
 

 

 

DECEMBER 
2015 

 

 
»O božiču se 
spodobi malo 

snega in belega 
kruha.« 

 

 

Prihaja zima in z njo božično-novoletni prazniki. Z njimi pa številne 

zaobljube, analize preteklega leta in načrti za čas, ki prihaja. Seganje po 
spominih – zakaj, kako in čemu ter hrepenenje po novem, boljšem in lepšem. 

Kaj pa tale trenutek, ki je tukaj in zdaj, neponovljiv, edinstven? Stopinja, 

razgled, misel, vdih, nekaj samo našega. Ga znamo s polnimi pljuči užiti? 
..................................................................................................................... 

 

V ZADNJI TRETJINI LETA SE (NAM) JE DOGAJALO ... 

 

 

 

27. novembra, ko je naše društvo praznovalo 
28. rojstni dan, smo na planinskem večeru 

gostili odličnega mladega alpinista Luko 

Lindiča, ki je prejemnik zlatega cepina, 
najprestižnejše nagrade v svetu alpinizma. 

 

Odločen, preprost, vztrajen in z veliko mero 
ljubezni do hribov nam je predstavil različna 

področja alpinizma, s katerimi se srečuje.  

 
 

 
 

 

 

15. novembra smo se mladi planinci v 

družbi planincev PD Vitanje podali na 
Krpanovo Sveto Trojico, ki se dviga 

nad Pivško kotlino. Primorska nam je 

s svojo burjo dobro razmršila lase, 
kljub gosti megli pa Palčka Smuka 

nismo srečali.  

 
Ogledali smo si tudi Ekomuzej Pivških 

presihajočih jezer. 

 
 

NOVIČNIK 



Čestitamo našim mladim planincem, ki so se udeležili regijskega tekmovanja 
MiG. Zastopali sta nas dve ekipi: Slivniška avtohtona vrsta v zasedbi 

Gregor Mansutti, Peter Mansutti, Nika Škornik in Kaja Tovornik, ki so se 

uvrstili na državno tekmovanje (23. januar – držimo pesti zanje) ter Slivniški 
svizci junior v zasedbi Anja Furdi, Ana Hostnik, Vid Palčnik in Jure Tonjko, 

ki pa tokrat niso imeli najbolj srečnega dne. Čestitke tudi mentorici Neži 

Mastnak. 

 
 

Na barvit jesenski petek smo se z 

mladimi planinci podali proti Celjski 
koči, ki je bila tudi prvi planinski cilj za 

šolsko leto 2015/2016.  

Igrivo in nasmejano …  
 

V Celju smo pozdravili še kip popotnice 

Alme M. Karlin. 

 
 

 

 
 

Zadnji oktobrski vikend smo 
na Zelenici napenjali možgane 

in načrtovali naše delo za leto 

2016.  
 

Seveda pa smo si vmes 

privoščili tudi nekaj sprostitve: 
v obliki pohoda na Završnico, 

osvajanja ferate na Zgorji Plot 

in večernega druženja, kjer 
smo ponovno ogreli naše 

glasilke in je vesela pesem 

donela daleč naokoli.  

 

 

 
26. septembra smo stali na vrhu 

Rombona (2208 m), ki je del Kaninskega 

pogorja. Iz Zavrzelna smo se čez Goričico 
povzpeli na Čuklo do vrha Rombona, nato 

pa  krožno sestopili v Kluže.  

 

 

  

 

 

 



 
 

 

Septembra pa smo s kolesi raziskovali 

Koroško – kolesarili smo do cerkvice 
Sv. Urha na Strojni, se spustili skoraj 

do Raven, mimo razgledišča nad 

Prevaljami pri Brinjevi gori in nazaj do 
Jamnice.  

 

Naslednji dan smo raziskovali idilične 
steze Singletaril parka Jamnica. Bilo 

je adrenalinsko in užitkov polno! 

 
 
V juliju smo kolesarili po Goriških 

brdih. Med vinogradi in sadovnjaki 

smo se povzpeli na Korado, od tam pa 
na Sabotin in zaključili krog v 

Dobrovem. 

 
 

 
 

 

 

 

11. septembra smo se na Uršuli 

nad Dramljami srečali skoraj 

vsi udeleženci letošnjega tabora 
mladih planincev.  

Posebno pozornost smo 

namenili novopečenim MV-jem, 

izvedli smo tudi planinski 
taborni kviz, se preizkusili na 

poligonu preživetja, se do solz 

nasmejali ob branju našega 
glasila in gledanju nastalih 

filmčkov, najpogumnejši pa so 

večer zaključili in v spanje 
potonili kar pod milim nebom.   

 

 

V začetku septembra smo se (tudi s 
košarkarsko pridobljeno kondicijo) 

povzpeli na Triglav. Štiri prvopristopnike 

smo na vrhu krstili, prav vsi pa smo 
uživali v razgledih, ki nam jih je ponujal 

dan.  

 
Naslednji dan smo sestopili do Staničeve 

koče in se povzpeli še na Begunjski vrh, 

od tam pa sestopili v Vrata.  

 

  

 



 

 
 

 

Kdo bi si mislil, da se lahko že sredi 
septembra kepamo? Mi, ki smo se 

podali na Srednjo Ponco, smo se 

lahko. Odločili pa smo se tudi, da se 
naslednje leto podamo tudi na Visoko 

Ponco, morda nekoliko prej, da nas 

sneg ne bo več mogel presenetiti.   
 

 

 
  

 
 

VABIMO VAS ŠE … 
 

… na prireditev v okviru projekta 

Brati gore:  

Skupaj na planinskih poteh 
 

Skupaj s PD Dramlje in PD Šentjur 

bomo predstavili svoje delovanje in 
prisluhnili pogovoru z Vladimirjem 

Habjanom, odgovornim urednikom 

Planinskega vestnika – revije, ki 
izhaja že 120 let.  

 

Pogovor bo vodila naša vodnica 
Manca Čujež.  

 

 

 

 

… na pohod s klopce na klopce 12. 

12.   
 

Podali se bomo na klopce na 

Gradišču, Pesekah, Sveti Heleni, 
Turnčah in Colu. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



TUDI LETO 2016 BO PESTRO ... 
 

 

JANUAR 

16.–17. 1. 2016 Zimska planinska šola na Komni 

23. 1. 2016 MLADI: MIG – državno tekmovanje 

29. 1. 2016 Občni zbor 

FEBRUAR 

5.–7. 2. 2016 MLADI: Zimovanje na Šmohorju  

8. 2. 2016 Pohod ob kulturnem prazniku po poteh grofije 
Žusemske 

20. 2. 2016 MLADI: Šentjungert  

MAREC 

13. 3. 2016 Košenjak 

20. 3. 2016 MLADI: Kum 

APRIL 

10. 4. 2016 Pot po robu (Sinji vrh–Col–Čaven) 

16. 4. 2016 MLADI: Kamniške pravljice 

17. 4. 2016 S kolesi na Šmohor 

23.–25. 4. 2016 Po hribih zahodne Bosne (Troglav) 

MAJ 

2. 5. 2016 Tradicionalni pohod po KS Slivnica pri Celju 

14.–15. 5. 2016 Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje 

28. 5. 2016 Spominski pohod za Mateja Užmaha – Soškega na 

Klemenčo jamo 

JUNIJ 

18. 6. 2016 MLADI: Izlet v neznano 

18. 6. 2016 Dan Slovenskih planinskih doživetij na Golteh 

25. 6. 2016 Kresna noč ob Slivniškem jezeru 

JULIJ 

2. 7. 2016 S kolesi po planinah pod Košuto 

9.–16. 7. 2016 MLADI: Tabor mladih planincev na Dovjem 

23. 7. 2016 Brana in Turska gora 

30.–31. 7. 2016 Sedmera jezera in okolica (lažja in zahtevnejša varianta) 

AVGUST 

13.–15. 8. 2016 Dolomiti: Brenta  

27. 8. 2016 Montaž 

SEPTEMBER 

10. 9. 2016 S kolesi na Toško čelo 

17. 9. 2016 Grintovec 

OKTOBER 

16. 10. 2016 Boč in Donačka 

NOVEMBER 

19. 11. 2016 Svečina 

25. 11. 2016 Planinski večer 

DECEMBER 

18. 12. 2016 Gorica–Virštanj 

 

VABLJENI Z NAMI! 
 



 

RAZNO ... 

 

 

 
Ena dobra ideja za vse Božičke in Dedke Mraze: 

 

Planinska založba PZS je izdala težko pričakovan 
Planinski zabavnik, namenjen otrokom od 4. do 9. 

leta. Z igro, ustvarjalnostjo in miselnimi izzivi jih 

uvaja v planinski svet.  
 

 

 

 

 

 

ŽELIMO VAM LEPE PRAZNIKE IN ČUDOVITO, 

BARVITO TER SRČNO LETO 2016 ... 

 

Vrh gore je bel kažipot očem 

in jasen dan žari od vsepovsod 

in sreča je, da je pred mano 

pot, 

in to, da vem, da slast je v 

tem, da grem. 

Janez Menart 

 
 

 

 
 


