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PD Litija vabi v petek, 20. 8. 2010 in soboto, 21. 8. 2010 na Säuleck (3. 086 m) v Visokih Turah 
v Avstriji. Vrh velja za enega najlažje dostopnih tritisočakov. V petek zgodaj popoldan se bomo 
zapeljali iz izhodišča v dolini Dösner Tal, od koder je do koče Artur-v-Schmidt dve uri in pol hoje. V 
koči bomo prespali in se naslednjega dne v treh urah povzpeli na vrh, na kar sledi še sestop v dolino 
do avtobusa. Izlet bo vodil Borut Vukovič, ki tudi zbira prijave (031 805 686).  

 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 28. 8. 2010 na Malo Mojstrovko (2.332 m). Vrh je v 
programu označen z zvezdico, kar pomeni, da je predvidena tudi varianta za člane kluba 70. Lažja 
pot bo vodila na Slemenovo špico (1911 m), do katere je z Vršiča hoje za uro in pol. Komur pa bo 
tudi to preveč, pa se bo lahko sprehodil po stezah med kar tremi planinskimi postojankami na 
prelazu. Ostali bodo po markirani stezi, ki vodi čez južno pobočje v dobrih dveh urah osvojili vrh 
Male Mojstrovke. Izlet bo vodil Stane Jerebič. Prijave sprejemajo v pisarni društva v času uradnih ur 
ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8.00 in 10.00 uro, kar velja tudi za ostale izlete sekcije.  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 4. 9. 2010 na najvišji vrh Karavank, Stol (2.236 m). 
Udeleženci se bodo najprej povzpeli na Vajnež (2.102 m), nakar sledi najlepši del izleta, hoja po 
razglednem slemenu do vrha Stola. Hoje bo za pet do sedem ur. Izlet bo vodil Borut Vukovič.  
*************************************************************************** 
V soboto, 4.9.2010 bo na vrsti naslednji družinski izlet. Tokratni cilj bodo Možic (1.603m), 
Slatnik (1.609m) in Lajnar (1.549) nad Soriško planino. Izlet vodi Aleš Pregel (041 229 758). 
 

ZGODILO SE JE 
 

Izlet na Poldanjšnjo špico se je 3. 7. 2010 udeležilo 35 članov planinske sekcije DU. Zelo so bili 
veseli, da se jim je pridružil planinski prijatelj Franček Košir. Še pred vzponom so proslavili rojstni 
dan Grete Pepelnak. Na vrh se je povzpela dobra polovica udeležencev, ostali pa so šli le do koče.  
*************************************************************************** 
Izleta na Pristovški Storžič se je 17. 7. 2010 udeležilo 43 planink in planincev planinske sekcije DU. 
Večina se je povzpela na vrh, nekaj starejših udeležencev je ostalo na Jezerskem, ena skupina pa se je 
povzpela do Češke koče. Lojze Haupman pa je šel še naprej proti Virnikovemu Grintovcu in Tolsti 
Košuti, prenočil je na Dolgih njivah, naslednjega dne pa sta ponj na Korfce prišla Stane Jerebič in 
Marjan Jug. Skratka na tem izletu je vsak našel nekaj zase. 
*************************************************************************** 
Izleta planinske sekcije DU na Peco se je 18. 7. 2010 udeležilo 33 članov sekcije. Pot od zgornje 
postaje gondolske žičnice do vrha je zelo prijazna, saj so razgledi široki, vzponi pa blagi. Dobre volje 
nista mogla pregnati niti dež in mrzel veter, ki sta pohodnike ujela ravno pod vrhom.  



24. 7. 2010 je bilo na Geossu srečanje lunašev, to je planinskih skupin, ki hodijo ob polni luni. Prišlo 
je okrog 100 udeležencev iz vseh koncev Slovenije od Ptuja do Sevnice. Pod vodstvom Marjana Juga 
in Staneta Jazbeca so prehodili arheološko pot. Člani družinskega gledališča Kolenc so jim 
predstavili zgodovino izkopavanj na območju Vač.  
*************************************************************************** 
Izleta na Bogatin se je 31. 7. 2010 udeležilo 28 članov PS DU Litija. Tudi tokrat je bilo na voljo več 
variant: del udeležencev je šel na vrh, nekaj proti Komni, nekaj pa le do koče pod Bogatinom.  
*************************************************************************** 
Od 11. 7. 2010 do 18. 7. 2010 je na Rudnem polju potekal jubilejni 30. mladinski planinski tabor. 
Udeležilo se ga je 35 planincev, med njimi jih je 7 prišlo iz Trbovelj. Tabor je vodil Janez Medved, 
vodniki so bili Dani, Jože in Gašper Repina, kuhinjo je vodil Denis Adamlje, pomočnici pa sta bili 
Mari Medved in Nada Potisek. Opravili so izlete na Viševnik, Lipanco in Debelo peč, Mali Draški 
vrh, vrhunec pa je bil celodnevni pohod na Triglav. Deset jih je bilo prvič na najvišji točki naše 
države. Mladi planinci so se zelo potrudili tudi na likovni koloniji, ki sta jo vodila Pavle in Marija 
Smolej. Marija je pripravila tudi kostume za krst desetih mladih planincev, ki so bili prvič na taboru.  
*************************************************************************** 
V času od 18. 7. do 24. 7 2010 je na isti lokaciji potekal 7. družinski tabor. Teden dni pod šotori je 
preživelo 46 udeležencev. Najmlajši udeleženec tabora je bil tri in pol letni Maj Jovanovič. Program 
je bil prilagojen starosti udeležencev. Tako so šli do Blejske koče, pa na Zajamnike in Uskovnico, 
povzpeli so se tudi do Jezerca pod Studorskim prevalom in se kopali v Bohinjskem jezeru. Posebno 
doživetje je bil vzpon na Viševnik, ki so ga osvojili vsi udeleženci in ker so bili nekateri otroci prvič 
nad 2.000 m je sledil množičen krst. Polovico tabora je vodil Janez Medved, ob koncu pa je vodstvo 
prevzel Aleš Pregel. V kuhinji se je trudila ista ekipa kot na mladinskem taboru.  
*************************************************************************** 
Od 25. 7. 2010 do 1. 8. 2010 je ob Nadiži v bližini Podbele potekal 1. študentski planinski tabor. 
Udeležilo se ga je 26 študentov, večina je sicer bila iz Litije in Šmartna, prišli pa so tudi iz Zagorja, 
Ribnice in Krškega. Tabor je vodil Grega Podkrajšek, vodnika sta bila Aljaž Zupan in Maja Mohar. 
Osvojili so Krn, Mangart, si ogledali kobariški muzej in prehodili kobariško zgodovinsko pot.  
 

IN MEMORIAM 
 

RADO ZUPANČIČ, 10.3.1940 – 12.7.2010 
 

V sredo 14. 7. 2010 se je velika množica sorodnikov, prijateljev 
in znancev na kresniškem pokopališču zadnjič poslovila od 
priljubljenega člana planinske sekcije DU Rada Zupančiča. V 
velikem številu so prišli tudi njegovi prijatelji iz sekcije, oblečeni 
v planinsko opravo in s šopki poljskega cvetja v rokah. Rado se 
je planinski sekciji pridružil po upokojitvi v letu 1998, z ženo 
Eriko pa sta slovensko planinsko pot zastavila že deset let prej. 
Letos bi jo tudi dokončala, saj je Radu manjkal samo še žig 
Velikega Javornika. Po vključitvi v sekcijo je Rado postal eden 
najbolj zagnanih pohodnikov, ni se udeleževal le rednih izletov 
ob vikendih, temveč je s takratnim vodjem sekcije Viktorjem 
Čebelo pogosto odšel na pot tudi med tednom. Tako je večkrat 
prehodil številne obhodnice po vsej Sloveniji, seveda pa tudi 
domači Badjurovo krožno pot in Zasavko planinsko pot. Na 
srečanju Zasavskih planincev na Kumu je njegov svak Vinko 

zanj prevzel zlato plaketo za 32-krat prehojeno Zasavsko planinsko pot. Rado je bil nepogrešljiv prvi 
bas v pevskem zboru planinske sekcije. Kolikokrat je udeležence razveselil s svojim lepim glasom. 
Marsikatero oko se je orosilo, ko so na pogrebu pevci zapeli Počiva jezero v tihoti, saj je ravno to 
pesem Rado tako rad pel na izletih. Rado je tudi od vsega začetka sodeloval pri akciji Janški 
prijatelji. Vsa leta je bil med najbolj vztrajnimi udeleženci, lani pa je bil s  360 vzponi prvi. Uspeha 
se je veselil na srečanju prijateljev Janč 31. 1. 2010, ko je prejel prehodno palico. 22. 2. 2010 se je 
zadnjič podpisal v vpisno knjigo na Jančah, potem pa mu je bolezen preprečila nadaljnje obiske. En 
mandat je bil tudi član UO PD Litija. V imenu prijateljev iz planinske sekcije se je od Rada na 
pokopališču z izbranimi besedami poslovila Almira Jelnikar. Dobrega planinskega prijatelja bomo 
pogrešali, v spominu pa nam bo ostal takšen kot je bil na izletih, veder in nasmejan. 
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