Planinsko društvo “Sloga” Rogatec

Izleti v letu 2020

januar

Po poteh Pohorskega
bataljona

8. februar

Donačka gora (884 m)

14. marec

Blegoš (1562 m)

18. april

Menina planina (1508 m)

30. maj

Po poteh XIV. divizije (Srečanje
planincev SMDO)

31. maj

Golica (1538 m)

SPP Maja na Golico je tradicija. Zakaj? Zaradi polij, plantaž nežno dehtečih
narcis, ki so si za svoje domovanje izbrale razgleden balkon!

6. junij

Češnjev pohod: Boč - Donačka
gora

SPP Spet malo tradicije, tokrat z okusom po češnjah! Pohod bo letos
potekal v smeri od Boča proti Donački gori.

13. junij

Dan planincev: Luče

Dogodek v organizaciji Planinske zveze Slovenije, kjer bo možna
udeležba na različnih izletih po okolici.

4. julij

Ledinski vrh (2108 m)

Razgleden vrh nad Jezerskih, na katerega bomo ubrali večinoma
nezahtevno pot, le tu in tam bomo malce pobožali skalo.

20. julij

Velika Baba (2016 m)

Tradicionalni pohod po zasneženem Pohorju, med (upajmo) zimsko
okrašenimi smrekami.
SPP Tradicionalni 24. zimski pohod na Donačko goro.
Izjemen razglednik na Julijske Alpe, še posebej na Tolminske in Južne
Bohinjske gore! Z vrha pa se nam kaže še nekaj - topla koča, iz katere
že diši po dobrotah!
SPP Nadejamo se, da bodo razmere primerne in nas bodo veselo
pozdravljali telohi in žafrani! Če pa jih ne bo pa bo vsaj prijetno vzdušje
v planinski koči in morda kak lep razgled na Kamniško-Savinjske Alpe.

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

SPP Pogosto spregledan (po krivici!) vrh blizu Krnskega jezera, seveda z
obveznim obiskom slednjega! Nekaj miru in nekaj za množice!

12. september Košenjak (1522 m)

SPP Če bi šteli, kolikokrat smo že razpisali izlet nanj in nam je ponagajalo
vreme, bo nam kmalu zmanjkalo prstov ene roke… Držimo pesti, da
nam izlet na ta prijazen vrh na meji z Avstrijo uspe!

20. september Pohod po Rapalski meji

Nekoliko drugačen izlet - sprehod v zgodovino zahodnega dela naše
države, kjer se bomo vsaj malenkost vrnili v čas med prvo in drugo
svetovno vojno - na srečo le v mislih!

5. oktober

Kostanjev piknik

19. oktober

Ruška koča (1246 m)

SPP Mariborčani se na to kočo na Arehu podajo z vzhodne strani, mi pa
bomo ubrali drugo, nekoliko manj obiskano pot z Bistriškega Pohorja.

8. november

Veliki Javornik (Bohor)
(1023 m)

SPP Sproščujoče sprehajanje hribovju, prekritem z jesenskim šumečim
listjem in toplomi barvami!

lahek zimski izlet

lahek kopni izlet

Še en tradicionalen izlet po domači okolici - sicer v osnovi za naše
najmlajše, a so tudi odrasli dobrodošli. Slasten jesenski prigrizek!

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

