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Planinska sekcija DU vabi v soboto, 4.6.2011 na srečanje slovenskih planincev, ki bo v 
Jeruzalemu (347 m). Kdo še ni slišal za znamenite jeruzalemske vinograde in vina, tokrat pa 
bomo lahko tudi neposredno spoznali ta konec Slovenskih Goric. Številni poznavalci okolico 
Jeruzalema štejejo za eno najlepših kulturnih pokrajin v Sloveniji, za našo Toscano. Srečanje je 
namenjeno druženju planincev iz raznih koncev Slovenije, pa tudi spoznavanju planinsko manj 
znanih predelov. Sekcija bo srečanje podprla tako, da bo udeležba na izletu brezplačna za vse člane 
PD Litija. Hoje bo za tri ure. Izlet bo vodil Borut Vukovič. Prijave sprejemajo v pisarni DU v času 
uradnih ur ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. in 10. uro, kar velja tudi za ostale izlete sekcije. 

 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v nedeljo, 5.6.2011 na tradicionalni pohod po velikolaški kulturni 
poti. Udeležbo na pohodu bodo prilagodili tako, da bo potrebno prehoditi le pot med Retjami in 
Podsmreko, zato bo pohod primeren tudi za člane Kluba 70. Po zaključenem pohodu bodo obiskali še 
Travno goro, eno od kontrolnih točk Poti kurirjev in vezistov. Izlet bo vodil Viktor Čebela. 
*************************************************************************** 
PD Litja vabi v soboto, 11.6.2011 na družinski izlet na Kremžarjev vrh (1.164m). Izlet bo 
vodil Roman Ponebšek (041 251 469), prijavite pa zbira tudi Aleš Pregel (041 229 758).  
*************************************************************************** 
Komisija za evropske pešpoti v letošnjem letu organizira pohod po E6 z Radovanom 
Skubicem. Celotna pot je razdeljena na šest dvodnevnih in eno enodnevno etapo. V soboto, 
11.6.2011 bo Radovan zjutraj startal na Trojanah in prehodil 7-urno etapo do Janč, naslednjega dne 
pa še etapo do Grosupljega. Vsi, ki bi se mu radi priključili na etapi od Trojan do Janč, naj pokličejo 
Boruta Vukoviča (031 805 686) zaradi dogovora o prevozu do Trojan. Start pohoda bo ob 8. uri. 
*************************************************************************** 
Tudi letos bo litijska sekcija nadaljevala s hojo po znameniti gorniški poti Planica – Pokljuka. 
Med vsemi planinskimi potmi je ta res nekaj posebnega. Na njej ni nobenih varoval, markacij, le 
nekaj rdečih pik s črko PP. Pot pogosto poteka po gamsjih stečinah in naravnih prehodih, še 
pogosteje pa po pravem brezpotju. Pot se le redko dvigne nad pas ruševja, kljub temu pa ni 
nezahtevna. Konec koncev sta jo ustanovitelja Dušan Vodeb in Uroš Župančič namenila upokojenim 
alpinistom. Z alpinistom Francijem Intiharjem smo v preteklosti še prehodili nekaj etap te poti, v 
nedeljo 12.6.2011 pa je na vrsti III. etapa, ki poteka po zahtevnih policah severnih pobočij 
Robičja Vovavja in Mavrinca. Dober poznavalec PP Tine Mihelič je ocenil, da etapa spada med težje 
in je nikakor ne kaže podcenjevati. Hoje bo za 7 do 8 ur. Izlet bo vodil Franci Intihar (041 699 329), 
ki tudi sprejema prijave. 



Planinska sekcija DU vabi v soboto, 18.6.2011 na Kobariški Stol (1.673 m). Nanj se bomo 
povzpeli iz Breginja, najzahodnejše slovenske vasi, ki je bila leta 1976 povsem porušena v potresu. 
Hoje bo za 6 ur. Izlet bo vodil Marjan Jug. 
*************************************************************************** 
V soboto 18.6.2011 Savska sekcija vabi na Ciprnik (1.745 m), znamenito razgledišče nad 
Kranjsko goro. Prijave zbira Marjan Omerzel (tel. št. 031 582 355). 
*************************************************************************** 
V nedeljo, 19.6.2011 bo na vrsti IV. etapa Planica – Pokljuka, ki poteka od Krnice čez 
pobočja nad Pišnico, pri čemer prečka tudi znameniti Kačji graben, vrhunec etape pa je prečenje 
Rigeljnov. Hojo bomo zaključili na Kurjem vrhu. Etapa je dolga kar 12 ur, pod pogojem, da ni 
nobenih orientacijskih spodrsljajev. Za to etapo je Mihelič izbral pridevnik „mučeniška“. Tudi ta izlet 
bo vodil Franci Intihar. 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 24.6.2011 na izlet po vrhniški planinski poti od Vrhnike 
čez  do Starega malna. Hoje bo za 3 ure. Izlet bo vodil Lojze Hauptman. 
*************************************************************************** 
PD Litija vabi na 31. mladinski planinski tabor, ki  bo od  10.7.2011 do  17.7.2011, 8. 
družinski planinski tabor ki bo od 17.7.2011 do 23.7.2011 in 2. študentski planinski 
tabor, ki bo od 23.7.2011 do 30.7.2011. Vsi trije tabori bodo na Jezerskem. Razpise taborov 
najdete na spletni strani društva http://www.pdrustvo-litija.si/.  
 

ZGODILO SE JE 
 

Tradicionalnega izleta na Primorsko se je 7.5.2011 udeležilo 56 članov planinske sekcije DU. Najprej 
so se povzpeli na razgledni Volnik, nato pa se je ob teranu in pršutu pri Srečku Šterlingu v Dutovljah 
nadaljevalo prijateljsko druženje.  
*************************************************************************** 
Člani UO PD Litija so na 31. seji 12.5.2011 obravnavali priprave na bližnji pohod na Geoss in se 
seznanil z novostmi na Jančah. Pogovarjali so se o projektu postavitve informativnih tabel na 
kontrolnih točkah  BKP, s katerim bi kandidirali tudi za sredstva na  javnem razpisu. Roman 
Ponebšek je poročal o seji MDO Zasavja  in skupščini PZS. Imamo 287 članov.   
*************************************************************************** 
Izleta planinske sekcije DU v Korško sotesko se je 14.5.2011 udeležilo 35 članov, 17 se jih je z 
Jezerskega vrha najprej povzpelo na Pristovški Storžič in nato sestopilo v Korte in sotesko, 18 
polžkov pa je v obe smeri prehodilo sotesko in pot do korške cerkve. Vse skupaj je slikovita soteska 
močno navdušila. Izlet so zaključili v prijetnem okolju Planšarskega jezera na Jezerskem.  
*************************************************************************** 
19.5.2011 se je na kmečkem turizmu Radej v Sremiču  zbralo 74 starejših planincev iz zasavskega 
MDO, med njimi je bila tudi štiričlanska delegacija našega društva.  
*************************************************************************** 
Izleta savske sekcije po delu Slovenske planinske poti od Petrinje čez Socerb do Tinjana se je 
21.5.2011 udeležilo 31 planincev. Doživeli so Kras, kakršnega ne poznamo, saj je bil ves odet v 
svežo zeleno barvo.  
*************************************************************************** 
22. pohoda na Geoss se je 28.5.2011 udeležilo nekaj manj planincev kot običajno. Zjutraj je padal 
dež, vendar najbolj vztrajnih to ni odvrnilo od udeležbe. Slabo vreme je vendarle vplivalo na obisk. 
Le 35 udeleženec je poravnalo startnino, 22 je bilo pohodnikov, 12 pa kolesarjev. Hkrati s pohodom 
je namreč potekal tudi 2. turno kolesarski vzpon na Geoss. Ob 12. uri se je na cilju pri gostišču 
Vrabec na Spodnji Slivni zbralo precej več udeležencev, kot pa jih je zjutraj plačalo startnino. Na 
krajši slovesnosti sta pohodnike pozdravila predsednik društva Roman Ponebšek in podžupan Litije 
Gregor Zavrl. V prisrčnem kulturnem programu so nastopili učenci iz podružnične šole Vače pod 
vodstvom učiteljice Aleksandre Štrus. Viktor Čebela je pohodnike seznanil, da so v času od zadnjega 
pohoda prejeli pet dnevnikov Iz Geossa na 100 slovenskih vrhov, planinci, ki so jih poslali, pa so bili 
iz Reke, Celja, Maribora in Zagorja. Organizacijsko je pohod zelo lepo uspel, za kar gre zasluga 
predvsem vodji pohoda Sašu Borišku – Joulu in njegovi ekipi iz alpinističnega odseka PD Litija.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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