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PD Litija vabi v soboto, 10.4.2010 na Malo 
Mojstrovko (2.332 m), ki je v kopnih 
razmerah eden najlažje dostopnih dvatisočakov pri 
nas. Tudi pozimi je vrh priljubljen cilj turnih 
smučarjev in planincev, seveda pa je potrebno 
paziti, da je snežna odeja stabilna. Udeleženci 
morajo imeti popolno zimsko opremo (cepin in 
dereze). Hoje bo za 6 ur in pol. Izlet bo vodil 
Roman Ponebšek (041 351 469). 
************************************* 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 10.4.2010 na 
7. pohod po obronkih Jablaniške doline. 
Zbor članov sekcije bo ob 8. uri pred gasilskim 
domom v Jablanici. Hoje bo za 4 do 5 ur. Izlet bo 
vodila Ivanka Kofol. Prijave sprejemajo v pisarni 
društva upokojencev v času uradnih ur ob 
ponedeljkih, sredah in petkih med 8. in 10. uro, 
kar velja tudi za ostale izlete sekcije. 
************************************* 
Sekcija Sava vabi v nedeljo, 11.4.2010 na 
Tržaški kras. S hojo bodo pričeli v vasici 
Mihele pri Krvavem potoku, se čez bivši mejni 
prehod povzpeli do vasi Draga in nadaljevali po 
trasi bivše železniške proge Hrpelje – Trst, ki je 
sedaj spremenjena v sprehajalno pot. Pri enem od številnih tunelov bodo sestopili do vasi Botač (v 
resnici gre le za nekaj hiš) na dnu čudovite doline Glinščice. Mimo obeležja znamenitemu alpinistu 
Comiciju, ki je plezal v skalah Glinščice, se bodo povzpeli do Socerba, kjer jih bo čakal avtobus. 
Hoje bo za 4 do 5 ur. Prijave sprejema Marjan Omerzelj (031 582 355). 
*************************************************************************** 
V soboto 17.4.2010 vabimo vse planinke in planince, da se pridružijo vseslovenski akciji Očistimo 
Slovenijo v enem dnevu. Tega dne bomo očistili planinska pota, za katere skrbi naše društvo. 
Vse, ki želite tudi samo prispevati k lepši podobi naših hribov, prosimo, da se čim prej javite Borutu 
Vukoviču 031 805 686 zaradi dogovora o tem, na katerem odseku boste sodelovali. 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto 24.4.2010 na tri tisočake v Slavniškem pogorju: Ostrič (1.054 
m), Razsušico (1.083m) in Medvižico (1.081 m), še prej pa bomo osvojili Malo 
Plešivico (953 m), kamor smo bili namenjeni že januarju, vendar smo zaradi snega raje odšli v 
dolino Glinščice. Nanje se odpravljamo ravno v pravem času, saj lahko pričakujemo pomladno 
cvetenje in ozelenele travnike. Pomlad letos malo zamuja. Če pa bo v prihodnjih dneh malo pohitela, 
bomo na Ostriču lahko videli že prve sugalice, ki jih mi poznamo kot narcise. Hoje bo za 4 do 5 ur, 
izlet bo vodil Borut Vukovič (031 805 686). 
 

ZGODILO SE JE 
 

Pohoda po Jurčičevi poti se je 6.3.2010 udeležilo 42 članov planinske sekcije DU. Ob 8. marcu je 
vodja sekcije vsaki od udeleženk izleta podaril rožo, planinke pa so kasneje na Pristavi na račun 
dneva mučenikov vsakemu moškemu podarile pol klobase. Pohod je potekal v idealnih razmerah, 
bilo je ravno prav pomrznjenega snega, tako da ni bilo običajnega blata. Izlet so zaključili na Pristavi 
nad Stično, kjer so še drugič proslavili rojstni dan Viktorja Čebele.  
*************************************************************************** 
19. seja UO PD Litija je bila 11.3.2010. Obravnavali so problematiko doma na Jančah. Sprejeli so 
poročilo 14. pohoda Franca Štrusa. Pregledali so finančno poslovanje društva v letu 2009 in sprejeli 
finančni načrt za leto 2010. Pogovarjali so se o sodelovanju v akciji Očistimo Slovenijo v enem 



dnevu. Začeli so s pripravami na pohod na Geoss, na koncu pa so se odločili še za znak, ki obeležuje 
105 letnico društva. Znak si lahko ogledate v glavi teh Obvestil.  Imamo 218 članov.  
*************************************************************************** 
Izleta na Šmohor se je 13.3.2010 udeležilo 21 članov sekcije DU. Zaradi visokega snega niso izvedli 
prvotno načrtovanega podaljšanja ture na Mrzlico in Kal, ampak so se vsi vrnili nazaj v Laško.  
*************************************************************************** 
Izleta na Veliki vrh se je 20.3.2012 udeležilo 11 planink in planincev. Tudi tokrat jim nov sneg ni 
dovolil na vrh, so pa namesto tega osvojili Kofce goro (1.938 m) 
*************************************************************************** 
Na podružnični OŠ Vače v tem šolskem letu deluje planinski krožek. 20.3.2010 se je 28 otrok in 8 
odraslih pod vodstvom Romana Ponebška udeležilo izleta z Vač na Zasavsko sveto goro. Sicer pa so 
se lani v oktobru povzpeli na Janče, novembra pa so se pogovarjali o planinskih poteh in kočah. 

 
*************************************************************************** 
21.3.2010 je bil planinski dom na Jančah skoraj premajhen za vse, ki so želeli prisostvovati občnemu 
zboru. Srečanje so s planinsko himno Oj, Triglav moj dom pričeli pevci planinske sekcije DU Litije 
pod vodstvom Jožeta Kukovice. Občni zbor je vodila podpredsednica društva Ana Mohar Čača. O 
uspešnem delu v preteklem letu je poročal predsednik društva Roman Ponebšek. Poseben pečat je 
občnemu zboru dala prisotnost predsednika PZS Francija Ekarja, ki je še posebej pohvalil naše delo. 
Vsa poročila za občni zbor so bila objavljena v 39. številki Prusika, nekaj izvodov je še na voljo v 
društveni pisarni. Na zboru so bila podeljena priznanja vodniške komisije PZS. Na zboru vodnikov v 
Ljubljani so bila že podeljena najvišja priznanja, iz našega društva sta naziv častnega vodnika PZS za 
trideset let vodenja prejela Ana Mohar in Marko Drnovšek, na Jančah pa sta priznanje za 18 let 
vodenja prejela Roman Ponebšek in Borut Vukovič, priznanje za pet let vodenja pa Aleš Pregel in 
Janez Medved. Plaketi za dvajsetkrat prehojeno zasavsko planinsko pot sta prejeli  Jožica Kokošar in 
Ana Mohar. Podeljene so bile značke za prehojene obhodnice. Lojze Hauptman je prejel priznanje za 
150-krat prehojeno Badjurovo krožno pot. Občni zbor je tudi potrdil programe za letošnje leto.  
*************************************************************************** 
Izleta planinske sekcije DU na Vremščico 27.3.2010 udeležilo 46 planincev, med njimi je bilo kar 
nekaj takšnih, ki so bili tokrat prvič na kakšnem izletu sekcije. V petih urah so prehodili pot od 
Senožeč do Škocjanskih jam. V bližnjem kmečkem turizmu so nato proslavili rojstne dneve Brede 
Hribar, Kristine Potočnik, Mari Kristan, Almire Jelnikar, Asije Mušič, Olge Babuder in Ivana Kosa. 
*************************************************************************** 
Izleta savske sekcije na Kokoš se je 27.3.2010 udeležilo 38 članov sekcije. Na vrh so se povzpeli z 
Lokev, sestopili pa so na mejni prehod pri Lipici. Bil je lep pomladni dan, zato so se pri koči 
prepustili martinčkanju na soncu. Pred vrnitvijo domov so si v Lokvah ogledali še prvi svetovni vojni 
posvečen muzej. Seveda pa so obiskali tudi svetovno znano kobilarno v Lipici. 
*************************************************************************** 
Letošnjega prvega družinskega izleta se je 27.3.2010 udeležilo rekordno število udeležencev. 25 otrok 
in 21 staršev se je iz Prvin povzpelo na Čemšeniško planino. Dobrega vzdušja ni pokvarila niti snežna 
ploha, ki je udeležence ujela ob povratku.     
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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