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Planinska sekcija DU vabi v soboto, 3.11.2012 na izlet po delu Kočevske planinske poti. Prehodili 
bodo odsek od Štalcerjev čez Livoldski vrh (1.023m) in  Fridrihštajn (971m) do Koče 
pri jelenovem studencu (876m), od koder bodo sestopili v Kočevje. Hoje bo za 4 do 5 ur. 
Izlet bo vodil Lojze Kotar.  
*************************************************************************** 
Tudi letos se bomo litijski planinci množično udeležili pohoda po Levstikovi poti, ki bo v 
soboto, 10.11.2012. Člani planinske sekcije DU se bodo na startu zbrali ob 7.30 uri.  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto 17.11.2012 na pohod po poteh Milana Majcna, ki poteka 
iz Šentjanža čez Češnjice in Hinje do Murencev. Pohod je posvečen spominu na narodna 
heroja Milana Majcna in Janija Mevžlja, ki sta v Murencih padla 21.10.1941 po 18 urnem boju z 
Nemci. Hoje bo za 3,5 ure. Izlet bo vodil Jože Dernovšek. 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija Sava  vabi v soboto, 17.11.2012 v Selo v Prekmurju (295m), kjer se nahaja 
najvzhodnejši žig razširjene Slovenske planinske poti. S hojo bodo pričeli v Moravskih toplicah in 
mimo Suhega vrha in Fokovcev po 2,5 urah prispeli do Sela v Prekmurju. Tu si bodo ogledali 
znamenito okroglo kapelo Sv. Nikolaja – Rotundo. Kapela je nastala v 13. stoletju. Raziskovalci 
domnevajo, da je ta krožni tip cerkve k nam prišel iz Dalmacije. Kapela je edina, samo iz opeke 
zidana, romanska stavba v Sloveniji. Organizatorji izleta so poskrbeli, da bo tega dne možen ogled 
kapele, ki jo krasijo freske iz 14. in 15. stoletja. Prijave sprejema Marjan Omerzel (031 582 355). 
 

 
 

*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 25.11.2012 na tradicionalni planinski pohod na 
Čemšeniško planino (1.120m), ki ga organizira PD Zagorje. Do planinskega doma se bodo 
odpravili iz Prvin, povzpeli pa se bodo tudi na Črni vrh (1.204m). Hoje bo za tri ure. Izlet bo vodil 
Lojze Hauptman.  
 



ZGODILO SE JE 
 

Izleta na Babji zob se je 6.10.2012 udeležilo 38 članov planinske sekcije DU. Tega dne so isti cilj 
izbrali tudi člani PD Lisca iz Sevnice. Med potjo so nabirali jurčke, ob zaključku izleta pa so 
proslavili tudi rojstni dan Jožeta Paulija. 
*************************************************************************** 
Izleta Savske sekcije po najjužnejši planinski poti v Sloveniji se je 13.10.2012 udeležilo 30 
planincev, ki se niso ustrašili deževnega vremena. Potem ko so prehodili pot od Radencev do Damlja, 
so ugotovili, da tako položne poti še nikoli niso imeli, saj so se v celoti dvignili le za 50 m.   

 
*************************************************************************** 
UO PD Litija je 18. 10.2012 na 5. seji sprejel poročilo o ekološkem in študentskem taboru. Pričeli so 
s pripravo planov akcij za leto 2013. Predsednik je poročal o jesenskem posvetu planinskih društev 
na katerem so predstavili možnosti pridobivanja sredstev za PD in podali napotke za urejanje 
društvenih glasil. Podpredsednik PZS Borut Peršolja podal informacije o novostih v PZS in sicer je v 
pripravi nova članska izkaznica s čipom (v letu 2013 za A člane). Osrednja prireditev ob 120 letnici 
PZS bo v Kamniški Bistrici, vsako društvo bo eno od akcij v prihodnjem letu posvetilo temu jubileju. 
Pričeli so s pripravami na tradicionalni pohod na Tisje. Alpinisti načrtujejo odpravo v tujino. 
Mladinski odsek bo pričel z izvajanjem šolskih izletov. Obe matični OŠ sta sprejeli ponudbo za 
izvedbo planinskega krožka. Markacisti nadaljujejo opremljanje BKP in ZPP s tipskimi smernimi 
tablicami.   Število članov v letu 2012 je 413.  
*************************************************************************** 
Izleta na Žingarico se je 20.10.2012 udeležilo 22 članov Planinske sekcije DU. V lepem jesenskem 
dnevu so uživali v razgledih po Karavanških vrhovih od Pece do Kepe in po Celovški kotlini. V 
gostišču Koren, v neposredni bližini spomenika taboriščnikom, ki so gradili ljubeljski predor, so 
nazdravili in zapeli Nadi Jančar in Cvetki Cirar, ki sta praznovali okrogla jubileja.  
*************************************************************************** 
Izleta v neznano 27.10.2012 se je udeležilo 44 članov planinske sekcije DU. Najprej so si pri 
Šentrupertu v muzeju na prostem ogledali kozolce iz Mirenske doline, se ustavili pri Anderličevi 
kmetiji v Zgornjem Mokronogu, ter obiskali cerkev Sv. Križa na Velikem Cirniku. Peš so se povzpeli 
do zidanice nad vasjo Vrhi (496 m) nad Krmeljem. Tu so pokušali domače salame in vino. Izlet so 
potem zaključili v gostilni pri Marjani v Krmelju. Po krajšem poročilu o dejavnosti v tem letu so se z 
darili zahvalili vodnikom; v Klub 70 pa so  sprejeli Mari Kristan, Jožeta Majcna, Lojzeta Hauptmana 
in Ivana Kosa. Kulturni program je pripravila vlada v senci (tako jo imenuje vodja sekcije Stane 
Jerebič): Mila Grošelj, Ani Majcen in Darinka Lovše. Nastopili so tudi pevci pod vodstvom Jožeta 
Kukovice. Na začetku izleta so izvedli anketo o tem kako so udeleženci zadovoljni z izleti in kaj 
predlagajo za naslednje leto. Predlogov je bilo veliko. Najpogosteje pa so bili omenjeni: Kriška gora, 
Lubnik, Dobrča, Mangart, Šmarna gora, Gora Oljka, Slavnik, Celjska koča in Peca.  
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