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Dragi planinci! 

 

Tokratni novičnik nekoliko zamuja, vseeno pa upamo, da vam bo v nekaj 
straneh priklical spomine na preteklih nekaj mesecev dogajanja v društvu 

ter vam dal nekaj idej, kje vse se nam lahko v prihajajočih poletnih mesecih 

tudi pridružite.  
 

 

VABIMO VAS … 
 

JUNIJ 

 14. 6. 2014: Obir 

 24. 6. 2014: Kresna noč ob Slivniškem jezeru in že znano prižiganje 
jajčnih svečk 

 28. 6.–5. 7. 2014: tabor za mlade planince na Soriški planini 

 

JULIJ 

 12. 7. 2014: Kolesarjenje po Pohorju 

 26.–27. 7. 2014: Fužinske planine - Stogi 

 26.–27. 7. 2014: Sedmera Triglavska jezera 

 
AVGUST 

 14.–16. 8. 2014: Dolomiti (Marmolada) 

 23. 8. 2014: Velika planina 

 23. 8. 2014: Konj 

 
 

 

DOGAJALO SE JE … 

 

 

31. maja smo tradicionalno 
obiskali Klemenčo jamo v 

spomin na Soškega. Nebo je 

bilo sicer prepredeno s sivino, a 
to ni pokvarilo naših radostnih 

misli in doživetij. Objeli smo 

najdebelejši macesen v Sloveniji 
ter se podali nazaj v dolino proti 

Domu planincev. Odločili smo 

se, da gremo pozdravit še slap 
Rinko, in pustili, da so nas 

kapljice mrzle Savinje nekoliko 

poškropile in osvežile.   

 



 

17. maja nas je četica mladih planincev 

mahnila od Planine pod Golico čez 

Španov vrh do Javorniškega Rovta. 
Cvetoče ključnice oziroma narcise so 

bile prava paša za oči in tudi za 

fotografe. 

 
 

 
 

 

Letošnji SPOT (slovensko 

planinskoorientacijsko tekmovanje) 

je bil nadvse uspešen za naše 
društvo, saj smo se ga udeležili s 

tremi ekipami in dosegli odlične 

rezultate, poleg tega pa se tudi 
nadvse zabavali in uživali v 

spoznavanju spodnje Savinjske 

doline.  

Komaj pa že čakamo SPOT-a, ki bo 
nasledenje leto na Gorenjskem.  

 

 

 

 

Naša prva turnokolesarska tura po 

domačih krajih: S klopce na klopco. 

Osvojili smo 700 višinskih metrov in 
prevozili 20 kilometrov.  

 

Naš turnokolesarski odsek je zaživel 

v polnosti in komaj čakamo na nove 
podvige! 

 

 

Tradicionalen pa je tudi pohod po 

KS Slivnica, ki se ga udeležimo 
vsakega 2. maja. Letos je potekal 

okoli jezera v Drobinsko, na Sveto 

Heleno, v Javorje in preko Turnega 
nazaj do izhodišča. To je bil že 18. 

pohod zapovrstjo, na kar smo 

izredno ponosni! 
 

 

 
 

http://www.pdslivnica.com/wp-content/uploads/2014/05/2014-04-21_110321_KolesarjenjeKlopce.jpg


 

Konec aprila smo se podali na vrhove 
Velebita (V. Konjevača, Sadikovec, 

Bunovac, Vaganski vrh – najvišji vrh 

Velebita). Zaradi slabega vremena 
smo morali izpustiti Sveto Brdo. 

Zadnji dan pa nas je nagradilo lepo 

vreme in smo osvojili še Bačič Kuk, od 
koder je bil čudovit razgled na otok 

Pag. Vrnili smo se čez Visibabo in 

Prpano.  

 

 

Udeležba na POT Vitanje 12. aprila 

nam je ponovno prinesla novih 

znanj in spozanj. Močno smo 
obnovili znanje planinske šole in 

tudi ugotovili, da se bomo morali 

marsičesa še naučiti. A nič zato, saj 

se vendarle učimo celo življenje.  

 

 

 

Fotografsko razpoloženi planici z 

Nanosa, na katerega smo se podali 

12. aprila.  
Iz Gradišča nad Vipavo smo se 

podali na Gradiško Turo, nato proti 

Furlanovemu zavetišču proti 
Abramu, nato pa do Vojkove koče in 

enega najvišjih vrhov – Pleše, 

sestopili pa smo v Razdrto. 

 

Zadnjo marčevsko soboto smo orientacisti preživeli pod Donačko goro. 
Društvo smo zastopali s pestrim naborom ekip, od A-kategorije do dveh ekip 

D-kategorije. Imeli smo se odlično. 

 

 

 

 



 

22. marca smo raziskovali Gorjance, o katerih je 
tako rad pisal Janez Trdina. Ko smo prišli do 

koče pri Gospodični, smo si seveda obraze umili 

z bistro studenčnico, ki nas je pomladila in dala 
novega zagona do Trdinovega vrha. Sestopili 

smo do cerkve Sv. Miklavža mimo Krvavega 

kamna nazaj do vasi Gabrje.  
 

 

»Zdaj pa pojdem po dekle, tja daleč pod Gorjance 
in jo pripeljem čez gore, čez tiste dolge klance ...« 

 

Februarsko zimovanje smo preživeli 

na Lisci in je bilo super.  

Družabno, poučno, zabavno, igrivo, 
smejoče, veselo, razigrano, pojoče ...  

 

 
To so prave zimske počitnice! 

 

 

 

15. 2. smo po hribih okoli Celja 

odkrivali košček sveta Alme Karlin, 
znane popotnice, raziskovalke in 

poliglotke.   

 

31. januarja smo imeli občni zbor, 

kjer smo pregledali dogajanje 

preteklega leta in predstavili načrte 

za leto, ki je pred nami. Ponosni 
smo na naše skupno preteklo delo 

in si želimo, da bi društvo uspešno 

delovalo tudi v prihodnje.  

 



RAZNO 

Kmalu bo konec šolskega leta in s tem začetek našega planinskega tabora na 
Soriški planini. Imamo še nekaj prostih mest, zato vabimo vse mlade 

planince (od 3. do 9. razreda), da se nam pridružijo.  

 


