Lintverni v Bavšici
19.-22.8.2011
Planinska skupina Lintverni, sicer del Planinskega društva Vrhnika je v koledarček
pohodov za leto 2011 zapisala: »Vrhovi v okolici Bavšice«.
In zakaj Bavšice? Zato, ker se mi je porodila ideja vznikla v letu 2010, ko sem se udeležil
tečaja za planinskega vodnika Planinske zveze Slovenije - kategorije A, da poskušamo
kot izhodišče za naša osvajanja pridobiti prostore Planinskega učnega središča.
Telefon ali dva, potrditev po elektronski pošti in sklenili smo
pogodbo o našem bivanju v tem centru. Čakali smo samo
še dan odhoda in tudi ta je kmalu prišel.
Primopredaja je bila uspešno opravljena z oskrbnikom
Jelkom in center je bil »naš«. Ni nam nudil samo zatočišča
po vsakodnevni turi, ampak je ekipa naših kuharskih
mojstrov v kuhinji pripravljala obroke, po katerih smo si
polizali vse prste. Center nam je dal na razpolago ves
kuhinjski pribor in nam tako rešil izzive, koliko pribora, loncev, krožnikov in ostalega
potrebujemo.
Čudovito medsebojno sodelovanje med Planinsko zvezo
Slovenije (Mateja Komac in Veronika Susman – Šegatin) in
nami najbolje pojasnjujejo vprašanja in odgovori po uspešno
zaključenem taboru:
Mateja: «Pozdravljeni Milan,vaše bivanje v Bavšici se je pred
kratkim izteklo, pa me zanima, če ste se imeli lepo, ste izvedli
vse po planu in ste bili zadovoljni z namestitvijo?
Jelko je poročal, da ste bili super skupina, upam da ste bili tudi vi zadovoljni z bivanjem in
da se še kdaj vrnete. Če imate kako pripombo, kritiko ali pohvalo;), mi to prosim
sporočite.«
Milan: »Pozdravljena Mateja, hvala ti za oglašanje, nad Bavšico so bili moji udeleženci z
mano vred več kot navdušeni, kar sem v četrtek sporočil tudi Veroniki. Bilo jim je tako
všeč, da se bodo še radi vrnili v ta prelepi konec Slovenije, sploh, ker je bilo vreme nadvse
ugodno in vsi štirje vrhovi osvojeni. Čakal sem z zahvalo, ker sem ti hotel poslati še
povezavo na članek in slike o tem našem vandranju, a udeleženci še zbirajo vtise in ti jih
posredujem naknadno. Res hvala ti za vso pomoč, ki si jo nam nudila.«
Lokacija samega centra omogoča obisk bližnjih
vrhov (kar dosti jih je ostalo za naša osvajanja), saj
se planinci iz osrednje Slovenije kar težko odločimo
za enodnevne pohode v ta konec naše dežele, če
pa se odločiš za večdnevno vandranje po različnih
vrhovih je PUS Bavšica zadetek v polno.
Lintverni se bomo zagotovo vrnili v to lepo dolino in
ravno to je zagotovilo, da smo bili s ponudbo
nadvse zadovoljni.
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