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Dragi planinci! 

 

Pa smo jo pričakali – tetko jesen. Temperatur smo sicer že vajeni, vedno 
znova pa nas preseneti paleta vseh barv, ki jih pričara narava. Jesensko pa 

bodo tudi obarvani izleti, ki sledijo v naslednjih mesecih.  

 
 

VABIMO VAS … 
 

OKTOBER 

 18. oktober: Požar – Črna gora (nad Mojstrano) 

 

NOVEMBER 

 15. november: Jeruzalem 

 28. november: planinski večer 

 30. november: Ivanjščica 

 
DECEMBER 

 13. december: S klopce na klopco 

 

 

DOGAJALO SE JE … 

 

 

Skupaj s PD Šentjur smo 

se 4. oktobra podali po 

kozmično obarvani 
Orionovi pot in si 

prepevali »Ima neka tajna 

veza.« Z še večjim 
zanimanjem bomo segli 

po knjigi patra dr. Karla 

Geržana V znamenju 
Oriona.  

 
 

28. septembra smo osvojili Jezersko Kočno, 

drugi najvišji vrh Kamniško-Savinjskih Alp. 

Med potjo nas je čakalo pravo adrenalinsko 
doživetje, saj smo se del poti morali plaziti po 

trebuhu. In tudi to je čar odkrivanja novih 

poti.   

 
 



6. septembra so v zahodni Sloveniji 
napovedovali lepo vreme, zato se nas 

je sedmerica kljub deževni noči 

optimistično podala proti Montažu. 
Dežja pod Montažem res ni bilo, je 

bila pa megla in kup novozapadlega 

snega, kar nas je odvrnilo od 
naskoka vrha. Razgleda ni bilo, je pa 

bilo obilje pogledov na svizce, 

kozoroge, gamse in drugo bogastvo 
gorskega sveta.  

 

 

 

Letošnje plezalno 
obarvano avgustovsko 

potepanje po Dolomitih 

nas je navdušilo z 

osvojitvijo Marmolade 
(3343 m), s ferato de la 

Trincee z najvišjim vrhom 

Mesola ter ferato Eterna, 
kjer kraljuje Punta 

Serauta.   

 
 

12. julija sta nas Saša in Karmen 

spodbudili, da smo pošteno namučili 
kolena in prekolesarili po Pohorju 45 

km.   

 

 
 

 

 

Zadnje dni junija in prve julija smo 
domovali na Soriški planini, kjer smo 

ponovno uživali, se razvajali, 

oboževali, se veselili ob radostih 
planinskega tabora, kjer smo 

planinske dnevnike napolnili z izleti 

na Ratitovec, Možic, Črno prst, 
Rodico, Lajnar in Planino Vogar. In 

to je le delček vsega, kar smo počeli – 

več o našem super tednu si lahko 

preberite v glasilu, pogledate na 
fotografijah ali v filmčku . 

 

 

 



 

Lep junijski dan smo si izbrali za 

izlet na Obir oz. njegov najvišji vrh 

Ojstrc, ki je tudi najvišji vrh 
severnih Karavank.  

 
 

 

RAZNO 

Od oktobra do 25. novembra bomo zbirali najlepšo fotografijo z naše poti S 
klopce na klopco. Izbrano fotografijo lahko pošljete do 25. novembra na 

elektronski naslov: pdslivnicapricelju@gmail.com. Najlepše fotografije bodo 

predstavljene na našem planinskem večeru.  
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