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Planinska sekcija Sava vabi v soboto, 12.10.2013 na Žavcarjev vrh (915m). S hojo bodo pričeli 

v Bresternici in se mimo gorskih kmetij, čez travnike in senoţeti ter skozi gozdove v dobrih dveh 

urah povzpeli do koče na Ţavcarjevem vrhu (863 m), od koder bo do vrha le še kratek sprehod. Izlet 

bo vodil Samo Jager, ki tudi sprejema prijave (041 207 744). 

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

PD Litija v soboto 12.10.2013 vabi na druţinski izlet na Donačko goro (884m). Ob povratku si 

bodo ogledali tudi muzej na prostem v Rogatcu. Prijave zbira Aleš Pregel (041 229 758).  

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

Planinska sekcija DU vabi v soboto, 12.10.2013 na Stolpnik (1.012m), najvišji vrh 

Konjiške gore. Tudi tukaj velja „nomen est omen“. Na Stolpniku res stoji razgledni stolp, 

Konjiška gora pa se dviga nad Slovenskimi Konjicami. Pot nas bo vodila mimo razvalin 

konjiškega gradu. Grad je eden najstarejših v Sloveniji, saj so zidovi še iz 12. stoletja, bil pa 

je v lasti Tattenbachov, ene najstarejših plemiških rodovin na Slovenskem. Iz istega stoletja 

pa je tudi znamenita Ţička kartuzija, kamor bomo sestopil in obiskali Gastuţ, najstarejšo 

gostilno v srednji Evropi. Hoje bo za 4 ure. Izlet bo vodil Borut Vukovič.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Planinska sekcija DU vabi v soboto, 26.10.2013 na tradicionalni izlet v neznano „Ne vemo 

kam“. Tudi tokrat vodja sekcije Stane Jerebič ni hotel dati nobenega namiga o tem, kam bodo odšli. 

Tako kot vsa leta, tudi tokrat hoje ne bo veliko, saj je poudarek predvsem na druţenju. Za ta izlet je 

vedno veliko zanimanje, zato pohitite s prijavami.  
 
 

ZGODILO SE JE 
 

Tradicionalnega srečanja planincev treh deţel na tromeji nad Ratečami, se je 8.9.2013 udeleţilo 33 

članov planinske sekcije DU. 

*************************************************************************** 
5. pohoda Vranov let v svobodo se je 14.9.2013 udeleţilo 20 članov planinske sekcije DU. Posebnost 

letošnje zaključne prireditve na Geossu je bila v tem, da so na njej z druţinskim gledališčem Kolenc 



prvič sodelovale tudi partnerske organizacije iz Avstrije, Francije, Italije, Nemčije in Poljske. Tudi 

tako so upravičili prvotni  naslov prireditve Mednarodni dan prijateljstva v zavezništvu. 

*************************************************************************** 
Srečanja zasavskih planincev zdruţenega s slovesnostjo ob 60. letnici PD Dol pri Hrastniku se je 

14.9.2013 udeleţila tudi delegacija našega društva. Ob tej priloţnosti je tudi naše društvo prejelo 

posebno zahvalo za dobro sodelovanje.  

*************************************************************************** 
Izleta planinske sekcije DU po delu Haloške planinske poti se je 21.9.2013 udeleţilo 35 planink in 

planincev. Bil je ravno čas trgatve, zato so jih gostoljubni domačini pogosto povabili na kozarček.  

*************************************************************************** 
UO PD Litija se je na svoji 14. seji  26.9.2013 seznanilo z dogajanjem na Jančah. Za enoletni najem 

smo se dogovorili z ţeno dosedanjega najemnika Zdenko Zajc Selko. Poravnala sta del dolga za leto 

2012, v teku pa je kar nekaj investicij (kamin, kozolec, sanacija terase) s katerimi bosta kompenzirala 

del najemnine za leto  2013. Sprejeli so poročili 33. mladinskega in 10. druţinskega planinskega 

tabora, ki ju je pripravil  Janez Medved. Seznanili smo se z aktivnostmi, ki jih načrtujemo v letu 

2015, ko bomo praznovali 110 letnico PD Litija. Določili so datume pomembnih akcij PD Litija za 

leto 2014 in  sprejeli poročilo pohoda na Geoss, ki ga je pripravil Sašo Borišek -  Joul. Po seji  so še 

nazdravili Marjanu Jugu, ki je v avgustu praznoval okroglo obletnico.  

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

 
 

Izleta planinske sekcije DU v Brkine se je 28.9.2013 udeleţilo 29 članov sekcije. Udeleţenci si bodo 

izlet prav gotovo najbolj zapomnili po obilici gob in nadvse prijaznem sprejemu na ekološki kmetiji 

Jadrana in Helene Ţeleznik v Artviţah, pa tudi po prijaznem zaključku izleta v Mršah. Ţe kmalu po 

začetku hoje je Vinko na robu gozda ob potoku Sušica našel prve deţnikarice, poteh pa jih je bilo 

toliko, da so jih vsi, ki so to hoteli, lahko nabrali polne vrečke. Višje ob poti, pod Artviţami, pa so se 

začeli pojavljati prvi jurčki. Deţnikaric je bilo toliko, da smo jih potem za vse spekli na ţaru pri 

Ţeleznikovih. Tudi sicer so se na ekološki kmetiji zelo izkazali, postregli so z aperitivom, zelo 

okusno joto, vsak je dobil kozarec malvazije, kdor pa je hotel tudi kavo, vse to zgolj za 4 €. Tokrat za 

rojstni dan niso nazdravili kateremu od udeleţencev, temveč Tari, prvi vnukinji vodnika Boruta 

Vukoviča. V Artviţah so si ogledali cerkvico Sv. Socerba, ki stoji na najvišji točki Brkinov. Tudi v 

hrastovem gozdu med Artviţami in Mršami so mimogrede med hojo nabrali kar nekaj jurčkov, šofer 

avtobusa Sandi, ki je čakal v Mršah pa je tudi nabral poln zabojček gob. V Mršah je udeleţence 

presenetila gospa Majda, ki jo je vodnik spoznal na ogledni turi. V vaškem domu, kjer so razstavljene 

fotografije o ţivljenju domačinov v preteklosti, je pohodnike pogostila z moštom, slivami, pecivom 

in znamenitim brkinskim slivovcem.    
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