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MDO Zasavja vabi v petek, 1.7. in soboto, 2.7.2011 na tradicionalni meddruštveni izlet na 
Prehodavce (2.071m). Do Zasavske koče se bomo podali iz Stare Fužine čez Voje, Planino pri 
Jezeru in Dolino Triglavskih jezer. Vračali se bomo po isti poti. Hoje bo vsakič za 6 ur. Prenočevanje 
bo udeležencem podarilo PD Radeče, ki skrbi za kočo. Prijave zbira Borut Vukovič (031 805 686).  
*************************************************************************** 
Sekcija Litija vabi v nedeljo, 3.7.2011 na Kanjavec (2.568m). Nanj se bodo povzpeli s Trente 
čez planino Trebiščino in Prehodavce. Hoje bo za 10 ur. Izlet bo vodil Matej Krnc (040 744 044).  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU organizira v soboto, 9.7.2011 izlet na Vrtačo (2.181m). Tudi tokrat bosta 
na voljo dve varianti. Polžki se bodo z Ljubelja povzpeli le do Doma na Zelenici (1.536m), zanje bo 
hoje za dve uri in pol, za ostale pa šest ur. Izlet bo vodil Marjan Jug. 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija Sava vabi v petek, 15. in soboto, 16.7.2011 na dvodnevno prečenje 
Julijskih Alp od Bohinja do Krnskih jezer, z možnostjo vzpona na Krn. Prenočili bodo v koči pri 
Krnskih jezerih. Vsak dan bo hoje za okrog 5 ur. Prijave sprejema Marjan Omerzel (031 582 355). 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 16.7.2011 na Pal Picollo / Kleiner Pal (1.866m) v 
Karnijskih Alpah. Po višini sicer skromni vrh obiskovalca nagradi z izjemnimi razgledi in ga pretrese 
z nemimi pričami prve svetovne vojne. S hojo bomo pričeli na italijanski strani prelaza Paso di 
Monte Croce oziroma Plockenpass. Hoje bo za štiri ure. Izlet bo vodil Borut Vukovič. 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 23.7.2011 na Klomnock (2.331m), ki je prav gotovo eden 
najbolj popularnih vrhov v pogorju Nockberge, ki se dviga nad znanim smučarskih središčem Bad 
Kleinkirchheim. Pot ni zahtevna, saj so vsi vrhovi v tem pogorju prav prijazne kopaste oblike. Hoje 
bo za pet ur. Izlet bo vodil Lojze Hauptman. 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 30.7.2011 na Vratca (1.844m), razgledno sedlo med Malo in 
Veliko Ponco. Izlet je bil prvotno planiran za začetek avgusta. Za člane kluba 70 bo na voljo tudi 
varianta do koče Luigi Zacchi (1.380m). Hoje bo za štiri ure in pol. Izlet bo vodil Marjan Jug. 
*************************************************************************** 
Sekcija Litija vabi v 
petek, 5.8.2011 in soboto, 
6.8.2011 na Triglav 
(2.864m). Posebej 
opozarjamo, da je izlet iz 
julija prestavljen v avgust. 
Že kar nekaj časa je 
minilo od zadnjega 
društvenega izleta na 
najvišji vrh naše 
domovine, zato je prav, da 
društvo vzpon nanj 
omogoči predvsem tistim 
članom, ki te „dolžnosti“ 
še niso opravili. Prvega 
dne se bomo s Pokljuke v 
šestih urah povzpeli do 
Triglavskega doma na 
Kredarici (2.515m), 
naslednjega dne pa sledi vzpon na vrh, sestop do Doma Planika pod Triglavom in nato vrnitev nazaj 
na Pokljuko. Tudi tega dne bo hoje za približno šest ur. Izlet bo vodil Borut Vukovič (031 805 686). 
Zaradi pravočasne rezervacije prenočišč se prijavite čimprej, najkasneje pa do 15.7.2011.  



Vodnik Franci Intihar za konec julija ali začetek avgusta pripravlja zahtevnejši izlet v Bernske Alpe 
v Švici. Skušali bodo osvojiti štiritisočaka Mönch (4.107m) in Jungfrau (4.150m). Pot vodi 
čez ledenik, zato so obvezne dereze, cepin in plezalni pas. Prijave zbira Franc Intihar (041 699 329). 
 

ZGODILO SE JE 
 

Srečanja slovenskih planincev v Jeruzalemu se je 4.6.2011 udeležilo 36 litijskih planink in planincev, 
sicer pa je bilo vseh udeležencev okrog 1500. Do Jeruzalema, ki je z 341 m najvišji vrh v Prlekiji, 
smo se povzpeli iz Ivanjkovcev, sestopili pa smo v Ljutomer. V vlogi praporščakinje našega društva 
se je tokrat izkazala Marica Eltrin, ki je bila med praporščaki edina ženska in zato deležna še posebne 
pozornosti. Ob tej priložnosti so se naši člani tudi srečali z vodstvom Planinske zveze Slovenije.  

 
*************************************************************************** 
Pohoda po Velikolaški kulturni poti se je 5.6.2011 udeležilo 25 članov planinske sekcije DU. Tudi 
tokrat je bila na volj krajša varianta, vsi skupaj pa so izlet zaključili še z obiskom Travne gore.  
*************************************************************************** 
Družinskega izleta na Kremžarjev vrh 11.6.2011 se je udeležilo 12 otrok in 14 odraslih. Udeleženci si 
bodo poleg prijetne poti in dobe družbe izlet zapomnili tudi po obilnem jutranjem okrepčilu v 
Slovenj Gradcu, ki ga je pripravila tašča našega predsednika Romana Ponebška.          
*************************************************************************** 
Izleta na Ciprnik se je 18.6.2011 udeležilo 23 savskih planincev. S sedežnico so se odpeljali na 
Vitranc in v slabi uri osvojili vrh Ciprnika. Imeli so srečo, saj se je dež vlil takoj po prihodu zadnjih 
„tifusarjev“ v dom v Planici. Pred vrnitvijo domov so si ogledali še Planinski muzej v Mojstrani.  
*************************************************************************** 
18.6.2011 je bil po programu predviden izlet na Kobariški Stol, vendar se je zaradi slabe vremenske 
napovedi 31 članov Planinske sekcije DU tega dne raje podalo na Lisco, Ješivec in Rudenik, 
kontrolne točke obhodnice Križem kražem po Posavskem hribovju. Izlet so zaključili na kmečkem 
turizmu Zupan v Podbukovju, kjer so jim tako kot vedno imenitno pripravili pečene postrvi. 
*************************************************************************** 

Na 32. seji UO PD Litija 23.6.2011 so sprejeli poročilo Pohoda na GEOSS. Seznanili so se  z 
vsebino strokovnega posveta v Krškem. Na posvetu so predstavili novelo Zakona o društvih, Zakon o 
prostovoljstvu, načine pridobivanja sredstev za društva, odnose z javnostmi ter prenovljeni akciji 
Ciciban planinec in Mladi planinec. Predsednik je poročal o sestanku MO na katerem so se 
dogovorili o delu v prihodnjem šolskem letu. Janez Medved je poročal, da je za mladinski tabor 
prijavljenih 20 udeležencev in je še nekaj prostih mest, družinski tabor pa je že poln (14 družin - 47 
udeležencev). Za  študentski tabor pa je 10 prijav, tako da je na voljo še dovolj prostora. Stane 
Jerebič je poročal o srečanju slovenskih planincev v Jeruzalemu.   

*************************************************************************** 
Izleta sekcije DU po Vrhniški planinski poti se je 25.6.2011 udeležilo 43 planincev. Povzpeli so se na 
Planino in nato sestopili do Lintverna. V tem tednu so godovali Lojzeti in ker so bili prisotni kar 
štirje (Hauptman, Perčič, Zaman in Indof) so ob dnevu državnosti proslavili tudi ta praznik.  
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