
 

 

 

 April 
2016 

 

 
»Sončen je april 
in suh, bo maj 
za lepo vreme 

gluh.« 
 

 
Pred vami je aprilski novičnik, v katerem lahko vidite, kako 
aktivni smo bili že v prvi tretjini leta, in hkrati dobite nove ideje, 
kako z nami preživeti pomladne in poletne dni.  
.....................................................................................................  

 
DOGAJALO SE BO ... 

 
PLANINSKO 

 
 23.–25. 4. – Po hribih Zahodne 

Bosne (Veliki Šator, Troglav, Ljutoc) 

 2. 5. – pohod po KS Slivnica pri 
Celju 

 7. 5. – Kamniške pravljice (mladi) 

 28. 5. – Klemenča jama 

 18. 6. – Izlet v neznano (mladi) 

 23. 7. – Brana in Turska gora 

 30.–31. 7. – Sedmera jezera 

KOLESARSKO 

 
 17. 4. – Šmohor 

  2. 7. – planine pod Košuto 

ORIENTACIJSKO 

 
 14.–15. 5. - SPOT 

DRUŽABNO 

 
 18. 6. – Dan slovenskih 

planinskih doživetij na Golteh 

 25. 6. - Kresna noč ob Slivniškem 
jezeru 

 9.–16. 7. - Tabor mladih 
planincev (Dovje) 

 
 

 

NOVIČNIK 



AKTIVNA PRVA TRETJINA LETA 2016 ... 

 

 

23. 1. 2016 smo se v Tržiču 
udeležili državnega tekmovanja 
Mladina in gore. Naša ekipa 
Slivniška avtohtona vrsta je pod 
mentorstvom Neže Mastnak 
dosegla odlično drugo mesto.  
 
Čestitamo, ponosni smo na vas! 
 

 

 

 

 

 
Konec januarja je čas za občni zbor 
našega planinskega društva, ki je bil 
letos volilni – člani smo ponovno izkazali 
zaupanje dosedanjemu predsedniku 
Silvu Užmahu. Prisluhnili smo 
poročilom o delu v letu 2015 in 
ugotovili, da smo bili zelo aktivni.  

 
 

Od 5. do 7. februarja smo z 
mladimi planinci zimovali na 
Šmohorju. Snega sicer ni bilo, 
ampak to ni bil razlog, ki bi nam 
lahko odvzel dobro voljo. 
Spoznavali smo gibanje v gorah 
pozimi, se podali na Gozdnik, vmes 
pa uživali v družabnih igrah in naši 
ustvarjalnosti. Veste, kakšne hude 
snežake smo naredili! 
 

 

 

 
 

 
 
 

http://www.pdslivnica.com/galerija/?album=20160123_DrzavnoTekmovanjeMladinaInGore
http://www.pdslivnica.com/galerija/?album=20160129_ObcniZbor
http://www.pdslivnica.com/2016/02/brez-snega-a-snezaki-oziveli/#more-5535
http://www.pdslivnica.com/2016/02/brez-snega-a-snezaki-oziveli/#more-5535


 

 
Na počitniško nedeljo (21. 2.) 
smo se z mladimi planinci 
odpravili na Šentjungert.  
 
Hura za lep dan zimskih 
počitnic! 
 
 
 

 

 

12. marca je naše društvo 
organiziralo drugo tekmo v 
planinski orientaciji. 40 
tekmovalcev se je podalo na 
progo, ki se je začela in 
zaključila v Paridolu.  
Bili smo zelo uspešni tudi kot 
tekmovalci! 
 

 
 
 

19. marca smo z mladimi osvojili 
zasavski Triglav – Kum (1220 m), 
ki ga opevajo tudi Orleki: 
»Zjutraj zgodaj sem vstal,  
stvari v rukzak zmetal 
in jo mahnil direktno na Kum …« 
 
Planinski dom na Kumu je bil 
izbran za naj planinsko kočo 
2015.  

 

 

 

 

10. aprila smo se podali na Pot 
po Robu. Iz Predmeje smo krenili 
proti Otliškemu oknu, 
naravnemu spomeniku, osvojili 
Sinji vrh in Kovk, našo pot pa 
zaključili na Colu. 
Sklenili smo, da se na to pot 
oziroma vsaj v bližnjo okolico še 
vrnemo.  

http://www.pdslivnica.com/galerija/?album=20160221_MladiSentjungert
http://www.pdslivnica.com/2016/04/iskali-smo-kontrolne-tocke-in-pomlad/#more-5741
http://www.pdslivnica.com/galerija/?album=20160319_Kum_mladi


RAZNO ... 

 
Pomladni bralni predlog je podal Janez. 
 

 

Anton Ingolič: Čudovita pot 
 
Knjiga govori o prijateljih, 
srednješolcih, ki se dolgočasijo med 
počitniškimi dnevi. Enemu od njih 
se porodi ideja, da bi se lahko 
odpravili na Slovensko planinsko 
transverzalo. Sledijo priprave in 
poizvedba, kaj vse je potrebno nesti 
na tako pot. V knjigi je natančno 
opisana transverzala - kje se prične, 
kje so kontrolne točke, kako prečiti 
Pohorje, Savinjske Alpe, Karavanke, 
Julijce, kako premagovati 
posamezne dele poti. Med potjo se 
stkejo tudi simpatije.  
 

 
 

Planinski tabor za mlade …  
 
… bo letos na Dovjem. Vabljeni v 7-dnevno bivanje z najlepšim 
razgledom in najimenitnejšo družbo! 
 

 


