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PD Litija vabi v nedeljo, 20. 6. 2010 na Lučkega Dedca (2.023m), razgledni vrh nad planino 
Korošico. S hojo bomo pričeli na Podvolovljeku in se mimo jezerca Vodotočnik povzpeli na vrh, 
nato pa sestopili do Planinskega doma na Korošici. Hoje bo za 5 ur. Izlet bosta vodila Franc Intihar 
(041 699 329) in Vito Bukovšek (041 764 791), ki tudi sprejemata prijave. 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 5. 6. 2010 na Lubnik (1.025m). Vrh je priljubljena 
izletniška točka, veliko „Lubnikarjev“ se nanaj vsakodnevno  povzpne iz Škofje Loke. Hoje bo za 3 
ure. Izlet bo vodil Lojze Hauptman. Prijave v pisarni DU v času uradnih ur ob ponedeljkih, sredah in 
petkih med 8. in 10. uro, lahko tudi po telefonu 898 39 23, kar velja tudi za ostale izlete sekcije. 
*************************************************************************** 
MDO Zasavja vabi na ornitološko delavnico, ki bo v soboto, 5. 6. 2010 in v nedeljo, 6. 6. 2010 
na Lisci (948m). V soboto zvečer se bomo zbrali v Jurkovi koči, kjer nas bo vodja delavnice 
Dušan Klenovšek seznanil z osnovami opazovanja ptic. Naslednje jutro bomo vstali še pred zoro, saj 
so ptice pevke takrat najaktivnejše. Prijave sprejema Borut Vukovič (031 805 686). 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v nedeljo, 6. 6. 2010 na tradicionalni pohod po velikolaški kulturni 
poti. Hoje bo za 4 ure, vendar bodo pohod prilagodili tako, da bo primeren tudi za člane kluba 70. V 
skladu s tradicijo bodo tudi tokrat po zaključenem pohodu obiskali še kakšno kontrolno točko Poti 
kurirjev in vezistov. Tokrat bosta na vrsti Baza 20 in Pugled. Izlet bo vodil Viktor Čebela. 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi na Dan zasavskih planincev, ki bo v soboto, 12. 6. 2010 na Kumu 
(1.220m). Srečanje bo posvečeno 60-letnici PD Kum in 50-letnici Zasavske planinske poti. Na 
srečanju bodo šestim našim članom podeljene plakete za 30 prehojenih Zasavskih planinskih poti, 
zato je prav, da jih podpremo s svojo navzočnostjo. Za hojo bo na voljo več variant, zato bo izlet 
primeren tudi za člane kluba 70. Odhod s posebnim avtobusom. Izlet bo vodil Borut Vukovič. 

 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija Sava vabi v soboto, 12. 6. 2010 na Črno prst (1.844m), v tem času obljubljeno 
deželo za vse ljubitelje gorskega cvetja. Hoje bo za 5 do 6 ur. Prijave Marjan Omerzel (031 582 355). 
*************************************************************************** 
Drugi letošnji družinski izlet bo v nedeljo, 13.6.2010. Povzpeli se bodo na Nanos (1.240m). Hoje 
bo tokrat nekaj več kot običajno, skupaj za dobre 4 ure. Prijavite zbira Aleš Pregel (041 229 758).  
*************************************************************************** 
Na Peco (2.125m) se bodo člani Planinske sekcije DU v soboto, 26. 6. 2010 podali z avstrijske 
strani. Z gondolsko žičnico se bomo zapeljali do gostišča Siebenhütten (1.622m). Čez Knipsovo 



sedlo (2.012m) se bomo povzpeli na najvišji vrh Pece Kordeževo glavo in nato še na Končnikov vrh 
(2.110 m) in Bistriško špico (2.114m). Hoje bo za 4 ure. Izlet bo vodil Borut Vukovič. 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi 3. 7. 2010 na Poldnašnjo špico (2.087m, Jof di Miezegnot). 
Gora, ki obvladuje Kanalsko dolino, je bila med I. svetovno vojno prepredena z gostim omrežjem 
vojaških poti, po eni od njih se bomo povzpeli tudi mi. Izlet vodi Lojze Hauptman. Hoje bo za 4 ure.  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v nedeljo, 4. 7. 2010 na izlet od Javorskega Pila do  Konjščice z 
udeležbo na koncertu ob 80-letnici rojstva dirigenta Carlosa Kleiberja, ki je zadnja leta preživel na 
Konjščici, kjer je tudi pokopan. Odhod posebnega avtobusa ob 13. uri iz Litije. Hoje bo za 3 ure. 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 10. 7. 2010 na Pristovški Storžič (1.759m), ki se na 
avstrijski strani dviga nad mejnim prehodom Jezerski vrh. Izlet bo vodil S. Erjavec. Hoje bo za 4 ure. 
 

ZGODILO SE JE 
 

V prejšnji števili pomotoma niso bili navedeni člani, ki so 17.4.2010 v okviru akcije Očistimo 
Slovenijo v enem dnevu  čistili na odseku BKP med Vačami in Savo. To so bili Marjana Kahne, Jože 
Sinigoj, Tone Mars, Lado Vozelj, Janez Zagorc in Marjan Omezelj. Skupno je sodelovalo 32 članov.  
*************************************************************************** 
Tradicionalnega izleta Planinske sekcije DU na Primorsko se je 8. 5. 2010 udeležilo 53 planink in 
planincev. Najprej so se oglasili na Pečni rebri nad Postojno, nato pa so prehodili Rilkejevo pot od 
Sesljana do Devina. Kot ponavadi so izlet zaključili pri Srečku Šterlingu v Dutovljah ob primorski 
joti, pršutu in teranu. Proslavili so rojstne dneve Tatjane Jug, Ivanke Kofol, Ani Logaj, Franca 
Poglajna, Zofke Auflič, Vinka Jamnika in Andreja Namestnika. 
*************************************************************************** 
Izleta Savske sekcije na Goli Cirnik se je 15. 5. 2010, kljub slabemu vremenu udeležilo 18 članov 
sekcije, ki so izlet zaključili na prijetni turistični kmetiji Martinovih v Globočicah. 
*************************************************************************** 
Na izletu Planinske sekcije DU na Golico 22. 5. 2010 je bilo 38 udeležencev. Pod vodstvom Marjana 
Juga so do koče šli po zimski, s klini zavarovani poti, 15 pa se jih je povzpelo še na vrh. Občudovali 
so poljane cvetočih narcis. Na kmečkem turizmu na Planini pod Golico so za rojstni dan voščili 
Vinku Povšetu, na pokopališču pa so obiskali grob Jože Čopa. 
*************************************************************************** 
Dne 27. 5. 2010 se je srečanja starejših planincev Zasavskega MDO v Globočicah udeležilo 62 
planinskih veteranov iz 12 planinskih društev, med njimi je bila tudi delegacija našega društva v 
sestavi Nuška Rozman, Viktor Čebela, Ivan Blažič, Jože Dernovšek in Borut Vukovič. 
*************************************************************************** 
21. planinskega pohoda na Geoss se je 29. 5. 2010 udeležilo okrog 150 planincev, startnino jih je 
plačalo 105. Po isti trasi, le dve uri kasneje, je potekal prvi turno kolesarski vzpon. Udeležilo se ga je 
9 kolesarjev pod vodstvom Francija Razpeta. Udeležence sta pozdravila predsednik PD Litija Roman 
Ponebešek in predsednik društva Geoss Mirko Kaplja, v kulturnem programu so nastopili učenci OŠ 
Vače. Za odlično izvedbo pohoda so skrbeli člani AO Litija pod vodstvom Saše Boriška Joula. 
Priznanja za končane dnevnike Iz Geossa na 100 slovenskih vrhov so iz našega društva prejeli 
Kristina Potočnik in Tatjana Jug, za tretji dokončani dnevnik Lojze Hauptman, Stane Jerebič in 
Marjan Jug. Milka Rovšek in Srečo Erjavec pa sta prejela znački za peti zaključeni dnevnik. 
*************************************************************************** 
Upravni odbor PD Litija je 13.5.2010 na svoji 21. seji  sprejel poročilo o akciji Očistimo Slovenijo, 
ki jo je podal vodja Borut Vukovič. Na Jančah potekajo pogajanja za prekinitev pogodbenega 
razmerja z oskrbnikom. Želja je, da se pogodba prekine sporazumno, brez tožbe na sodišču. O 
pripravah na 21. Pohod na GEOSS je poročal vodja pohoda Sašo Borišek. Vodja družinskega in 
mladinskega tabora Janez Medved je povedal, da so pridobljena vsa dovoljenja za tabor na Pokljuki.  
Letošnja novost bo samostojni študentski tabor v Nadiži. Prijave za vse tabore se že zbirajo. Borut 
Vukovič je podal poročilo s seje MDO Zasavja. Predstavil se je kandidat za predsednika PZS Bojan 
Rotovnik. Dogovorili so se za izvedbo in udeležbo na skupnih akcijah  MDO. Na skupščini PZS je 
bil izvoljen novi predsednik in sicer Bojan Rotovnik iz PD Šoštanj.  
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