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Planinska sekcija DU Litija vabi v soboto, 8. 5. 2010 na tradicionalni izlet z Lojzetom Hauptmanom 
na Primorsko. Značilnost teh izletov je, da je hoje bolj malo, zato pa veliko druženja, zaključek pa je 
vsakič ob teranu in pršutu  pri Srečku Šterlingu v Dutovljah. Tokrat se bodo podali na dobra 2 km 
dolgo Rilkejevo pot med Sesljanom (Sistiano) in Devinom (Duino), nekoč popolnoma 
slovenskima krajema na italijanski strani meje. V Devinskem gradu, ki je še danes v lasti plemiške 
rodbine Thurn und Taxis (po italijansko Torro e Tasso) je slavni pesnik Rainer Maria Rilke napisal 
Devinske elegije, enega najlepših pesniških ciklov v svetovni literaturi. Pot poteka nad strmimi 
pečinami, ves čas imamo pred seboj Devinski grad, širni pa so tudi razgledi na Tržaški zaliv. Prijave 
sprejemajo v pisarni DU v času uradnih ur, vsak ponedeljek, sredo in četrtek med 8. in 10. uro. 

 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 15. 5. 2010 na tradicionalni pohod po oglarski poti. 
Pohod organizira ŠD Dole. Start okoli 12 km dolge poti bo pri lovski koči LD Dole, nato pa se bodo 
pohodniki čez oglarski vasi Suhadole in Slavina podali do slapu Bena in čez Dobovico prispeli do 
Valvasorjevega gradiča na Zavrhu. Hoje bo za 4 ure. Izlet bo vodil Srečko Erjavec. 
*************************************************************************** 
Savska sekcija organizira v soboto, 15. 5. 2010 izlet po Brežiški planinski poti. Iz Čateža se 
bodo povzpeli na Sv. Vid (386 m), priljubljeni cilj brežiških planincev. Sledi vzpon na najvišji vrh 
tega izleta - Veliki Cirnik (621 m) z bivakom „Pri veseli Mici“  in sestop do turistične kmetije 
Pri Martinovih v Globočicah. Hoje bo za 4 ure. Prijave sprejema Marjan Omerzel (031 582 355).  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 22. 5. 2010 na Golico (1.835 m), verjetno eno najlepših 
razgledišč v Karavankah. V tem letnem času trume obiskovalcev privabljajo tudi ključavnice 
(narcise), ki dobesedno pobelijo poljane okoli Planine pod Golico, mesec dni kasneje pa zacvetijo 
tudi po vzhodnih pobočjih vrha. Hoje bo za 5 ur. Izlet bo vodila Kristina Potočnik. 
*************************************************************************** 
Litijska sekcija vabi v nedeljo, 23. 5. 2010 na Storžič (2.132 m), najvzhodnejši dvatisočak v 
Kamniško Savinjskih Alpah. Iz Mač se bodo najprej v treh urah povzpeli do planinskega doma 
Kokrškega odreda na Kališču (1.540 m), kjer bo vzpon zaključila manj zahtevna skupina, preostale 
pa čaka še za 1.45 h hoje do vrha. V tem času je na vrhu lahko še sneg, zato je potrebna popolna 
zimska oprema. Izlet bo vodil Matej Krnc (040 744 044), ki tudi sprejema prijave.  



PD Litija vabi v soboto, 29. 5. 2010 na 21. planinski pohod na Geoss. Start pohoda bo med 7. 
in 10. uro na dvorišču upravne zgradbe Predilnice. Ob 9. uri pa bo start turnega kolesarskega vzpona 
na Geoss. Pot bo udeležence čez Strešni vrh, Vače, Klenik in Slemšek vodila do Geossa, kjer bo ob 
13. uri zaključek pohoda s podelitvijo priznanj. Pot bo označena s smernimi tablami. Hoje je za 3 do 
4 ure. Iz Spodnje Slivne bo v Litijo vozil posebni avtobus.Vabljeni! 
 

ZGODILO SE JE 
 

Litijski planinci so se 10. 4. 2010 množično udeležili pohoda po obronkih Jablanske doline. Tudi 
tokrat so organizirano, kot skupina hodili člani Planinske sekcije DU, bilo jih je kar 46. V skladu s 
tradicijo so se ustavili pri Lojzetu Hauptmanu v Bukovici ter  prižgali svečko pri lovski preži, na 
kateri je pred skoraj šestim leti preminil priljubljeni vodnik Tone Hauptman. Pohodniki so bili 
gostoljubno sprejeti tudi pri vikendu Vinka Grošičarja  v Gradišču (na fotografiji) in seveda na cilju.  

 
*************************************************************************** 
Izleta Savske sekcijo v Glinščico se je 11. 4. 2010 udeležilo 27 članov sekcije. Vsi so bili nad potjo 
navdušeni, vodil pa jih je planinski prijatelj Boris Lazar iz PD Pošte in Telekoma. 
*************************************************************************** 
20. seja UO PD Litija je bila 15.4.2010. Obravnavali so problematiko doma na Jančah. UO je sprejel 
sklep, da se z zdajšnjim najemnikom prekine sodelovanje, upajo pa, da se bomo razšli brez težav.  V 
teku so tudi že razgovori z novimi najemniki.  Naredili so analizo občnega zbora, obravnavali  pa so 
tudi pobude Jožeta Dernovška. Dogovorili so se še zadnje podrobnosti glede sodelovanje v akciji 
Očistimo Slovenijo v enem dnevu.  Dogovorili so se, da bo vodja letošnjega pohoda na Geoss Sašo 
Borišek. Borut Vukovič je poročal o sejah MDO. Na skupščini PZS v maju se bo za naslednji 
mandat volilo vodstvo PZS. PD Litija bo za novega predsednika PZS podprla Bojana Rotovnika. 
Obravnavali so predloge komisije za priznanja in vse tudi potrdili. Podpisali so pristop k organizaciji 
NVO Stičišče Srca Slovenije. Imamo 226 članov. 
*************************************************************************** 
Tudi litijski planinci smo se 17. 4. 2010 vključili v vseslovensko akcijo Očistimo Slovenijo v enem 
dnevu. Na odseku Badjurove krožne poti od Laz do Janč ter po poti od Janč do Litije so sodelovali 
Marjan Jug, Vida, Maša in Borut Vukovič, Urban Vehovar, Lojze Perčič, Drago Petričevič in Stane 
Jerebič, na markirani poti iz Jevnice na Miklavž sta bila Ana in Roman Ponebšek, na poteh, ki vodijo 
z Vač pa Darja Šteferl ter Beti in Lojze Indof, na območju Konja Ani in Jože Majcen. Markacisti 
Janko in Luka Guček, Dane in Janez Cestnik, Rajko Muljavec in Marjan Eržen s soprogama, Žiga 
Peterca in Aleš Mohar pa so očistili večje divje odlagališče v bližini Javorja. Številni naši člani pa so 
se v akcijo vključili v krajih kjer živijo, nekateri še pred 17.4., še posebej se je izkazala Ana Mohar. 
*************************************************************************** 
Izleta na Ostrič, Razsušico in Medvižico na Slavniškem Pogorju se je 24. 4. 2010 udeležilo 34 članov 
planinske sekcije, dva Lojze Hauptman in Sead Čurak pa sta osvojila še Malo Plešivico. Na tem 
izletu se je v vlogi vodnika prvič preizkusil Aleš Dolžan, ki je nalogo opravil več kot odlično. 
Uspešen izlet so zaključili na turistični kmetiji pri Cepčovih v vasi Golac.               
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IZDALO: PD Litija, Mire Pregljeve 1, Litija  NAKLADA: 200  UREDNIŠKI ODBOR: Borut Vukovič, Aleš 
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