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MDO Zasavskih planinskih društev vabi v 
meddruštveni izlet na Prehodavce (2
Vogar in Planino pri Jezeru, sestopili pa bodo k slapu Savica, bodisi čez Komarčo ali pač čez 
Komno. Prvi dan bo hoje za 6 ur, drugi dan pa za kakšno uro več. Izlet bo vodil Borut 
805 686), ki tudi sprejema prijave.
***************************************************************************
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 6.7.2013
slaba ura hoje, od tam do vrha pa še ura
oglasili še v Poljani, ob vrnitvi pa v Topli. Hoje bo za 5 ur. Izlet bo vodil Lojze Hauptman. 
***************************************************************************
PD Litija vabi, da se udeležite enega od naših taborov
mladinski planinski tabor
Oba tabora bosta v vasi Trebenče 
Divje Baba. Ogledali si bodo Partizansko bolnico Franja in muzej v Cerknem. 
Medvedu (041 755 527). V času 
študentski planinski tabor
Informacije dajeta Iztok Jurca (031
***************************************************************************

Planinska sekcija DU vabi v soboto, 20.7.2013
v naših Julijcih. Zaradi ceste, ki nas pripelje na višino 2
relativno lahko dostopno. Razgled z vrha je eden najlepših v našem gorskem svetu. Udeleženci se 
bodo na vrh povzpeli po tako imenovani
kateri je nevarnost padajočega kamenja. Hoje bo za 5 ur. Izlet bo vodil Marjan Jug.
***************************************************************************
Sekcija Sava vabi v soboto, 20.7.
Duha mimo Potočke Zijalke po razglednem grebenu povzpeli na najvišji vrh Govce. Celotne hoje bo 
za 4 do 5 ur. Prijave zbira Marjan Omerzel (031 582 355). 
***************************************************************************

 

                ŠT. 188                                       
MDO Zasavskih planinskih društev vabi v petek, 5.7. in soboto 6.7.2013
meddruštveni izlet na Prehodavce (2.071m). Do koče se bodo povzpeli iz Stare Fužine čez 
Vogar in Planino pri Jezeru, sestopili pa bodo k slapu Savica, bodisi čez Komarčo ali pač čez 
Komno. Prvi dan bo hoje za 6 ur, drugi dan pa za kakšno uro več. Izlet bo vodil Borut 

i sprejema prijave. 
***************************************************************************

soboto, 6.7.2013 na Peco (2.125m). S parkirišča 
do vrha pa še ura in pol. Ljubitelji Poti kurirjev in vezistov se bodo zjutraj 

oglasili še v Poljani, ob vrnitvi pa v Topli. Hoje bo za 5 ur. Izlet bo vodil Lojze Hauptman. 
***************************************************************************

deležite enega od naših taborov. Od 7.7.2013 do 14.7.2013
mladinski planinski tabor, od 14.7.2013 do 20.7.2013 pa 10. družinski planinski tabor

vasi Trebenče pri Cerknem. V programu so  izleti na Porezen, Blegoš, Kojco i
Divje Baba. Ogledali si bodo Partizansko bolnico Franja in muzej v Cerknem. Prijavite 

V času od  20.7.2013 do 28.7.2013 bo v vasi Čezsoča potekal 
študentski planinski tabor. Povzpeli se bodo na Krn, Jerebico, Briceljk in Javoršček. 
Informacije dajeta Iztok Jurca (031-252-439) in Gregor Podkrajšek (040-585-780).
***************************************************************************

soboto, 20.7.2013 na Mangart (2.679m), eno naj
v naših Julijcih. Zaradi ceste, ki nas pripelje na višino 2.078m, je deležna velikega obiska in velja za 
relativno lahko dostopno. Razgled z vrha je eden najlepših v našem gorskem svetu. Udeleženci se 
bodo na vrh povzpeli po tako imenovani  Italijanski poti, ki je nekoliko lažja od Slovenske poti, na 

nevarnost padajočega kamenja. Hoje bo za 5 ur. Izlet bo vodil Marjan Jug.
***************************************************************************

soboto, 20.7.2013 na Olševo (1.929m). Udeleženci se bodo od cerkve Sv.
Duha mimo Potočke Zijalke po razglednem grebenu povzpeli na najvišji vrh Govce. Celotne hoje bo 
za 4 do 5 ur. Prijave zbira Marjan Omerzel (031 582 355).  
***************************************************************************

    LETO  XVII 
petek, 5.7. in soboto 6.7.2013 na tradicionalni 

. Do koče se bodo povzpeli iz Stare Fužine čez 
Vogar in Planino pri Jezeru, sestopili pa bodo k slapu Savica, bodisi čez Komarčo ali pač čez 
Komno. Prvi dan bo hoje za 6 ur, drugi dan pa za kakšno uro več. Izlet bo vodil Borut Vukovič (031 

*************************************************************************** 
parkirišča je do doma na Peci 

in pol. Ljubitelji Poti kurirjev in vezistov se bodo zjutraj 
oglasili še v Poljani, ob vrnitvi pa v Topli. Hoje bo za 5 ur. Izlet bo vodil Lojze Hauptman.  
*************************************************************************** 

d 7.7.2013 do 14.7.2013  bo potekal 33. 
10. družinski planinski tabor. 

V programu so  izleti na Porezen, Blegoš, Kojco in 
rijavite se pri Janezu 

bo v vasi Čezsoča potekal 5. 
Briceljk in Javoršček. 
780). 

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

 
, eno najmogočnejših gora 

m, je deležna velikega obiska in velja za 
relativno lahko dostopno. Razgled z vrha je eden najlepših v našem gorskem svetu. Udeleženci se 

Italijanski poti, ki je nekoliko lažja od Slovenske poti, na 
nevarnost padajočega kamenja. Hoje bo za 5 ur. Izlet bo vodil Marjan Jug. 

*************************************************************************** 
. Udeleženci se bodo od cerkve Sv. 

Duha mimo Potočke Zijalke po razglednem grebenu povzpeli na najvišji vrh Govce. Celotne hoje bo 

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



Sekcija Litija vabi v soboto, 20.7.2013 in nedeljo 21.7.2013 na Bernino (4.049m), štiritisočak na 
meji med Švico in Italijo. Prvega dne bo hoje za 4 ure, drugega dne pa za 7 do 8 ur. Obvezna oprema: 
cepin, dereze, čelada, plezalni pas. Tura je zahtevna, vendar pa bo poskrbljeno za varno vodenje. 
Izlet bo vodil Franc Intihar (041 699 329), ki tudi sprejema prijave.  
 
 

ZGODILO SE JE 
 

Tradicionalnega pohoda po velikolaški kulturni poti se je 9.6.2013 udeležilo 36 članov PS DU. Po 
zaključku pohoda so obiskali še kontrolni točki Poti kurirjev in vezistov na Kureščku in Krvavi peči.  
*************************************************************************** 
15.6.2013 se je 38 planink in planincev iz upokojenske sekcije udeležilo izleta od Ježnega vrha čez 
Primskovo do Debelega hriba. Vmes so se oglasili na vikendu Mile Grošelj pod Primskovim, izlet pa 
so v prijetnem druženju zaključili pri Japovih na Debelem hribu. Za prav posebno razpoloženje so 
poskrbeli pevci, ki so se spet zbrali v polnem številu, vključno z njihovim dolgoletnim, neformalnim 
zborovodjem Jožetom Kukovico. Tokrat so praznovali Lojzeti: Hauptman, Perčič, Kotar in Indof.  
*************************************************************************** 
Izleta planinske sekcije Sava na Kobariški Stol se je 15.6.2013 udeležilo 18 članov. Pot so začeli v 
Breginju in se po strmi, večinoma soncu izpostavljeni poti odpravili proti vrhu. Zaradi hude vročine 
se je na vrh povzpelo le 6 članov, vendar so z izletom bili vsi zadovoljni. Ohladitev so poiskali v 
izviru Bele. 

  
 

16.6.2013 se je 16 planink in planincev (9 otrok in 7 odraslih) udeležilo družinskega izleta na 
Snežnik.  Izlet so zaključili  na kmečkem turizmu v Narinu.   
*************************************************************************** 
UO PD Litija se je na svoji 13. seji 20.6.2013 seznanil z dogajanjem v domu na Jančah.  S 30.6.2013 
poteče pogodba  obstoječemu najemniku. Ker obstoječi najemnik ne izpolnjuje pogojev za najem, so 
potekali pogovori s potencialnimi najemniki. Pogodbo bomo za  obdobje enega leta sklenili z ženo 
dosedanjega najemnika Zdenko Zajc Selko. Žiga Krofl je poročal o delu in občnem zboru 
turnokolesarskega odseka. Povedal je tudi, da je komisija PZS potrdila predlog za dvonamensko 
uporabo poti Velika Kostervnica – Bogenšperk. Sošo Borišek Joul je podal poročilo pohoda in 
turnokolesarkskega vzpona na GEOSS, Viktor Čebela pa poročilo o podeljenih značkah akcije Iz 
Geossa na 100 slovenskih vrhov. Cene planinskih izkaznic bodo kljub dvigu DDV nespremenjene. 
Imamo 304 člane.  
*************************************************************************** 
Izleta na Dobrčo se je 22.6.2013 udeležilo 22 članov planinske sekcije DU. Do koče so se povzpeli iz 
kraja Hibje, večina pa je pot nadaljevala še do pol ure oddaljenega vrha Dobrče. Vsi skupaj so se 
prepričali, da je koča lani upravičeno osvojila naslov najbolj prijazne planinske postojanke. Na 
udeležence je velik vtis naredila tudi družina z majhnimi otroci, ki živi na Lešanski planini. Na tem 
izletu so dobili 30. tisočega udeleženca. Glede na seznam je bila to Mila Grošelj, ki se tudi sicer že 
od samega začetka delovanja sekcija udeležuje njenih izletov. Simbolični darilci sta dobila tudi 
Marica Eltrin kot 29.999. udeleženka in Franci Cirar  z zaporedno številko 30.001. Izlet so zaključili 
v prijazni gostilni Pr` Krvin v Tržiču.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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