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Planinska sekcija DU vabi v soboto 8.11.2008 na tradicionalni pohod po Levstikovi poti od Litije 
do Čateža. Na startu se bodo zbrali ob 7. uri.  
*************************************************************************** 
Člani planinske sekcije DU se bodo v soboto 15.11.2008 udeležili jubilejnega desetega pohoda po  
nekdanjih trških mejah Laškega. Organizatorji so se odločili, da bodo jubilej počastili tako, 
da bo pohod potekal po skrajšani celotni trasi, torej po obeh bregovih Savinje. Hoje bo za štiri ure. 
Zaključek pohoda bo v vasi Trojno, ki je litijskim planincem ostala v lepem spominu še s prejšnjih 
pohodov. Posebni avtobus bo iz Litije odpeljal ob 8. uri. Prijave zbirajo v pisarni DU v času uradnih 
ur, vsak ponedeljek, sredo in petek med 8. in 10. uro, kar velja tudi za ostale izlete sekcije.  
*************************************************************************** 
Savska sekcija vabi v nedeljo 16.11.2008 na izlet po Sevniški planinski poti od Sevnice do 
Ajdovega gradca. Izlet bo vodil Jože  Drnovšek, prijave zbira Marjan Omerzel (031 582 355).  
*************************************************************************** 
PD Litija vabi v nedeljo 16.11.2008 na Nanos (1.240m). Hoje bo za pet ur. Prijave do 13.11.2008 
zbira Miha Mohar (040 437 683 ali na elektronski naslov mimohar@gmail.com). 
*************************************************************************** 

 
Konec letošnjega avgusta je odprava zasavskih planincev prekrižarila celotno Islandijo. 
Udeleženec pohodnega tabora Borut Vukovič, bo v torek 18.11. 2008 ob 19. uri v litijski knjižnici 
predstavil to nadvse zanimivo deželo.  
Vabim vas, da tudi vi s pomočjo diapozitivov spoznate lepote in nasprotja tega neverjetnega otoka. 
Sprehodili se bomo po vznožju vulkanov, kjer se še vedno kadi iz skrepenele lave, ki je bruhala pred 
komaj desetimi leti, se z amfibijskimi vozili izogibali plavajočim ledenim goram, se približali 
najmogočnejšim in najlepšim slapovom, se povzpeli na najvišji evropski klif, spoznavali samotne 
kmetije in glavno mesto, v katerem živi več kot tretjina vseh Islandcev.  Posebno odkritje tega 
pohoda pa so bili očarljivi Foerski otoki,  na katerih se zdi, da se je čas ustavil. 
 

ZGODILO SE JE 
 

11. pohoda po vinskih goricah na Boč se je 4. 10.2008 udeležilo 25 članov planinske sekcije DU. 
Naša sekcija je bila edina skupina, ki se je udeležila vseh dosedanjih pohodov. Planinski prijatelj in 
organizator pohoda Jože Težak iz PD Poljčane je vodji sekcije Stanetu Jerebiču v zahvalo izročil 
okvirjeno fotografijo velikonočnice. Fotografija že visi v pisarni DU v Litiji.  
*************************************************************************** 
4.10.2008 je Franc Intihar namesto načrtovanega izleta na Staničev vrh pripravil vzpon na Pihavec po 
zadnji poti legendarnega Tineta Miheliča. Poledeneli kamnin je ustavil pet udeležencev tega izleta, 



zato so se raje povzpeli na vrh Bovškega Gamsovca (2.321 m). Frenk je ugotovi, da je bil razgled 
zanesljivo prav takšen kot s Pihavca, saj so se komaj videli med sabo.  
*************************************************************************** 
Izleta savske sekcije na Trdinov vrh in Mirno goro se je 10.10.2008 udeležilo 24 članov sekcije.  
*************************************************************************** 
11.10.2008 se je 8 otrok in 7 odraslih udeležilo letošnjega zadnjega družinskega izleta. Pot jih 
je iz Gospodične vodila na Trdinov vrh. Do izhodišča so sestopili preko Krvavega kamna. 

 
*************************************************************************** 
18.10.2008 se je 24 planink in planincev udeležilo izleta planinske sekcije DU na Trupejevo poldne. 
Nadomestni avtobus je bil prevelik za predor na strmi cesti proti Srednjemu Vrhu, zato so udeleženci 
izlet opravili tako, kot v starih časih, ko smo bili vezani le na javni prevoz, torej iz doline. Na planini 
Grajščica se je začel najlepši del izleta: hoja po mehkih stezah sončnih pašnikov, obkroženih z zlato 
obarvanimi macesni. Pred vzponom na vrh so se ustavili na sončni jasi in prisluhnili tranzistorju, ki 
ga je za to priložnost posodil častni predsednik PD Litija Albin Jesenšek. Oglasil se je avizo oddaje 
Naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo in prva čestitka je bila namenjena članom sekcije Mili 
Grošelj, Ani Merčon, Ivanki Kofol, Lojzki Koritnik, Vinku Povšetu, Lojzetu Perčiču in Silvu Grilju, 
ki v letošnjem letu praznujejo 70. rojstni dan. Na izletu so bili prisotni štirje slavljenci. Za čestitko je 
poskrbela naša Ani Majcen. Vsem jubilantom iskreno čestita tudi uredništvo Obvestil.  
*************************************************************************** 
Pohoda po Radeški planinski poti, ki je kot obvezen vključen v akcijo Slovenija planinari – planinski 
pohodi Zasavskega MDO, se je 11.10.2008 udeležilo 33 litijskih planincev.  
*************************************************************************** 
Tradicionalnega izleta planinske sekcije v neznano „Ne vemo kam“  se je 25.10.2008 udeležilo 52 
članov sekcije. Najprej so pod vodstvom Jožeta Drnovška opravili kratek pohod po delu romarske 
poti v okolici Šentruperta, nato pa so si ogledali lepo obnovljeni sevniški grad, nakar je na kmečkem 
turizmu Slavice Grobelnik v Podvrhu sledil družabni del izleta. Harmoniko je raztegnil Jože Merčon, 
sin stalne udeleženke izletov sekcije Ani Merčon. Najbolj vneti so se zavrteli, izkazala pa se je tudi 
gospodinja, saj je vsem postregla z okusnim kosilom in dobro večerjo. S simboličnimi darilci so se 
zahvalili vodnikom in v Klub 70 sprejeli šest novih članov (Silvo bo sprejet kasneje, saj bo praznoval 
šele decembra). Klub 70 sedaj šteje 24 članov. Ob novih članih, ki so našteti zgoraj, so to še: Ivan 
Blažič, Viktor Čebela, Ana in Jože Kukovica, Mirko Lovše, Ančka Logaj, Marija Kurent, Cirila 
Godec, Franc Škarja, Ludvik Kofol, Breda Merčon, Lojze Zaman, Jože Koritnik, Andrej Cirar, Greta 
Pepelnjak, Asja Mušič in Tončka Bijec. Člani Kluba 70, so na sekcijo naslovili pobudo, da naj bo v 
prihodnje enkrat na mesec krajši izlet, na katerem bo v ospredju predvsem druženje in nadaljevanje 
prijateljskih vezi, ki so se med člani spletle v dolgih letih delovanja sekcije. Prepričani smo, da bo 
vodstvo sekcije znalo prisluhniti tej pobudi. Tokrat so bili zbrani vsi pevci, na čelu z Jožetom 
Kukovico, zato je lepa slovenska pesem odmevala še dolgo po zaključku uradnega dela.  
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