


Na Prešernov dan, ko otroci niso imeli šole,  

se je 17 hrabrih planincev podalo na drugo 

zimovanje, ki ga je organiziral Mladinski odsek 

Planinskega društva Onger Trzin.  

Tokrat smo se potepali po gričkih Posavskega 

hribovja, natančneje po  grebenu nad 

Moravčami, ki poteka med  Kamnico in Vačami. 

Na sredini grebena stoji na Uštah (658 m) še 

čisto nov planinski dom PD Moravče, ki je gostil 

tudi naše mlade planince. 

 

    Ker je bilo zimovanje kratko (trajalo je od petka do 

nedelje), smo se dela lotili skrajno resno in se z otroci 

dobili v petek zjutraj kar na izhodišču pod Sv. 

Miklavžem.  

 

 

Ko smo se poslovili od staršev, smo se podali kar trem 

vrhom na proti. Do vrha Sv. Miklavža ni bilo daleč in 

smo ga tako osvojili  že v prvih minutah hoje.  

Naredili smo majhen krog okoli cerkvice, nato pa se 

spustili nazaj proti izhodišču, saj je bilo ravno tam 

dovolj ravnine za nekaj spoznavnih iger. 

SPONZOR 
PROSTEGA DNE 

A TUKI JE MIKLAVŽ DOMA? 



Kmalu smo ugotovili, da sneg za hribolazenje ni 

prevelika ovira, zato smo se drug za drugim podali 

na nekoliko odmaknjen vrh Cicelj, od njega pa še 

do Murovice.  

Med potjo smo v jasnem vremenu lahko 

opazovali kako se v snegu kopajo vrhovi  

 

Kamniško-Savinjskih Alp in nekoliko oddaljenih 

Julijskih Alp.  

Na cilju smo se nekoliko okrepčali, se vrnili do 

izhodišča pod Sv. Miklavžem in nato naprej ob 

cesti še do planinskega doma na Uštah.  

JAZ IMAM RAD 

ČOKOLADO. 

RAD 

IMAM  

GLASBO. 
JAZ PA  

ROŽICE! 

NAŠA ČETICA KORAKA ... 



POHOD 

Pohod smo začeli ob 9.30 na parkirišču pod Sv. Miklavžem. Hodili smo približno 3 minute do 

našega prvega vrha. Šli smo okoli cerkvice in se po drugi poti napotili proti Ciclju. Na poti smo 

imeli par postankov in veliko padcev. Poleg tega je z dreves padal sneg. Približno pol ure smo 

hodili do Ciclja. Tam gori smo imeli počitek za nekaj časa, nato pa smo se napotili naprej do 

Murovice. Tja smo hodili dalj časa. Približno 1 uro. Do vrha smo prišli večinoma mokri. Gori 

smo imeli malico (pašteta, tuna, sir) in počitek. Vsi smo zmrzovali, saj je bila temperatura pod 

nič. Ko smo vsi pojedli in smo vse pospravili, smo se po isti poti namenili do naše koče. Od 

parkirišča do Murovice smo hodili vsaj 2 uri in pol po snegu. Na poti nazaj smo postali še bolj 

mokri in še bolj utrujeni. Med potjo smo imeli par manjših postankov. Vsi smo bili srečni, ko 

smo zagledali parkirišče, iz katerega smo začeli. Tam smo odložili nahrbtnike v avte in šli 

naprej. Do koče smo večinoma hodili po cesti, zadnji del pa po snegu. Ko smo prišli do koče, so 

nas tam že čakali Staša, Polona in Jaka. Naša prtljaga in nahrbtniki so že bili na hodniku pred 

sobami. Nekaj časa smo imeli, da si vse razpakiramo, saj nas je Rezka že čakala s kosilom.  

          Nastja Pavlišič 

Ker pa se je dan šele dobro začel, smo se po 

kosilu odpravili na zasnežene površine ob koči, 

kjer sta nam Matevž in Jaka skozi poučno 

delavnico predstavila uporabo krpelj, derez, 

cepina, lavinske lopate in ostale zimske 

tehnične opreme.  

Izjava dneva: 

»A DON'S  

NE GREMO  

PA NA  

NOBEN IZLET?« 



Po okusni večerji smo se pomerili še v 

zabavnem večeru »teorija in praksa«, kjer 

so se morali otroci izkazati v svojem 

planinskem znanju ter nekaterih drugih 

zabavnih veščinah.  

 

»TEORIJA IN 

PRASKA« 

Ko pa se je dan prevesil v noč, sta nam Karin in Sara 

pripravili ustvarjalno delavnico, na kateri smo se 

seznanili z japonsko umetnostjo zgibanja papirja ali 

origamiji.  



UF, TOLE  
JE PA 

NAPETO! 

Na koncu dneva smo nekaj 

minutk namenili tudi našemu 

'sponzorju', a tokrat v malo bolj 

moderni priredbi. 

 

Nato pa smo po ogledu risanke 

zatisnili oči do jutranjih ur. 

Urška srepo bulji vanj,   

kot bi bil pred njo ekran,   
tip pa reče: “Živjo mala,   

a bi malo zaplesala?” 

NAJVEČJI 

BONBON NA 

UŠTAH 



Zbudili smo se v sivo jutro, ki nam je zakril razglede 

prejšnjega dne. Kljub temu smo se toplo oblekli in se 

podali na naš drugi izlet do samega geometričnega 

središča Slovenije.  

 

Vendar planinci ne bi bili planinci, če ne bi na poti do 

Geossa zavili še na kakšen vrh. Tokrat smo osvojili Slivno 

ali Pivkelj, kot mu pravijo domačini. Na vrhu smo pozvonili 

zvonček sreče, nato pa se hitro odpravili proti cilju, saj 

nam je Polona že zjutraj obljubila, da nas tam čaka prav 

posebno presenečenje.  

 

 

 

 

 

In kot se za pustno soboto spodobi, nas je na Geossu 

pričakal Simon s slastnimi krofi! Revčka smo seveda 

hitro razbremenili neznosne teže, nato pa za nekaj 

minutk prisluhnili tišini ... 

 

Ko smo si povrnili moč, smo se odpravili nazaj 

proti koči, da pa nam med potjo ni bilo dolgčas, 

so skrbeli bližnji kupi snega, ki so kdaj pa kdaj 

odfrčali tudi po zraku.  

PRIZNAJTE, 
DA ME 

POGREŠATE! 



Ko se je sivo jutro prelevilo v sneženo popoldne, 

nas je obiskal gorski reševalec z GRS Kamnik, Aleš 

Hočevar, ki nam je v dobri uri nazorno predstavil 

njihovo delo, nekaj tehnične opreme in predavanje 

obarval z dobro mero osebnih izkušenj.  

KAJ M
I BO  

KROF, K
O  

PA KRAČE  

KAR NAOKOLI 

LEŽIJO! 



Po predavanju smo zavihali rokave in iz testa, ki ga 

je za nas pripravil Tomaž, ustvarili hrustljave 

piškotke različnih oblik in velikosti, ki smo jih 

spekli za naše starše.  

NEJC,  

A ME SLIŠIŠ? 

JASNO 

IN 

GLASNO! 

Proti večeru pa se je med nas prav počasi 

prikradel pust, najprej nam je obarval noske, 

nato pa smo se čisto vsi prelevili v maškare in 

odrajali v noč. 



 

ZRCALCE, ZRCALCE  

NA STENI POVEJ, 

ČIGAV NOSEK NAJLEPŠI  

V DEŽELI JE TEJ. 

ČIGAV JE TA NOSEK? 



Nedeljsko jutro je bilo nekoliko megleno, vendar 

se je po zajtrku zbudilo tudi sonce, ki je razkadilo 

meglo in nam tako polepšalo »Snežne igre brez 

meja«, ki so jih za nas pripravili Jaka, Matevž, 

Aljaž, Sara in Karin.  

 

Otroci so se razdelili v 4 ekipe in se med seboj 

pomerili v iskanju »zaklada« pod snegom z 

lavinsko sondo in lavinsko žolno, snežnem 

teku in skokih v daljino, vrečkanju z vleko in 

še mnogih snežnih igrah.  



Ker smo imeli pred kosilom še nekaj prostega časa, smo 

si ga krajšali z izdelavo igluja, kepanjem, vrečkanjem in 

ostalimi snežnimi užitki.  

Po kosilu pa smo pričakali naše starše, skupaj 

pohrustali spečene piškote in se odžejali s toplim 

čajem ter jim ob ogledu fotografij pokazali, kaj 

vse smo na zimovanju zanimivega počeli. 

AAAAAAAAAAA!!! 



Po tem, ko našemu lanskemu zimovanju zvezde niso bile naklonjene, smo 

letos toliko bolj veseli, ker smo uspešno izvedli naše drugo zimovanje. Tokrat se nismo 

odpravili prav daleč, a vseeno mogoče mnogim v nepoznan konec, saj smo zimovanje preživeli 

v planinskem domu PD Moravče na Uštah. 

Ob tej priložnosti bi se rada najlepše zahvalila vsem, ki so kakorkoli pomagali pri izvedbi 

zimovanja, predvsem pa bi rada izpostavila super vodstveno ekipo, ki je poskrbela, da je bilo te 

tri dni vse tako kot je treba. Hvala torej Staši Matjaž, Tomažu Kocmanu, Jaki Peternelu, 

Matevžu Peternelu, Aljažu Pavšku, Sari Krašovec in Karin Nikolovski, ki so poskrbeli, da bo 

zimovanje otrokom zagotovo ostalo v lepem spominu ter Boštjanu Kralju, ki nam je pomagal z 

nasveti in navodili. Pozabiti ne gre seveda tudi na našo eno in edino kuharico Rezko Zemljak, ki 

nas je tako kot vedno razvajala s svojimi dobrotami. In ko smo že ravno pri dobrotah, hvala tudi 

Simonu Kralju, ki nam je na pustno soboto pripeljal krofe na Geoss. 

Zahvaljujem se tudi Mercatorju, ki nam je pomagal z donacijo hrane, oskrbnikom planinskega 

doma PD Moravče na Uštah za gostoljubje, ustrežljivost in prijaznost, Alešu Hočevarju z GRS 

Kamnik, ki si je vzel čas za predstavitev njihovega dela ter nenazadnje predsedniku našega 

društva, Emilu Pevcu, ki je podprl naše zimovanje kljub prvotno (pre)majhnemu številu 

udeležencev. 

Še zadnji hvala pa gre vsem otrokom, ki so se udeležili zimovanja ter seveda njihovim staršem, 

ki so jih bili pripravljeni pripeljati in odpeljati z zimovanja. Upam, da se vidimo tudi prihodnje 

leto!  

       Polona Podbevšek, vodja zimovanja 

 

Besedilo:  

Jezikovni pregled:  

Fotografije: 

 

Grafično urejanje:  

 

Ozimnica Zimovanje Ušte 2013 

Staša Matjaž (kjer ni drugače navedeno) 

Polona Podbevšek 

Tomaž Kocman, Polona Podbevšek, Jaka 

Peternel in Staša Matjaž 

Tomaž Kocman 

 

Trzin, februar 2013 

Ozimnica je spletno glasilo, v katerem si lahko 

preberete vse naše doživljaje z zimovanj. 

Vabljeni, da si ogledate tudi Ozimnico Pokljuka 

2011, ki jo dobite na http://onger.org/?

mode=novica&menu=41&id=1724. 

Pridružite se nam na prihodnjih zimovanjih in 

drugih akcijah planinskega društva Onger Trzin. 

Za več informacij obiščite http://onger.org. 

http://onger.org/?mode=novica&menu=41&id=1724
http://onger.org/?mode=novica&menu=41&id=1724
http://onger.org

