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Planinska sekcija DU vabi v soboto 16.11.2013 na izlet po Graničarski poti od Elerjev do
Ankarana. Hodili bomo po stezah, ki so jih v času obstoja jugoslovansko - italijanske meje
nadelali graničarji. Prepričali se bomo, kako kruto je meja zarezala v ţivljenje domačinov, saj je
včasih potekala dobesedno preko dvorišč. S hojo bomo začeli v Elerjih pri Centru Sonček, ki se
nahaja v nekdanji karavli. Ţe takoj na začetku se bomo povzpeli na najvišjo točko našega izleta
Kaštelir (244m). Ţe ime izdaja, da je tu nekoč stala utrdba (castello - v italijanščini pomeni grad).
Arheologi so našli ostanke gradišč iz bronaste dobe, veliko pa je tudi ostankov iz časa Rimljanov.
Letos o arheologi z delom verjetno ţe zaključiti, če pa bo vreme posebej lepo, bomo morda na
kakšnega še naleteli. Spustili se bomo do nekdanjega maloobmejnega prehoda Korošci. V
nadaljevanju bomo hodili mimo opuščenih kamnolomov peščenjaka, v katerih so domačini lomili
velike bloke za gradnjo bliţnjega pristanišča v Miljah (Muggja). V Kolombanu si bomo ogledali
mogočno murvo in se nato spustili do Ressljevega gaja. Gaj je poimenovan po izumitelju ladijskega
vijaka in gozdarju, ki je naredil prve načrte za kasnejšo uspešno pogozdovanje Krasa in Istre. Obšli
bomo še enega največjih nasadov oljk v slovenski Istri ter do obale sestopili med vinogradi, kjer
pridelujejo znameniti refošk. S hojo bomo zaključili v Mladinskem zdravilišču Debeli Rtič in se na
obali prepričali ali je morje še vedno slano. Hoje bo za 3 ure, izlet bo vodil Borut Vukovič.

***************************************************************************
Sekcija Sava vabi v soboto 16.11.2013 v zibelko cvička na Gadovo peč (353m). S hojo bodo
pričeli v vasi Podbočje in se preko Šutne povzpeli do Planine v Podbočju, kjer bo na izletniški
kmetiji Stipič postanek s prigrizkom. Pot bodo nadaljevali mimo Premogovcev do Gadove peči, kjer
bodo izlet zaključili na kmečkem turizmu Hribar. Nezahtevne hoje bo za 3 do 4 ure, izleta pa se lahko
udeleţijo tudi tisti, ki ne bi hodili, saj ji bo na cilj zapeljal avtobus. Izlet bosta vodila Joţe Tor in
Samo Jager, ki tudi sprejema prijave (041 207 744 ali samo.jager@gmail.com).

***************************************************************************
Planinska sekcija DU vabi v soboto 23.11.2013 na Čemšeniško planino (1.120m). Udeleţili se
bomo tradicionalnega pohoda na Čemšeniško planino, ki ga organizira PD Zagorje. Na vrh se bomo
povzpeli po poti kurirjev in vezistov iz Vranskega, tako da bomo vmes obiskali še najvišjo točko
planine, to je Črni vrh (1204 m). Hoje bo za 4 ure, izlet bo vodil Marjan Jug.

ZGODILO SE JE
12.10.2013 bi po programu Planinske sekcije DU moral biti izlet na Konjiško goro, vendar se je
vodstvo sekcije odločilo, da bodo raje šli na Goro Oljko. Odločitev se je pokazala za dobro, saj so jih
prve deţne kapljice ujele tik pod planinskim domom, hud naliv pa so prebili na varnem pod streho.

Voţnja do Konjiške gore bi bila daljša, pa tudi hoje bi bilo več, zato se ne bi mogli izogniti temu, da
bi bili mokri do koţe. S hojo je 26 udeleţencev pričelo v spodnjem Podvinu in se najprej povzpelo na
Vinski vrh (448 m), kjer je pozornost pritegnila mogočna „smreka“ za katero se je od blizu pokazalo,
da je umetna, na odsekanem vrhu pa je bil nameščen repetitor. Sledil je vzpon do opuščenega
gostišča Jug in nato do markantne cerkve Svetega kriţa z dvema zvonikoma, ki stoji na vrhu Gore
Oljke (733m). Cerkev je bila odprta, saj je ravno potekala maša ob sprejemu novincev v red
Malteških vitezov. Zanimivo je bilo opazovati postopek zaobljub in v črna ogrinjala odete udeleţence
slovesnosti. Tega dne je Planinsko društvo Polzela, ki skrbi za Dom na Gori Oljki, imelo
tradicionalno prireditev, na kateri pečejo kostanj. Obiskovalcev ni bilo veliko, zato so se ga do sitega
lahko najedli tudi naši planinci. Pot po kateri bi morali sestopiti v Šmartno ob Paki je bila vsa blatna,
saj je bila ravnokar prekopana zaradi poloţitve novega vodovoda in ker je neusmiljeno deţevalo, ni
nihče nasprotoval temu, da je avtobus po pohodnike prišel kar k domu.

***************************************************************************
Izleta Planinske sekcije Sava na Ţavcarjev vrh se je 12.10.2013 udeleţilo 22 članov sekcije. S hojo
so pričeli v Bresternici, od koder jih je pot vodila med sadovnjaki in skozi gozdove, polne kostanja.
Nekateri so se med potjo dobro otovorili, srečali pa so se tudi z divjim prašičem, ki se je v ogradi
pasel skupaj z domačimi sorodniki. Po okrepčilu v koči na Ţavcarjevem vrhu so se po isti poti vrnili
do avtobusa. Zadnji del poti jih je ujel deţ.

***************************************************************************
UO PD Litija se je na svoji 15. seji 24.10.2013 seznanilo z dogajanjem na Jančah. Začeli so s
pripravami 33. pohoda na Tisje, ki bo 8.12.2013. Iztok Jurca in Gregor Podkrajšek sta predstavila
poročilo 4. študentskega tabora Čezsoča. Člani UO so bili seznanjeni z razveseljivo novico, da so se
v mladinskem odseku z OŠ Litija in OŠ Gradec dogovorili o sodelovanje pri organizaciji planinskih
kroţkov. Janez Medved je poročal o sestanku, na katerem so opravili analizo taborov. Obravnavali
so predlog povečanja članarine za leto 2014. Število članov v letu 2013 je 381.

***************************************************************************
Tradicionalnega izleta v neznano se je 26.10.2013 udeleţilo 53 članov planinske sekcije DU. To je
bil ţe 18. Izlet z nazivom »Ne vemo kam«. Prvi je bil natanko na isti dan pred 18. leti, to je 26. 10.
1996. Takrat jih je pot vodila v Prlekijo, tokrat pa so se podali v Polhograjske Dolomite. Avtobus jih
je zapeljal do Smrečja (708m), kjer sta jih ţe čakala Bernarda in Gvido Bokal, ki sta jih ţe enkrat
gostoljubno sprejela med izletom na Vrh Svetih treh kraljev. Gvido je bil Litijan, dokler ga ljubezen
ni privedla v Polhograjske Dolomite. Po udobni, na novo markirani romarski poti so se v dveh urah
in pol spustili do Podlipe (347 m). V domači gostilni Jurca je potekal druţabni del pohoda. O prvem
izletu »Ne vemo kam« je spregovoril takratni vodja sekcije Viktor Čebela, ki je skupaj z Verico
Hauptman, ta je izlet tudi organiziral. Posebej so se zahvalili sedanjemu vodji sekcije Stanetu
Jerebiču, ki je na kratko spregovoril o delu sekcije v tem letu. Praktična darilca so prejeli tudi ostali
vodniki (Marjan Jug, Lojze Hauptman, Borut Vukovič, Joţe Drnovšek). Gostilničar je prispeval
nagrade za tri udeleţence, ki so v anketnem listu pravilno obkroţili cilj izleta. To so bili Drago
Petričevič, Joţica Cividini in Marko Samec. V klub 70 so slovesno sprejeli nove člane Julči Podoreh,
Ani Majcen in Lojzeta Indofa. Srečanju bi kar nekaj manjkalo, če ga ne bi popestrili pevci pod
vodstvom Joţeta Kukovice. Ob zvokih harmonikarja so se najbolj zagreti lahko tudi zavrteli.
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