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Planinska sekcija DU vabi v soboto 9.3.2013 na izlet od Jagnjenice na Svibno (560m), kjer stojijo 
ruševina Ostrovrharjevega gradu, čez Brunk (557m) do Gašperjevega kostanja na Močilnem (520m). 
To je najdebelejši domači kostanj v Sloveniji. Visok je kar 18 metrov, obseg debla v prsni višini pa 
znaša 10,71 metra. Hoje bo za 3 ure, izlet bo vodil Lojze Hauptman.  

 
*************************************************************************** 
PD Litija vabi v nedeljo 17.3.2013 na Janče, kjer bo ob 11. uri občni zbor društva. Pregledali 
bomo opravljeno delo v preteklem letu in se dogovorili o načrtih za letošnje leto. Vsak udeleženec 
občnega zbora bo prejel tudi društveno glasilo Prusik, ki bo tokrat vsaj delno tiskano v barvah.  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija Sava vabi v soboto 16.3.2013 na izlet po dolini Dragonje. S hojo bodo pričeli 
ob izviru Dragonje pri vasici Poletiči, nato pa zdaj po levem zdaj po desnem bregu sledili njenemu 
toku mimo treh mlinov – Mazurinovega, Zakoličevega in Fermovega vse do vasi Škrilje. Hoje bo za 
4 do 5 ur, izlet bo vodil Tomo Merzelj, prijave pa sprejema Marjan Omerzel 031 582 355.  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto 23.3.2013 na izlet po krožni pot iz Zreč mimo turistične kmetije 
Ančka na Golek (769m) in nazaj v Zreče. Pot je dolga okrog 14 km. Hoje bo za 4 ure. Izlet bo 
vodil Jože Dernovšek.  
*************************************************************************** 
V soboto 23.3.2013 vabimo na  letošnji prvi družinski izlet. Tokratni cilj bo Kokoš (670m). Na 
vrh se bomo podali iz mejnega  prehoda  Lipica. Vodja izleta bo Roman Ponebšek (041 351 469).     
 
 

ZGODILO SE JE 
 

Na svečnico, 2.2.2013 se je 19 članov planinske sekcije DU iz Velike Trebeljevega povzpelo na 
Obolno in nato na Pristavo nad Stično. Ves dan je grozil dež, vendar so vso pot opravili v suhem, 
šele ko so se vozili domov pa se je neusmiljeno ulilo.  



Pohoda po poteh 2. štajerskega bataljona na Zasavsko Sveto Goro se je 10.2.2013 v visokem snegu 
udeležilo tudi 25 članov planinske sekcije DU.  
*************************************************************************** 
Izleta Planinske sekcije Sava od Stražišča čez Sveti Jošt nad Kranjem do Križne gore se je 16.2.2013 
udeležilo 29 članov sekcije. V gostišču Pri Boštjanu na Križni gori so se posladkali z bobi (krofi brez 
marmelade), vodja izleta Marija Bogataj pa jih je presenetila s praktičnimi nagradami.  
*************************************************************************** 
Valentinovega pohoda na Bohor se je 16.2.2013 udeležilo 27 članov Planinske sekcije DU, dva 
udeleženca izleta sta se od koče na Bohorju povzpela na Veliki Javornik, vsi ostali pa so prehodili pot 
iz Kozjega do Bohorja. Vsi pa so uživali v zimski idili, saj je Bohor pokrivala debela snežna odeja.  
*************************************************************************** 
V četrtek, 21.2.2013 je na Jančah potekala 9. seja upravnega odbora PD Litija. UO je obravnaval 
tekoče zadeve glede najema doma na Jančah. Najemnik doma Tone Selko je predstavil načrtovane 
aktivnosti na leto 2013, dogovorili pa so se tudi za poravnavo obveznosti za leto 2012. Sprejeli so 
finančno poročilo društva za leto 2012 in finančni načrt za leto 2013. Za dvonamensko uporabo so 
predlagali planinsko pot iz Velike Kostrevnice na Bogenšperk in pot iz Litija preko Širmanskega 
hriba na Janče. Predlagani vzorčni poti bo pregledala in ocenila komisija Planinske zveze Slovenije.   
*************************************************************************** 
Tradicionalnega planinskega večera z diapozitivi se je 22.2.2013 v Litijski knjižnici udeležilo okrog 
35 članov društva.  
*************************************************************************** 
17. spominski planinski pohod Franca Štrusa, ki je potekal 23.2.2013 si bomo zapomnili po debeli 
snežni odeji. Prvič se je zgodilo, da med pohodom nismo videli nobenih zvončkov, teh simbolov 
pohoda. Celo tisto leto, ko je bilo na dan pohoda več snega, kot tokrat, je bilo na Oklem, v zavetrju 
podrte bukve toliko kopnega, da smo lahko občudovali trdoživo cvetje. Lani nam je, prvič po 
šestnajstih letih, lastnik ene zadnjih hiš v Senožetih branil hojo po gozdnem kolovozu. Vodja pohoda 
Marjan Jug je zato poiskal novo pot. Ta poteka nekoliko bolj vzhodno od dosedanje poti in se na 
staro priključi na pobočju M. Ciclja. Po skoraj soglasni oceni udeležencev je nova pot še lepša od 
prejšnje, predvsem pa nam je njen lastnik zaželel obilo užitkov pri hoji po njej. Vso pot do Križevske 
vasi je gaz delal neutrudni Vili Drnovšek iz Zagorja. Vseh udeležencev pohoda je bilo več kot sto. 
Med pohodniki je bilo največ članov planinske sekcije DU, sicer pa so prišli tudi zvesti udeleženci 
pohoda z Ljubljane, Kočevja, Škofje Loke, veliko je bilo Zagorjanov, najbolj oddaljen pohodnik pa 
je bil Antun Mlinarevič s Ptuja. Gospodar Vegove domačije v Zagorici je pohodnikom postregel s 
čajem. Oskrbnika doma na Jančah pa sta nas s šilcem domačega in "škrincami" pričakala na Konfinu. 
Vseh dosedanjih pohodov se je udeležilo 9 pohodnikov, 11  pa jih je bilo prvič na pohodu. 
 

 
*************************************************************************** 
27.2.2013 se je 8 članov našega društva v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma udeležilo izredno 
lepe slovesnosti ob 120. letnici ustanovitve Slovenskega planinskega društva. 
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