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MDO Zasavja vabi v četrtek, 3. 7. 2008 in petek, 4. 7. 2008 na tradicionalni meddruštveni 
izlet na Zasavsko kočo na Prehodavcih (2.071 m). Tokrat se bodo do Prehodavcev 
povzeli od Koče pri Savici čez Komarčo in po dolini Sedmerih Triglavskih jezer (5 ur 15 
minut), na voljo pa bo tudi varianta čez Komno (7 ur 15 minut). Naslednjega dne bodo 
sestopili čez Planino pri Jezeru in Vogar v Staro Fužino, najbolj vztrajni in kondicijsko 
pripravljeni pa bodo vmes lahko osvojili tudi Veliko Špičje (2398 m). Prijave zbira Borut 
Vukovič (031 805 686). 
*************************************************** ************************ 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 5. 7. 2008 na Poludnik (1.999 m) v Karnijski Alpah. 
Planine pod Poludnikom so na skrajni zahodni meji slovenstva, imena vrhov in planin so še 
slovenska, žive besede pa je vse manj. S hojo bodo pričeli na pravljično lepi Brški planini 
(Egger Alm) z Brškim jezerom. Planšarske koče so danes namenjene predvsem turizmu, 
čeprav na planini še vedno pasejo. V dveh urah se bodo povzpeli do vrha, ki ga tako kot 
večino obmejnih vrhov krasi velik križ. Sestopili bodo na čudovito Poludnikovo planino 
(Poludniger Alm) in nato še Dolsko planino (Dollacher Alm). Hoje bo za 5 ur, za manj 
vztrajne pa bo na voljo tudi lažja varianta samo po planinah, ki bo za uro in pol krajša. Izlet 
bo vodil Borut Vukovič. Prijave zbirajo v pisarni DU v času uradnih ur ob ponedeljkih in 
sredah med 8. in 10. uro, kar velja tudi za ostale izlete sekcije. 

 
*************************************************** ************************ 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 12. 7. 2008 na Krn (2.244 m). Krnovo nezgrešljivo 
podobo štrlečega nosu je možno videti skoraj z vseh naših hribov in morda se je ravno zato 
tako priljubil članom sekcije, da se nanj vračajo vsako leto. Tokrat se bodo na vrh povzpeli s 
planine Kuhinja. Vodil bo Marjan Jug, hoje bo za 6 ur. 
*************************************************** ************************ 
MDO Zasavja vabi v nedeljo 20. 7. 2008 na naravovarstveni izlet. Iz Zagorja se bodo čez 
Prusnik in Završje povzpeli do Kozlove gore (1021 m), kjer bodo obiskali rastišče 
nenavadne dvometrske rastline navadne ognjice (Telekia speciosa). Izlet bo vodila Vlasta 
Medvešek Crnkovič, izvrstna poznavalka narave in še posebej krajinskega parka Kum. Hoje 
bo za 5 do 6 ur. Prijave zbira Borut Vukovič (031 805 686).  



Tudi Ojstrica (2.450 m) je stalnica v programih planinske sekcije DU. V soboto, 26. 7. 
2008 se bodo nanjo povzpeli s planine Podvežank. Za nekatere se bo izlet po dveh urah in 
pol hoje  zaključil pri Kocbekovem domu na Korošici (1808 m), drugi pa se bodo povzpeli 
še na vrh. Izlet bo vodil Lojze Hauptman. 
 
 

ZGODILO SE JE 
 

Tradicionalnega pohoda po velikolaški kulturni poti se je 1. 6. 2008 udeležilo 30 članov in 
članic Planinske sekcije DU. 
*************************************************** ************************* 
Srečanje slovenskih planincev na Krašnjem vrhu se je 7. 6. 2008 udeležilo 33 litijskih 
planincev. Belokranjci so se po pričakovanjih izkazali za odlične gostitelje. 
*************************************************** ************************* 
3. seja UO PD Litija je bila 12.6.2008. Sprejeli so vsebinsko in finančno poročilo, ki ga je 
pripravil vodja pohoda Franci Intihar. Pohod je dobro uspel in je minil brez zapletov. Borut 
Vukovič je prisotne seznanil s potekom skupščine PZS. Janez Medved in Aleš Pregel sta 
poročala o pripravah na mladinski in družinski planinski tabor, ki bosta v juliju. Jože Sinigoj 
je podal informacijo o izmerah, ki so jih na zahtevo Ministrstva za obrambo opravili na 
Jančah. Ministrstvo namerava na Jančah postaviti nov telekomunikacijski stolp, z društvom 
pa morajo urediti dostop do stolpa. Sprejeli so sklep, da se najemnika na Jančah pozove, da 
do septembra izpolni vse pogodbene obveznosti.      
*************************************************** ************************* 
Izleta Planinske sekcije DU po Primorski se je 14. 6. 2008 udeležilo 53 planincev. Najprej so 
se pod vodstvom Lojzeta Hauptmana iz Vrhpolja povzpeli do Planinske koče na Kokoši (674 
m) in nato sestopili do Lipice. Tako kot prejšnja leta so se tudi letos v Dutovljah ustavili pri 
Srečku Šterlingu, kjer so jim pripravili nadvse okusno malico z joto in pršutom, lahko pa so 
nakupili tudi domač teran in pršut. Po daljšem času so spet bili prisotni vsi pevci, vključno z 
zborovodjo Jožetom Kukovico in Janezom Majcnom, zato so si lepe pesmi kar sledile. Za 
rojstni dan so zapeli in nazdravili Ani Logaj in Francu Poglajnu. 
*************************************************** ************************* 
Izleta Litijske sekcije na Setiče se je 21. 6. 2008 udeležilo 42 planink in planincev. Uživali 
so v enkratnih razgledih na Košuto ter občudovali lepo urejeno vas Sela (Zell Pfarre), ki je 
sedež ene narodno najbolj zavednih slovenskih občin na avstrijskem Koroškem.  

*************************************************** ************************* 
Izleta Savske sekcije na Olševo se je 22. 6. 2008 udeležilo 18 članov sekcije. Od Ošovnika 
so se najprej povzpeli na Gladki vrh in nato še na Govco ter mimo Potočke Zijalke sestopili 
do turistične kmetije Rogar pri Svetem Duhu, nekateri pa so osvojili še Obel kamen. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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