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Planinska sekcija DU vabi v torek, 12.6.2012 ob 19. uri v dvorano na Stavbah, kjer bo slovesnost 
ob 20. letnici delovanja sekcije. Ob tej priložnosti bo izšla tudi posebna številka Prusika.  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 30.6.2012 na Veliko Zelenico (2.114m), najvišji vrh 
Dleskovške planote. Že ime pove, da nas bo na vrhu pričakal ogromen travnik, ki pa se konča s tisoč 
metrskim prepadom v Robanov kot. Hoje bo za 5 ur. Izlet bo vodil Marjan Jug. 

 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 16.6.2012 na dan Slovenskih planincev v Kranjsko 
Goro. Letošnje srečanje so organizatorji upravičeno poimenovali dan slovenskih planinskih 
doživetij. Na voljo bodo štirje različni izleti,  naš vodnik, domačin Franc Košir pa nas bo popeljal na 
Martuljške slapove, v primeru slabega vremena pa na sprehod okoli Belopeških jezer ali pa po 
Napoleonovi soteski pri Trbižu. Zgodaj popoldan bomo prisostvovali prikazu gorskega reševanja. 
Dan slovenskih planincev je letos posvečen 100 letnici GRS v Sloveniji. Čas hoje tri do štiri ure. 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija Sava vabi v soboto, 16.6.2012 na Veliko Planino. S hojo bodo pričeli na 
parkirišči pri Rakovem robu, najvišjo točko izleta pa bodo dosegli na Gradišču (1.666m) nad 
Zelenim robom. Hoje bo za tri do pet ur. Prijave sprejema Marjan Omerzel (031 582 355). 
*************************************************************************** 
PD Litija vabi v nedeljo, 17.6.2012 na družinski izlet na Kriško planino (1.471m). 
Izhodišče vzpona bo pri zavetišču na Gozdu od koder je z otroci dobri 2. uri hoje. Izlet vodi Matej 
Krnc, prijavite pa se pri Alešu Preglu (041 229 758), najkasneje do 12.6.2012.    
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 23.6.2012 na Grmado (887m) nad Ortnekom in Stene Sv. 
Ane (963m) na Mali gori. Z izletom bomo proslavili 20 letnico delovanja sekcije. Polžki se bodo 
na Grmado povzpeli iz Ortneka, hodili bodo 1 uro ali pa tudi nič, Gamsi pa bodo hodili 5 ur.  Krajšo 
turo bo vodil Stane Jerebič, daljšo pa Borut Vukovič.  
*************************************************************************** 
MDO zasavskih planinskih društev vabi v petek, 29.6.2012 in soboto 30.6.2012 na tradicionalni 
meddruštveni izlet na Prehodavce (2.071m). Prvega dne bo pot pohodnike vodila od 
Bohinja čez Vogar, Planino pri Jezeru, Dedno polje in Dolino sedmerih Triglavskih jezer. Drugega 
dne se bomo vračali čez Komno in Bogatin do Koče pri Savici. Prvega dne bo hoje za 6 ur in pol, 
drugega dne pa za 7 ur. Prijave zbira Borut Vukovič (031 805 686).  



 

ZGODILO SE JE 
 

Izleta planinske sekcije DU na Veliki Risnjak se je 5.5.2012 udeležilo 46 članov sekcije. Za vse 
udeležence je bil izlet posebno doživetje, saj doslej v hrvaške hribe, z izjemo Učke, niso zahajali.  
*************************************************************************** 
2. seja UO PD Litija je bila 10.5.2012. Dogovorili so se o aktivnostih pri pripravi pohoda in 
turnokolesarskega vzpona na GEOSS ter  sprejeli višino startnine in avtobusnega prevoza. Janez 
Medved, Aljaž Zupan in Jan Lajovic so poročali o pripravah na poletne tabore.  Gašper Repina je 
poročal o sodelovanju  mladinskega odseka in OŠ Gradec. 5.5.2012 so izvedli izlet na Janče, 
naslednjič pa se bodo podali na Kal. Pod razno so se dogovorili za udeležbo na srečanju starejših 
planincev in na srečanju zasavskih planincev. Do seje je bilo v društvo včlanjenih 298 članov. Jože 
Sinigoj je  na koncu seje Ani Mohar podelil plaketo za petindvajsetkrat prehojeno BKP.  
*************************************************************************** 
Izleta na Topico in Ojstro se je 12.5.2012 udeležilo 26 udeležencev iz planinske sekcije DU. Štirje 
polžki so se povzeli samo na Topico, preostali pa so osvojili oba vrhova. Ob vrnitvi smo si ogledali 
tudi Peršmanovo domačijo, kjer bodo v juniju odprli prenovljen muzej.  

 
*************************************************************************** 
Izleta Savske sekcije na Učko se je 19.5.2012 udeležilo 28 članov sekcije. Imeli so prekrasno vreme 
z nepozabnimi razgledi.  
*************************************************************************** 
18. in 19.5.2012 je na Reški planini potekalo usposabljanje vodnikov PZS. Vodja usposabljanja je bil 
Roman Ponebšek, ki je to nalogo odlično opravil. Usposabljanja se je udeležilo šest naših vodnikov.  
*************************************************************************** 
Izleta planinske sekcije DU na Goropeke, se je 19.5.2012 udeležilo 27 članov planinske sekcije.  
*************************************************************************** 
Srečanja Zasavske planinske mladine na Kalu se je 19.5.2012 udeležilo čez 300 mladih planincev in 
njihovih spremljevalcev. Med njimi je bilo tudi 38 osnovnošolcev iz našega društva, spremljalo pa 
jih je 6 vodnikov, na čelu z načelnikom mladinskega odseka Gašperjem Repino.  
*************************************************************************** 
Srečanja starejših planincev v Radečah se je 25.5.2012 udeležilo okrog 50 planinskih veteranov iz 
skoraj vseh društev Zasavskega MDO, med njimi je bila tudi petčlanska delegacija PD Litija.  
*************************************************************************** 
Akcije Zlatorogova transverzala ponosa se je 26.5.2012 na Jančah udeležilo 431 pohodnikov, ki so se 
vpisali v Zlatorogovo častno knjigo. Za tisti konec tedna je bilo napovedano slabo vreme, zato smo z 
obiskom lahko zadovoljni. Sodelovanje v tej akciji je prispevalo k popularizaciji našega planinskega 
doma, Pivovarna Zlatorog pa je za obnovo planinskih poti našemu društvu donirala 1.000 €. Zelo 
dobro se je izkazala tudi ekipa oskrbnika Toneta Selka, saj obiskovalci niso bili ne lačni, ne žejni.  
*************************************************************************** 
23. pohoda na Geoss se je 27.5.2012 udeležilo okrog 130 pohodnikov, startnino pa jih je poravnalo 
94. Podeljenih je bilo tudi devet priznanj za prehojeno obhodnico iz Geossa na sto slovenskih vrhov.  
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