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Planinska sekcija DU bo v soboto, 4.2.2012 mimo programa organizirala še dodaten izlet. Tokrat se 
bodo iz Maljaka podali na Mamolj in nato izlet zaključili na Gradišču. Hoje bo za 4 ure. Poseben 
avtobus bo izpred železniške postaje odpeljal ob 7.30 uri. Izlet bo vodil Marjan Jug. 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija Sava vabi v soboto, 11.2.2012 na pohod po delu rokovnjaške poti iz Trojan 
čez Špilk do Zlatega polja in Trnovč, kjer bo čakal avtobus. Ogledali si bodo ruševine gradu Brdo ter 
se ustavili v gostišču Čebelica. Hoje bo za 4 – 5 ur. Prijave sprejema Marjan Omerzel (031 582 355). 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v nedeljo, 12.2.2012 na tradicionalni pohod po poteh 2. 
štajerskega bataljona, ki ga organizira PD Zagorje. S avtobusom se bodo zapeljali do Jablane in 
se nato v 3 urah povzpeli do doma na Zasavski sveti Gori. Od tu bo vsakdo sestopil po lastni izbiri, 
nekateri na Savo, drugi v Litijo, ali pa čez Vače in Geoss v Kresnice. Izlet bo vodil Stane Jerebič. 
*************************************************************************** 
PD Litija vabi v petek, 17.2.2012 ob 18. uri v veliko sejno sobo Občine Litija. Na tradicionalni 
prireditvi Planinski večer z diapozitivi bomo s pomočjo posnetkov obudili spomine na 
nekatere izlete in druge društvene akcije v preteklem letu. Posnetke bo prikazoval Borut Vukovič.  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija Litija vabi v soboto, 18.2.2012 na Viševnik (2.050 m), naš verjetno najlažje 
dostopen dvatisočak. Udeleženci bodo s hojo pričeli pri vojašnici na Rudnem polju in se ob smučišču 
povzpeli na vrh, sestopili pa bodo čez Srenjski preval proti Studorskem prevalu in nato mimo planine 
Konjščice do izhodišča. Udeleženci morajo imeti popolno zimsko opremo, tudi cepin in dereze, oboje 
si bo možno tudi sposoditi. Izlet vodi Miha Mohar, ki tudi sprejema prijave na GSM 040 437 683 ali 
na elektronski naslov mimohar@gmail.com. Hoje bo za 5 ur.  
*************************************************************************** 

 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 18.2.2012 na izlet od Socerba (389 m) do Črnega Kala. Na 
izletu si bomo vsaj na zunaj ogledali grad Socerb, ki ga je leta 1678 obiskal tudi naš Valvazor in 
bližnje Svete jame, kjer stoji verjetno edina podzemeljska cerkev na Slovenskem. Pot nas bo čez 
planjave porasle z borovci in hrasti vodila do obnovljenih ruševin črnokalskega gradu, od koder je 
prekrasen razgled na črnokalski viadukt ter na Rižansko dolino in Šavrinske griče. Sledi še sestop do 
Črnega Kala, kjer stoji cerkev Sv. Valentina z nagnjenim zvonikom. Ustavili se bomo še bližnjem 
gostišču in skušali dobiti kakšen kozarec vina črnokalec, ki ga je v svoji Slavi hvalil že Janez Vajkard 



Valvazor. Hoje bo za 4 ure, ki pa ne bo prenaporna, saj se bomo večino časa rahlo spuščali, dvigi pa 
bodo neznatni. Izlet bo vodil Borut Vukovič. 
*************************************************************************** 
PD Litija vabi v soboto, 25.2.2012 na 17. spominski planinski pohod Franca Štrusa. Start 
pohoda bo v Senožetih ob 8. uri oziroma po prihodu pohodnikov, ki se bodo iz Litije odpeljali z 
vlakom ob 7.30 uri. Pohod je posvečen spominu na priljubljenega vodnika planinske sekcije DU 
Franca Štrusa, ki je svoj zadnji izlet vodil ravno po trasi, po kateri sedaj poteka pohod, to je od 
Senožet, čez Oklo do Ihana. Hoje bo za 4 – 5 ur. Iz Ihana bo vozil poseben avtobus.  
 
 

ZGODILO SE JE 
 

Pohoda na Kum se je 2.1.2012 udeležilo veliko litijskih planincev. Stane Jerebič je naštel kar 37 
članov planinske sekcije DU. Za varnost pohodnikov je med ostalimi gorskimi reševalci skrbeli tudi 
člani našega društva Franci in Milka Intihar ter Peter Zupančič.  
*************************************************************************** 
Izleta planinske sekcije DU od Ostreža čez Veliko Presko in Javorski Pil do Jelše se je 14.1.2012 
udeležilo 42 članov planinske sekcije DU. Večina je prehodila pot od Velike Preske do Jelše, najbolj 
vztrajni pa so se povzpeli tudi na Ostrež in Tisje. Na tem izletu so proslavili 70 letnico Jožeta 
Majcna, v gostišču Ligra na Jelši pa so nazdravili tudi Veri Voglar in Ivi Ključevšek.  
*************************************************************************** 
Izleta savske sekcije na Trstelj se je 14.1.2012 udeležilo 30 članov sekcije. Na vrh so se povzpeli po 
dokaj zaraščeni poteh čez Vrtovko (502 m) Stolovec (563 m) in Stol (629 m) ter uživali v lepem 
razgledu, ki je segal od Dolomitov do Trnovskega gozda z Čavnom in Nanosom, nepozaben pa je bil 
predvsem pogled na morje. 
*************************************************************************** 
Na 37. seji UO PD Litija 19.1.2012 so sprejeli vsebinsko in finančno poročilo 31. pohoda na Tisje. 
Podano je bilo poročilo o praznovanju 20-letnice sekcije Save, dogovorili so se o izdaji posebne 
številke Prusika. Obravnavali so novosti članarine za leto 2012. Uspešni smo bili  na javnem razpisu 
za uporabo prostorov v Ukmarjevi vili, tako da bomo po uskladitvi podrobnosti izvedli selitev 
društva. Priprave na praznovanje 20 letnice sekcije DU so v teku. Izdali bomo posebno številko 
Prusika. Pričeli so s pripravami na občni zbor, ki je letos volilni. Sprejeli so sestavo kandidacijske 
komisije, ki bo pripravila kandidacijsko listo za organe društva za leta 2012 – 2016. Za 
nadomestnega člana komisije za priznanja so imenovali Jožeta Repino.  Do seje je članarino 
poravnalo 110 članov.   
*************************************************************************** 
29.1.2012 je na Jančah potekalo 10. srečanje udeležencev akcije Prijatelji Janč – janški prijatelji. 
Odziv je bil v preteklem letu zelo dober, saj je akcijo  uspešno zaključilo 48 planink in planincev. 
Tudi v preteklem letu je najvztrajnejši pohodnik bil Jani Jerant s 106 vzponi, najvztrajnejši kolesar pa 
Matej Krnc s 55. Vsem, ki so v akciji sodelovali iskrene čestitke! 
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