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V soboto, 13. 11. 2010 se bomo tudi litijski planinci množično udeležili tradicionalnega 24. 
popotovanja po Levstikovi poti Od Litije do Čateža. Člani Planinske sekcije DU se 
bodo ob 7. uri zbrali na startnem mestu in nato skupaj odšli na pot. Hoje je za 5 ur. Ni potrebno 
posebej poudarjati, da je na poti dobro poskrbljeno za jedačo in še zlasti za pijačo, saj bo takrat Sv. 
Martin iz mošta že naredil vin'.  
*************************************************************************** 
V soboto, 20. 11. 2010 Planinska sekcija 
DU vabi na Topico (1.649 m) in Ojstro 
(1.577 m), karavanška vrhova na drugi 
strani meje. Že imeni povesta, s kom bomo 
imeli opraviti: Topica je kopasta gora s 
potlačenim vrhom, Ojstra pa prišiljena 
piramida. Obe sta skoraj do vrha poraščeni z 
gozdom, vendar pa sta vrhova gola in 
omogočata lepe poglede na Kamniške Alpe, 
Košuto in prva soseda Obir na zahodu ter 
Peco na vzhodu. Obiskali bomo tudi 
Peršmanovo domačijo, kjer so nacisti tik 
pred koncem vonje pobili 11-člansko 
Sadovnikovo družino. Domačija je danes 
preurejena v muzej odporniškega gibanja. 
Izlet bo vodil Borut Vukovič. Hoje bo za 4 
ure. V kolikor bo v Karavankah visok sneg, 
jo bomo mahnili na Primorsko.  
********************************* 
Planinska sekcija Sava vabi v soboto, 20. 
11. 2010 na Rifnik (568 m), Resevno 
(682 m) in Svetino (680 m). Vsaka od 
teh točk je zanimiva že sama po sebi. Na 
Rifniku je znamenito arheološko najdišče iz 
antičnih časov, na Resevni je razgledni stolp, Svetina pa znamenito romarsko cerkev z osemkotnim 
zvonikom. Po končani hoji se bodo z avtobusom zapeljali do Celjske koče, kjer se bo ena skupina 
povzpeli na bližnji Tovsti vrh, druga pa na Grmado. Hoje bo za štiri ure. Prijave sprejema Marjan 
Omerzel (031 582 355). 
*************************************************************************** 
PD Litija organizira v času od petka, 19. 11. 2010 do nedelje, 21. 11. 2010 zimski družinski 
tabor v Kranjski gori. Udeleženci bodo igrali košarko, opravili vzpon na enega od vrhov, ki je 
primeren tudi za otroke, uživali na snegu, če že bo, in si ogledali planinski muzej v Mojstrani. Tabor 
bo vodil Janez Medved, ki tudi sprejema prijave (041 755 527).  
*************************************************************************** 
V novembru bo Planinsko društvo Litija izvedlo planinsko šolo za odrasle. Šola bo potekala ob 
vikendih v prostorih Študentskega kluba Kleše. Prijave sprejemata Maja Mohar (031 868 339 ali 
maja.mohar@gmail.com) in Aljaž Zupan (051 685 722 ali aljaz.zupan2@gmail.com).  
*************************************************************************** 
Še vedno je čas, da se vključite v alpinistično šolo, ki poteka vsak četrtek s pričetkom ob 19. uri 
v prostorih PD Litija v športni dvorani v Litiji. Za podrobnosti lahko pokličete Saša Boriška Joula 
(041 296 953). 
*************************************************************************** 
PD Litija vabi v torek 30.11.2010 ob 18. uri v avlo Občine Litija, Jerebova 14, kjer bo osrednja 
slovesnost ob letošnjih obletnicah društva: 110 - letnici ustanovitve Litijske podružnice 
SPD, 50 -  letnici otvoritve doma na Jančah, 30 - letnici mladinskih planinskih taborov in 30. 
spominskem planinskem pohodu na Tisje. Na slovesnosti bodo podeljena priznanja. Vabljeni. 
 



ZGODILO SE JE 
 

Izleta na Grmado in Tošč se je 2.10.2010 udeležilo 29 članov planinske sekcije DU. Vsi so se iz 
Topola povzpeli na Grmado, na Gontah pa so se razdelili, manjši del se je vrnil nazaj na Topol, ostali 
pa so osvojili še Tošč in obiskali dom na Govejku. Vsi skupaj so se znova dobili pri Legastiji. 
*************************************************************************** 
15. pohoda Na Krasu je krasno se je 10.10.2010 udeležilo 7 članov sekcije Litija. Značilnost pohoda 
je, da vsakič poteka po drugi trasi. Letos so s hojo pričeli v Tublju, v Velikem Dolu so jih domačini 
pogostili s kozarcem terana in feto pršuta, povzpeli so se na 402 m visoki Sv. Lenart s pogledom na 
Tržaški zaliv, v katerem je ravno takrat potekala znamenita barkolana, obiskali so jamo v Hribih, 
pohod pa so zaključili v Praprotu na italijanski strani meje, kjer poteka vsakoletni oktoberfešt. 
*************************************************************************** 
7.10.2010 je z delom pričela alpinistična šola. Udeležuje se je šest tečajnikov. V novembru načrtujejo 
že prvo skupno turo v enega od plezališč na Primorskem.  
*************************************************************************** 
Cilj zadnjega letošnjega družinskega izlet, ki je bil 10.10.2010,  je bila Mirna Gora. Za konec sezone 
so si izbrali nekaj lažji izlet. Udeležilo se ga je 12 otrok in 13 odraslih. Tako vzpon kot tudi  sestop 
sta potekala po gozdni učni poti. Ob povratku so si ogledali še Bazo 20.   
*************************************************************************** 
24. seja UO PD Litija je bila 14.10.2010 v Litiji.  Člani so bili seznanjeni z  dogajanjem v domu na 
Jančah.  Sprejeli so organizacijska odbora  za pohod na Tisje. Določili so datume skupnih akcij 
društva v letu 2011.  Seznanjeni so bili s potekom razširjene seje MDO. Sprejeli so sklep, da bo 
društvo poravnalo še preostale obveznosti za izgradnjo planinskega muzeja. Imamo 396 članov. 
*************************************************************************** 
Izleta planinske sekcije DU od Krvave peči čez Mokrc do Kureščka se je 16.10.2010 udeležilo 50 
članov Planinske sekcije DU. Pomembno je, da so prav vsi prehodili celotno pot. Ob zaključku izleta 
so obiskali še kontrolno točko Poti kurirjev in vezistov na Svetem Urhu. 
*************************************************************************** 
Izleta Savske sekcije po hribih okrog Mirne Peči se je 16.10.2010 udeležilo 23 članov sekcije. 
Povzpeli so se na razgledni Golobinjek, izlet pa so zaključili v koči na Frati. 
*************************************************************************** 
Izleta Planinske sekcije DU v neznano se je 23.10.2010 udeležilo 56 članov sekcije. Večina 
udeležencev se je  pod vodstvom domačina Martina Težaka iz PD Metlike iz Bojanje vasi povzpela 
na Krašnji vrh (542 m) in nato sestopila do Radovice. Ostali pa so pod vodstvom Ivanke Težak imeli 
krajšo turo. Izlet v neznano je vedno simboličen zaključek bogate planinske sezone in priložnost za 
prijateljsko druženje. To je tokrat potekalo na turistični kmetiji Tanje in Antona Jakljeviča v 
Grabrovcu. Sekcija je v letošnjem letu izvedla 33 izletov, na katerih je bilo kar 1177 udeležencev. Na 
srečanju so se s priložnostnimi darili zahvalili vodnikom, priznanje pa sta prejela najvztrajnejša 
udeleženca Drago Petričevič, ki je bil na 31 izletih in Zofka Auflič, ki je bila na 30 izletih. 
Udeleženci so se zavrteli ob zvokih harmonike, na katero je igrala gospodarjeva hčerka. Z veseljem 
so tudi prisluhnili ubranemu petju pevcev pod vodstvom Jožeta Kukovice.  
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