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Planinska sekcija DU vabi v soboto, 2.2.2013 na izlet po delu Badjurove krožne poti iz Velikega 
Trebeljevega na Obolno (776 m) in Pristavo nad Stično (695 m). Tega izleta ni bilo v 
prvotnem programu, ampak so se zanj odločili naknadno. Zbor udeležencev bo ob 7.30 uri pred 
železniško postajo v Litiji. Hoje bo za 4 ure. Izlet bo vodil Stane Jerebič.  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v nedeljo, 9.2.2013 na tradicionalni pohod na Zasavsko sveto 
goro. Tokrat ne bo organiziranega prevoza, ampak si vsak udeleženec sam izbere po kateri poti se 
povzpel na vrh. Nekateri bodo prišli iz Vač, drugi s Save, tretji z uradnega starta pohoda v Zagorju.  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 16.2.2013 na tradicionalni Valentinov pohod na Bohor. 
Pohod je bil prvotno načrtovan teden dni prej, vendar se je organizator zaradi pustne sobote odločil, 
da pohod prestavi. Izlet po Šavrinskih gričih od Koštabone do Pomjana bo zato prestavljen na 
13.4.2013. Udeleženci Valentinovega pohoda bodo imeli na voljo dve varianti. Ena skupina se bo v 
treh do 4 urah po uradni trasi pohoda iz Kozjega povzpela do koče na Bohorju (898 m), druga 
skupina pa se bo zapeljala do koče in se nato povzpela na Veliki Javornik  (1023 m) ter se nato vrnila 
nazaj h koči (2 uri hoje). Izlet bo vodil Stane Jerebič.  
*************************************************************************** 
Sekcija Sava vabi v soboto 16.2.2013 na 
priljubljeno izletniško točko Kranjčanov 
Sv. Jošt nad Kranjem (845 m). 
Nanj se bodo povzpeli iz Stražišča pri 
Kranju. Po krajšem počitku bodo pot 
nadaljevali proti vasi Čepulje in 
Lavtarskem vrhu, se povzpeli do cerkvice 
Sv. Gabrijela (823 m) in se nato spustili do 
vasi Križna gora, kjer bodo izlet zaključili 
v znanem gostišču Pri Boštjanu.  
******************************** 
Sekcija Litija nadaljuje z zahtevnimi 
zimskimi turami v visokogorje. V nedeljo, 
17.2.2013 vabi na Tursko goro (2.251 
m). Glede na vreme se bodo na vrh 
povzpeli bodisi z Okrešlja po Turskem 
žlebu ali pa iz doline Kamniške Bistrice 
čez Žmavcarje. V vsakem primeru bo hoje 
za 8 do 10 ur. Gre za zahtevno snežno 
turo, zato morajo udeleženci imeti čelado, 
cepin in dereze in ustrezna zimska 
oblačila. Izlet bo vodil Franc Intihar, ki 
tudi sprejema prijave (041 699 329). 
******************************** 
PD Litija vabi v petek, 22.2.2013 ob 18. 
uri v Knjižnjico Litija na Planinski 
večer z diapozitivi. S pomočjo 
fotografskih posnetkov Boruta Vukoviča 
bomo obudili spomine na lanske izlete. 
*************************************************************************** 
PD Litija vabi v soboto, 23.2.2013 na 18. spominski planinski pohod Franca Štrusa. Tudi 
tokrat bo start ob 8. uri pri gasilskem domu v Senožetih. Iz Litije se bodo pohodniki pripeljali z 
vlakom, ki odpelje ob 7.30 uri. Pohod bo potekal po tradicionalni trasi, ki bo le na začetku nekoliko 
spremenjena, saj lastnik zemljišča na koncu vasi ne dovoli več prehoda na gozdni kolovoz. Hoje bo 
za 4 do 5 ur. Iz Ihana bo do starta oziroma Litije vozil poseben avtobus. 
 
 



ZGODILO SE JE 
 

Novoletnega pohoda na Kum se je 5.1.2013 v idealnih vremenskih razmerah udeležilo veliko litijskih 
planincev, med njimi je bilo tudi 40 članov planinske sekcije DU. 
*************************************************************************** 
12.1.2011 je planinska sekcija DU izven programa izvedla izlet iz Maljaka na Mamolj, kjer jim je 
okusne domače koline pripravila Marjana Vodišek. Po zasluženem počitku je sledil sestop vse do 
Litije. Med potjo so se ustavili še pri Francu in Cveti Cirar na Gradišču in si ogledali video posnetek 
lanskega vzpona na tritisočak Ankogel. Izleta se je udeležilo 22 članov sekcije.  
*************************************************************************** 
Izleta Savske sekcije na Mrzlico in Kal se je 12.1.2013 udeležilo 28 članov sekcije, pri čemer je bila 
razlika med najmlajšim udeležencem in najstarejšo udeleženko kar 77 let. Prvotno so načrtovali 
nekoliko krajši izlet, vendar so ga zaradi lepega vremena in dobrega počutja podaljšali čez razgledni 
Klobuk vse do Hrastnika. Ob vrnitvi so zadovoljni udeleženci z aplavzom potrditi uspešno vodenje 
novega vodje Sama Jagra, ki je skupaj s pomočniki prvi izlet izvedel kar po svojim domačih krajih. 
*************************************************************************** 
 
Izleta planinske sekcije DU po poti slapov ob Dragonji se je 19.1.2013 udeležilo 41 planink in 
planincev. Najprej jih je pot pripeljala do 19 m visokega Trebiškega slapa, nato so si ogledali dva 
obrambna stolpa imenovana Starci, zgrajena še v času turških vpadov. Sledil je ogled 8 m visokega 
slapu Veli Vir in še slapu Sopot, ki je s 30 m najvišji slap v Istri. Izlet so zaključili v domači gostilni 
Palčič v Sočergi.  
*************************************************************************** 
V četrtek 24.1.2013 je potekala 8. seja upravnega odbora PD Litija. Sprejeli so vsebinsko in finančno 
poročili pohoda na Tisje. Marjan Jug je poročal o pripravah na pohod Franca Štrusa. Pregledali so 
finančno poslovanje društva v letu 2012. Začeli so s pripravami na občni zbor in določili rok za 
oddajo prispevkov za društveno glasilo Prusik. Potrdili so kandidate za vodniška izobraževanja. 
Kandidat za novega vodnika je Iztok Jurca. Informirani so bili o poteku skupščine PZS. Obravnavali 
so  odločitev sodišča, da moramo v zadevi s tožbo SPL plačati uporabnino za pisarno v športni 
dvorani za  obdobje od julija 2008 do decembra 2009 v višini 1.105€  ter še 320 EUR zamudnih 
obresti. Dogovorili so se, da se bomo na odločitev sodišča pritožili.  Obveščeni so bili, da najemnik 
doma na Jančah tudi po pisnem pozivu ni poravnal obveznosti za leto 2012, prav tako pa so 
obravnavali dve pritožbi obiskovalcev doma na Jančah.     
*************************************************************************** 
V preteklem letu se je 40 planink in planincev najmanj 25 krat povzpelo na Janče in s tem osvojilo 
naziv prijatelja Janč – janškega prijatelja. 27.1.2012 se je na 11 srečanju prijateljev Janč zbralo okrog 
60 sodelujočih v akciji in njihovih prijateljev. S 179 vzponi je bila v preteklem letu najvztrajnejša 
Natalija Markovič iz Jevnice. Med kolesarji je bil z 33 vzponi tudi tokrat prvi Matej Krnc iz Tržiča, 
ki je na Janče kar nekajkrat prikolesaril celo pot od doma. Tudi tokrat je oskrbnik Tone Selko za vse 
pripravil okusno enolončnico.  
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