
Planinsko društvo “Sloga” Rogatec     Izleti v letu 2019 
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8. februar Donačka gora (884 m) Tradicionalni 23. zimski pohod na Donačko goro.
24. februar Ratitovec (1678 m) Zimski pohod na razgledni balkon nad Železniki. Julijci na dlani!
2. marec Tržišče (399 m) Lahek sprehod po domači okolici, z mislijo na najmlajše iz vrtca.
16. marec Krvavica (909 m) Lahek izlet na sosedo Čemšeniške planine - čeprav v osnovi zimski se 

že nadejamo malo spomladanske otoplitve.
6. april Jakob nad Preddvorom 

(961 m) in Javorov vrh (1434 m)
Najprej na Jakoba po razgled na Gorenjsko ravan, nato pa še na 
Javorov vrh - po razgled nad velikane Grintovcev!

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

12. maj Rudijev dom (od Brzike; 568 m) Še en izlet iz serije za naše najmlajše, seveda spet pred domačim 
pragom!

25. maj Po poteh XIV. divizije Tradicionalni spomladanski izlet v organizaciji Savinjskega 
meddruštvenega odbora. Novo leto - nova etapa poti!

8. junij Češnjev pohod: Donačka gora 
- Boč

Spet malo tradicije, tokrat z okusom po češnjah! Pohod bo letos 
potekal v smeri od Donačke gore proti Boču.

15. junij Dan slovenskih planincev 
(PZS): Lisca (948 m)

Tradicionalno praznovanje ob številnih aktivnostih v organizaciji 
Planinske zveze slovenije, letos na Lisci.

25. junij Matkov škaf (1480 m) Nadejamo se, da bodo razmere za zgodnjepoletni praznični izlet 
primerne in odmahali jo bomo do snežne zanimivosti na Solčavskem.

6. julij Stol (iz Medvedjega dola; 
2236 m)

No, pa si pobliže poglejmo, kako izgleda severna prepadna stena 
karavanškega velikana!

20. julij Briceljk (2346 m) ali 
Jerebica (2126 m)

Nobena od njih ni prav pogosto obiskana, Briceljk pravzaprav manj, 
gledata si iz oči v oči, razgledi z obeh pa so več kot imenitni!

8. september Janina (362 m) Še tretji izmed izletov za najmlajše, tokrat nad Rogaško Slatino.
14. september Kofce (1488 m) in Veliki vrh 

(Košuta; 2088 m)
Kofce, ta travnata terasa pod grebenom Košute, nikoli ne razočarajo, 
prav tako pa ne razgledi z vrha nad njimi!

5. oktober Tosc (2275 m) Pravijo, da je to eden izmed boljših razglednikov na Triglav - pridružite 
se nam na poti na nekoliko manj obiskan vrh in preverite sami!

19. oktober Gubno (2035 m) Nekoliko manj znan vrh med Kepo in Dovško Babo bo menda kar 
pravšnji za občudovanje rumenečih macesnov.

23. november Žavcarjev vrh (915 m) Že večkrat je bil v planu, tokrat pa se nam - menda ja ne!? - ne 
izmuzne! Obeta se prijetno pohajkovanje po Kozjaku :)

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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