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Sekcija Sava vabi v petek, 16. 7. 2010 in soboto, 17. 7. 2010 na eno najlepših prečenj v Karavankah 
od Ljubelj čez  Zelenico (1.536 m) in Stol (2.236 m) do Pristave na Javorniškem Rovtu. Tako 
prvega kot drugega dne bo hoje za 5 ur. Prijave sprejema Marjan Omerzel (031 582 355). 
*************************************************** ************************ 
Planinska sekcija DU vabi v nedeljo, 18. 7. 2010 na Peco (2125 m), vendar tokrat nekoliko 
drugače. Na vrh se bodo povzpeli z avstrijske strani. Z gondolsko žičnico se bodo od Petzenköniga 
zapeljali do gostišča Siebenhütten (1.662 m) in se čez Knipsovo sedlo (Kniepssattel, 2.012 m) 
povzpeli na najvišji vrh Pece Kordežovo glavo. Osvojili bodo še Končnikov vrh (Knieps 2.110 m) in 
Bistriško špico (Feistritzer Spitze 2.113 m). Hoje bo za 5 do 6 ur. Izlet bo vodil Borut Vukovič. 
Prijave sprejemajo v pisarni društva upokojencev v času uradnih ur. 
*************************************************** ************************ 
MDO Zasavja in Odsek za varstvo narave PD Laško vabita v soboto, 24. 7. 2010 na 
naravovarstveni izlet v Pokljuško sotesko. Posebni avtobus bo v Litijo prispel okrog 7. ure. 
S hojo bodo pričeli v Krnici nad Gorjami ter v dveh urah in pol prehodili sotesko, ki je naravni 
spomenik. Avtobus jih bo pričakal na Zatrniku, nakar si bodo ogledali še biatlonski center na 
Rudnem polju in se peš sprehodili do planinske koče na Uskovnici. Predviden je še ogled 
Pokljuškega barja Šijec. Prijave zbira Tone Štrbanc iz PD Laško na številko 031 218 640. 
*************************************************** ************************ 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 31.7.2010 na Bogatin (1.977m), na katerega se bodo 
povzpeli od Koče pri Savici. Izlet bo vodila Milka Rovšek. Hoje bo za 6 ur.  
*************************************************** ************************ 
PD Litija vabi v soboto 7.8.2010 na Jalovec (2.645m). Na vrh se bodo povzpeli iz Tamarja čez 
Kotovo sedlo. Hoje bo za 7 do 8 ur. Izlet bosta vodila Miha (040 437 683) in Maja Mohar (031 868 
339), ki tudi sprejemata prijave.  
*************************************************** ************************ 
Planinska sekcija DU vabi v soboto 7.8.2010 na turo Planina Vogar (1.054m),  Pršivec 
(1.761m) in Planina pri Jezeru (1.453m). Izlet bo vodil Ivanka Kofol. Hoje bo za 5 ur.  
*************************************************** ************************ 

 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 14. 8. 2010 na Pal Picollo/Kleiner Pal (1.866 m). Ta po 
višini sicer dokaj skromna gora v osrčju Karnijskih Alp obiskovalce nagradi z izjemnimi razgledi in 
jih pretrese z nemimi pričami I. svetovne vojne.  S hojo bodo pričeli na italijanski strani prelaza, ki 
ima tako kot večina okoliških vrhov italijansko in nemško ime -  Passo di Monte Croce oziroma 



Plockenpass. Po  razglednici mulatjeri se bomo povzpeli na vrh, ki je pravi muzej na prostem. 
Planota je vsa prevrtana z dobro ohranjenimi kavernami in strelskimi jarki, na najvišji točki pa stoji 
kovinski bunker. Do avstrijskih položajev je bila med vojno speljana celo tovorna žičnica, ki so jo 
sedaj obnovili. Tukaj se človek prav v živo zave neizmernega trpljenja navadnih vojakov, ki so v 
jarkih preživeli tudi zime. Hoje bo za 4 ure, izlet bo vodil Borut Vukovič.  
*************************************************** ************************
Sekcija Sava vabi v soboto, 14.8.2010 na Tegoško goro (2.044m), mogočen vrh v grebenu 
Košute. Prijave sprejema Marjan Omerzelj (031 582 355). 
 

ZGODILO SE JE 
 

Izleta Planinske sekcije DU na Lubnik se je 5.6.2010 udeležilo 29 članov sekcije. Na vrh so se 
povzpeli iz Zminca, sestopili pa na drugo stran, na Tomaža. 
*************************************************** ************************ 
Pohoda po velikolaški kulturni poti se je 6.6.2010 udeležilo 15 članov planinske sekcije DU. V 
skladu s tradicijo pa s prihodom na cilj v Rašici še ni bilo konec izleta, saj so v nadaljevanju obiskali 
kontrolne točke Poti kurirjev in vezistov v Kočevju, na Bazi 20 in na Pugledu. 
*************************************************** ************************ 

Dneva Zasavskih planincev na Kumu se je 12.6.2010 udeležilo 36 članov planinske sekcije DU, 
nekaj litijskih planincev pa je na srečanje prišlo tudi v lastni režiji. Tokratno srečanje bilo posvečeno 
tudi 60-letnici PD Kum Trbovlje in 50-letnici  Zasavske planinske poti. Še pred vzponom na Kum so 
udeleženci v Trbovljah najprej pričakali Radovana Skubica, ki v teh dneh izvaja velik podvig, saj od 
1. 7. 2010 vsak dan prekolesari 290 km od Snovika pri Kamnika do Bistrice ob Sotli in nazaj. Akcija 
poteka pod geslom 90 dni kolesarjenja za zeleni rekord zemlje, v njej pa bo Radovan prevozil 25.000 
km. PD Kum je pripravilo lepo slovesnost, na kateri so udeležence nagovorili predsednica domačega 
društva Marjeta Bricelj, predsednik MDO Borut Vukovič in novi predsednik PZS Bojan Rotovnik. 
Na slovesnosti so bile tudi prvič podeljene zlate plakete za 30-krat prehojeno Zasavsko planinsko 
pot. Ta  podvig je doslej uspel 21 planincem, iz našega  društva pa so plakete prejeli Viktor Čebela, 
Lojze Hauptman, Vinko Jamnik, Stane Jerebič, Lojze Perčič in Rado Zupančič. 
*************************************************** ************************ 
Družinskega izleta na Nanos, 13.6.2010 se je udeležilo 12 otrok in 11 odraslih. Do Vojkove koče na 
vrhu so se povzpeli od lovske koče Vojkovo, počitek pa so imeli še pri cerkvici Sv. Hieronima.   
*************************************************** ************************ 
22. seja UO PD Litija je bila 17.6.2010. UO se je seznanil s potekom izbire novega najemnika. 
Intenzivni  dogovori potekajo še z dvema kandidatoma: Dušanom Predo in Tonetom Selkom (slednji 
je s 1.7.2010 pričel z delom).  Sprejeli so vsebinsko in finančno poročilo pohoda na Geoss. 
Pogovarjali so se o ustanovitvi turnokolesrskega odseka. Obravnavali so potek priprav na poletna 
tabora. Ob občinskem prazniku je društvo prejelo priznanje župana občine Litija za uspešno delo in 
visok jubilej. Imamo 300 članov. 
*************************************************** ************************ 
Izleta Planinske sekcije DU na Olševo se je 26.6.2010 udeležilo 40 planink in planincev. Kot je sedaj 
pri sekciji že običaj, je bilo na voljo več variant. Nekateri so prehodili celoten masiv, drugim je 
zadoščal vzpon do Potočke Zijalke,  tretji pa so se odpravili do Bukovnika in koče na Grohotu. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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