladi planinci nagrajeni in pohvaljeni 

za udeležbo na številčno določenih pohodih, osvojeno višino planinskih vrhov in primerno 

izpolnjene planinske dnevnike. Podeljeni so bili bronasti in srebrni znaki, štirim devetošolcem iz 

OŠ Ob Rinži Kočevje pa zlati planinski znak, za kar so morali pokazati še teoretično znanje iz 

planinstva. V planinsko dejavnost so bile tri učenke vključene od 2. razreda dalje, učenec pa od 

3. razreda. Čestitamo za njihovo vztrajnost in lep zgled mladega planinca. S skupnim 

fotografiranjem je bil zaključen postanek pri koči. Sledilo je 631 višinskih metrov spusta po 

travnati poti čez Razor, kjer so se na gorskih pašnikih pasle krave s svojimi telički. Pot je hitro 

postajala strma, zato je moral biti sestop previden in v gosjem redu. Za varnost in lažji sestop oz. 

vzpon so bile nameščene jeklenice. Delno strma skalnata pot je jemala slovo in se začela 

spreminjati v peščeno pot po gozdu in vonj pa skalovju je zamenjalo zeleno rastlinje. 

V vasi Prtovč sta veliko skupino zadovoljnih planincev že čakala avtobusa in jih vse skupaj v 

prijetno varni vožnji pripeljala v Kočevje. 

Za mladimi planinci, njihovimi mentoricami, vodnicami in starši je še en lepo preživet in doživet 

planinski dan in vsi se že veselijo snidenja v novem šolskem letu. 

Vsem planincem in »neplanincem« naj počitniško-dopustniški dnevi minevajo zdravo in 

predvsem varno. Srečno! 

 

   Mentorica Melita Berlan 

 

 

 

 


