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Planinska sekcija DU vabi v soboto, 7.5.2011 na tradicionalni izlet z vodnikom Lojzetom 
Hauptmanom na Primorsko. Tako kot običajno, bo tudi tokrat le malo hoje, toliko več pa 
druženja. Podali se bodo na Volnik (Monte Lenaro), 545 m visok vrh, ki se dviga nad 
Dutovljami. Na vrh se bodo podali iz Dola pri Vogljah in sestopili v Pliskavico ali pa v Zagradec 
(Sagrado di Sgonico) na italijanski strani meje. Hoje bo največ za tri ure. Sledi še postanek pri vsem 
dobro znanem Šterlingu v Dutovljah s tradicionalno pokušino domačega terana in pršuta. 
*************************************************************************** 
AO Litija vabi v četrtek, 12.5.2011 ob 19. uri v sejno sobo občine Litija na  predavanje  o 
turnosmučarskem prečenju Centralnih Alp (Haute Route). To veličastno pot bodo 
predstavili Sašo Borišek - Joul, Tomaž Groboljšek – Finta, Boštjan Kokalj in Miha Praunseis.   
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 14.5.2011 na izlet v Korško sotesko (Trögerner 
Klamm) v bližini Železne Kaple (Eisenkappel). Soteska je bila vse do leta 1925 povsem 
nedostopna, saj je do nad sotesko ležeče vasice Korte vodil le ozek kolovoz z Jezerskega. Po prvi 
svetovni vojni pa je Jezersko prišlo pod takratno državo SHS, Korte pa so ostale v Avstriji, odrezane 
od svojega naravnega zaledja. Skozi sotesko Korškega potoka so zgradili novo cesto. In ravno po tej 
cesti, ki je sedaj namenjena predvsem sprehajalcem (seveda je to še vedno edini dostop do vasice), se 
bomo podali na našem 
izletu. Sprehod skozi 
3,5 km dolgo sotesko 
je zelo slikovit. Ob 
koncu soteske stoji 
domača gostilna 
Franzl. Sledi še vzpon 
do idilične vasice 
Korte, ki jo z vseh 
strani obdajajo visoki 
vrhovi. Res veličastna 
kulisa. Ta del izleta je 
primeren za vse, ne le 
za polžke, temveč tudi 
za vse člane kluba 70. 
Na voljo pa bo seveda 
tudi daljša varianta. 
Polžki se bodo od 
korške cerkve vrnili 
nazaj na izhodišče, 
gamsi pa se bodo 
podali še na Pristovški Stožič (1759 m) ter sestopili na Jezerski Vrh. Hoje za polžke bo za tri ure, 
gamsi pa bodo hodili pet ur in pol. Izlet bo vodil Borut Vukovič. 
*************************************************************************** 
Savska sekcija vabi v soboto, 21.5.2011 na izlet po odseku Slovenske planinske poti od Petrinje 
(418m), čez Socerb (389m) do Ospa in na Tinjan (374m). hoje bo za 4 ure. Prijave sprejema 
Marjan Omrzelj (031 582 355).   
*************************************************************************** 
PD Litija vabi v soboto, 28.5.2011 na 22. planinski pohod na Geoss. Start pohod bo med 7. in 
10. uro na dvorišču Predilnice. Med 9. in 9.30. uro pa bo start 2. turno kolesarskega vzpona na Geoss. 
Pri gostišču Vrabec na Spodnji Slivni bo ob 12. uri krajša slovesnost. Podelili bodo priznanja za 
prehojeno obhodnico iz Geossa na 100 slovenskih vrhov in za večkratno udeležbo na pohodu.  
 

ZGODILO SE JE 
 

Pohoda po obronkih Jablaniške doline 2.4.2011 smo se množično udeležili tudi litijski planinci. 
Večina je hodila po svoje, člani Planinske sekcije DU pa so se na pot podali organizirano. Vodja 



sekcije Stane Jerebič je na pohodu naštel kar 52 članov sekcije. V Gradišču jih je na svojem vikendu 
pričakal Vinko Grošičar s soprogo in jih pogostil z narezkom in napitkom. Organizatorji pohoda so 
na cilju pri turistični kmetiji Zaman pripravili zanimiv in bogat kulturni program.  
*************************************************************************** 
Člani UO PD Litija so na 30. seji 7.4.2011 obravnavali priprave na bližnji pohod na Geoss, analizirali 
so  potek občnega zbora in se seznanil z novostmi na Jančah. Borut Vukovič je poročal o sejah MDO 
Zasavja  in UO PZS.  Delegat društva na skupščini PZS bo Roman Ponebšek. Izpolnili so anketo 
PZS.  Potrdili so sklep, da DU Litija  doniramo 200 EUR za praznovanje 60-letnice.  Pogovarjali so 
se o pobudi za počastitev 20 letnice delovanja sekcije Sava. Imamo 269 članov.   
*************************************************************************** 
Izleta na Kamni vrh in Grmado se je 9.4.2011 udeležilo 50 članov planinske sekcije DU. Nezahteven 
vzpon po široki makadamski poti izpred Strug do planinske koče na Kamnem vrhu je minil v 
prijetnem pomenkovanju. V planinskem domu nas je čakalo presenečenje, na ražnju se je nad 
žerjavico vrtel odojek. Vodja tega izleta Lojze Kotar je v februarju praznoval okrogli jubilej, zato se 
je odločil, da bo pogostil udeležence izleta. Odojek še ni bil pečen, zato smo se lahkih nog odpravili 
še do razgledne Grmade nad Ortnekom in se nato vrnili nazaj do koče, kjer nas je že čakal razkosani 
prašiček. Zraven je še kako sodilo domače vino, ki ga je v nahrbtniku prinesel Lojze Hauptman, ki je 
prav tako praznoval v februarju. Za pijačo pa sta prispevali tudi slavljenki Kristina Potočnik in 
Marica Kristan. Sestopili smo v Podpeč, kjer smo si ogledali znamenito podpeško podzemno jamo, o 
kateri je pisal že Valvasor. 
*************************************************************************** 
Izleta na Sv. Lovrenc se je 16.4.2011 udeležilo 36 članov Planinske sekcije DU. S hojo smo pričeli 
pri osnovni šoli v Zabreznici, kjer nas je že čakal Pavel Smolej, ki je domačin iz sosednjih Brezij, 
čeprav sedaj živi v Kresnicah. Pred domačo hišo se nam je pridružil še Franc Legat, ki je v začetku 
90-ih let vodil obnovo, pravzaprav kar novogradnjo 
cerkvice Sv. Lovrenca. Ta je  stala že v 14. stoletju, 
pomembno vlogo je imela v času turških vpadov, kasneje 
pa so jo opustili, ostale so le ruševine. Obnovljeno cerkev 
sta si ogledala tudi Smolejeva in ravno Pavel je dal 
pobudo, da bi notranjost cerkve poslikali z motivi rož, ki 
rastejo v njeni okolici, Marija pa je nato med loke 
prebeljenega prezbiterija naslikala skladne cvetlične 
aranžmaje. Seveda smo si cerkvico ogledali od zunaj in 
znotraj. Občudovali smo Marijine freske, pa križev pot 
Janeza Bernika ter mozaik Andreja Jemca, ki sedaj prav 
tako živi v Zabreznici. Očaral nas je tudi izredni razgled: 
pod nami so bile kot na dlani vasice, v katerih so se rodili 
znameniti Slovenci: France Prešeren v Vrbi, Matija Čop v 
Žirovnici, Janez Jalen na Rodinah, Franc Saleški Finžgar v 
Doslovčah in Anton Janša v Breznici. Neverjetno lep je bil 
tudi pogled na Blejsko jezero in na še vedno zasnežene 
Julijce. Pri cerkvici smo se razdelili v dve skupini, polžki 
so se vrnili v dolino in si v Breznici ogledali čebelnjak 
Antona Janše ter se nato iz Begunj povzpeli do Sv. Petra in 
Sankaške koče. Preostali pa smo se po strmi poti povzpeli 
na greben Peči in mu nato sledili vse do snidenja s polžki pri Sankaški koči. Grebenska pot čez Peči 
je bila prav gotovo poslastica tega izleta. Menjavali so se odseki mehkih gozdnih stezic in strmih 
razčlenjenih skal, na katerih je bilo potrebno tudi malo poplezati. Na strmih skalah je cvetel avrikelj, 
v žlebovih bližnjega Stola pa je še ležal sneg.  
*************************************************************************** 
Izleta po Vrhniški planinski poti se je 16.4.2011 udeležilo 23 članov savske sekcije.  
*************************************************************************** 
Dne 17.4.2014 je odsek za varstvo gorske narave v sodelovanju s KS Jevnico organiziral 
tradicionalno čistilno akcijo po markirani planinski poti iz Jevnice na Janče in nato iz Janč v Litijo. 
Akcije so se udeležilo Breda Hribar, Ani Mrčon, Jožica in Petek Kokošar, Darja Celestina, Mojca in 
Jani Jerant, Darka Vidic, Marica Eltrin,  Jelka Topalovič, Angelca Čisar in Borut Vukovič. Zanimivo, 
da največ smeti niso nabrali ob poti, temveč kar v Litiji, med spomenikom NOB in AMD. 
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