Planinsko društvo “Sloga” Rogatec

Izleti v letu 2021

29. maj

Po poteh XIV. divizije (Srečanje
planincev SMDO)

30. maj

Boč (978 m)

SPP Naš najbližnji sosednji hrib, s katerega razgled tudi ni od muh.

5. junij

Češnjev pohod

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

12. junij

Golica (1835 m)

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

12. junij

Dan slovenskih planincev

Srečanje planicev v organizaciji Planinske zveze Slovenije.

3. julij

Ledinski vrh (2108 m) čez
Savinjsko sedlo

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

17. julij

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

3.–5.
september

Plezalni tabor - Bovec

Tradicionalni spomladanski izlet v organizaciji Savinjskega
meddruštvenega odbora. Etapa: Graška gora – Sleme.

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

Plezanje na ferati v Bavšici, vzpon na kak višji vrh, plezanje pri Plajerju
in družabnosti.

18. september Golaki (1495 m)

SPP Pohajkovanje po Trnovski planoti z vzponom na Golake (so trije), ki
nudijo lepe razglede, vse do najvišjih vrhov Julijcev.

25. september Objemimo Donačko goro

SPP Izlet, organiziran v okviru Evropskega tedna športa.

2. oktober

Kostanjev piknik

16. 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.

6. november

Veliki Javornik (Bohor)
(1023 m)

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

3.–4.
december

Zimski tabor

SPP Tradicionalni zimski tabor, ki ga priredimo na Rudijevem domu pod
Donačko goro za naše najmlajše člane.

18. december Slivnica (1114 m)
lahek zimski izlet

lahek kopni izlet

Tradicionalen izlet po naši okolici, predvsem za otroke. Povzpeli se
bomo do izbira Sotle, pri Koserjevi lovski koči pa bo jesenska pojedina.

SPP Izlet, na katerega ne smete pozabiti vzeti metle! S pogledom bomo
poleteli visoko nad Cerkniško jezero!
lahka pot z zahevnimi odseki

(zelo)zahtevna pot

za mlade planince SPP Slov. planinska pot

V planu so predstavljeni izleti od maja naprej. Akcije, izvedene pred tem, niso prikazane.
Datum priprave plana: 25. maj 2021.
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