
 

 

Obvestila Planinskega društva  
Slivnica pri Celju 

 

december  2014                       št. 10                                leto III 
 

 

Dragi planinci! 

 

Leto se počasi preveša v praznični čas, ko običajno naredimo tudi lastno 
inventuro – pogledamo, kakšno je bilo preteklo leto in kaj želimo uresničiti v 

letu, ki prihaja. Tudi v našem planinskem društvu lahko rečemo, da je bilo 

leto kljub nekoliko slabšemu vremenskemu stanju polno različnih doživetij.   
 

 

V ZADNJEM TROMESEČJU SE JE DOGAJALO … 

 
 

13. decembra smo se podali s »Klopce na 

klopco«. Pot je bila obarvana vetrovno, 

sončno, blatno, kulinarično in predvsem 
družabno. S tem smo zaključili zadnji izlet 

v sezoni 2014.  

Več o izletu pa je na voljo tukaj. 
 

 
 
 

 

Letošnjemu planinskemu večeru sta 

dala pečat zakonca Štremfelj, ki sta 

zagotovo najuspešnejši alpinistični 
par v Sloveniji, Marija pa je tudi 

edina Slovenka, ki se je povzpela na 

vrh Everesta. Njuna pripoved nas je 
ganila in nam dala navdiha. Več o 

njunih podvigih si preberite na naši 

spletni strani.  

 

 

8. 11. 2014 so se Pingvini in 

Slivniški svizci junior udeležili 

regijskega tekmovanja Mladina in 
gore na OŠ Šoštanj. Razturali so 

na polno in dosegli 4. (Pingvini) in 

2. mesto (Svizci). Čestitamo vsem 

tekmovalcem. Za vas bomo držali 
pesti 10. 1. 2015 v Idriji na 

državnem prvenstvu. Več o tem ... 
 

http://www.pdslivnica.com/2014/12/december-v-znamenju-klopc/#more-4474
http://www.pdslivnica.com/2014/11/z-veliko-topline-po-mrzlih-in-drznih-dosezkih/#more-4426
http://www.pdslivnica.com/2014/11/regijsko-tekmovanje-mig-20142015/#more-4399


 

Za mlade planince in njihove starše 
smo konec oktobra organizirali izlet 

na Blegoš. Razigranost, smeh, veter in 

sonce, za povrh pa čudoviti razgledi so 
se pomešali med mešano druščino 

planincev iz Gorice in s Planine. 

Luštno nam je bilo. 
 

Več slikovnega materiala o našem 

potepanju najdete tukaj. 

 

 

Vodniki smo zadnji oktobrski vikend modrovali na Gori 

Oljki in zelo uspešno pripravili program za leto 2015.  
 

Spet bo pestro za prav vse okuse.  

 
Več o samem načrtu dela v letu 2015 sledi v 

nadaljevanju Novičnika.  

 
 

 

  

Požar! Ja, tako je, saj smo se 18. 
oktobra odpravili na goro, ki ima 

tako gasilsko ime. Poleg tega smo 

osvojili še Črno goro, ki sega nad 
Mojstrano, med Vrati in Kotom, od 

koder nas je presenetil pogled na 

okoliške vrhove. Imeli smo se 

luštno! 

 

 

Po Orionovi poti nad Jurkloštrom smo 

se sprehajali 4. oktobra. Pot je bila 

duhovno in geografsko dobro 
začinjena, zato smo sklenili, da jo še 

nadaljujemo tudi v prihodnje. Več o 

potepanju med mikro in 
makrokozmosom ... 

 
 

 
 

http://www.pdslivnica.com/galerija/?album=20141026_Blegos
http://www.pdslivnica.com/2014/10/odpravili-smo-se-na-pozar/#more-4344
http://www.pdslivnica.com/2014/10/med-mikro-in-makrokozmosom/#more-4306


 
 

V LETU 2015 SE BO DOGAJALO … 
 

 

JANUAR 

10. 1. MIG državno tekmovanje 

17.–18. 1. Zelenica ali Komna – zimsko izobraževanje 

30. 1.  Občni zbor 

FEBRUAR 

8. 2.  Grajska učna pot na Žusem 

15.–17. 2.  Zimovanje za mlade planince 

MAREC 

14. 3.  Košenjak 

21. ali 28. 3.  Bohor – izlet za mlade planince 

APRIL 

11. 4.  Kraški rob 

18. 4.  Kum – izlet za mlade planince 

19. 4.  Tečaj tehnike turnega kolesarjenja 

25.–27.4. Severni Velebit 

MAJ 

2. 5.  pohod po KS Slivnica pri Celju 

9. 5. Snežnik 

16.–17. 5. SPOT 

23.–24.5. TK Goriška brda 

30. 5. Klemenča jama 

JUNIJ 

13. 6. Kalški greben 

13. 6. Izlet v neznano za mlade planince 

JULIJ 

4.–11. 7.  Planinski tabor 

12. 7. TK Pohorje 

18. 7. Karnijske Alpe 

25. 7. Sedmera jezera in okolica 

AVGUST 

8.–9. 8. Kriški podi z okolico – izlet za srednješolce 

14.–16. 8. Dolomiti – Civetta 

29. 8. Velika planina – Konj 

SEPTEMBER 

5. 9. Ponce 

19.- 20.9. TK Strojna – Jamnica 

25. 9. Rombon 

OKTOBER 

10. 10. Preslikave nad Jurkloštrom 

NOVEMBER 

14. 11. Konjiška gora 

27. 11. Planinski večer 

DECEMBER 

12. 12. Tradicionalni pohod iz Gorice 
 

 

 

 

 



 

RAZNO 

 

 Naš natečaj za naj fotografijo »S klopce na klopco« smo podaljšali do 

17. januarja 2015. Zatorej: fotoaparate v roke in gojzarje na noge. Več 

o razpisu si preberite tukaj. 
 

 V gorah je za razliko od doline prava zima. Zato nasveti, kako se čim 

bolj varno lotiti novih podvigov, niso nikoli odveč.  
 

 Nekaj sprememb se v naslednjem letu obeta tudi pri članarini. 

Članarina A+ in A ne bo več vključevala Planinskega vestnika. Upamo, 

da boste kljub temu ostali zvesti izjemno kakovostni planinski reviji. 
Naročnina na Planinski vestnik bo za vse člane PZS v letu 2015 kar za 

četrtino cenejša. Osnovna naročnina znaša 39 €, s 25 % popusta pa 

boste zanjo odšteli 29,25 €. Za tiste člane, ki so bili v preteklosti člani 
A zaradi ugodnejše članarine, se zadevo ne bo bistvena spremenila. B 

članarina po novem znaša 25 €, skupaj z ugodnejšo naročnino na 

Planinski vestnik (29,25 €) boste za oboje skupaj (54,25 €) 

pravzaprav odšteli celo nekaj manj kot za lanskoletno A članarino 
(55 €). 

 

 In naše letošnje novičniško voščilo:  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Je južni otok. Je. 

Daleč v neznanem morju 
je pika na obzorju. 

Je lisa iz meglè. 

 
Med svitom in temo 

iz bele vode vzhaja. 

In neizmerno traja. 
In v hipu gre na dno. 

 

In morje od slasti 

je težko in pijano. 
In sol zatiska rano. 

In slutnja, da ga ni. 

 
Da so na temnem dnu 

samo zasute školjke 

in veje grenke oljke 
in zibanje mahu. 

 

A voda se odpre 
in močna zvezda vzide 

in nova ladja pride 

in južni otok je. 

                              (K. Kovič) 

http://www.pdslivnica.com/2014/12/natecaj-za-naj-fotografijo-s-klopce-na-klopco/#more-4440
http://www.pdslivnica.com/wp-content/uploads/2014/11/NAPOTKI-ZIMA-2014.pdf


 


