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PD Litija vabi v soboto, 4.5.2013 na izlet od Gospe Svete  /Maria Saal/ (505m) do 
Štalenske gore /Magdalensberg/ (1.059m). Gospa Sveta na Gosposvetskem polju je 
najstarejša cerkev na ozemlju nekdanje Karantanije. Že njeno nekdanje ime Cerkev pri Krnskem 
gradu pove, kako pomembna je za zgodovino Slovencev. V bližini sta namreč stala Krnski grad in 
knežji kamen, od prvega ni ostalo nič, drugi pa je sedaj shranjen v Celovcu. Le nekaj kilometrov 
stran pa še danes stoji 
vojvodski prestol, ki si 
ga bomo tudi ogledali. 
Štalenska gora je eno 
najpomembnejših 
arheoloških najdišč v 
Avstriji. Na višini 
okrog 1000 m je stal 
zgornji Virinium, ki je 
skupaj s spodnjim 
Viriniumom 
predstavljal prestolnico 
rimske province Norik. 
Cerkev na vrhu 
Štalenske gore je 
posvečena sveti Heleni 
in sveti Magdaleni,  
prva je zaslužna za 
slovensko, druga pa za 
nemško ime. Kljub 
temu, da je bilo to 
območje srce 
Karantanije, pa je 
danes tukaj Slovencev 
le še za vzorec. Štalenska občina je leta 1991 štela 2717 prebivalcev, med njimi je bilo le 33 
slovensko govorečih. Pot ni zahtevna, ves čas pa nam bodo odpirali zanimivi pogledi na naše gore od 
Pece do Trupejevega poldneva. Hoje bo za 3-4 ure. Izlet bo vodil Borut Vukovič.  
*************************************************************************** 
Pd Litija in Knjižnica Litija vabita v torek 7.5.2013 ob 19. uri v Knjižnico Litija, Parmova 9 na 
otvoritev fotografske razstave Cirila Velkovrha o slovenski planinski poti. 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 11.5.2013 v gore nad Grobnikom (Hrvaška). Ta del 
hrvaških hribov nad Reko dobro poznajo ljubitelji gorskega teka in avtomobilskih dirk, litijski 
planinci pa se bomo tokrat prvič podali v to pogorje. Hoje bo za 4-5 ur. Izlet bo vodil Marjan Jug. 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 18.5.2013 na izlet po Kočevski planinski poti. Prehodili 
bodo odsek od Štancarjev čez Livodski vrh (994m)  in Fridrihštajn (970m) do koče pri 
Jelenovem studencu (876m), in sestopili v Kočevje. Hoje bo za 5 ur. Izlet bo vodil Marjan Jug.  
*************************************************************************** 
Savska sekcija vabi v soboto 18.5.2013 na Golico (1.835m) in Španov vrh (1.334m). S 
Planine pod Golico se bodo odpravili v dveh skupinah. Prva se bo čez Golico spustila na Javorniški 
rovt (975 m), druga pa bo tja prišla čez Španov vrh. Hoje bo za 4-5 ur. Prijave sprejema Marjan 
Omerzel (031 582 355). 
*************************************************************************** 
Odsek za varstvo gorske narave vabi v nedeljo, 19.5.2013 na naravovarstveni izlet. Tokrat se 
bodo podali v Vrbino pri Krškem (155m). Tu se nahaja eden zadnjih nižinskih suhih travnikov 
v srednji Evropi z velikim številom različnih orhidej. Po ogledu botaničnih zanimivosti, se bomo 
odpravili še do gramozne jame v kateri gnezdijo čebelarji, te naše najbolj pisane ptice. Izlet bo vodil 



Dušan Klenovšek iz Kozjanskega parka, ki ga bralci Planinskega vestnika poznajo tudi kot avtorja 
rednih prispevkov o naravi. Prijave zbira Borut Vukovič (031 605 686). 
*************************************************************************** 
PD Litija vabi v soboto, 25.5.2013 na 24. pohod na Geoss. Trasa pohoda bo takšna kot vsa leta. 
Udeleženci se bodo najprej povzpeli na Strešni vrh (523 m) in nato čez Vače (521 m), Klenik (548 
m) in Slemšek (680 m) prispeli do Geossa. Start pohoda bo med 7. in 10. uro na dvorišču upravne 
zgradbe Predilnica Litija. Ob 9. uri bo start turno kolesarskega vzpona. Zaključek pohoda bo ob 13. 
uri, ko bodo podelili značke za izpolnjene dnevnike Iz Geossa na 100 slovenskih vrhov.  
 
 

ZGODILO SE JE 
1.  

Pohoda okoli Slivne se je 1.4.2013 udeležilo 18 članov planinske sekcije DU, ki jih ni prestrašil na 
novo zapadli sneg. 
*************************************************************************** 
Pohoda po obronkih Jablaniške doline se je 6.4.2013, kljub bolj kislemu vremenu, udeležilo 43 
članov planinske sekcije DU. Tudi tokrat so jih lepo sprejeli pri Mariji in Vinku Grošičarju ter pri 
Cvetki in Franciju Cirarju, ogledali pa so si tudi zbirko starin pri Marku Samcu na Gradišču.  
*************************************************************************** 
V četrtek, 11.4.2013 je potekala 11. seja upravnega odbora PD Litija. Jernej Groboljšek je podal 
poročilo občnega zbora alpinističnega odseka. Dogovorili so se, da bodo proučili možnost 
zavarovanje splošne odgovornosti za društvo. Obravnavali so tekoče zadeve glede  najema doma na 
Jančah.  Obravnavali so predlog pravilnika o finančnem in materialnem poslovanju PD Litija. 
Imenovali so komisijo za pripravo predlogov za prestavitev trase ZPP. Podana je bila informacija o 
izobraževanju in uporabi programa za evidenco članov.  Imamo 263 članov.  
*************************************************************************** 
Izleta planinske sekcije DU iz Koštabone na Pomlajn in v Kampel se je 13.4.2013 udeležilo 45 
članov planinske sekcije DU. Prvič v tem mesecu so imeli pravo pomladno vreme, številni so hodili 
v kratkih rokavih. Niso cvetele le češnje, breskve in marelice, temveč tudi že nekatere jablane. Izlet 
smo zaključili v Žusterni, kjer so preverili, da je morje še vedno slano in še kar precej mrzlo. 

 
*************************************************************************** 
Izleta sekcije Sava po Krpanovi poti se je 13.4.2013 udeležilo 24 članov sekcije. Tako kot so 
načrtovali so pohod pričeli ob vaškem vodnjaku v vasici Ravnik, ga nadaljevali čez Gradiško in 
Zavrh do cerkve Svetega Urha. Nato so prehodili pot mimo Pajštebe – sušilnice sadja, Bočkove žage 
borutin mlina do cerkve Svete trojice. Izlet so zaključili v gostišču Miklavčič v Velikih Blokah.  
*************************************************************************** 
Naravovarstvenega izleta Zasavskega MDO z ogledom kozolcev v Šentrupertu se je 21.4.2013 
udeležilo 15 ljubiteljev narave, med njimi je bila tudi ena predstavnica našega društva.   
*************************************************************************** 
Letošnjega prvega družinskega izleta se je 23.3.2013 udeležilo 44 planincev iz 14 družin. Iz Lokev 
na Krasu so se povzpeli na Kokoš, sestopili pa so do mejnega prehoda Lipica.  Ogledali so si tudi 
kraško jamo Vilenica, nad katero so bili vsi navdušeni.   
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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