
 

 
 

OKTOBER  2008                             ŠT. 132                                       LETO  XII 
 

Sekcija Sava vabi v soboto, 18.10.2008 na Trdinov vrh (1.178m) in Mirno goro (1.048m). 
Z avtobusom se bodo zapeljali do planinskega doma na Gospodični, se nato povzpeli na Trdinov vrh. 
Nato se bodo odpeljali do vasi Planina in se v 40 minutah povzpeli do planinskega doma na Mirni 
gori. Celotno pogorje je poraščeno z gozdovi, vmes pa so krčevine, kjer so bila do II. svetovne vojne 
naselja Kočevarjev.  Prijave zbira Marjan Omerzel (031 582 355).  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v nedeljo, 19.10.2008 na Trupejevo poldne (1.932m). S hojo bomo 
pričeli na Srednjem Vrhu nad Gozdom Martuljkom in se ob potoku Hladnik skozi jesensko obarvan 
bukov gozd povzpeli do lovske koče za Lepim vrhom (1.271 m). Lovci znajo izbrati najlepše lokacije 
za svoje koče, za to kočo pa to še posebej velja. V nadaljevanju pot postane bolj strma, bukov gozd 
pa nadomestijo macesni. Tukaj se začne najlepši del poti. Zlato obarvani macesni obkrožajo idilične 
pašnike planine Grajščice. Žal  ne bomo več videli svizcev, ki so se že zavlekli v svoje luknje. Na 
jugu se odpre pogled na Julijce, od Špikove skupine do Jalovca in Mangarta. Ves čas hodimo proti 
zahodu, po skoraj sprehajalni poti, ki poteka pod mejnim grebenom. Takšna udobna pot nas pripelje  
na sedlo med Lepim vrhom in Trupejevim poldnevom, sledi še vzpon na vrh, ki ponuja obsežen 
razgled ne le do Viša in Montaža v Julijcih, temveč tudi na oddaljene Noriške Alpe in Visoke Ture 
ter na bližnje Baško in Vrbsko jezero pa Dobrač in Beljak. Z vrha se bomo spustili  v dolino 
Železnice in ob potoku Jerman nazaj na Srednji vrh. Hoje bo za 5 do 6 ur. Izlet bo vodil Borut 
Vukovič. 

 
*************************************************************************** 
V soboto, 25.10.2008 planinska sekcija DU vabi na tradicionalni izlet v neznano „Ne vemo 
kam“. Za organizacijo tega izleta se je tokrat javil Jože Drnovšek, ki nam je zaupal, da jih bo pot 
vodila nekje po Posavju, da bo hoje za dve uri in da se bodo gibali po dolenjskem in štajerskem bregu 
reke Save. Posavci vejajo za dobre vinogradnike in gostoljubne ljudi, zato se ni bati, da bi udeleženci 
izleti domov prišli lačni in žejni.  
*************************************************************************** 
V torek, 4.11.2008 bo v litijski knjižnici ob 19. uri predstavitev knjige Skupaj z drugačnim, našega 
vidnega člana in ilustratorja Obvestil Pavla Smoleja. Knjižico je ilustrirala Marija Smolej. Vabljeni!   
 
 

ZGODILO SE JE 
 

Organizatorji so zaradi slabe vremenske napovedi odpovedali za 7.9.2008 predvideno Srečanje 
planincev treh dežel na Peči, vendar je planinska sekcija DU kljub temu tega dne izvedla izlet na 



tromejo. Udeležilo se ga je 31 članov, ogledali so si tudi skakalnice v Planici. Pri Aljažu v Dovjem so 
proslavili rojstna dneva Vinka Povšeta in Mile Grošelj. Tudi uredništvo Obvestil obema iskreno 
čestita, še posebej Mili, ki je praznovala okrogli jubilej. Mila, dobrodošla v klubu 70! 
*************************************************************************** 
Izleta savske sekcije na Košenjak se je 13.9.2008 udeležilo 23 planincev. Na vrh so se povzpeli iz 
Dravograda in se po isti poti tudi vrnili nazaj. Pred vrnitvijo domov so si ogledali turistično kmetijo 
Klančnik, kjer imajo farmo jelenov in kjer so jim pripravili degustacijo jelenje salame in mošta.  
*************************************************************************** 
20.9.2008 se je 39 članov planinske sekcije DU udeležilo pohoda na Goteniški Snežnik. Na vrh so se 
povzpeli iz Gotenice, sestopili pa v Kočevsko Reko. Pohoda so se udeležili planinci iz vseh koncev 
Slovenije, ob predstavnikih Slovenske vojske pa je bila najštevilčnejša ravno naša skupina.  
*************************************************************************** 
25.9.2008 so se prvič po počitnicah sestali tudi člani UO PD Litija. Na 4. seji so obravnavali poročili 
28. mladinskega in 5. družinskega planinskega tabora, ki sta zelo uspela. Sprejeli so tudi  sklep, da se 
baznih šotorov ne posoja več. Gašper Repina je poročal o sestanku mladinskega odseka, kjer so si 
zadali nalogo, da ponovno vzpostavijo kontakt z osnovnimi šolami in skupaj organizirajo planinske 
krožke. Seznanili so se z vsebino sestankov MDO in UO PZS. Potrdili so datume pomembnih akcij 
PD Litija v letu 2009. Janez Medved je poročal o izvedenih izobraževanjih v letu 2008. Kljub 
težavam so bili v poletnih mesecih uspešno zaključeni dogovori z Mestno skupnostjo Litija in Občino 
Litija, da PD Litija še naprej uporablja pisarno v športni dvorani. S strani MOL je bila v juliju 
odobrena vloga PD Litija za povrnitev vlaganj v Telekomovo omrežje v višini 4.878,34€. Dogovorili 
pa so se za nakup koledarjev za leto 2009. Članarino je do seje poravnalo 380 članov. 
*************************************************************************** 
27.9.2008 se je 26 članov planinske sekcije DU udeležilo izleta na Hudičev Boršt in Svetega Jakoba. 
Več kot polovica udeležencev se je odločila za daljšo varianto in se najprej povzpela še na Kališče. 
Ravno v času izleta so marljivi planinci urejali vodovod do skromne koče v Hudičevem Borštu, ki jo 
bodo ob kakšne letu uredili za obisk. Na vse udeležence izleta je zelo dober vtis naredil tudi oskrbnik 
planinskega doma na Jakobu, saj je znal poskrbeti za prijetno planinsko vzdušje. 

 
*************************************************************************** 
28.9.2008 je 18 ljubiteljev brezpotja pod vodstvom Francija Intiharja prehodilo začetno etapo 
gorniške planinske poti Planica – Pokljuka, od Planice do Tamarja. Iz Planice v Tamar poteka široka 
pot, po kateri so ob koncu tedna kar valijo trume obiskovalcev, udeleženci izleta pa so se že nekaj 
minut za skakalnicami poslovili od tega udobnega kolovoza in se po lovskih stezah, najprej čez 
bukov gozd, nato pa že med zlato obarvanimi macesni povzpeli do Zgornjega grunta in čez škrbino 
Vratica na Malo Rateško Ponco (1.925 m). Lepo planinsko doživetje je bilo tudi nadaljevanje poti do 
planinskega doma v Tamarju. Udeleženci izleta so si obljubili, da bodo na pomlad nadaljevali z s 
hojo po PP. Do sedaj so s pomočjo Franca prehodili tri od osmih celodnevnih etap.   
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