
POHOD MLADIH PLANINCEV NA MUROVICO (743 m) 

 

V soboto, 12. 11., so se mladi planinci vseh treh kočevskih osnovnih šol odpravili na pohod na 

Murovico. Pohoda se je udeležilo 44 učencev (z naše šole 14 mlajših in 5 starejših). Za red in 

varnost so skrbele mentorice Branka, Melita, Polona in Maša ter vodnica Zinka.  

Ob 8.00 so se iz Kočevja odpeljali vsi prijavljeni mladi pohodniki, malo kasneje pa so se jim 

pridružili in sedeže v avtobusu napolnili še planinci iz Stare Cerkve. Ker je bil avtobus prevelik, 

mu je bila onemogočena vožnja do predvidenega izhodišča in peš hoja se je pričela veliko nižje 

kot je bilo v načrtu. Pot so začeli v vasi Vinje, cilj planinske ture pa se je s Ciclja skrajšal le do 

Murovice. Nekaj časa so hodili po cesti, nato pa so se vzpeli v blaten in razmočen hrib. Teža 

čevljev se je z vsakim korakom močno povečala in se s tem otežila tudi hoja. Še dobro, da je 

bila le polovica poti vsa razrita od gozdnih del. Po dveh urah hoje so prišli na vrh, ki ima lepo 

vzravnano gozdno planoto. Na njej so postavljene klopce kar vabile k počitku na jesenskem 

soncu.  

Na vrsti je bila težko pričakovana malica, za pod zob pa ni manjkalo tudi kaj sladkega. V naravi, 

pod milim nebom, s soncem obžarjeni pokrajini, v dolini pa gosta megla, so na lesenih klopcah 

mladi planinci napisali ali narisali svoj vtise in utrinke s pohoda, dodali še žig in delo je bilo 

opravljeno.  

Koliko želja je bilo med mladimi pohodniki, pa je odzvanjal zvonček, ki je kar naprej zvonil za 

srečo ali kaj drugega. Le kdo bi poznal vse želje malih nadobudnežev? 

Povratek v dolino je bil malo krajši. Nekaj časa je potekal po markirani poti nato pa po cesti. 

Po poti navzdol se je odprl pogled na Kamniško Savinjske Alpe, v daljavi pa se je bohotil 

dvatisočak Triglav.  

V Kočevje se je planinska druščina vrnila v temi in z novimi planinskimi doživetji.  

Vsi pa že nestrpno pričakujejo pohod v veselem decembru, ki vedeno znova prinese nove izzive 

in kakšno presenečenje. Le kaj čaka mlade planince letos, pa ve le dobri mož, ki mu pravimo 

… 
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