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PD Litija vabi v nedeljo, 22. 3. 2009 ob 10.30. uri na občni zbor. Tako kot običajno bo 
zborovanje litijskih planincev tudi tokrat na Jančah. Če bo vreme le dopuščalo, bomo občni zbor 
opravili kar pred domom.  
*************************************************** ************************ 
PD Litija vabi v nedeljo 1.3.2009 na Uršljo goro (1.699m), imeniten razglednik nad Slovenj 
Gradcem. Od Poštarskega doma pod Plešivcem (805m) se bomo v dveh urah in pol povzpeli na vrh 
in se nato v poldrugi uri spustili do koče na Naravskih ledinah (1.072m). Izlet vodita Borut Vukovič 
(031 805 686) in Roman Ponebšek (041 351 469), ki tudi sprejemata prijave.   
*************************************************** ************************ 
Sekcija Litija vabi v soboto, 7. 3. 2009 na Veliki Vrh (2.088 m) v Košuti. Zbor udeležencev 
bo ob 6. uri pred športno dvorano v Litiji, z avtomobili se bodo zapeljali do kmetije Matizovec, od 
koder je do doma na Kofcah (1.488 m) uro hoje. V kolikor bodo vremenske razmere ugodne, se bodo 
povzpeli še na uro in pol huje oddaljeni vrh. Udeleženci morajo imeti obvezno zimsko opremo 
(cepin, dereze). Izlet bosta vodila Franci Intihar (041 699 329) in Vito Bukovšek (041 764 791). 
 

 
 

*************************************************** ************************ 
Planinska sekcija DU Litija vabi v soboto, 7. 3. 2009 na 16. pohod po Jurčičevi poti. Posebni 
avtobus bo iz Litije odpeljal ob 7. uri. Hoje je za kakšne 3 ure, zato se bodo po zaključenem pohodu 
odpeljali še do Pristave nad Stično in nato prehodili del Badjurove krožne poti do Leskovice, kjer 
bodo v skladu s tradicijo izlet zaključili pri Nograšku. Izlet bo vodil Stane Jerebič. Prijave sprejemajo 
v pisarni društva upokojencev v času uradnih ur, vsak ponedeljek, sredo in petek med 8. in 10. uro, 
kar velja tudi za ostale izlete sekcije. 
*************************************************** ************************ 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 14. 3. 2009 na Šmohor (781 m). Odpotovali bodo z vlakom, 
ki iz Litije odpelje ob 6.20. uri in skušali vnovčiti popust, ki ga sedaj železnice spet nudijo za 
skupinske izlete planinskih društev. Iz Laškega je hoje za dve uri, zato bodo vsaj nekateri udeleženci 
pot nadaljevali še na Kal (986 m) in Mrzlico (1.122 m).  
Planinska zveza Slovenije se je s Slovenskimi železnicami dogovorila, da bodo organizirane skupine 
planincev ob sobotah, nedeljah in praznikih imele poseben popust v višini 50% redne cene, kar pa ne 
velja za vlake ICS. Za uveljavitev popusta je potreben seznam potnikov, potrjen z žigom planinskega 
društva. Skupine, ki štejejo več kot 20 oseb morajo potovanje v naprej najaviti.  
*************************************************** ************************ 
Savska sekcija vabi v soboto, 14. 3. 2009 na Potoško goro (1.283 m) in na Jakoba (961 m) 
nad Preddvorom. Hoje bo za 4 ure. Prijave zbira Marjan Omerzel (031 582 355). 



Planinska sekcija DU vabi v soboto, 21. 3. 2009 na Boč (979 m). Tudi na ta izlet bodo odpotovali 
z vlakom, ki iz Litije odpelje ob 6.20. uri. V Poljčanah jih bo počakal planinski prijatelj Jože Težak. 
Če bo vse po sreči in bo pomlad pohitela tako kot lani, si bodo lahko ogledali tudi cvetenje 
velikonočnice (Pulsatella grandis). 
Travniki pod cerkvijo Sv. Miklavža na 
Boču so eno zadnjih rastišč te naše 
najbolj ogrožene cvetlice. Manjše 
rastišče je še vzhodno od Ponikve pri 
Šentjurju, je pa res, da je v bližnji 
preteklosti velikonočnica uspevala na 
šestih nahajališčih po vsej Sloveniji. 
Tudi po določilih Mednarodne zveze 
za varstvo narave in naravnih virov, ki 
določa kategorije ogroženosti od 0 do 
5, se velikonočnica uvršča v 1. razred, 
torej med najbolj ogrožene, saj se v 
razredu 0 nahajajo že izumrle rastline. 
Ime pove, da cveti okoli velike noči, 
res pa je, da se zaradi podnebnih 
sprememb, čas cvetenja pomika v 
zimske mesece. Rastlino spoznamo po 
pokončnih vijoličastih cvetovih na 
kosmatih steblih, ki se dvignejo tudi 
do 40 cm visoko. Dlakavo pa ni le 
steblo, ampak tudi listi. Dlake rastlino 
varujejo pred mrazom, saj so 
napolnjene z zrakom in preprečujejo, da bi ledeni kristali prodrli do nežnega stebli in cveta. 
 
 

ZGODILO SE JE 
 

Otvoritve razstave planinskih miniatur,  s katerimi sta Marija in Pavle Smolej v minulih desetih letih 
krasila Obvestila PD Litija, se je 3.2.2009 udeležilo veliko članov našega društva. Pogovor z obema 
avtorjema in urednikom Obvestil Borutom Vukovičem je vodila Aleksandra Mavretič in litijske 
knjižnice.  Srečanje so popestrili pevci Planinske sekcije DU pod vodstvom Jožeta Kukovice. Prav 
lepo je bilo po daljšem času spet videti zbrane vse pevce te skupine, zato se je orosilo marsikatero 
oko, ko so ubrano zapeli Pod rožnato planino, Počiva jezero v tihoti in  Oj mladosti moja. Ob tej 
priložnosti je v nakladi 200 izvodov izšla nadvse lična Zbirka ilustracij Obvestil PD Litija v obdobju 
1997 -  2008.  nekaj izvodov je še na voljo v pisarni PD Litija.   
*************************************************** ************************ 
Tradicionalnega pohoda na Zasavsko sveto goro se je 8. 2. 2009 udeležilo 43 članov Planinske 
sekcije DU. Razveseljivo je, da je bilo med njimi kar devet takšnih, ki so bili tokrat prvič na kakšnem 
izletu sekcije. 
*************************************************** ************************ 
8. seja UO PD Litija je bila 12.2.2009. Sprejeli smo organizacijsko poročilo srečanja udeležencev 
akcije Prijatelji Janč -  janški prijatelji. Marjan Jug je podal še zadnje informacije pred pohodom 
Franca Štrusa, potrdili pa so tudi lanske cene avtobusnega prevoza iz Ihana. Borut Vukovič je podal 
informacijo o odprtju razstave planinskih miniatur.  Izšel pa je tudi katalog teh miniatur katerega tisk 
je v višini 199€ sofinanciralo tudi društvo. Pogovarjali so se o pripravah na občni zbor. Pregledali so 
finančno poslovanje društva v letu 2008 in obravnavali osnutek finančnega načrta za leto 2009. Oba 
bodo potrdili na naslednji seji, do takrat pa sprejemajo tudi pripombe in dopolnitve. Potrdili so 
vodniška poročila za leto 2008.  Članarino za leto 2009 je poravnalo že preko 158 članov.     
*************************************************** ************************ 
Valentinovega pohoda iz Kozjega na Bohor se je 14. 2. 2009 udeležilo 48 planink in planincev iz 
Planinske sekcije DU. Že v Senovem jih je pričakala nadvse dejavna članica PD Bohor Marija Krušič 
in jih potem spremljala vso pot. Na startu je vsak od udeležencev prejel velik medenjak v obliki srca 
in ker je bilo Valentinovo, ga je večina nosila obešenega okrog vratu. Na Bohorju so doživeli pravo 
zimsko idilo, saj jih je pričakala debela snežna odeja. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

IZDALO: PD Litija, Mire Pregljeve 1, Litija  NAKLADA: 200 UREDNIŠKI ODBOR: B. Vukovič, A. Pregel,  
R. Ponebšek,                                                   AKVARELA: Pavel Smolej (Veliki vrh v Košuti, velikonočnica) 


