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Planinska sekcija DU vabi v soboto, 6.10.2012 na Babji zob (1.128m), razgledni vrh na robu 
Jelovice, s katerega je prelep razgled na celotno verigo spodnjih Bohinjskih gora in Triglav. Vrh je 
dobil ime po značilni škrbini, ki štrli iz njegove prepadne stene. Hoje bo za 4-5 ur. Izlet bo vodil 
Marjan Jug.  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 13.10.2012 na Kriško goro (1.471 m) priljubljeno 
izletniško točko nad Golnikom. Seveda bosta tudi tokrat na voljo dve varianti. Za nekatere bo dovolj 
že vzpon z Gozda do koče na vrhu, ostali pa se bodo poprej podali še na Tolsti vrh (1.715m).  Pri prvi 
varianti bo hoje za tri ure, pri drugi pa za kakšno uro več.  Izlet bo vodil Jože Dernovšek.  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija Sava vabi v soboto, 13.10.2012 na izlet po dolini Kolpe. S hojo bodo pričeli v 
Radencih (198m), zaključili pa v Damlju (211m). Pot je dolga 12 km, skoraj ves čas poteka ob Kolpi, 
obiskali bodo izvire Trpotec, Poganc, Župnik in Jame, si ogledali mlin ter najbolj južno točko 
Slovenije. Pot ne bo naporna, saj višinska razlika znaša le 50 m. Obljubljajo da, ne bo manjkal niti 
obisk katerega od znanih belokranjskih gostišč. Prijave sprejema Marjan Omerzel (031 582 355).  
*************************************************************************** 
PD Litija v soboto 13.10.2012 vabi na družinski 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, 20.10.2012 na Žingarico (Singerberg 1.589m), 
razpotegnjen kopast vrh v najbolj na sever pomaknjenem grebenu Karavank. Naš cilj smo pogosto 
opazovali, ko smo se z Ljubeljskega prevala peljali na obisk k slovenskim rojakom na avstrijskem 
Koroškem. Za Žingarico je značilen dolg, enakomerno valovit greben in z gozdovi poraščena 
pobočja, „okrašena“ z navpično potekajočimi trakovi golosekov, zaradi katerih je od daleč videti kot 
nekakšna zebra. Iz Slovenj Plajberka (Windisch Bleiberg) se bomo na vrh povzpeli po dokaj 
strmi,vendar lepo speljani gozdni stezi, sestopili pa bomo po nekoliko bolj zložnem kolovozi, ki 
najprej pelje proti zahodu, nato pa zavije nazaj k našemu izhodišču. Nagrajeni bomo z zanimivi 
razgledi in okoliške vrhove, na večini smo Litijski planinci v preteklih letih že stali: Psinjski vrh, 
Grlovec, Vrtača, Stol, Ovčji vrh, Mačenski vrh …).  
 

 



Planinska sekcija DU vabi v soboto, 27.10.2012 na tradicionalni izlet v neznano „Ne vemo 
kam“. Izbira cilja je tokrat prepuščena vodji sekcije Stanetu Jerebiču. Povedal je, da bo hoje za dve 
do tri ure, tisti, ki jim ne bo do hoje, ampak le do druženja, se bodo lahko peljali vse do cilja.  
*************************************************************************** 
AO PD Litija in AO PD Trbovlje sta pričela s tečajem plezanja. Potekal bo v telovadnici OŠ 
Ivana Cankarja Trbovlje, vodil pa ga bo Vili Guček. Pogoj za vpis je starost najmanj 16 let. Še je čas, 
da se jim pridružite. Informacije dobite pri Sašu Borišku - Joulu (041 296 953). 
 

ZGODILO SE JE 
 

1.9.2012 bi moral biti izlet planinske sekcije DU na Dobrčo, vendar so načrt spremenili zaradi slabe 
vremenske napovedi in se namesto tega podali na Slavnik. Izleta se je udeležilo 19 članov sekcije.  
*************************************************************************** 
Četrtega pohoda „Vranov let v svobodo“ se je 9.9.2012 udeležilo 36 pohodnikov, članov planinske 
sekcije DU in pohodniške skupine iz Zagorja. Prehodili so pot od spomenika v Zgornjem Hotiču do 
Spodnje Slivne, nato pa so sodelovali na slovesnosti ob obeležju geometričnega središča Slovenije.  
*************************************************************************** 
Izleta Savske sekcije na Begunjščico se je 15.9.2012 udeležilo 24 planink in planincev. Z Zelenice so 
se vsi povzpeli do Roblekovega doma, nekateri tudi na vrh, nato pa so na Ljubelj sestopili čez 
Prevalo in Bornove tunele.  
*************************************************************************** 
15.9.2012 je sneg pobelil dvatisočake, zato so člani Planinske sekcije DU namesto na Košutico v 
Karavnkah odšli na Snežnik. V idealnih razmerah so najprej obiskali planinsko kočo na Kozleku, 
nato pa so se od Sviščakov povzpeli na Snežnik. Z vrha, ki je bil pobeljen s prvim snegom so imeli 
enkraten razgled, videlo se je vse do Reškega zaliva. Ob vrnitvi so se ustavili še na Mašunu, tako da 
so domov prispeli šele okrog 22. ure.  
*************************************************************************** 
Izleta na Zajamnike se je 22.9.2012 udeležilo 19 planink in planincev, članov Planinske sekcije DU. 
Na zadnji poletni dan so se v lepem vremenu iz Podjelja čez planino Javornico povzpeli na slikovito 
planino Zajamniki in nato še na Uskovnico. Pravi balzam za noge je bil tudi spust po mehkih stezah 
do Srednje vasi, kjer so izlet zaključili v domači gostilni.  

 
*************************************************************************** 
4. seja UO PD Litija je bila 27.9.2012 na Jančah. V živo so se člani UO seznanili z novostmi na 
domu na Jančah. Peter Rutar pa je predstavil aktivnosti in dela na domu, ki jih načrtuje najemnik 
skupaj s PD v zaključku  leta 2012 in v letu 2013. Sprejeli so poročilo pohoda na Geoss in poročili  
mladinskega in družinskega planinskega tabora. Sprejeli so datume pomembnih akcij PD Litija v letu 
2013.  V letu 2012 je članarino poravnalo 412 članov to je 7 več kot lani.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

IZDALO: PD Litija, p.p.16, Litija  NAKLADA: 200  UREDNIŠKI ODBOR: B. Vukovič, A. Pregel, R. Ponebšek     
AKVAREL: Pavel Smolej (pogled  z Žingarice)                      FOTOGRAFIJA:  litijski planinci na Zajamnikih  


