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Planinska sekcija Litija vabi v ponedeljek, 1.4.2013 na pohod po poteh okoli Slivne. Zbor 
udeležencev bo ob 9. uri na spodnji Slivni. Hoje bo za tri ure.  Izlet bo vodil Jože Dernovšek. 
*************************************************************************** 
Odsek za varstvo narave vabi v nedeljo, 14.4.2013 na tradicionalno čistilno akcijo. Odhod z 
vlakom, ki iz Litije odpelje ob 7.30 uri. Prijave sprejema Borut Vukovič (031 805 686). 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 13.4.2013 na izlet po Šavrinskem gričevju od 
Koštabone (223m) čez Pomjan (360m) do Kampela. Šavrinsko gričevje se dviga med 
Dragonjo in Rižano. Velja za področje z najdaljšim sončnim obsevanjem v Sloveniji, zato je več kot 
verjetno, da bomo tudi mi deležni pomladanskega sonca. Koštabona s kar tremi cerkvami, strnjeno 
gradnjo kamnitih hiš in nasadi oljk velja za eno najbolj slikovitih istrskih vasi. Tudi udeleženci izleta 
se bodo sprehodili po vasi, nato pa se bodo po kolovozu spustili do Supotskega slapa, ki pa je večino 
leta brez vode in se nato dvignili do vasice Pomjan. V gostišču Istrska klet jim bodo postregli z 
istrsko specialiteto – bobiči, nato pa sledi spust po enem od krakov slikovite krožne poti Vinka 
Lovrečiča. Hoje bo za 3-4 ure. Izlet bo vodil Borut Vukovič. 
 

 
 

*************************************************************************** 
Planinska sekcija Sava vabi v soboto, 13.4.2013 na izlet po delu Krpanove poti iz Velikih 
Blok (728m) do cerkvice Sv. Duha ter nato čez Ravnik (757m) na Gradiško (791m) in 
nazaj na Bloke. Hoje bo za 4 ure. Prijave sprejema Marjan Omerzel (031 582 355). 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 6.4.2012 na 10. pohod po obronkih Jablaniške doline. 
Zbor bo ob 8. uri pri gasilskem domu v Jablanici. Hoje bo za 5 ur. Izlet bo vodil Stane Jerebič. 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 20.4.2013 na tradicionalni izlet Lojzeta Hauptmana po 
Primorski. Vsako pomlad opravijo krajši izlet, praviloma na območju Krasa, ki pa se obvezno 
zaključi s pršutom in teranom pri Šterlingu v Dutovljah. Hoje bo za 3 ure. 



PD Litija vabi v soboto 20.4.2013 in nedeljo 21.4.2013 na dvodnevni izlet po Kraškem robu z 
vzponom na Slavnik (1028m). Iz vasi Černotiče se bodo preko Petrinje in Prešnice povzpeli na 
Slavnik, kjer bodo prenočili. Naslednjega dne bo sledil spust v Podgorje, Podpeč, Zanigrad in 
Hrastovlje, kjer si bodo ogledali nekaj kulturnih in naravnih znamenitosti. Vsak dan bo hoje za 6 ur. 
Izlet bo vodil Gregor Podkrajšek (040 585 780 ali gregor.podkrajsek@gmail.com). 
*************************************************************************** 
Odsek za varstvo narave vabi v nedeljo, 21.4.2013 prvi letošnji naravovarstveni izlet 
Zasavskega MDO. Podali se bodo v Mirensko dolino ter si ogledali nastajajoči muzej na prostem, v 
katerem so razstavljeni kozolci. Prijave zbira Borut Vukovič (031 805 686).   
*************************************************************************** 
Alpinistični odsek PD Litija vabi v četrtek, 25.4.2013 ob 19. uri v sejno sobo Občine Litija, 
jerebova 14   na predavanje legende slovenskega alpinizma Toneta Sazonova – Tonača.  
*************************************************************************** 
Planska sekcija DU vabi v soboto, 27.4.2013 na Doberdobski kras. Le kdo ne pozna pesmi ali 
romana Doberdob, slovenskih fantov grob. To bo prav gotovo eden od izletov, ki bo potekal na 
najmanjši nadmorski višini, saj vasica Doberdob (Doberdo del Lago), ki bo izhodišče izleta, leži na 
nadmorski višini 98 m; Gradina (Castelazzo) s kočo, v kateri je imel med soško fronto svoj terenski 
štab italijanski poveljnik general Cadorna, pa na višini 155 m. Sprehodili se bomo okoli naravnih 
znamenitosti tega območja, Doberdobskega jezera (Lago di Doberdo) in Prelosnega jezera (Lago di 
Pietrakossa) ter si ogledali zgodovinsko - naravoslovni muzej. V vasicah, ki jih bomo obiskali, živijo 
skoraj izključno Slovenci in tudi napisi so povsod dvojezični. Hoje bo za 3 do 4 ure. Izlet bo vodil 
Borut Vukovič. 
 
 

ZGODILO SE JE 
 

Jubilejnega 20. pohoda po Jurčičevi poti se je 2.3.2013 udeležilo 30 članov planinske sekcije DU 
Litija. Vseh dosedanjih pohodov so sta se udeležila Viktor Čebela in Almira Jelnikar. 
*************************************************************************** 
Izleta planinske sekcije DU na Svibno, Brunk, Leskovec in Gašperjev kostanj se je 9.3.2013 
udeležilo 46 planink in planincev. Vsaka od udeleženk je za 8.marec dobila vrtnico, vsak od moških 
pa čokoladico na račun prihajajočih mučenikov. Proslavili so tudi rojstna dneva Viktorja Čebele in 
Francke Mittoni ter okroglo obletnico Jelke Topalovič. 
*************************************************************************** 
V četrtek, 14.3.2013 je potekala 10. seja upravnega odbora PD Litija. Sprejeli so vsebinsko in 
finančno poročilo 17. pohoda Franca. Dogovorili so se da kandidiramo za srečanje starejših 
planincev MDO Zasavja v letu 2014. Na občinskem razpisu za šport smo prejeli 4.358€ kar je 30% 
manj kot lani. Nov načelnik mladinskega odseka PD Litija je Jan Lajovic. Imamo 239 članov.  
*************************************************************************** 
Izleta planinske sekcije Sava na Primorsko se je 16.3.2013 udeležilo 30 članov sekcije. Dragonja je 
takrat zaradi dežja možno narasla, zato so namesto prvotno načrtovanega izleta prehodili slikovito 
krožno pot iz Vanganela mimo Vanganelskega jezera, slapa Morigle na Marezige in Bržane ter nato 
nazaj v Vanganel. Izlet so v gostilni pri Emilu zaključili s tipično istrsko jedjo – bobiči. 
*************************************************************************** 
Občnega zbora društva 17.3.2013 se je udeležilo 75 članov. S planinsko himno Oj, Triglav moj dom, 
so zbor pričeli pevci planinske sekcije DU. Učinkovit delovnih predsednik je bil Aljaž Zupan. 
Poročilo o delu v preteklem letu je predstavil predsednik društva Roman Ponebšek. Vsa poročila so 
objavljena v društvenem glasilu Prusik, ki je tokrat delno tiskan v barvah. Sprejeta sta bila tudi 
program dela ter finančno poročilo in finančni načrt. Občni zbor je pozdravil podžupan občine Litija 
Aleksander Gombač ter predstavniki 9 prijateljskih planinskih društev. Tudi letos so Lojze Kotar, 
Sandi Jerant ter Zdravko in Žan Obreza tik pred začetkom občnega zbora zaključili 24 urno hojo po 
Badjurovi krožni poti. Lojze in Sandi sta ta podvig ponovila devetič, Zdravko in Žan pa drugič. 
Podeljena so bila tudi priznanja za večkrat prehojeno Badjurovo krožno pot, Zasavsko planinsko pot 
ter Križem kražem po Posavskem hribovju. 
*************************************************************************** 
23.3.2013 se je  družinskega izleta na Kokoš udeležilo 44 odraslih in otrok iz 14 družin. Na vrh so se 
podali iz Lokev in sestopili do mejnega prehoda Lipica. Ogledali so si še kraško jamo Vilenico.   
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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