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»Če se megla zjutraj 

v zrak vzdiguje,  
slabo vreme 
napoveduje;  

če pa zemlja meglo 
posrka,  

lepo vreme na vrata 
trka.« 

 

 
Letošnja pomlad in poletje sta bila zelo aktivna meseca za naše 
planinsko društvo. Bili smo soorganizatorji Slovenskega 
planinskega orientacijskega tekmovanja, uspešno izpeljali 
planinski tabor na Dovjem in se podali na kar nekaj vrhov (peš ali 
pa s kolesi). Upamo, da ste tudi vi, naši dragi bralci, doživeli 
kakšen nepozaben trenuten na naših vršacih.  
..................................................................................................................... 

 

V POZNEM POLETJU IN JESENI SE BO DOGAJALO ... 
 

 
PLANINSKO 

 
 27. 8. – Montaž 

 17. 9. – Grintovec 

 16. 10. – Boč, Donačka 

 19. 11. – Svečina 

 18. 12. – Gorica, Virštanj 

KOLESARSKO 

 
 

 10. 9. – Toško čelo 

ORIENTACIJSKO 

 
 

DRUŽABNO 

 
 25. 11. – planinski večer 

 
 

 



AKTIVNA POMLAD IN POLETJE 2016 ... 

 
 

Julija smo dva dni hodili po 
Dolini triglavskih jezer. Pot smo 
pričeli na Planini Blato, sledili so 
Planina Jezero, greben Zelnarice, 
Prehodavci, Dvojno jezero, Črno 
jezero, Planina Viševnik (kjer 
smo se ob živi glasbi še malo 
plesno razmigali), nato pa smo se 
spustili do Planine Jezero in do 
Planine Blato. 

 

 

 

 
23. julija 2016 smo se (skoraj 
uniformirani) od Koče pod 
slapom Rinka podali do Okrešlja 
in skozi Turski žleb do vrha 
Turske gore (2251 m), kjer smo 
si privoščili zasluženo malico.  
 
Od tam smo krenili (teoretično le 
meter višje) proti Brani (2252 m) 
in Kamniškemu sedlu ter 
sestopili v dolino.  

 
Peterica modrih 

 

 

 

Od 9. do 16. julija smo taborili 
na Dovjem. Kljub temu da nam 
je vmes vreme nekoliko zagodlo, 
smo preživeli nepozaben teden. 
Obiskali so nas celo Kekec, 
Pehta in Bedanec. Nekateri pa se 
lahko pohvalijo tudi s tem, da so 
stopili na naš najvišji vrh.  
 
Več o našem dogajanju in 
vragolijah najdete tukaj. 
 
 

 

http://www.pdslivnica.com/galerija/?album=6313608364357245681
http://www.pdslivnica.com/galerija/?album=6311678496560771681
http://www.pdslivnica.com/2016/08/enkrat-dovje-vedno-dovje-tabor-mladih-planincev-dovje-2016/#more-5941


 

28. 5. 2016 je potekal že 20. 
tradicionalni pohod na Klemenčo 
jamo v spomin na Mateja Užmaha 
– Soškega, ki se je ponesrečil pri 
vračanju v dolino s Klemenče 
jame. 
Utrinke s pohoda si lahko 
ogledate tukaj. 

 

 
 

14. in 15. maja smo bili 
soorganizatorji 
Slovenskega planinskega 
orientacijskega tekmovanja 
(SPOT), ki je potekalo  v 
okolici Celja, Šentruperta 
nad Laškim in Gorice pri 
Slivnici.  
 
Vsekakor pa si je vredno 
ogledati tale predstavitveni 
video … 
 

 

 
 
Prvo majsko soboto smo se z 
mladimi planinci in njihovimi starši 
potopili v pravljični svet in stopili na 
pravljične poti okoli Kamnika.  
 

 
Kamniška Veronika 

 

 
 

http://www.pdslivnica.com/galerija/?album=6289831639860628417
https://www.youtube.com/watch?v=yshZd0-ItHU
https://www.youtube.com/watch?v=yshZd0-ItHU
http://www.pdslivnica.com/2016/05/po-pravljicnih-poteh-okoli-kamnika/#more-5847


V poletnih mesecih smo bili tudi 
kolesarsko aktivni. V sklopu 
praznovanja krajevnega praznika 
smo z Ramne odkolesarili proti 
Tratni, mimo Ribiške koče do klopce 
na Gradišču. Teden dni kasneje pa 
smo jo mahnili iz Tržiča proti 
Medvodju in prečili greben Košute.  

  

 

RAZNO ... 
 

Tokrat beremo z Nino GP o Reinholdu Messnerju.  
 

Reinhold Messner je nedvomno ikona svetovnega 
alpinizma. V enem zadnjih intervjujev za slovensko javnost 
je izjavil: »Nisem genij. Sem samo nekdo, ki je imel srečo, 
da je lahko v življenju veliko izkusil. Imel sem pogum, da 
sem živel, kot sem hotel, da sem se izognil meščanskemu 
življenju, ki me nikoli ni zanimalo.« (Sobotno Delo, 24. 12. 2015) 

Kdor bi želel spoznati njegovo življenje v vsej razsežnosti, 
naj seže po knjigi Življenje na skrajnih mejah. V njej 
Messner v pogovorih z novinarjem Thomasom Huetlinom 
predstavi svoja doživetja hribov, ki so zanj že od vsega 
začetka predstavljala izhod iz dolinskega življenja, kjer je 
bilo med drugim tudi veliko lažne morale in je bilo, kot 
nekje v knjigi navede, cerkev od zunaj, gostilna od znotraj 
in hribi od spodaj.  
Knjiga je razdeljena na šest poglavij, v katerih se posveti 

pomembnim mejnikom svojega življenja: otroštvo in družina ter to, kako je ga je ta 
oblikovala; alpinistični dosežki, ob katerih pa je bila nedvomno najbolj grenka in 
boleča izkušnja bratova smrt pri sestopu z Nanga Parbata; soočanja z največjimi 
prostranstvi sveta, prečkanje Grenlandije, Antarktike, puščave Gobi in še 
nekaterih; iskanje jetija; politično udejstvovanje v evropskem parlamentu; ter na 
koncu moč umetnosti, katere veličastne primerke razstavlja v svojih muzejih, ki jih 

je osnoval v šestih gradovih Južne Tirolske pod imenom MMM 
Morda bo lažja odločitev za branje te knjigo, ki te resnično kar posrka, tudi katera 
izmed spodnjih misli:  
»Brez lastne odgovornosti in izpostavljenosti si tudi v ledenih višinah ne moremo 
pridobiti izkušenj, ki bi presegale vedenjske vzorce v otroškem vrtcu.« 
»Šele v kljubovanju smrti ljudje doživimo svojo človeškost.« 
»Skrivnost je v tem, da lahko doživim najmočnejše izkušnje le, če grem do konca 
svojih zmožnosti.« 
»Oris moje bolezenske slike je naslednji: veselje do življenja s postavljanjem življenja 
na kocko.« 
»Učil sem se predvsem takrat, ko mi je spodletelo.  
»Plezanje je kot balet, glasba in koreografija sta sočasni, zamaknjeni le za kako 
sekundo.« 
 
Aha, pa še to: Svojo knjigo pustim v knjigobežnici v Gorici in bom vesela, če nastane 

še kakšen vtis ob njej.  

Nina GP 

http://www.pdslivnica.com/2016/08/kolesarili-smo-okoli-slivniskega-jezera-in-pod-kosuto/#more-5948

