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Člani planinske sekcije DU bodo v soboto 7.7.2012 prehodili pot od  Koče pri Savici (653m) 
čez Komarčo do Črnega jezera (1.319m) in nato do Komne (1.520m), na kar bo sledil 
sestop po obnovljeni mulatjeri k Bohinjskemu jezeru. Hoje bo za 4 ure. Izlet bo vodil Marjan Jug.  
*************************************************************************** 
V času od 8.7.2012 do 15.7.2012 bo v Kalu Koritnici na Bovškem potekal 32. mladinski 
planinski tabor. V času od 15.7.2012 do 21.7.2012 bo na isti lokaciji 9. družinski tabor, v 
času od 21.7.2012 do 28.7.2012 pa 3. študentski tabor. Na vsakem od teh taborov se bo našlo še 
kakšno prosto mesto, zato pohitite s prijavami.  
*************************************************************************** 
V soboto, 14.7.2012 planinska sekcija DU vabi na Ratitovec (1.666m toliko meri Gladki vrh, ki 
se dviga nad Krekovo kočo). Hoje bo za 5 ur. Izlet bo vodila Kristina Potočnik.  
*************************************************************************** 
Savska sekcija vabi v soboto, 14.7.2012 na Begunjščico (2.060m). S sedežnico se bodo  
zapeljali do Zelenice, se povzpeli na vrh, sestopili na Prevalo (1.311m) in se na Ljubelj vrnili čez 
atraktivne Bornove tunele. Hoje bo za 6 ur. Prijave sprejema Marjan Omerzel (031 582 355). 
*************************************************************************** 
Planinsko društvo Litija vabi v soboto, 21.7.2012 na Poldanovec (1.299m). Že ime nam pove, 
da je vrh prebivalcem Trebuše služil za sončno uro. Čeprav je gora s severa videti prepadna in 
nevarna pa je vzpon nanjo z južne strani povsem nezahteven. Na vrh in z vrha vodi krožna pot po 
kateri bomo obhodili globoko vrtačo Mojske drage. Vrh je kljub skromni višini imeniten razglednik, 
saj se nahajamo na samem robu Trnovske planote. Hoje bo za 4 ure, izlet bosta vodila Marijan Jug 
(031 643 639) in Stane Jerebič (051 354 261), ki tudi sprejemata prijave. 

 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 28.7.2012 na Soriško planino. Hitra skupina  se bo povzpela na 
Šavnik (1.574m) ter preko Možica (1.602m), Slatnika (1.609m), Lajnarja (1.549m) 
in Dravha (1.547m) sestopila na Soriško planino. Polžki se bodo povzpeli na Možic, Slatnik in 
Lajnar. Prvi bodo hodili 4 ure, drugi pa 2,5 ure. Izlet bo vodil Jože Dernovšek.  
 

ZGODILO SE JE 
 

Izleta planinske sekcije DU na Bukovico se je 2.6.2012 udeležilo kar 49 članov sekcije, ki se niso 
ustrašili slabe vremenske napovedi. Za uvrstitev tega izleta v program je obstajal prav dober razlog, 
in sicer sprejem Lojzeta Hauptmana v Klub 70. S hojo so pričeli na Savi in se najprej povzeli do 
Zgornjega Grčana, kjer so jim postregli z napitki in pecivom, okrepčilo jih je potem čakalo še pri 



Češku in na Andrejčkovi domačiji na Zgornjem Mamolju, od koder je doma Anica Majcen. Res 
obilno  pogostitev z domačimi dobrotami sta v Bukovici pripravila Lojze in žena Anica. Lojzeta je 
Mila Grošelj slovesno sprejela v Klub 70. Zapeli so tudi pevci pod vodstvom Jožeta Kukovice. 
*************************************************************************** 
Izleta po Velikolaški kulturni poti se je 10.6.2012 udeležilo 20 članov planinske sekcije. Po 
končanem pohodu so obiskali še kontrolni točki Poti kurirjev in vezistov v Kočevju in na Pugledu, 
Lojze Hauptman pa je v tem času prehodil še pot iz Rašice čez Ravni dol in Polževo do Višnje gore.  
*************************************************************************** 
12.6.2012 je bila v dvorani na Stavbah dobro obiskana svečana akademija ob 20 obletnici planinske 
sekcije DU. Akademijo je povezovala Almira Jelnikar, ki je pripravila tudi celotni scenarij. V 
kulturnem programu so nastopili še Mešani pevski zbor Društva upokojencev, harmonikar Tilen 
Sonc, Mila Grošelj in pevska skupina planinske sekcije pod vodstvom Jožeta Kukovice. Vse je 
navdušila tudi Marica Kristan s telovadno točko. O pomenu sekcije in sodelovanja sta govorila 
predsednik DU Litija Dušan Jovanovič in predsednik PD Litija Roman Ponebšek, zbrane je nagovoril 
tudi predsednik pripravljalnega odbora akademije Janez Kres. Članom sekcije se je z izbranimi 
besedami zahvalil tudi župan Franci Rokavec, ki je ustanoviteljema sekcije Viktorju Čebeli in Ivanu 
Blažiču podaril Valvazorjev srebrnik, ki bo ob drugi priložnosti vročen tudi odsotnemu Stanetu 
Uplju. Slavnostni govornik je bil častni predsednik sekcije Viktor Čebela, ki je sekcijo vodil prvih 10 
let. Zbrane sta nagovorila tudi Ludvik Kofol, ki je sekcijo vodil dve leti in Stane Jerebič, ki je na 
njenem čelu zadnjih 8 let. Veliko smeha je sprožil skeč, v katerem so prikazali izlet ob narasli 
Dragonji. Po svečanosti so se udeleženci še pozno v noč zadržali na družabnem srečanju.  
*************************************************************************** 
3. seja UO PD Litija je bila 14.6.2012. Pregledali so poročila o praznovanju 20 - letnice  planinske 
sekcije DU, pohoda na GEOSS in transverzale ponosa na Jančah. Janez Medved, Aljaž Zupan in Jan 
Lajovic so poročali o pripravah na poletne tabore. Roman Ponebšek je poroča o sestanku MDO. 
Sprejeli so člane skupine, ki bo določila odseke poti za dvonamensko uporabo. Imamo 315 članov.  
*************************************************************************** 
Srečanja slovenskih planincev v Kranjski Goro se je 16.6.2012 udeležilo 29 članov planinske sekcije 
DU. Pod vodstvom Frančka Koširja so se najprej ogledali Spodnji in Zgornji Martuljkov slap, nato 
pa tudi slovesnost ob 100 letnici organiziranega slovenskega gorskega reševanja. Velikega sprevoda 
praporov planinskih društev se je udeležila tudi naša praporščakinja Marica Eltrin.  
*************************************************************************** 
Na Kriško planino  se je 17.6.2012 povzpelo 18 udeležencev  iz 5 družin. Posebno presenečenje je ob 
sestopu v dolino pripravil vodnik Matej Krnc, ki je za vse udeležence pripravil piknik, saj je v juniju 
praznoval 40 let. Mateju čestita tudi uredniški odbor Obvestil.    
*************************************************************************** 
Izleta ob 20 letnici sekcije DU na Grmado se je 23.6.2012 udeležilo 54 planink in planincev, 34 se jih 
je povzpelo še na Sv. Ano, preostali pa so na vrh prišli iz Velikih Poljan. Oskrbnika koče na Grmadi 
sta vse udeležence pogostila z odojkom, čevapčiči in več vrstami solate, pijačo pa si je vsak izbral 
sam. Almira Jelnikar je s pesnitvijo predstavila sekcijo, o njej pa so spregovorili še častni predsednik 
sekcije Viktor Čebela, njen sedanji vodja Stane Jerebič ter Borut Vukovič, Ivan Blažič, Mila Grošelj 
in Jože Dernovšek. Posebno priznanje sta prejela tudi Mirko Lovše in Darja Celestina, ki sta se v 
minulih 20 letih udeležila največ izletov. Posebno doživetje je bilo tudi srečanje z nekdanjim 
litijskim župnikom Antonom Masnikom. Razkazal jim je cerkev Sv. Jožefa v Velikih Poljanah, ki jo 
obnavlja z veliko ljubeznijo in v njej kljub svojim 80 letom še vedno mašuje.  
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