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»Kadar v adventu 
jug hladi, drugo 
leto dosti sadja 
rodi.« 

 
Pred vami je še zadnji letošnji novičnik, v katerem si lahko 
pogledate, kaj smo počeli v zadnji tretjini leta. Hvala vsem, ki nas 
berete in spremljate, še posebej pa hvala tistim, ki se nam tudi 
večkrat pridružite pri naših aktivnostih. Vabljeni z nami v letu 
2017! 

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

 

ZA NAMI JE AKTIVNA JESEN ... 

 

 

 

Približno 20 km dolgo pot je na 
zadnjem izletu 18. decembra 
premagala deseterica 
planincev na poti iz Gorice do 
Virštanja. Pot je postregla s 
številnimi jasnimi razgledi in 
kot tudi več vzponi in spusti.  

 
 

 
 

Po poteh Svečinskih goric sta se 
v začetku decembra podala sicer 
le dva naša planinca, a užitek v 
mrzli, a sončni decembrski 
nedelji zato ni bil nič manjši. 

 

 

 

 

 

NNNOOOVVVIIIČČČNNNIIIKKK      

http://www.pdslivnica.com/2016/12/po-svecinskih-goricah/


 

 
 

 
9. 12. smo »brali gore«, kjer smo 
v goste povabili Gorazda 
Goriška, priznanega planinskega 
publicista, avtorja vodnika 
Razširjena slovenska planinska 
pot. 

 

 
25. 11. smo na planinskem 
večeru gostili Luko Krajnca, 
odličnega alpinista, ki pa se tudi 
dobro znajde na surferski deski. 
S svojo preprostostjo, humorjem 
in predvsem s svojimi izkušnjami 
nas je prevzel in nam pričaral lep 
večer.  
 

 

 

 

 
Na kostanjevo pot od Boča do 
Donačke smo se odpravili 16. 10. 
in uživali v jesenski barvitosti.  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
Ekipi Slivniška avtohtona vrsta 
in Slivniški svizci Junior so se 
12. 11. udeležili regijskega 
tekmovanja Mladina in gore, ki je 
potekalo na OŠ Griže. Obe ekipi 
sta se izkazali, Juniorji pa so se 
uvrstili tudi na državno 
tekmovanje, ki bo 21. januarja 
2017 v Idriji. Čestitke 
tekmovalcem in mentorici 
Patriciji Palčnik. 

http://www.pdslivnica.com/2016/11/zaradi-hribov-in-dobre-druzbe/#more-6100
http://www.pdslivnica.com/2016/11/kostanjeva-pot-od-boca-do-donacke-gore/#more-6077
http://www.pdslivnica.com/2016/11/regijsko-tekmovanje-mladina-in-gore-3/#more-6087
http://www.pdslivnica.com/2016/11/regijsko-tekmovanje-mladina-in-gore-3/#more-6087


 
Na plezalni steni na OŠ 
Planina smo 18. 11. 
organizirali plezanje za 
mlade planince. Poleg 
tega smo trenirali tudi 
vozlanje, orientacijo in 
se preizkušali v drugih 
akrobatskih veščinah.  

 

 
 

 

 

 
 

 
Načrt za leto 2017 smo v 
vikendu od 22. do 23. 10 
ustvarjali na Mozirski 
koči.  
 
Kako smo si zamislili 
planinsko leto 2017, 
poglejte v nadaljevanju 
Novičnika. 

 

 
 
Jesen prinaša tudi novo 
sezono planinske orientacije. 
15. oktobra smo se udeležili 
tekmovanja v organizaciji PD 
Sloga Rogatec, ki se je 
zaključilo na Donački gori.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Na prvi planinski izlet v 
novem šolskem letu smo se 
z mladimi planinci odpravili 
na Golte.  

http://www.pdslivnica.com/2016/10/delovno-za-naslednje-leto/#more-6038
http://www.pdslivnica.com/2016/10/delovno-za-naslednje-leto/#more-6038
http://www.pdslivnica.com/2016/10/pot-v-rogatcu/#more-6014
http://www.pdslivnica.com/galerija/?album=6342149244642378113


 
 

Ker je od našega 
planinskega tabora minilo 
že kar nekaj časa in mladi 
planinci drug drugega zelo 
pogrešamo, smo se 
odločili, da se v začetku 
septembra srečamo, 
povzpnemo na dve klopci, 
se podružimo in 
prelistamo taborni cajtng.  

 

 
 

 

 

 
 

 
Avgustovsko hribolazenje smo 
zaključili na Montažu (2753 
m), najvišjem vrhu Zahodnih 
Julijskih Alp.  

 
 
 
LETO 2017, KO BOMO PRAZNOVALI 30. ROJSTNI DAN, 
BOMO PREŽIVLJALI AKTIVNO ... 
 
 

JANUAR 

14.15. 1. 2017 Zimsko izobraževanje na Komni 

21. 1. 2017 MLADI: MIG 

27. 1. 2017 Občni zbor društva 

FEBRUAR 

8. 2. 2017 Viševnik - kulturni dan 

18.20. 2. 2017 MLADI: zimovanje 

MAREC 

4. 3. 2017   POT Vitanje  

19. 3.2017 SPP: Col–Abram 

marec 2017 MLADI: Mrzlica–Kal 

http://www.pdslivnica.com/galerija/?album=6329518259342668705
http://www.pdslivnica.com/wp-content/uploads/2016/10/Taborni_cajtng_2016_splet.pdf


APRIL 

1. 4. 2017 POT Gorica pri Slivnici 

8. 4. 2017 MLADI: Lubnik 

8. 4. 2017 LubnikStari vrh 

23. 4. 2017 Kolesarjenje po STKP: TurnčeCol 

27. 29. 4. 2017 Zahodna Bosna 

MAJ 

2. 5. 2017 Tradicionalni pohod po KS Slivnica pri Celju  

20.21. 5. 2017 SPOT 

27. 5. 2017 
Spominski pohod za Mateja Užmaha - Soškega na 
Klemenčo jamo 

JUNIJ 

junij 2017 MLADI: izlet v neznano 

17. 6. 2017 Dan Slovenskih planinskih doživetij 

24. 6.1. 7. 2017 Tabor mladih planincev 

JULIJ 

8. 7. 2017 Mrzla gora 

15. 7. 2017 Kolesarjenje po STKP:  Toško čeloKatarina 

29. 7. 2017 Jalovec 

AVGUST 

5.12. 8. 2017 
Gorica pri Slivnici–Triglav: pohod ob 30. obletnici PD 
Slivnica pri Celju 

18.20. 8. 2017 Dolomiti: Brenta 

26. 8. 2017 Lučki dedec 

SEPTEMBER 

2. 9. 2017 Tolsta Košuta 

16. 9. 2017 Visoka Rezijanska pot 

23. 9. 2017 Kolesarjenje po STKP: Velika Milanja na Volovji rebri 

OKTOBER 

1. 10.2017 Košenjak 

14. 10. 2017 MLADI: Smrekovec 

14. 10. 2017 Smrekovec 

20.21. 10. 2017 Delovni vikend na Šmohorju 

oktober 2017 POT Rogatec 

NOVEMBER 

11. 11. 2017 Lendavske gorice 

25. 11. 2017 Praznovanje 30. obletnice PD Slivnica pri Celju 

DECEMBER 

17. 12. 2017 Gorica pri SlivniciŠmarje 

december 2017 MLADI nočni pohod 

 
 

 

 
 

 



 

RAZNO ... 
 
S kolesi po Slovenski turnokolesarski poti (STKP) 
Pred leti se je na PZS porodila ideja, da bi po vzoru zelo priljubljene 
Slovenske planinske poti naredili podobno pot še za turne kolesarje. Namen 

je bil povezati nižje ležeče koče s krožno kolesarsko potjo. Glede na dolžino 
gre za edinstveno tovrstno kolesarsko vezno pot v Evropi. Izziv kolesarju 
predstavlja 1800 kilometrov poti, na 50000 višinskih metrih in 109 

kontrolnih točk z žigi. V ta namen je Planinska založba izdala Dnevnik STKP. 
Največ informacij o poti je zbranih na spletni strani: 

http://pzs.si/ktk/wpstkp/, kjer so v nastajanju opisi etap poti, slike in GPS 
sledi, zemljevidi z vrisano potjo in še kup drugih koristnih informacij. Del 
poti je že tudi markiran s kolesarskimi ali dvonamenskimi markacijami. 

 
Idejni vodja je bil vse od zasnove do izvedbe Jože Rovan, načelnik Komisije za 

turno kolesarstvo PZS. Glavni namen je bil ponuditi kolesarjem pot, na 
kateri bodo prekolesarili vse pomembnejše slovenske gorske predele, se 
sprostili v naravnem okolju in spoznali pomembne kraje iz slovenske 

planinske in narodopisne zgodovine. Tako pot zaobjame številne pomembne 
točke Slovenije, kot so Slovenski planinski muzej, Kugyjev spomenik, Alpski 
botanični vrt Juliana, Informacijsko središče TNP Dom Trenta, rudnik Idrija, 

turistični rudnik in muzej Mežica, spomenik štirim srčnim možem v Bohinju, 
Pocarjeva domačija, kakor tudi Ljubljanski grad, Sečoveljske soline, Grad 

Snežnik, Grad Podsreda, Puhov muzej v Juršincih, Hiša Stare trte itd.  
 

 
Zemljevid STKP (vir: Komisija za turno kolesarstvo PZS) 
 

http://pzs.si/ktk/wpstkp/


STKP tudi skozi naše kraje 
Celotna pot je razdeljena na 41 etap, vsako od njih povprečno kondicijsko 

pripravljen kolesar prevozi v enem dnevu. Med etapami je običajno možnost 
prenočitve in prehrane v kateri od planinskih koč ali izjemoma v gostiščih. 

Pri pripravi trase med planinsko kočo na Bohorju in Resevni so z Jožetom 
Rovanom sodeloval tudi Turnokolesarski odsek, Markacijski odsek in Odsek 
za varstvo narave, vsi iz PD Slivnica pri Celju. Želja društva, da se STKP vsaj 

deloma združi z rekreacijsko potjo S klopce na klopco, je pri Komisiji za 
turno kolesarjenje PZS naletela na pozitiven odziv, tako da se poti združita 
pri klopci na Turnčah in se s krajšimi izjemami skupaj vijeta preko klopce na 

Colu, vse do Sel, kjer STKP ponovno delno sledi Marijini poti do Sotnega, 
nato pa po planinski poti na Resevno. Tako bo naše klopce spoznalo še več 

planincev na kolesih – turnih kolesarjev. 
V naši bližini sta tudi dve kontrolni točki, na Kozjanski domačiji in Resevni, 
kjer si lahko odtisnete žig v Dnevnik STKP. Le-tega lahko sedaj kupite v 

Planinski založbi PZS v Ljubljani ali prek spleta. S pričetkom nove 
kolesarske sezone pa bodo na voljo tudi v Planinskem domu Resevna. 

 

 
TK odsek PD Slivnica pri Celju na klopci na Colu 

 
 



BOŽIČEK PRIPOROČA ... 
 

 

Dnevnik s Slovenske turnokolesarske poti najdete 
v Planinski trgovini PZS na Dvorakovi 9 v Ljubljani. 

Spletni nakup lahko opravite v spletni trgovini 
PZS, naročite pa jih lahko tudi na elektronskem 
naslovu trgovina@pzs.si, na telefonski 

številki +386(0)1 434 56 84 ali na brezplačni 
telefonski številki 080 18 93 (24 ur na dan, vse dni 

v letu). 
 
(VIR: http://pzs.si/novice.php?pid=11075) 

 

 

 

Z Matejem Plankom beremo o »alpskih bojevnikih«. 
  

 
Letos  smo dočakali prevod knjige Alpine warriors 

Alpski bojevniki avtorice Bernadette McDonald. 
Avtorica se je v zadnjem času popolnoma posvetila 

pisanju o gorniških podvigih. Njena knjižna dela so 
bila na različnih festivalih večkrat nagrajena. Skozi 
svoje delo je dobro spoznala Slovensko alpinistično 

sceno, saj je bila večkratna gostja Gorniškega 
filmskega festivala, napisala je tudi biografijo o 

alpinistu Tomažu Humarju, v pripravi in zbiranju 
gradiva za knjigo pa je opravila veliko pogovorov z 
alpinisti in poznavalci.  

 
Knjiga je bila zelo zaželena, ker je prinesla pregled 
našega alpinizma in njegovih dosežkov skozi oči 

tujke, ki jih je umestila v širši svetovni kontekst, prinesla je pogled od zunaj 
in ni obremenjena z našimi osebnimi zgodbami in malimi zamerami.  

 
Že ko se je Bernadette McDonald družila s Tomažem Humarjem, je naletela 
na Zaplotnikovo Pot. Ko pa je obiskovala ostale alpiniste, je spoznavala, da 

so tudi ti povezani s to knjigo. Lahko bi rekli, da je Pot pritegnila in povezala 
celo generacijo alpinistov in jih še vedno povezuje. Tako se je tudi sama 
odločila, da bodo citati iz Zaplotnikove Poti rdeča nit knjige, na te pa je 

pripela ostale junaške zgodbe naših alpinistov od začetka sedemdesetih let 
prejšnjega stoletja pa do prvih let tretjega tisočletja. Knjiga je bila v tujini 

zelo dobro sprejeta, veliko pohvalnega pa so o njej napisale tudi svetovne 
alpinistične legende: Sir Chris Bonington, Greg Child, Steve House, Voytek 
Kurtyka, prejela pa je tudi prestižno nagrado festivala gorniške literature 

Banff Mountain Book Festival 2015.  
Matej Planko 

 

http://www.pzs.si/izdelek.php?pid=544
http://pzs.si/vsebina.php?pid=20
mailto:trgovina@pzs.si
http://pzs.si/novice.php?pid=11075

