1. ZIMOVANJE MLADIH PLANINCEV PD ŠENTJOŠT IN PD HORJUL V
BAVŠICI
13. 1. – 15. 1. 2012
Že od poletja se je porajala ideja, da bi letos poizkusili izvesti zimovanje, kjer bi lahko
mladi planinci od bližje spoznali zimske razmere v hribih. Predstavljali smo si
zasneženo dolino Bavšica z neprevozno cesto, pričakala pa nas je brez snega,
vendar obsijana s soncem in obdana z zasneženimi dvatisočaki, ki Bavšici dajo pravi
pečat gorske doline.
Nestrpno smo že čakali 13. januar, ko smo se popoldan odpeljali proti Bavšici. Bilo
nas je veliko, kar 42. Po treh urah vožnje so se prazni želodčki že veselili tople
večerje. Bolj kot večerja so bile zanimive sobe, vse je zanimalo kdo bo s kom v sobi.
Po upoštevanju njihovih želja in skupnem dogovoru smo se razdelili po sobah. Sledil
je spoznavni večer, ki je bil zelo zanimiv. Družaben. Ker se šentjoški in horjulski
otroci med seboj še niso poznali, smo se zabavali z različnimi spoznavnimi igrami. Si
je bilo kar težko zapomniti vsa imena. Spat smo šli dokaj zgodaj. Nekatere je utrudila
naporna vožnja in pester družabni večer.
V soboto zjutraj smo se po zajtrku odpravili na pohod, v upanju, da pridemo na sneg.
Odpravili smo se na planino Bala, ki nas je resnično dočakala pokrita s snegom.
Snega smo se zelo razveselili, saj smo lahko
preizkusili različno planinsko zimsko opremo,
od cepina do derez, iskali žolno... Tisti
najpogumnejši so se zakopali pod sneg ter si
predstavljali kako je, če te zasuje plaz. Bila je
res neverjetna izkušnja.
Popoldan smo se vrnili v dom Bavšica, si
privoščili kosilo ter zaslužen počitek. Sledile
so izobraževalne delavnice, kjer je najmlajša
skupina ob pomoči zgibanke spoznavala
zimsko opremo. Nekateri so se pomerili v
planinskem kvizu, za vse pa je sledilo
predavanje o gibanju v gorah pozimi. Spoznali smo primerno planinsko opremo ter se
podučili o nevarnostih v gorah pozimi. Za zaključek smo si ogledali dokumentarni film
- zimski vzpon na najvišjo goro sveta.
Vsi pa so že nestrpno čakali na večerni Pokaži, kaj znaš, kjer smo si ogledali
čarovniški trik s kartami, uživali ob plesnih koreografijah ter dramskih točkah. Naše
druženje ob igrah pa se je kot vedno tudi tokrat končalo z »bansi«.

Kljub temu, da je bil dan naporen, nekateri še zmeraj niso bili zaspani, zato so
druženje nadaljevali ob namiznih družabnih igrah.
Nedeljsko jutro nas je pričakalo krepko pod
ničlo. Toplo oblečeni smo se odpravili na
krajši pohod ter se igrali igre v okolici
doma. Brez nogometa pa tudi ni šlo!
Po kosilu nas je čakalo slovo od Bavšice,
ko smo morali pospraviti prtljago ter se
pripraviti za odhod domov. Peš smo se
odpravili do trdnjave Kluže, kjer nas je
čakal avtobus.
Polni lepih vtisov ter novih spoznanj in prijateljstev smo se srečno vrnili domov.
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