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Planinska sekcija DU vabi v 

soboto, 1.6.2013 na Goro 

Oljko (733m) enkratno 

razgledišče, ki se dviga nad 

severnim robom Celjske kotline. 

Razgled velja za enega najlepših 

v sredogorju. Nič čudnega, da je 

Savinjska podruţnica SPD, 

ustanovljena pred 120 leti, nanjo 

markirala eno svojih prvih 

potih. Hoje bo za 4 ure. Izlet bo 

vodil Borut Vukovič.  

************************ 
Planinska sekcija DU vabi v 

nedeljo, 9.6.2013 na pohod po 

Velikolaški kulturni poti,   
mimo rojstnih hiš pisateljev  

Levstika, Stritarja in Trubarja. 

Izlet bo vodil Viktor Čebela. 

Hoje bo za 3 ure.  

*************************************************************************** 

Planinska sekcija DU vabi v soboto, 15.6.2013 na izlet bo delu Kozlevčarjeve poti. Izlet bodo  

zaključili na  Vinjem vrhu pri Joţetu Zadraţniku. Hoje bo za 4 ure. Izlet bo vodil Lojze Hauptman.  

*************************************************************************** 

Sekcija Sava vabi v soboto, 15.6.2013 na Kobariški Stol (1.673m) najvišji vrh 34 km dolgega 

grebena nad Breginjem. Hoje bo za 6 ur. Prijave zbira Marjan Omerzel (031 582 355). 

***************************************************************************

PD Litija vabi v nedeljo, 16.6.2013 na  druţinski izlet iz Sviščakov na Snežnik (1.796). Ob 

povratku sledi še ogled Parka vojaške zgodovine v Pivki. Izlet vodi Aleš Pregel (041 229 758).   
*************************************************************************** 

Planinska sekcija DU vabi v soboto, 22.6.2013 na Dobrčo (1.643m). Na vrh se bodo povzpeli s 

podgorske ceste, sestopili pa v Trţič. Hoje bo za 4 ure. Izlet bo vodil Marjan Jug.  

*************************************************************************** 

Sekcija Litija vabi v nedeljo, 23.6.2013 na Veliki vrh (2.088m) najzahodnejši dvatisočak v 

grebenu Košute. Nanj nas bo popeljal Matej Krnc, ki sedaj ţivi v Trţiču. Hoje bo za 4 ure.  

*************************************************************************** 

Planinska sekcija DU vabi v soboto, 29.6.2013 na Košutico (1.968m). Nanjo se bodo povzpeli iz 

Podljubelja čez planino Korošica. Hoje bo za 5 ur. Izlet bo vodil Marjan Jug. 

*************************************************************************** 

Sekcija Litija vabi v nedeljo, 30.6.2013 na izlet po tretji etapi gorniške poti Planica - 

Pokljuka od Vratic čez Korenske police v Krnico. Gre za zelo zahtevno brezpotno turo s 

plezalnimi mesti do druge stopnje. Hoje bo za 7 ur. Izlet bo vodil Franci Intihar (041 699 329). 
 
 

ZGODILO SE JE 
1.  

Izleta planinske sekcije DU od Gospe Svete na Štalensko goro se je 4.5.2013 udeleţilo 37 planink in 

planincev. Pred hojo so si ogledali cerkev Gospe Svete. 

*************************************************************************** 
12.5.2013 se je 26 članov planinske sekcije DU povzpelo do koče na Hahličih v pogorju Obruča na 

Hrvaškem, polovica se je potem povzpela še na vrh Fratar (1376 m).  

*************************************************************************** 
UO PD Litija se je na svoji 12. seji  15.5.2013 seznanilo z dogajanjem v domu na Jančah.  Najemnik 

je gradbeno saniral teraso nad garaţo in zamenjal ograjo. Ker se izteka pogodba o najemu potekajo 



pogovori s kandidati za najem doma. Sašo Borišek je poročal, da je za 24. Pohod na GEOSS vse 

pripravljeno. Predsednik je poročal o svečani skupščini PZS posvečeni 120 letnici PZS. Janez 

Medved je poročal o pripravah na 33. mladinski in 10. druţinski planinski tabor, ki bosta letos 

potekala v Cerknem. Aljaţ Zupan pa nas je seznanil z oddajo prijave za organizacijo mednarodnega 

planinskega tabora katerega soorganizator je PD Litija. Na dan seje je v društvo včlanjenih 280 

članov. Po seji pa smo si ogledali zanimivo predavanje Tine Peršič  o prehojeni  Slovenski planinski 

poti v 30 dneh. Potovanje je dopolnilo razstavo fotografij cenjenega Cirila Velkovrha z naslovom 

»Znamenja ob SPP«. Oba dogodka sta bila posvečena šestdesetletnici SPP in sta  potekala v 

sodelovanju s  knjiţnico Litija.  

*************************************************************************** 
Izleta po Kočevski planinski poti čez Livodski vrh, Fredihštajn in Mestni vrh do Jelenovega studenca 

se je 18.5.2013 udeleţilo 27 članov planinske sekcije DU.   

*************************************************************************** 
Izleta planinske sekcija Sava na Golico in Španov vrh se je 18.5.2013 udeleţilo 37 članov. Med 

udeleţenci je bil po daljšem času spet njihov dolgoletni vodja Marko Dernovšek.  

*************************************************************************** 
Srečanja starejših planincev Zasavske MDO na Bohorju se je 23.5.2013 udeleţilo 52 planinskih 

veteranov iz 11 zasavskih planinskih društev, med njimi so bili tudi 4 predstavniki našega društva.  

*************************************************************************** 
Tradicionalnega pomladnega izleta na Primorsko z zaključkom v Dutovljah se je 20.4.2013 udeleţilo 

40 članov planinske sekcije DU. Ogledali so si Mirenski grad, cerkev Ţalostne matere boţje, 

samostan lazaristov ter spomenik braniteljem slovenske zmelje na Cerju. Joţeta Kukovico so 

slovesno sprejeli v klub 80 ter proslavili rojstne dneve Almire Jelnikar, Andreja Namestnika, Brede 

Hribar, AnĎele Petrinja, Vere Voglar, Marije Kos, Julči Podoreh, Asije Mušič in Ivana Kosa. 

*************************************************************************** 

Zaradi izjemno slabega vremena se je 24. pohoda na Geoss 25.5.2013 udeleţilo le 36 pohodnikov., ki 

so plačali startnino in 8 kolesarjev. Podeljenih je bilo 9 značk za prehojeno obhodnico „Iz Geossa na 

100 slovenskih vrhov“, med njimi tudi Ivanu Kosu iz Zagorja. 
 

IN MEMORIAM 
 

ANDREJ CIRAR, 20.12.1936 – 16.4.2013 
 

Pred zadnjo sejo smo se člani UO PD na Šmarskem 

pokopališču poklonili spominu na dolgoletnega odbornika, 

mladinskega vodnika in markacista Andreja Cirarja. Pogreb je 

bil nekaj tednov prej v druţinskem krogu. Andrej je bil planinec 

z dušo in telesom. Bil je eden od članov z najdaljšim staţem, 

saj se je v PD Litija včlanil ţe davnega leta 1959. Bil je zagnan 

mladinski vodnik in je sodeloval na številnih izletih OŠ Litija in 

OŠ Šmartno. Po poklicu je bil varilec, zaposlen pa je bil v 

Integralu. Leta 1974 je bil med ustanovnimi člani PD Integral in 

je nato v tem društvu zelo veliko delal pri vzdrţevanju in po 

poţaru tudi pri obnovi koče na Planini pri Jezeru. Ves čas je bil 

aktiven tudi v litijskem društvu. Član upravnega odbora PD 

Litija je bil ţe pred letom 1965 pa vse do leta 1993, torej okrog 

30 let. Kot odbornik je deţural na Jančah, predvsem pa je delal 

kot markacist in v tej vlogi sodeloval pri nastanku Badjurove 

kroţne poti in pohoda na Tisje. Vrsto let je opravljal tudi 

funkcijo praporščaka. Bil je izreden poznavalec slovenskega 

gorskega sveta, predvsem pa je znal z ljudmi, njegova prisotnost je bila zagotovilo za dobro druţbo 

in vedro razpoloţenje. Še danes se številni člani društva spominjajo, kakšno nepopisno doţivetje je 

bilo, ko jih je prvič popeljal na Triglav. Po upokojitvi je bil tudi vodnik pri planinski sekciji DU in 

pri Društvu sladkornih bolnikov. Pel je pri Lipi in pri Mešanem pevskem zboru DU Litija. Prejel je 

vsa najvišja planinska priznanja, bronasti, srebrni in zlati častni znak PZS, srebrni znak PZJ, častni 

znak MDO Zasavja, spominsko plaketo PZS, Knafelčevo diplomo ter srebrno in zlato Bloudkovo 

značko. Prizadevnega odbornika in iskrenega planinskega prijatelja bomo ohranili v trajnem 

spominu.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

IZDALO: PD Litija, p.p.16, Litija  NAKLADA: 200  UREDNIŠKI ODBOR: B. Vukovič, A. Pregel, R. Ponebšek     

AKVAREL: Pavel Smolej (Gora Oljka)       


