
TO NOČ
SEM JO VIDEL



Jan – VOLČJA

Feb – SNEŽNA

Mar – DEŽEVNIKOVA

Apr – ROŽNATA

Maj – CVETNA

Jun – JAGODNA

Jul – JELENOVA

Avg – JESETROVA

Sep – ŽETVENA

Okt – LOVSKA

Nov – BOBROVA

Dec - HLADNA



VOLČJA

Na zadnje potovanje po njemu ljubi Dravi smo pospremili prijatelja Francija.

Foto Bojan ŠENET 





Proti Črnemu morju so doslej odšli naši prijatelji: Gorazd Štenta-Popaj, Franci Perc-Brko in Franci Pirš.





SNEŽNA Prva letošnja od Fale. 









DEŽEVNIKOVA Od Sidra na dobrote pri Ljubovi „Mitnici“ in nazaj.









ROŽNATA

Polni krog mestne ture: Koblarjev zaliv – HE Mb otok – dvoetažni most v 
Melju – Koblarjev zaliv.









CVETNA

Spet od Sidra na bogato ponudbo z žara pri Ljubu in nazaj. Ona na nebu 
bi morala po napovedi biti vsa „krvava“, a je bila bolj bledolična. 









JAGODNA

Bo moral nekdo z bajalico raziskati energetske točke (in položaj žara) pri 
Ljubu, ker se s takšnim navdušenjem podamo na krog od Sidra.





MIRA – Dravska Roža – šefica: Vsako veslanje ob polni luni ima svoj čar. 
Vsak ga doživlja drugače, notranje polno.



JELENOVA Že na samem začetku čarobna mestna tura.









JESETROVA

Prva letos, ko se nam je svetleča debeluška skrila za oblaki. Zato smo jo videli naslednji dan. 





BOB – Tudi ko je ne vidimo, čutimo njeno moč!



ŽETVENA



RADKO – Šumar – Gozdni Joža
Želim, da bi me večkrat luna nosila, tako kot v otroštvu.









LOVSKA

Veslanje ob polni luni od Loke do Ptuja je pa vedno prav posebno doživetje!









BOBROVA

Tokrat z dnevnimi dokazi za notarja o upravičenosti imena.









JELKA – Kraljica Savinjskih brzic: Karkoli že delaš, delaj to s prijetnim občutkom.





HLADNA – Polna luna dolgih noči

Kar nekaj znancev mi je zatrdilo, da že dolgo niso videli tako lepe in sijoče lune, kot je bila tokratna. Se je 
bogato splačalo kar dva dneva uživati v njeni družbi. Izjemno lep „veliki finale“ vseh letošnjih sijočih debelušk 

na nebu, čeprav je prav decembrska poimenovana kot Hladna.
JE NAJBOLJ OGRELA SRCE IN DUŠO!



BOB – Decembrska nas je ogrela bolj kot šilce žganja!
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