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Zaključna prireditev Europohoda 2011 v Sloveniji bo v soboto, 1.10.2011 ob 13. uri na Geossu. 
Prireditev organizira Komisija za Evropske pešpoti. Na voljo bosta dve smeri pohoda: iz Jevnice čez 
Miklavž (info: Borut Vukovič 031 805 868) ter iz Zasavske svete gore (inof: Jože Dernovšek 040 
457 373). Člani planinske sekcije DU se bodo z vlakom, ki iz Litije odpelje ob 7.30 ure odpeljali do 
Jevnice, start pohoda pa bo med 7.45 in 8. uro pred trgovino v Senožetih. Od tam se bodo v 4 urah 
povzpeli do Geossa. Med 8.45 in 9. uro se bodo na Zasavski sveti gori zbrali pohodniki, ki bodo na 
prireditev hodili 3 ure. Družine se pohodnikom lahko priključijo na Vačah. Pokrovitelj prireditve je 
predsednik države dr. Danilo Türk, ki bo tudi slavnostni govornik.  
*************************************************************************** 
Sekcija Litija vabi v nedeljo, 2.10.2011 na Pihavec (2.419 m), po trasi zadnjega izleta Toneta 
Miheliča. Udeleženci se bodo iz Vrat čez Luknjo povzpeli do spominske plošče na južnih obronkih 
Pihavca. Tu se bodo poklonili spominu velika gornika. Ta del poti je primeren za vse, zato se bodo 
tisti z manj kondicije od tu skupaj z vodnikom vrnili nazaj v dolino, drugi pa bodo ob lažjem 
plezanju, ki bo varovano, nadaljevali z vzponom na vrh. Hoje bo za 8 do 10 ur. Izlet bosta vodila 
Franc Intihar (041 699 329 oziroma franc.intihar@siol.net) in Vito Bukovšek.  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v 
nedeljo, 2.10.2011 na Nanos. Z 
hojo bodo pričeli  na Abramu, se 
povzpeli na najvišjo točko celotne 
planote, to je Suhi vrh (1.413 
m) ter se nato spustili do 
Predjamskega gradu. Hoje bo za 
6 ur. Izlet bo vodil Marjan Jug.  
************************* 
V soboto, 8.10.2011 vabimo na 
letošnji četrti družinski izlet. 
Podali se bomo na Hleviško 
planino (908m). Izlet vodi 
Sašo Jovanovič (041 344 292).   
************************* 
Planinska sekcija Sava vabi v 
soboto, 8.10.2011 na izlet po 
krajinskem parku 
Lahinja. Hoje bo za 3 ure. 
Prijave sprejema Marjan Omerzel 
(031 582 355). 
************************* 
Planinska sekcija DU vabi v 
soboto, 8.10.2011, na Kobariški Stol (1.673 m). Nanj se bodo povzpeli iz Breginja, 
najzahodnejše slovenske vasi, ki je bila leta 1976 povsem porušena v potresu. Hoje bo za 6 ur. Izlet 
bo vodil Marjan Jug.  
*************************************************************************** 
Sekcija Litija vabi v nedeljo, 9.10.2011 na 15. tradicionalni pohod „Na krasu je krasno“. 
Izhodišče pohoda, ki vsako leto poteka po drugi trasi, je v vasi Tubelj pri Komnu. Izlet bo vodil 
Janez Medved (041 755 527), ki tudi zbira prijave.  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 15.10.2011 na Lepenatko (1.625 m) in Veliki Rogatec 
(1.557 m). Hoje bo za 6 ur. Izlet bo vodil Jože Dernovšek.  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 22.10.2011 na tradicionalni izlet v neznano „Ne vemo 
kam“. Vodja izleta bo Lojze Hauptman.  



AO Litija vabi k vpisu v alpinistično šolo, ki se bo pričela 7.10.2011. V zimskem obdobju bodo 
vsak četrtek imeli predavanja, ob popoldnevih bodo vaje v bližnjih plezališčih, ob koncih tednov pa 
tudi večdnevne ture. Vsi zainteresirani naj pokličejo Saša Boriška Joula (041 296 953). 
 

ZGODILO SE JE 
 

Izleta sekcije DU na Krvavec se je 3.9.2011 udeležilo 26 planink in planincev. Zvoh je osvojilo 7 
polžkov, 15 planincev se je pod vodstvom Marjana Juga povzpelo še na Kompotelo in Kalški vrh, 4 
gamsi pa so z Lojzetom Hauptmanom na čelu poleg vsega naštetega osvojili še Kalški greben. 
Skratka za vsakega je bilo nekaj. Ob koncu so vse najboljše za rojstni dan voščili Neli Grošelj.  
*************************************************************************** 
Tradicionalnega srečanja planincev na tromeji Slovenije, Italije in Avstriji se je 11.9.2011 udeležilo 
27 članov planinske sekcije. Kot običajno so tudi tokrat preživeli prav lep dan.  
*************************************************************************** 
Tretjega pohoda Vranov let v svobodo, se je 11.9.2011 udeležilo 19 planink in planincev. Na 
slovesnosti na Geossu so z zanimanjem prisluhnili spominom Vilija Kosa. 

 
***************************************************************************
Na 33. seji UO PD Litija 15.9.2011 so sprejeli vsebinska in finančna poročila mladinskega, 
družinskega in študentskega planinskega tabora. Peter Rutar je predstavil aktivnosti na domu na 
Jančah. Razpravljali so o vpisu društva v razvid prostovoljnih organizacij in spremembi pravil 
društva. Obravnavali so spremembe članarine za leto 2012. Vstopnice za ogled planinskega muzeja, 
veljajo do konca leta. Na voljo je še nekaj vstopnic. Imamo 389 članov.   
*************************************************************************** 
Srečanja zasavskih planincev na Mrzlici se je 17.9.2011 udeležilo 24 članov planinske sekcije DU. 
Hkrati je potekalo tradicionalno srečanje Zasavcev, Savinjčanov in Laščanov. Organizatorji so 
pripravili zanimiv program z godbo na pihala, vsi udeleženci pa so bili postreženi tudi z okusnim 
golažem. Na Kalu so družno proslavili rojstni dan Jožice Cividini.  
*************************************************************************** 
Izleta Savske sekcije na Smrekovec in Veliki Travnik se je 17.9.2011 udeležilo 17 članov sekcije. V 
vlogi vodnika se je tudi tokrat zelo uspešno preizkusil Jože Sinigoj.  
*************************************************************************** 
Slovesnosti na Javorskem Pilu se je 24.9.2011 udeležilo veliko članov planinske sekcije DU, pet pa 
jih je pod vodstvom Marjana Juga na slovesnost prišlo peš iz Ostreža po Badjurovi krožni poti. 
*************************************************************************** 
Izleta po zahodnem Pohorju se je 25.9.2011 udeležilo 36 članov planinske sekcije DU. Tudi tokrat 
sta bili na voljo dve varianti: daljša je potekala od Rogle do Partizanskega doma na Mali Kopi, krajša 
pa od Ribniške koče do Male Kope, kjer sta se skupini združili.  
*************************************************************************** 
Izleta na Triglav za zamudnike so se 25. in 26.9.2011 udeležili trije planinci, ob vodniku Borutu 
Vukoviču še Mojca in Jani Jerant iz Jevnice.  
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