PO KOČEVSKI PLANINSKI POTI
PD Kočevje je 15.januarja 2011 po programu organiziralo svoj prvi pohod v letošnjem letu.
Med hojo smo pohodniki spoznali del Kočevske planinske poti. Glede na mesec januar smo
pričakovali zimski pohod po snegu, imeli pa smo pravo spomladansko vreme. Pa nič zato! Lepo
vreme nam ni pokvarilo prijetnega vzdušja, prav nasprotno, zaradi sonca smo bili še boljše volje.
Zbrali smo se na Avtobusni postaji Kočevje in se kar z redno avtobusno linijo odpeljali do
Jasnice. Avtobus je bil poln pohodnikov in nahrbtnikov. Marsikomu se je utrnila misel, kako smo
včasih koristili avtobusne prevoze. V današnjem času pa so avtobusi skoraj prazni, ceste pa polne
osebnih vozil.
Na Jasnici (500m), izhodiščni točki naše poti, se nam je pridružilo še nekaj pohodnikov, tako da je
številka zrasla na 42. Jutro je bilo hladno in zložno smo se zagrizli v breg. Vodnica Štefka Ule je
držala zmeren tempo, njen pomočnik Simon Figar pa je poskrbel, da se kolona ni preveč raztegnila.
Pot proti Slovenskemu vrhu (1040m) je bila suha, zamrznjena in dobro markirana. Nato se je
prikazalo tudi sonce, ki nas je spremljalo celo pot do koče PD (876m). Na Slovenskem vrhu smo si
vzeli čas za malico, fotografiranje in prijateljski klepet. Dobre volje smo nadaljevali pot proti
Ledeniku (1068m). Obvezen postanek smo imeli še pri bivakih in brez fotografiranja na vrhu
Ledenika ni šlo. Tu smo se po naročilu vodnice postavili kot martinčki in vsrkavali prijetne sončne
žarke ter s tem poskrbeli za naše zdravje. Proti koči nas je pot večinoma vodila po cesti. Nastale so
pogovorne skupinice, ki pa so se držale glavnine. Po dobrih petih urah smo prišli na cilj, Koče pri
Jelenovem studencu. Tu sta naša oskrbnika Jožica in Boris poskrbela, da nismo ostali lačni in žejni.
Prvi pohod je bil uspešen, tako po številu udeležencev kot po vremenskih in pohodnih
razmerah. Upamo, da bodo tako številčne, varne in lepe tudi ostale planinske ture v tem letu.
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