
 

 

 

       APRIL 2015 

 

»Če malega travna 
toplo dežuje, 
rodovitno leto 

oznanjuje.« 

 

 

Dragi planinci! 
 

Prvi novičnik v letu 2015 že kaže na to, da bo naše leto ponovno aktivno. 

Vabljeni vsi hribolazci, kolesoljubi, orientacijski zagreteži in vsi, ki se 
preprosto radi družite v naravi, da se nam pridružite v kakšni od naših 

skupnih pustolovščin. 

 
..................................................................................................................... 

 

DOGAJALO SE BO ... 

 

PLANINSKO 

 
 25.–27. 4. – Južni  Velebit 

 2. 5. – tradicionalni pohod po KS 
Slivnica pri Celju 

 9. 5. – Snežnik 

 30. 5. – Spominski pohod za 
Mateja Užmaha - Soškega na 
Klemenčo jamo 

 13. 6. – Kalški greben 

 18.-19.7.-Karnijske Alpe 

 25.–26. 7. – Triglavska jezera 

KOLESARSKO 

 
 23.–24. 5. – kolesarjenje po 

Goriških brdih 

 12. 7. – kolesarjenje po Pohorju 
 

ORIENTACIJSKO 

 
 16.–17. 5. – SPOT Rakitna 

 

DRUŽABNO 

 
 20. 6. – Kresna noč ob Slivniškem 

jezeru 

 4.–11. 7. – Tabor mladih 
planincev 

 

  

NOVIČNIK 



LETO 2015 SMO ZAČELI AKTIVNO ... 

 

 

10. 1. 2015 smo se Slivniški svizci junior in 
Pingvini udeležili državnega tekmovanja 

Mladina in gore.  

 
 

Pred tem pa smo se intenzivno pripravljali  

na Resevni.  
 

  
 

 
 

 

Drugi večer v letu 2015 smo prižgali 

lučke in se podali na zimski nočni 

pohod do klopce na Gaju.  
 

Ugotovili smo, da smo res iz pravega 

testa, saj nas tema, mraz, sneg in dež 
nikakor ne zaustavijo. 

 

 

 

Na rednem letnem občnem zboru društva, 
ki je bil 30. januarja, smo podelili tudi 

nagrade za naj fotografije S klopce na 

klopco.  
 

Najboljša je bila fotografija naše Mance. 

 
 
 

 

 

 

V zimski planinski šoli na Zelenici, ki je 
potekala od 24. do 25. januarja, smo se 

v pravih zimskih razmerah naučili 

uprabljati dereze in cepin, spoznali 
uporabo plazovnega trojčka in 

razglabljali o nevarnostih, ki nam jih 

prinašajo gore pozimi.  

 

 

http://www.pdslivnica.com/galerija/?album=20150110_MIGDrzavnoTekmovanjeIdrija
http://www.pdslivnica.com/2015/01/intenzivne-dvodnevne-priprave-na-tekmovanje-mladina-in-gore/#more-4584
http://www.pdslivnica.com/2015/01/osem-najvztrajnejsih-in-neustrasnih-mladih-na-gaju/#more-4546
http://www.pdslivnica.com/2015/02/redni-letni-obcni-zbor-drustva/#more-4640
http://www.pdslivnica.com/2015/01/zmagovalke-foto-natacaja/#more-4628
http://www.pdslivnica.com/2015/02/zimska-planinska-sola/#more-4613


 
Na slovenski kulturni praznik sta se dva 

planinca podala po Grajski učni poti Žusem, 

ki je bila dobitnica nagrade »Naj pot v regiji«. 

 
 

 

 

 
Tridnevno februarsko zimovanje na 

Resevni je bilo še posebej družabno 

obarvano, saj nas je obiskal pust. 
Zaradi pomanjkanja snega iglujev 

nismo zgradili, smo se pa dobro 

nakepali ter spoznavali pomembne 
vsebine zimske planinske šole.  

 

 

 
Prvi marčevski petek smo izkoristili za nočni 

pohod na Sveti Križ nad Planino. Na poti nas 

je čakalo lepo presenečenje – mini živalski 

vrt. Ko se je stemnilo, smo morali prižgati 
naše svetilke, vendar smo jih kasneje 

ugasnili in občudovali nočno nebo, posejano 

z zvezdami.  
 

 

 
 

 

 

 

 

Pomlad je prinesla tudi planinska 

orientacijska tekmovanja. Prvo je bilo 
v Vitanju konec marca, drugo pa v 

sredini 

aprila na 
domačem 

terenu. Prvo 

je postreglo 
s soncem, 

tretje pa z, 

brrr, dežjem 
in mrazom. 

Ampak mi se 

ne damo in 

romamo na 
državno 

tekmovanje 

SPOT 
Rakitna 2016, kjer smo pripravljeni 

na vse. 

     

 

http://www.pdslivnica.com/2015/02/po-grajski-ucni-poti-zusem/#more-4650
http://www.pdslivnica.com/2015/02/zimovanje-spet/#more-4660
http://www.pdslivnica.com/2015/03/nocni-pohod-na-sveti-kriz/#more-4687
http://www.pdslivnica.com/2015/03/nocni-pohod-na-sveti-kriz/#more-4687
http://www.pdslivnica.com/wp-content/uploads/2015/03/DSC03998_1.jpg


 
Tretji izlet za mlade planince je bil 

konec marca v znamenju rumene jarice, 

belega črnega teloha, zelenega čemaža 
ter doooolgega potepa v bohorske 

gozdne razsežnosti pod vodstvom 

vodnika Boštjana.  

 
 

 

 

 

Kraški rob v začetku aprila pa je 

postregel z vso razglednostjo, svežino, 
toploto in pisanostjo, ki jo premore 

pomlad.  

 

ČLANARINA 
Vsi člani, ki še niste poravnali članarine za 2015 lahko to še naredite, vsi 

tisti, ki se želite včlaniti v naše društvo pa nas pokličite (Silvo 040 215 110).  

Več informacij dobite tukaj. 
 

RAZNO ... 

 

 Še malo in izšel bo razpis za planinski tabor Lokve 2015. Se ga že 
veselite? 

 Pod streho je spravljena Skupščina PZS. 

 V celjskem Planetu Tuš se bo odpirala razstava ob 120 letnici nakupa 

vrha Triglava in postavitvijo stolpa na njem, z naslovom »Aljažev stolp-
Ta pleh ima svojo dušo!«. 

 V Občini Šentjur bo vsako letno Šentjurjevanje, kjer se bo 25.4.2015 

predstavljala tudi naša KS. 
 

http://www.pdslivnica.com/2015/04/podpirajmo-planinstvo/

