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Planinska sekcija DU vabi v soboto, 5.5.2012 na Veliki Risnjak (1.528m), najvišji vrh v 
narodnem parku, ki zajema najlepši del Gorskega Kotorja v sosednji Hrvaški. S hojo bodo pričeli  v 
Gornjem Jelenju in se v eni uri povzpeli do planinskega doma dr. Josipa Šlosarja, od koder je do vrha 
še 20 minut. Polžki se bodo z vrha vrnili nazaj na avtobus, ostali pa bodo v treh urah sestopili v Crni 
Lug. Po krajši varianti bo hoje za 2 uri, po daljši pa za 5 ur. Izlet bo vodil Marjan Jug.  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v 
soboto, 12.5.2012 na Topico 
(1.649m) in Ojstro 
(1.577m), razgledna vrhova 
med Obirjem in Peco. Imeni 
obeh vrhov v celoti opravičujeta 
latinski pregovor „Nomen es 
omen“. Topica je kopasta gmota, 
Ojstra pa ošiljen stožec. Obe gori 
sta skoraj v celoti poraščeni z 
gozdom, vrhova pa sta gola in 
zato ponujata lepe poglede na 
Košuto, Kamniške Alpe 
najbljižja soseda Peco in Obir, 
pod nogami pa se nam razprostira 
Koroška ravnina s Celovcem in 
jezeri. Ogledali si bomo tudi 
Peršmanovo domačijo, ki je 
spremenjena v muzej 
odporniškega gibanja na 
Koroškem. Tik pred koncem 
vojne so Nemci tu pobili 11 
člansko Sadovnikovo družino. 
Hoje bo za 4-5 ur. Izlet bo vodil 
Borut Vukovič.  
************************************************************************** 
Sekcija Sava vabi v soboto, 19.5.2012 na Učko (1.396m), najvišji vrh Istre. Na vrh se bodo 
povzpeli s prelaza Poklon, nato pa se bodo razdelili v dve skupini. Prva se bo vrnila nazaj na prelaz, 
druga pa bo čez Malo Istro sestopila v Mošeničko Drago. Po krajši varianti bo hoje za dve uri, po 
dalji varianti pa za 5 ur. Prijave zbira Marjan Omerzel (031 582 355).  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 19.5.2012 na izlet po Rovtarskem hribovju od Svetih treh 
kraljev (884m) čez Goropeke (698m) do Žirov. Hoje bo za 3 ure. Izlet vodi Lojze Hauptman. 
*************************************************************************** 
V soboto, 26.5.2012 bo na Jančah med 8. in 16. uro potekala akcija Zlatorogova 
transverzala ponosa. Tako kot v preteklem letu akcija tudi letos zajema 12 planinskih postojank 
po vsej Sloveniji. Nekaj postojank je istih, precej pa je novih. Med novimi je tudi naš planinski dom 
na Jančah. V teh planinskih postojankah bo na dan dogodka (na Jančah samo 26.5.2012) odprta 
častna Zlatorogova knjiga. Pivovarna Laško bo za vsakega planinca, ki se bo 26.5.2012 vpisal v to 
knjigo Planinskemu društvu Litija donirala en €, s tem da bo društvo ne glede na število vpisov 
prejelo 1.000 €. Tega dne bodo na Jančah potekala številne zabavne prireditve. Akcija je dobra 
priložnost za afirmacijo našega doma in društva, zato je prav, da se tega dne v čim večjem številu 
podano na Janče in se vpišemo v častno knjigo.  
*************************************************************************** 
PD Litija vabi v nedeljo, 27.5.2012 na 23. pohod na Geoss. Posebej opozarjamo, da je letos 
pohod izjemoma v nedeljo, saj bo dan poprej na Jančah potekala Zlatorogova transverzala ponosa. 
Start pohoda bo med 7. in 10. uro na dvorišču upravne zgradbe Predilnice Litija. Ob 9. uri bo start 



turno kolesarskega vzpona na Geoss. Trasa pohoda bo takšna kot na vseh dosedanjih in bo 
vodila čez Strešni vrh, Vače, Klenik, Slemšek, Mačkovec do Geossa, kjer bo ob 13. uri zaključek 
pohoda s podelitvijo priznanj. Ob tej priložnosti bodo podeljene tudi značke za dnevnike Iz Geosa na 
100 slovenskih vrhov. Hoje bo za 3-4 ure. Iz Spodnje Slivne do Litije bo vozil poseben avtobus.  
*************************************************************************** 
Odbor za varstvo narave pri Zasavskem MDO vabi v nedeljo, 13.5.2012 v Vrbino med Krškim 
in Brežicami, kjer se nahaja z orhidejami najbolj bogat travnik v Sloveniji. Med orhidejami in 
drugim cvetjem, številnimi vrstami metuljev in ptic bo vodil Dušan Klenovšek, varuh gorske narave 
in redni avtor prispevkov v Planinskem vestniku. Po sprehodu po zadnjih nižinskih suhih travnikih v 
Srednji Evropi se bodo udeleženci zapeljali še do gramoznice Vrbina in občudovali najbolj tropsko 
pisane med našimi pticami – čebelarje. Prijave zbira Borut Vukovič (031 805 686). 
 
 

ZGODILO SE JE 
 

Pohoda okoli Slivne se je 9.4.2012 udeležilo 26 članov planinske sekcije DU Litija.  
*************************************************************************** 
Slabo vreme ni prestrašilo 19 članov planinske sekcije DU, ki so se 14.4.2012 udeležili izleta na kar 
pet kontrolnih točk obhodnice Križem kražem po Posavskem hribovju. Povzpeli na megleno Golavo, 
obiskali Dragov dom na Homu in planinski dom na Reški planini ter se ustavili na Čebinah in 
Partizanskem vrhu.  
*************************************************************************** 
Izleta Savske sekcije na Mestni vrh, Fridrihštajn in Kočo pri Jelenovem studencu se je 14.4.2012 
udeležilo 23 planink in planincev.  
*************************************************************************** 
Naravovarstvenega izleta Zasavskega MDO po poti kumskega brezokca, ki poteka v bližini Dobovca, 
se je 15.4.2012 udeležilo 17 ljubiteljev narave iz štirih planinskih društev, iz našega žal le eden. 
Vlasta Medvešek Crnkovič je udeležencem odstrla marsikatero zanimivost prebujajoče se pomladi na 
Kumljanskem.  
*************************************************************************** 
V četrtek 19.4.2012 je potekala 1. seja novoizvoljenega 
upravnega odbora PD Litija, prvič v novih prostorih v 
Ukmarjevi vili. Potrdili smo zapisnik prejšnje seje, 
analizirali potek občnega zbora in sprejeli poročilo o akciji 
»Očistimo Slovenijo 2012«. Dogovorili smo se o 
aktivnostih pri pripravi pohoda in turnolkolesarskega 
vzpona na GEOSS, ki bo letos izjemoma v nedeljo 27.5. V 
soboto 26.5. pa bo na Jančah zanimiva športno rekreativna  
prireditev z naravovarstveno noto  »Zlatorogova 
transverzala ponosa«. UO PD Litija je soglasno sprejel   
kriterije za dvonamensko rabo planinskih poti (primernost 
za kolesarjenje), ki si jih lahko člani ogledajo na spletni 
strani www.pdrustvo-litija.si. Člani so se seznanili z 
vsebino seje MDO Zasavja in sklepi skupščine PZS, ki je 
skoraj soglasno sprejela nov sodoben statut PZS. Pripravo 
in usklajevanje vsebine statuta je uspešno vodil 
podpredsednik PD Litija Borut Vukovič. Do seje je bilo v 
društvo včlanjenih 289 članov. Novi načelnik AO je Jernej 
Groboljšek, ki je tako v UO zamenjal dosedanjega 
načelnika Petra Zupančiča, ki mu je predsednik izrekel 
zahvalo za opravljeno delo.  
******************************************** 
Izleta po Pliskini poti se je 21.4.2012 udeležilo 54 članov 
planinske sekcije DU. Pri Šterlingu v Dutovljah  so ob 
domačem pršutu in teranu nazdravili kar 9 slavljencem. V klub 70 sta bila sprejeta Mari Kristan in 
Ivan Kos, tistega dne pa so slavili tudi Fatima Asja Mušič, Almira Jelnikar, Andrej Namestnik, Ana 
Logaj, Jože Kukovica, Breda Hribar in Franci Cirar.  
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