
Planinsko društvo “Sloga” Rogatec     Izleti v letu 2022 

      lahek zimski izlet       lahek kopni izlet       lahka pot z zahevnimi odseki       (zelo)zahtevna pot       za mlade planince            (razš.) Slov. pl. pot

29. januar Boč (978 m)
8. februar Donačka gora (884 m) 25. tradicionalni zimski pohod na Slovenski kulturni dan.
19. februar Dreveniška gora (782 m) Manj poznana “soseda” glavnega vrha Boča, izlet vključuje tudi 

planinski dom na Boču.
12. marec Planinski dom na Šmohorju 

(783 m), Malič (936 m)
Priljubljena pohodniška točka nad Laškim. Blizu planinskega doma je 
tudi “Pot od lipe do lipe”, pa tudi tudi razgledi na Posavsko hribovje.

2. april Ribniška koča na Pohorju 
(1536 m)

Do Kraljice pohorskih planinskih postojank se bomo povzpeli s 
smučišča Kope.

8. maj Vivodnik – Menina planina 
(1508 m)

Držimo pesti, da nas bodo tudi tokrat, zraven izjemnih razgledov z 
Vivodnika, razveseljevale planjave vijoličnih in belih cvetov.

21. maj Naravovarstveni pohod
28. maj Srečanje planincev S MDO Ena izmed etap v okviru pohoda Po poteh XIV. divizije.

4. junij Češnjev pohod Tradicionalni pohod med dvema značilnima gorama vzhodne 
Štajerske – Bočem in Donačko goro.

11. junij Dan planincev Dogodek v organizaciji Planinske zveze Slovenije.
18. junij Begunjščica (2069 m) “Na Roblek bom odšel, bom ljub’co s sabo vzel, tam kjer sem bil 

mlad pastir, užival bom z ljub’co gorski mir…” – in v lepem vremenu 
užival izredne razglede na bližnje vrhove Karavank ter paleto Julijcev.

9. julij Tosc (2275 m) Nanj ne vodijo označene poti, a nudi izjemen razgled na Triglav. 
Planinci na “avtocesti” Rudno polje – Vodnikov dom ga (na srečo) 
ignorirajo ;)

6.–13. avgust Tabor mladih planicev – Dovje
10. september Savinjsko sedlo (2001 m), 

Ledinski vrh (2108 m)
Jezerski vrh ni ravno med najbolj prostornimi, je pa zato toliko bolj 
razgleden!

8. oktober Naravovarstveni pohod
9. oktober Kostanjev piknik Izlet po domači okolici, z jesenskim vročim prigrizkom!
15. oktober Govca – Olševa (1930 m) Sprehodili se bomo po grebenu Olševe, ki je nekoč ločeval Štajersko 

in Koroško, in ki se kiti z lepimi razgledi na vse strani.
5. november Veliki Javornik – Bohor 

(1023 m)
Jesenski sprehod po najbolj južnem delu Kozjanskega.

2.–3. 
december

Zimski tabor 2022 – 
Po Škratovi poti

26. december Praznični izlet Praznična darila so vedno skrivnost – tako kot naš praznični izlet!

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

SPP

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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