
Planinsko društvo “Sloga” Rogatec         Izleti v letu 2017 
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8. februar Donačka gora (884 m) Tradicionalni 21. zimski pohod na Donačko goro.
18. februar Lovrenška jezera (1520 m) Lahek zimski izlet k biserom Pohorja nad Roglo -  

zamrznjenim očešcem na visokem barju.
11. marec Lisca (948 m) Zakaj je na vrhu Lisce vremenski radar? Zato, ker se vidi daleč in je 

razgled res izjemen!
8. in 9. april Grobničke Alpe, Hrvaška 

(1350 m)
Skupina vrhov nad Grobničkim poljem pri Reki  je zaradi izredne lepote, 
veličastnosti in čudovitih razgledov na Kvarnerski zaliv dobila prav tako 
veličastno ime - Grobničke Alpe.

29. april Veliki Travnik (1637 m) Soseščina nekdanjega vulkana, razgled, pogledi na Raduho, prijazna 
koča, Slovenska planinska pot… Kaj bi si še lahko želeli?

14. maj Krim in Iški vintgar (1107 m) Spomladanski izlet na južnega stražarja Ljubljanskega barja, ki bo 
začinjen s prečkanjem reke in sprehodom skozi kanjon Iške.

27. maj Po poteh XIV. divizije Tradicionalni spomladanski izlet v organizaciji Savinjskega 
meddruštvenega odbora, letos je v načrtu etapa od Žičke kartuzije do 
Pohorja.

3. junij Košutnikov turn (2133 m) Najvišji vrh v našem najdaljšem enovitem gorskem grebenu!
10. junij Češnjev pohod Spet malo tradicije, tokrat z okusom po češnjah! Pohod bo letos 

potekal v smeri od Donačke gore proti Boču.

17. junij Dan slovenskih planincev 
(PZS)

Tradicionalno praznovanje ob številnih aktivnostih v organizaciji 
Planinske zveze slovenije, letos ob Domu pod Storžičem.

15. julij Kukova špica (2427 m) Zagotovo poznate izrazito špičko na desni strani Julijcev, kot se kaže s 
poti iz osrednje Slovenije proti Julijcem! Ne, to ni Špik, to je Kukova 
špica!

29. julij Bavški Grintavec (2347 m) Vse poti na to mogočno goro nad romantično dolino Soče so dolge, a 
prav tako širen je tudi razgled z vrha!

19. avgust Skuta (2532 m) Če bi morali izbrati kraljično Kamniško-Savinsjkih Alp bi imeli kar težko 
delo, a Skuta je zagotovo v najožjem izboru lepotic! Razgibana pot, 
osrednja lega, razgledi, zanimiv bivak…

16. september Velika Baba (2016 m) Iz doline skoraj neopazna gora, a je ena izmed višjih vzpetin nad dolino 
Lepene in hkrati hišna gora planinskega doma pri Krnskih jezerih.

8. oktober Kostanjev piknik Pečeni kostanji bodo na jedilniku tudi letos, da pa bodo bolj teknili se 
bomo prej malo sprehodili po hribih, ki obkrožajo Rogatec.

21. oktober Paški Kozjak Jesensko pohajkovnje po slikovitem grebenastem pogorju južno od 
Pohorja.

11. november Janče (792 m) Janče so ena izmed najzahodnejših vzpetin Posavskega hribovja, 
skoraj tik ob prestolnici, izlet do vrha s kočo pa bo kar pravšnji za 
pozno jesen!

12. december Slivnica (1114 m) Izlet, na katerega ne smete pozabiti vzeti metle! S pogledom bomo 
poleteli visoko nad Cerkniško jezero!

26. december Praznični izlet Izlet v - neznano!

Planinsko društvo “Sloga” Rogatec 
Lerchingerjeva 1, 3252 Rogatec 
telefon 040 606 722 (Ines), 041 763 490 (Nedelko)
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e-pošta sloga.rogatec@gmail.com, pdsloga@pzs.si 
spletna stran http://www.pd-sloga.si 
Facebook https://www.facebook.com/sloga.rogatec
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