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PD Litija vabi v ponedeljek, 14.3.2011 ob 18. uri na tradicionalni planinski večer, na 
katerem nam bo Borut Vukovič s pomočjo fotografskih posnetkov obudil spomine na društvene 
izlete in druge prireditve v preteklem letu. Srečanje bo v veliki sejni sobi Občine Litija, Jerebova 14. 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 19.3.2011 na Kotečnik (772m), Gozdnik (1.090m) in 
Šmohor (787m). Zadnja dva sta že velikokrat bila cilj naših izletov, tokrat pa se prvič 
organizirano podajamo na Kotečnik, ki je kar nekoliko po krivici manj obiskan. Na južni strani 
Kotečnika je največje slovensko plezališče, v katerem je več kot 300 smeri vseh težavnostnih stopenj. 
Mi se bomo na vrh podali po grebenu, ki je nekoliko odmaknjen od prepadnih sten. Hoje bo za 5 ur, 
na voljo pa bo tudi občutno krajša varianta za „polžke“. Izlet vodi Borut Vukovič. 

 
*************************************************************************** 
Sekcija Sava vabi v soboto, 19.3.2011 na Goro Oljko (734m) in Šentjungert (565m), 
priljubljeni razgledni točki nad Savinjsko dolino. 
*************************************************************************** 
Vse člane društva vabimo v nedeljo, 20.3.2011 na Janče, kjer bo ob 11. uri občni zbor PD 
Litija. Pregledali bomo opravljeno delo v preteklem letu in se dogovorili o načrtih za letošnje leto. 
Vsak udeleženec občnega zbora bo prejel tudi društveno glasilo Prusik. Vabljeni! 
*************************************************************************** 
Vabimo vas, da se v torek, 22.3.2011 ob 19. uri v Knjižnici Litija udeležite potopisnega 
predavanja, na katerem nam bo Borut Vukovič predstavil vandranje po Skandinaviji.  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 26.3.2011 na Lačno (451m), enega od razglednih vrhov, ki 
stojijo prav nasproti prepadnih sten Kraškega roba. Vrh je bil nekoč gol in so njem veliko pasli, ker 
pa je bila paša borna, je bila živina pogosto lačna, zato tudi takšno ime. Danes na vrhu rastejo 
borovci, vendar razgledni stolp omogoča širne razglede. Po krajši varianti bo hoje za 3 ure in pol, po 
daljši pa za 7 ur. Izlet bo vodil Marjan Jug. 
*************************************************************************** 
Letošnji prvi družinski izlet bo v soboto, 26.3.2011.  Povzpeli se bomo na Vremščico (1.027m). 
Po končanem izletu si bomo ogledali še Škocjanske jame. Prijave zbira Aleš Pregel (041 229 758).  



ZGODILO SE JE 
 

Valentinovega pohoda iz Kozjega na Bohor se je 12.2.2011 udeležilo 47 članov Planinske sekcije 
DU. Lani so uživali v zimski idili, letos pa je bila pot sicer kopna, vendar tudi nadvse blatna. Na 
startu so organizatorji pohoda vsakega udeleženca pogostili s krofom in medenjakom v obliki srca. 
Za člane sekcije pa je takšne medenjake spekla tudi Branka Bizjan. Na tem izletu so  ustanovili tudi 
podsekcijo polžkov, ki pa je kljub imenu prehodila pot od koče na Bohorju do Velikega Javornika. 
*************************************************************************** 
Izleta savske sekcije iz Laškega na Malič in Šmohor se je 12.2.2011 udeležilo 10 članov. 
*************************************************************************** 
Tradicionalnega pohoda na Zasavsko goro se je kljub nekoliko kislemu vremenu 13.2.2011 udeležilo 
44 članov Planinske sekcije DU. 
*************************************************************************** 
UO PD Litija je na 28. seji 17.2.2011 na pobudo Gospodarskega odseka, ki ga vodi Peter Rutar, 
sprejel odločitev o izdelavi nadstreška pred Planinskim domom na Jančah. Sprejeli so poročilo o 
pohodu n Tisje. Borut Vukovič je podal poročilo o 9. srečanju Prijateljev Janč – janških prijateljev. 
Namen akcije obiskovanja in druženja se ohranja. Marijan Jug je poročal o pripravah na jubilejni 
XV. Pohod Franca Štrusa. Borut Vukovič je poročal o seji UO PZS na kateri so obravnavali predlog 
novega Statuta PZS. Statut je v javni obravnavi. Obravnavali so priprave na občni zbor društva. 
*************************************************************************** 
Izlet na Učko, 19.2.2011 je bil prav gotovo najbolj množično obiskan izlet sekcije DU v zadnjem 
času, saj se ga je udeležilo kar 68 planink in planincev. Vzpon s prelaza Poklon (ime je nastalo, ker 
so romarji namenjeni na Trsat, tukaj prvič zagledali morje in svoj cilj in so se mu priklonili) na vrh je 
enkratno doživetje. Sprva kopna pot  je vodila med mogočnimi bukvami, vmes pa so se odpirali lepi 
razgledi na Reški zaliv in nam neznane vrhove Gorskega Kotarja. Zadnji del poti je bil sicer 
zasnežen, vendar je bil poseben čar tega izleta ravno v kombinaciji zasnežene pokrajine in bližnjega 
morja, ob katerem so že cveteli mandeljni. Sledil je spust skozi med vojno požgano vas Malo Učko 
do Mošeničke Drage. Izlet smo zaključili ob prijetnem druženju v gostilni na slovenski strani meje. 

 
*************************************************************************** 
15. spominskega planinskega pohoda Franca Štrusa se je 26.2.2011 udeležilo okrog 140 planink in 
planincev. 15 pohodov je že lep jubilej, zato je vodja pohoda Marjan Jug predlagal, upravni odbor pa 
sprejel, da ga počastimo s krajšo slovesnostjo. Ta je potekala pred rojstno hišo Jurija Vege v 
Zagorici, kjer se pohodniki tudi sicer vedno ustavimo. Zbranim je spregovoril Mirko Kaplja, 
dolgoletni prijatelj Franca Štrusa, danes pa predsednik Litijskega odbora Zveze združenja borcev za 
vrednote NOB Litija. Pevci planinske sekcije DU pod vodstvom Jožeta Kukovice, okrepljeni s 
Francijem Jančarjem in Andrejem Štritofom, so zapeli nekaj ljudskih in partizanskih pesmi. Tatjana 
Jug je za vse udeležence spekla okusno pecivo. Tudi tokrat smo se udeležili slovesnosti na Oklem, ki 
je posvečena spominu na 72 padlih borcev Kamniško zasavskega odreda. Na cilju v Ihanu pa so 
pevci znova zapeli, tokrat za rojstni dan Viktorja Čebele, ki je pohod vodil prvih deset let. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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