
 

 

 

AVGUST 2015 

 

»Če se avgusta 
po gorah kadi, 
kupi si kožuh 

za zimske noči.« 

 

Letošnje poletje nam je postreglo z odličnimi vremenskimi razmerami za 

obisk gora. Tudi v našem društvu smo bili zelo pridni in izpeljali kar nekaj 
izletov in drugih planinskih doživetij. 
 

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

 

 
DOGAJALO SE BO ... 
 

 

PLANINSKO 
 

 
 

 29. 8. – Velika planina in Konj 

 5. 9. – Ponce 

 26. 9. – Rombon 

 10. 10. – Zvezdne preslikave nad 
Jurkloštrom 

 14. 11. – Konjiška gora 

 12. 12. – S klopce na klopco 
 

KOLESARSKO 
 

 
 

 19. 9.-20.9. – Strojna in Jamnica 

 
ORIENTACIJSKO 

 
 

 
DRUŽABNO 

 
 27. 11. – Planinski večer 

 
 

  

NOVIČNIK 



POLETJE IN POMLAD STA BILA POLNA PLANINSKIH 

DOGODIVŠČIN ... 
 

 

 
V koledarju aktivnostih in izletov društva 
za leto 2015 v programu  nismo imeli 

Triglava, a smo kljub temu 22. in 23. 
avgusta na vrh popeljali rekreativce, ki se 

ob torkih, od novembra do aprila, 
dobivajo v šolski telovadnici na igranju 
košarke. 

 
Iz Vrat smo se podali po Tominškovi poti 

na Kredarico in od tam na vrh. Naslednji 
dan pa smo obiskali še Begunjski vrh in 
se po poti za Cmirom spustili v dolino. 

Kljub lepemu vremenu so bili razgledi 
omejeni. Skoraj polovica rekreativcev je 
bila na Triglavu prvič in s prehojenim ter 

osvojenim so bili zelo zadovoljni. 
 

 
 

 
 

 

 
Matej je v prazničnem avgustovskem 

vikendu 11-člansko zasedbo že 
tradicionalno 
popeljal v 

Dolomite. 
Tokrat so se 

najbolj 
namučili ob 
osvajanju 

dolomitskega 
čuka – Civette, sicer pa se podali še na  
manj zahteven hrib nad prelazom Giau. 

 

 

  
V avgustu je Manca v sodelovanju 

z Mladinsko komisijo popeljala 
študente na dvodnevno pohajanje 

nad Kriškimi podi. Utrinke 
njihovega kolenogrizenja si lahko 
pogledate tukaj. 

 
 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.940524079337027.1073741840.135415089847934&type=3


 

 

 

 
 
Seveda pa smo si tudi veselo 
zapeli tisto: »Po jezeru bliz' 

Triglava čolnič plava …« 

 

Zadnji julijski vikend smo si oči napajali ob 
lepotah Sedmerih jezer, številnih gorskih 
rožicah, prav tako pa smo srečali tudi 

svizca (ki je bil očitno na dopustu in ni 
zavijal čokolade). Kako je bilo videti naše 2-
dnevno pohajkovanje, si poglejte tukaj. 

 

 
 

 
Manca nas je prav tako julija v družbi 

planincev PD Domžale popeljala v 
Karnijske Alpe. Navdušeni smo osvojili 

Rauchkofel (2460 m) ter se podali na 
najvišji razglednik Karnijskih Alp, Mt. 
Coglians oz. Hohe Warte (2780 m). 

 
Še se vrnemo, kar poglejte, kako je 
barvito! 

 

 

 

 
 

Od 4. do 11. julija smo pod Ninino taktirko taborili na Lokvah. Bil je to 
najlepši začetek počitnic, ki je prinesel mnogo lepih doživetij. Poldanovec, 
Golaki, Gradiška Tura in Nanos pa kopanje v morju, nogomet, odbojka, 

glupa čupa, izbor za Gorjana in Gorjanko, pa poroke, pa oh, o taboru bi 
lahko napisali roman. Nekaj o našem dogajanju si lahko pogledate tukaj. 
 

http://www.pdslivnica.com/2015/07/slaba-napoved-in-malo-dezja/#more-5025
http://www.pdslivnica.com/galerija/?album=2015071819_KarnijskeAlpe
http://www.pdslivnica.com/2015/07/tabor-mladih-planincev-lokve-2015/#more-4989


 

 

V manjši zasedbi smo se junija 
podali na Kalški greben in se na 
Krvavcu, kjer je potekal Dan 

slovenskih planinskih doživetij, 
imeli čast fotografirati z generalnim 
sekretarjem Planinske zveze 

Slovenije.  
 

Če vas zanima več, si poglejte … 
 

 

 

Junija smo se z našimi 
osnovnošolskimi planinci 

odpravili na 
Paški Kozjak, 
ki je bil tudi 

zadnji izlet v 
šolskem letu 
2014/15. 

Pisani 
travniki in 

igrivost so bili 
naši spremljevalci skozi celoten 
dan.  

 

 

 

 

 

 
Izpeljali smo 19. spominski pohod na 

Klemenčo jamo v spomin na 
preminulega vodnika Mateja Užmaha - 
Soškega. Njemu v spomin smo zapeli 

»Tri planike«. Najmlajši planinci pa so 
se odpravili še do najdebelejšega 

macesna, ki so ga tudi objeli.  

 

 
Letošnji SPOT je potekal pod okriljem 

dolenjsko-gorenjske orientacijske lige na 
Rakitni. Udeležilo se ga je šest ekip 

našega društva in dokazali smo, da smo 
pravi »marinci«. Blato, luže, dež in 
številne vrtače nam niso prišle do živega.  

 

http://www.pdslivnica.com/2015/06/na-planincah-lustno-je/#more-4940
http://www.pdslivnica.com/2015/06/zakljucni-planinski-izlet-osnovnosolcev-na-paski-kozjak/#more-4937
http://www.pdslivnica.com/2015/06/zakljucni-planinski-izlet-osnovnosolcev-na-paski-kozjak/#more-4937
http://www.pdslivnica.com/2015/06/spominski-pohod-na-klemenco-jamo-6/#more-4920
http://www.pdslivnica.com/2015/05/slovensko-planinsko-orientacijsko-tekmovanje-na-rakitni/#more-4912


 

 
 

9. 5. smo jo mahnili od Planinskega doma na Sviščakih na vrh Snežnika, od 

koder je bil čudovit razgled na morje. Kako lepo smo preživeli to soboto! 
 

 

Že tradicionalni izlet na Velebit smo 
izvedli konec aprila skupaj s PD 

Atomske toplice – Podčetrtek. Začeli 
smo na Prezidu, se povzpeli na 
Veliki Crnopac, naslednji dan 

raziskovali kanjon Velike Paklenice, 
se povzpeli na Aniča kuk, nekateri 
pa so dan preživeli kar v plezališču. 

Zadnji dan smo se podali še na Kuk 
Stapino. 

  

 

 

 

 
Na rahlo deževni 2. maj, ki je vedno 
rezerviran za naš tradicionalni pohod po 

KS, se je marsikdo ustrašil sivega neba. 
Kljub vsemu pa se nas je nekaj nabralo in 

smo krenili proti Kozjanski domačiji, na 
klopco na Turnčah, v Gorici pa 
tradicionalno zaključili naše druženje.  

 
 

 

 
Aprila smo izvedli tečaj turnega 
kolesarjenja, ki se ga je udeležilo 

osem pogumnih kolesarjev. Odpravili 
smo se na Resevno, kjer smo se učili 

nastavljati svoja kolesa, preverjali 
gume in zavore.   

 

http://www.pdslivnica.com/galerija/?album=20150509_Sneznik
http://www.pdslivnica.com/2015/05/juzni-velebit/#more-4876
http://www.pdslivnica.com/2015/05/19-tradicionalni-pohod-po-ks-slivnica-pri-celju/#more-4834
http://www.pdslivnica.com/2015/04/tecaj-tehnike-turnega-kolesarjenja/#more-4817
http://www.pdslivnica.com/2015/04/tecaj-tehnike-turnega-kolesarjenja/#more-4817


RAZNO ... 

 

V avgustu je praznoval rojstni dan »naš najvišji Aljaž«. Vse najboljše za 120 
let! 

 
 

Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, 

kako me izvabljaš iz nizkih ravan. 
V poletni vročini na strme vrhe, 
da tam si spočije v samoti srce. 

Kjer potok izvira v skalovju hladan: 
oj, Triglav, moj dom, kako si krasan! 

 
Oj, Triglav, moj dom, četudi je svet 
začaral s čudesi mi večkrat pogled, 

tujina smehljaje kazala mi kras, 
le nate sem mislil ljubeče ves čas, 

o tebi sem sanjal sred' svetlih dvoran: 
oj, Triglav, moj dom, kako si krasan! 

 

Oj, Triglav, v spominu mi je tvoj čar, 
zato pa te ljubim in bom te vsekdar. 

In zadnja ko ura odbila mi bo, 

pod tvojim obzorjem naj spava telo. 
Kjer radostno ptički naznanjajo dan: 

oj, Triglav, moj dom, kako si krasan! 


