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Planinska sekcija DU vabi v soboto 4. 4. 2009 na 6. pohod po obronkih Jablaniške doline. 
Pohod organizira društvo za razvoj podeželja Laz in Zgornje Jablanice. Člani Planinske sekcije DU 
se bodo pri gasilskem domu v Jablanici zbrali od 8. uri. Izlet bo vodil Lojze Hauptman. Hoje bo za 6 
ur. Prijave zbirajo v pisarni društva ob uradnih urah, to je ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. in 
10. uro, kar velja tudi za ostale izlete sekcije. 
*************************************************** ************************ 
PD Litija vabi v soboto 4.4.2009 na družinski izlet na Kal (846 m) in Mrzlico  (1.122 m). Izlet 
vodita Sašo Jovanovič (041 344 292) in Aleš Pregel (041 229 758), ki tudi zbirata prijave. 
*************************************************** ************************ 
PD Litija, Odsek za varstvo narave, vabi v nedeljo 5. 4. 2009 na čistilno akcijo . V sodelovanju z 
domačini iz Jevnice bomo očistili markirano planinsko pot iz Jevnice na Janče. Zbor udeležencev 
bo ob 8.40. uri (oziroma po prihodu vlaka iz Litije) na železniški postaji v Jevnici. Prijave sprejema 
vodja odseka Borut Vukovič (031 805 686). 
*************************************************** ************************ 
Planinska sekcija DU vabi v soboto 18. 4. 2009 na izlet po Istri . Pomladanski izleti sekcije na 
območje slovenske Istre in Krasa so sedaj že tradicija, za letos pa se je vodnik Marjan Jug odločil, da  
nas popelje še v Čičarijo , kraško pokrajino v severovzhodnem delu Istre, ki sega od Kozine do 
Reškega zaliva. Gre za pust svet z veliko grmičevja, ki nudi le skromne možnosti za preživetje, na 
obiskovalce pa naredi velik vtis ravno zaradi svoje samotnosti in prvobitnosti. Marjan je te dni na 
oddihu ob morju in se bo šele sedaj odločil, kod natančno bomo hodili, zanesljivo pa bo zanimivo. 
*************************************************** ************************ 
Sekcija Sava v soboto 18.4.2009 na Čaven (1.353m) in Mali Golak (1.495m). Prijave zbira 
Marjan Omerzelj (031 582 355). 
*************************************************** ************************ 
PD Litija vabi v soboto 18. 4. 2009 na Stojno, obsežno kraško z gozdom poraslo gmoto s številnimi 
vrhovi, ki se razteza zahodno od Kočevja. Litijski planinci smo v preteklosti že dvakrat obiskali 
njene vrhove v okolici koče pri Jelenovem studencu (Fridrihštajn, Livoldski vrh, Požgani vrh), tokrat 
pa sta na vrsti najvišja vrhova v tem pogorju: Slovenski vrh (1.040 m) in Ledenik (1.072 
m). Hodili bomo po obsežnih kočevskih gozdovih, po katerih hlačajo tudi medvedi, kljub temu pa 
skoraj ni možnosti, da bi kakšnega videla. Medved že na daleč začuti človeka in se mu ogne. Izlet 
bosta vodila Janez Medved (041 755 527) in Aljaž Zupan (040 167 575), ki tudi sprejemata prijave. 
Hoje bo za 5 ur. 
*************************************************** ************************ 
Planinska sekcija DU vabi v soboto 25. 4. 2009 na izlet po poti treh planinskih domov na obronkih 
Spodnje  Savinjske  doline. S  hojo bomo začeli  v Košnici  pod  Velikim Slomnikom  in  se  najprej 

 



povzpeli do prijaznega planinskega doma na Brnici (457 m), od koder je izreden pogled na 
Celjsko kotlino s Celjem in seveda tudi na Savinjske Alpe ter na Peco in Uršljo goro. Med vinogradi 
se bomo spustili v Kasaze in se povzpeli do planinskega doma na Bukovici (568 m), sledi še 
spust v Migojnice, kjer nas bo pričakal avtobus ter nas zapeljal do izhodišča za Dragov dom na 
Homu (605 m). Za tiste, ki si želijo še malo bolj zahtevne hoje, bo na voljo vzpon na strmi 
Kamnik (856 m). Vsi trije domovi so tudi kontrolne točke dnevnika Križem kražem po Posavskem 
hribovju. Hoje bo za 5 ur. Izlet bo vodil Borut Vukovič. 
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Zimske ture na Veliki vrh se je udeležilo 8 planincev. Povzpeli so se do višine okrog 1.800 m, nato 
pa so zaradi obilice novega snega sestopili, saj bi bilo nadaljevanje vzpona preveč nevarno. Kljub 
temu so preživeli čudovit dan v zasneženem visokogorju. 
*************************************************** ************************ 
Pohoda po Jurčičevi poti se je 7. 3. 2009 udeležilo 57 članov Planinske sekcije DU. Tokratni pohod 
je potekal skoraj v idealnih razmerah. Pot je bila suha, temperatura pa prav prijetna za hojo. Po koncu 
pohoda so se zapeljali do Pristave nad Stično, kjer so na kmečkem turizmu Pri Okornu proslavili 
rojstna dneva Viktorja Čebela in Rada Zupančiča. 
*************************************************** ************************ 
9. seja UO PD Litija je bila 12.3.2009. Sprejeli so vsebinsko in finančno  poročilo 13. pohoda Franca 
Štrusa. Obravnavali in sprejeli so finančno poročilo za leto 2009. Uskladili so  finančni načrt za leto 
2009.  Del sredstev, ki jih ima društvo na račun, bomo vezali v skladu z načrtovano porabo in 
investicijami na Jančah. Dogovorili so se o zadnjih podrobnostih glede organizacije občnega zbora.       
Članarino za leto 2009 je poravnalo 257 članov.     
*************************************************** ************************ 
Izleta savske sekcije na Potoško goro se je 14.3.2009 udeležilo 31 članov sekcije. Ena skupina se je na 
vrh povzpela iz doline Kokre, mimo koče na Čemšeniku in osvojila še Javorov vrh, druga pa je šla po 
nekoliko lažji poti iz Preddvora. Izlet so zaključili v prijazni koči na Jakobu.    
*************************************************** ************************ 
Dne 14. 3. 2009 se je 33 članov Planinske sekcije DU z vlakom odpeljalo do Laškega. Skupaj so se 
povzpeli na Šmohor, od tu dalje pa so bile kar tri različne variante zaključka izleta. Trinajst 
udeležencev se je vrnilo po isti poti, 13 jih je čez Mrzlico, Kal in Klobuk sestopilo v Hrastnik, 7 pa 
čez Kal in Mrzlico v Trbovlje. Tako je vsakdo prišel na svoj račun in imel toliko hoje, kot je želel. 
Marčevski pohod na Šmohor je letos potekal na isti dan, kot občni zbor našega društva, zato smo se s 
PD Laško dogovorili, da bodo udeležencem izleta priznali sodelovanje na pohodu. 
*************************************************** ************************ 
Občnega zbora PD Litija se je 22. 3. 2009 udeležilo čez 120 članov in gostov. Občni zbor so pričeli 
pevci stare Lipe s planinsko himno Oj Triglav, moj dom. Jedro stare Lipe tvorijo pevci planinske 
sekcije DU Litija z Jožetom Kukovico na čelu, zato smo bili njihovega ubranega petja še toliko bolj 
veseli. Občni zbor je zelo uspešno vodil študent Aljaž Zupan, od katerega društvo lahko še veliko 
pričakuje. O delu v preteklem letu je poročal predsednik Roman Ponebšek, sicer pa so vsi udeleženci 
prejeli 38. številko Prusika, v katerem so bila objavljena vsa poročila. Lojze Kotar in Sandi Jerant sta 
v počastitev občnega zbora že šestič v manj kot 24. urah prehodila celotno, več kot 100 km dolgo 
Badjurovo krožno pot. Občnega zbora se je udeležil tudi litijski župan Franci Rokavec. Pohvalil je 
delo društva in članom zaželel še veliko uspehov. Seveda niso manjkali niti pozdravi predstavnikov 
ostalih društev in Zasavskega MDO. Ob koncu so bila podeljena tudi priznanja za prehojene poti 
oziroma akcije našega društva. Občni zbor se je zaključil s prijateljskih druženjem. 
*************************************************** ************************ 
Zimskega vzpona na Uršljo goro se je dne 1. 3. 2009 udeležilo 17 planink in planincev. Pred 
vzponom smo se ustavili v Slovenj Gradcu, kjer je vodnik Roman z družino preživljal zimske 
počitnice. Prijazno so nas postregli z zajtrkom, tako da smo si nabrali dovolj moči za pol tretjo uro 
trajajoč vzpon od Poštarskega doma do vrha. Bil je lep sončen dan, sneg pa ravno pravi za udobno 
hojo. Po izdatnem počitku je sledil še sestop do Koče na Naravskih ledinah. Seveda smo se tudi nazaj 
grede ustavili pri družini Romanove soproge, kjer so nas bogato pogostili z domačimi dobrotami. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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