Planinsko društvo “Sloga” Rogatec

Izleti v letu 2018

27. januar

Boč (978 m)

SPP Tokrat zimski, junija pa še v zgodnjepoletni preobleki.

8. februar

Donačka gora (884 m)

SPP Tradicionalni 22. zimski pohod na Donačko goro.

24. februar

Gora Oljka (733 m)

Ne, tu ne rastejo oljke, se pa ob lepem vremenu razbohoti razgled na
Posavsko hribovje in tudi Kamniško-Savinjske Alpe!

10. marec

Veliki vrh (857 m) in
Dragov dom na Homu (605 m)

Ta Veliki vrh, eden izmed mnogih v Sloveniji, je morda bolj poznan po
drugem imenu - Kamnik! Naj ime ne zavede, skriva se v Posavju!

7. april

Dobrča (1634 m)

27.-29. april

Velebit

Na tem nekoliko daljšem izletu bomo prehodili večji del Premužičeve
poti po Velebitu in se nagledali morja - od daleč ;)

12. maj

Planinski dom na Bukovici
(568 m)

Še en izlet iz letošnjega Posavskega venčka - kljub temu, da višina ni
ravno “ohoho” se pa z vrh odpira pogled proti nekaterim drugim
letošnjim ciljem!

25. maj

Po poteh XIV. divizije

Tradicionalni spomladanski izlet v organizaciji Savinjskega
meddruštvenega odbor. Novo leto - nova etapa poti!

9. junij

Češnjev pohod

16. junij

Dan slovenskih planincev
(PZS)

30. junij

Prisojnik (2547 m)

SPP Letošnji prvi zahteven izlet nas bo popeljal visoko nad Vršič spogledovali se bomo z Ajdovsko deklico in plezali po njenih laseh.

14. julij

Bavški Grintavec (2347 m)

SPP Vse poti na to mogočno goro nad romantično dolino Soče so dolge, a
prav tako širen je tudi razgled z vrha!

7. in 8.
september

Velika Baba (2016 m) in
Velika Montura (1958 m)

SPP Iz doline skoraj neopazna gora, a je ena izmed višjih vzpetin nad dolino
Lepene in hkrati hišna gora planinskega doma pri Krnskih jezerih.

15. september Bistriški vintgar
6. oktober

Kostanjev piknik

20. oktober

Košenjak (1522 m)

11. november Javorov vrh (1434 m)
15. december Slivnica (1114 m)
26. december Praznični izlet
lahek zimski izlet

lahek kopni izlet

SPP Za Dobrčo se pogosto reče, da je "prijazna" - in je res! Radodarno nas
sprejme pozimi, nagradi z razgledi in nahrani v koči.

SPP Spet malo tradicije, tokrat z okusom po češnjah! Pohod bo letos
potekal v smeri od Boča proti Donački gori.
Tradicionalno praznovanje ob številnih aktivnostih v organizaciji
Planinske zveze slovenije, letos na Rogli na Pohorju.

Sprehod skozi slikovito dolino Bistrice nam bodo popestrile številne
znamenitosti ob poti - Rimski kamnolom, ostanki mlinov, slap Šum, …
Pečeni kostanji bodo na jedilniku tudi letos, da pa bodo bolj teknili se
bomo prej malo sprehodili po hribih, ki obkrožajo Rogatec.

SPP V tretje gre rado - izlet to leto razpisujemo že tretjič in upamo, da nam
bo vreme za vzpon na to razgledno kopasto goro vendarle naklonjeno!
Najprej na Jakoba po razgled na Gorenjsko ravan, nato pa še na
Javorov vrh - po razgled nad velikane Grintovcev!
SPP Izlet, na katerega ne smete pozabiti vzeti metle! S pogledom bomo
poleteli visoko nad Cerkniško jezero!
Izlet v - neznano!
lahka pot z zahevnimi odseki

Planinsko društvo “Sloga” Rogatec
Lerchingerjeva 1, 3252 Rogatec
telefon 040 606 722 (Ines), 041 763 490 (Nedelko)

(zelo)zahtevna pot

za mlade planince SPP Slov. planinska pot

e-pošta sloga.rogatec@gmail.com, pdsloga@pzs.si
spletna stran http://www.pd-sloga.si
Facebook https://www.facebook.com/sloga.rogatec

