
POHOD MLADIH PLANINCEV NA ŠMOHOR (787 m) 

 

Po desetih letih se je v soboto, 14. januarja, 22 mladih planincev podalo na Šmohor. Planinska 

ekipa vseh treh kočevskih osnovnih šol (z naše šole 10 mlajših in le 1 starejša) s svojima 

vodnicama Terezijo in Branko ter mentoricama Nadjo in Melito so šli preverit, če se je v tem 

času pot kaj spremenila. Vožnja z avtobusom je potekala mirno in v novem planinskem 

pričakovanju, kdaj bodo začeli s hojo.  

Že na samem začetku se je pot iz Laškega začela s prvo strmino med hišami, ozkimi stopnicami 

čez travnik in gozd, zato se je nekaterim že povišal srčni utrip in začelo jim je postajati vroče. 

Pogled nazaj na mesto ob Savinjo je prekrivala megla, mladi pohodniki pa so v sončnem 

dopoldnevu že slekli vrhnja oblačila. Med hojo skozi kostanjev gozd se je pred njimi v megli 

bohtil hrib Malič (936 m) s TV oddajnikom. Planinski korak je sledil lepo označeni planinski 

poti po asfaltu in skozi gozd, po kamenju in koreninah, po katerih so pogosto tekli in se razlivali 

potočki. V teh hribih res ne manjka ne strmin in ne vode. V zadnjem delu vzpona je bilo glede 

na zimski letni čas res pretoplo, tako da je večina planincev imela na sebi le še en rokav. Težava 

pa je bila, kam in kako spraviti bunde in jakne v majhne planinske nahrbtnike. A spretne roke 

mentoric so vse rešile in primerno pospravile. No, morda se bo iz te izkušnje pa le kdo kaj 

naučil. 

Jasno in sončno vreme je ponudilo razgled na Kum, Paški Kozjak, Pohorje in ostale hribe. Že 

dolgo ni bila razgibana Slovenija videti kot na dlani. V daljavi pa so se videli zasneženi 

avstrijski vrhovi in lepa kulisa za foto spomine.  

Ob prihodu v planinski dom na Šmohorju je vse skupaj sprejela nasmejana in prijetna oskrbnica. 

Vse je pospremila v veliko sobo, svojo prijaznost pa je s postrežbo delila med mladimi planinci. 

Najprej so pomalicali dobrote iz svojega nahrbtnika, nekateri pa so si privoščili vročo čokolado 

s smetano ali palačinke. Ko so izpolnili še planinske dnevnike, so v spremstvu svojih mentorjev 

odšli ven na igrali, kjer so pokazali, da jim energije ne manjka. Njihovo igrivost in veselje so 

občudovali planinci, ki so posedali na zunanjih klopcah. 

Ob sestopu, ki je sledil po poti vzpona, so se ustavili ob deblu votle lipe, kamor se je lahko 

skrilo več mladih planincev. Za odhod proti domu je avtobus čakal pred OŠ Laško. Kako pa bi 

izgledalo, da bi se peljali mimo Trojan in se ne posladkali s trojanskimi krofi. Poskrbljeno je 

bilo tudi za nakup slastnih krofov in to je bila le češnja na torti za uvodno pohodno turo v novem 

letu na lep sončen dan. In naj bo tako vse naslednje mesece v letu … 
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