POHOD PO KOČEVSKI PLANINSKI POTI 2016
V soboto, 16. aprila 2016 smo se kočevski planinci podali na pohod po delu Kočevske
planinske poti. Zbirati smo se pričeli na avtobusni postaji v Kočevju, kjer smo presenečeni
gledali koliko ljudi prihaja z nahrbtniki in pohodnimi palicami. Kmalu smo ugotovili, da je to
naš mladinski odsek, ki ima ravno tako ob istem času odhod iz avtobusne postaje. V tem
času je prišel tudi naš novi načelnik oz. vodnik Žuk Toni in nas napotil na avtobus. Med
vožnjo proti Žagi na Medvednjaku, kjer je bila naša izhodiščna točka, nas je vodnik Toni
seznanjal s potjo, ki jo nameravamo prehoditi ter z osnovnimi pravili varne hoje. Ob prihodu
na Žago je velika večina pohodnikov odšla po prvi žig na naši poti, nekateri pa smo si
naložili nahrbtnike in odšli po cesti. Toni se nad našim pobegom ni prav nič jezil, ampak se
samo nasmihal, saj je vedel, da bomo pot kmalu zgrešili, ker smo se veselo zabavali,
namesto, da bi gledali markacije. Ravno to se je tudi zgodilo, ko nas je kar naenkrat Žuki
poklical in vprašal, kam pa vi greste. Tako nas je dobil v skupino, katera se do konca poti ni
več razdvajala. Pot nas je proti Goteniškemu Snežniku vodila mimo sakralnega obeležja, ki
je še edino ohranjeno iz obdobja Auschpergov. Pri tem obeležju smo se malo ustavili in si
izmenjali nekaj informacij o njegovem ohranjanju do današnjih časov. Tako smo prišli tudi
na Goteniški Snežnik, kjer smo žigosali naše mape in naredili eno veselo gasilsko
fotografijo. Pot smo hitro nadaljevali, ker je na vrhu močno pihalo, mi pa se nismo hoteli
prehladiti. In že smo hiteli proti Taborski stani, kjer smo si najprej ogledali jamo in se
seznanili z njeno zgodovino. Tudi tam smo žigosali naše mape, naredili gasilsko ter odhiteli
na prireditveni prostor, kjer smo si privoščili malico iz nahrbtnika. Po krajšem počitku in
šilcu žganja, nas je pot vodila naprej proti Šajbniku. Med potjo smo od našega novega
načelnika vodnikov izvedeli, da bo Kočevska planinska pot na tem delu rahlo spremenila
smer pohoda. Ker smo bili vsi precej radovedni, kje bo ta pot potekala, smo z vodnikom
odšli po predvideni trasi in kamlu prišli do koče na Šajbniku. Ob prihodu sta nas prijazno
pričakala lastnika koče Andreja in Milan Žagar ter nas pogostila z vročo kavo in mrzlim
pivom. Ko smo se malo odpočili in razvedrili nas je Toni pozval za gasilsko fotografijo ter
povedal, da po nas že prihaja avtobus. Ob odhodu smo se gostiteljema zahvalili za sprejem
in obljubili, da se kmalu zopet vidimo. Med potjo do avtobusa smo odšli še do razgledišča in
si vsi očarani ogledali bližnje gore in vasi. Ob prihodu do avtobusa nas je pričakalo prijetno
presenečenje, saj nas je čakala šoferka, s katero se nas je večina prvič peljala. Nato smo
naredili postanek v Borovcu, kjer smo pobrali še en žig in nadaljevali pot do Štalcerjev. Tudi
tam smo dobili še en žig, nato pa se v bifeju na prijetnem sončku odžejali in malo odpočili
od naporne poti. Med potjo do Kočevja se nam je vodnik oz. novi načelnik vodnikov Žuk
Toni zahvalil za udeležbo, nas pohvalil in pozval na naslednji pohod po Kočevski planinski
poti, ki bo predvidoma naslednje leto.
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