DRUGI O NAS
V čudovitem gozdu nad Kočevjem
Laško, 19. 8. 2012
Deseti dogodek letošnje akcije Gremo v hribe se je odvil pri koči pri Jelenovem
studencu, ki stoji v pogorju Stojne. Na vpisni točki se je v Zlatorogovo knjigo
vpisalo 464 pohodnikov, ki so v čudovitem okolju preživeli lep dan, poln
zabave, iger in smeha.
Po pavzi v juliju in prvi polovici avgusta, se je Zlatorogova transverzala ponosa
nadaljevala pri koči, v gozdovih nad Kočevjem. Koča pri Jelenovem studencu stoji sredi
jase, za Mestnim vrhom iz katerega je lep razgled na Kočevsko polje. Od izhodišča do
koče vodita dve poti, malce bolj zahtevna je Kalanova pot, nekoliko manj pa Grajska
pot. V vsakem primeru se do koče hodi dobro uro, morda nekoliko več. V častno
Zlatorogovo knjigo se je tokrat vpisalo 464 pohodnikov. Kot je bil običaj že do sedaj, bo
Pivovarna Laško, ki za vsak podpis donira 1 evro, temu znesku dodala še 536 evrov,
celoten znesek pa prejme Planinsko društvo Kočevje. Skupno število vpisanih v letošnji
častni knjigi je tako naraslo na 4780.
Planinsko društvo Kočevje, ki mu predseduje Franc Janež in oskrbnik koče Boris
Zadravec z ženo Jožico ter ekipa so poskrbeli, da so se vsi pohodniki v objemu
kočevskih gozdov, počutili kot doma. Navdušenje nad lepoto narave se je hitro razširilo
med vsemi in veselo vzdušje je bilo čutiti v zraku. Nekateri pohodniki so se odpravili do
bližnjega Fridrihštajna, kjer ležijo razvaline gradu, drugi pa so ostali pri koči ter uživali.
Na jasi pred kočo so potekale animacijske igre, za presenečenje pa je poskrbel kar hišni
bend, ki je na pretežno doma narejenih glasbilih zaigral nekaj pesmi. Temu
presenečenju pa je sledilo še eno, saj je dogodek obiskal tudi Mister Slovenije - Miha
Dragoš. Miha se je z veseljem pridružil svojim someščanom in zaigral na harmoniko,
tako da je številne obiskovalce zasrbelo v petah. Za dodatno popestritev so poskrbeli pri
Turističnem društvu Kočevje, kjer so predstavili domače dobrote ter zakonca Kobola,
katerih posebnost je izdelovanje nečk in drugih spominkov iz lesa. Izdelovanje nečk, t.i.
»mauterle« s tankimi stenami, ima na Kočevskem dolgo tradicijo, izdelane pa so iz
enega kosa bukovine.
Koča pri Jelenovem studencu je bila že deseta lokacija letošnje akcije in do konca sta
samo še dva dogodka. V soboto, 25. avgusta, se bomo zbrali na Nanosu pri Vojkovi
koči, 1. septembra pa Zlatorogovo transverzalo ponosa za leto 2012 sklenili na
Šmohorju. Število letošnjih ambasadorjev se izoblikuje, koliko jih bo, pa bomo razkrili
prav na Šmohorju. Vsekakor pa naslednjo soboto ne smete zamuditi obiska Nanosa.
Vabljeni k Vojkovi koči!
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