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Savska sekcija vabi v soboto, 16.4.2011 na izlet po delu Vrhniške planinske poti. S  hojo 
bodo pričeli pri Starem malnu, kjer je ob zajezeni Beli naravno kopališče. Najprej se bodo ob strugi 
podali do presihajočega izvira Lintverna in se nato povzpeli na Planino (733 m), kjer so vrhniški 
planinci postavili zavetišče in lesen razgledni stolp. Sledi še vzpon na smučišče Ulovko in sestop v 
dolino. Hoje bo za 4 ure. Prijave sprejema Marjan Omerzel (031 582 355). 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU Litija vabi v 
soboto, 16.4.2011 na Sv. Lovrenc 
nad Zabreznico (759 m). 
Cerkvica stoji v strmem, skalnatem 
pobočju Peči, ki so najzahodnejši 
odrastek Kamniško-Savinjskih Alp. 
Peči so poraščen skalnat hrbet, ki se 
prvi dviga nad gorenjsko ravnino od 
Most pri Žirovnici do Rodin. Ko se z 
avtoceste v bližini Lesc oziroma proti 
Stolu, bomo pod kraljem Karavank 
opazili bistveno nižji, okoli 1000 m 
visok razgiban greben in to so naše 
Peči. Tukaj ni nobenih markiranih 
poti, zato je na mestu vprašanje, kako 
smo se sploh odločili, da organiziramo 
izlet na ta konec naše domovine. 
„Krivca“ sta Marija in Pavel Smolej, 
saj je Marija z motivi rož, ki rastejo v 
tem delu Slovenije poslikala notranjost 
v letu 1992 obnovljene cerkvice, pri 
tem delu pa ji je tako kot vedno ob 
strani stal tudi Pavel. Na tem izletu bosta na voljo dve variante, saj je pot po grebenu Peči na 
nekaterih mestih dokaj zahtevna. Najprej se bomo vsi skupaj iz Zabreznice povzpeli do Sv. Lovrenca. 
Na poti nas bosta spremljala Pavel Smolej in Franc Legat, ki je vodil gradnjo cerkve in ki je o teh 
krajih napisal več knjig, ki sta jih z akvareli ilustrirala Pavel in Marija. Od cerkvice Sv. Lovrenca je 
enkraten razgled po Deželi, pod nami je Prešernova Vrba, pa blejski grad in otok, v ozadju se 
ponujajo Julijci. Po ogledu cerkvice se bomo ločili, polžki se bodo s Pavletom in Francetov vrnili v 
Zabreznico. Ogledali si bodo čebelnjak Antona Janše in Vrbo, nato pa se bodo zapeljali do Begunj in 
drugi skupini prišli naproti do Sv. Petra nad Begunjami (839 m). Druga skupina se bo povzpela na 
greben Peči, se spustila na prelaz Gosjak, osvojila Gosjaške peči (883 m), znova sestopila na preval 
Vrh (868 m), sledi dokaj zahteven vzpon na Jecolo (1080 m) z izrednim razgledom ter Vrh Peči  
(1.122m), kar bo tudi najvišja točka našega izleta. Ves čas se nam bodo odpirali neverjetni razgledi: 
na levi Stol, Vrtača in Begušnica, na desni pa Julijci, cela Gorenjska od Jesenic do Radovljice. Sledi 
še spust do Sankaške koče in Sv. Petra nad Begunjami (839 m) ter sestop v Begunje. Polžki bodo 
hodili kakšne tri ure, ostali pa štiri do pet ur. Izlet bo vodil Borut Vukovič.  
*************************************************************************** 
Odsek za varstvo narave organizira v nedeljo, 17.4.2011 čistilno akcijo. Zbor bo v Jevnici po 
prihodu vlaka, ki iz Litije odpelje ob 7.30 uri. Očistili bomo markirano pot na Janče in nato še pot v 
Litijo. Prijave zbira vodja odseka Borut Vukovič (031 805 686).  
 

ZGODILO SE JE 
 

Pohoda po Jurčičevi poti se je 5.3.2011 udeležilo 64 članov Planinske sekcije DU, kar pomeni, da 
smo na pot znova odšli z dvema avtobusoma. Vseh dosedanjih pohodov sta se udeležila Viktor 
Čebela in Almira Jelnikar, priznanje za udeležbo na 12. pohodih pa so prejeli Andrej Namestnik, 
Asija Fatima Mušič in Borut Vukovič. Oglasili smo se še na Kmečkem turizmu Okorn na Pristavi, 
kjer smo za rojstni dan nazdravili Viktorju Čebeli in Jelki Topalovič in proslavili rojstvo še enega 
vnuka Kristine Potočnik. Vodja sekcije  Stane Jerebič je vsaki udeleženki podaril nagelj za bližajoči 



se 8. marec. Tega dne je bila tudi pustna sobota, zato so nas na Pristavi obiskale tudi maškare. 

 
*************************************************************************** 
UO PD Litija je na 29. seji 10.3.2011 obravnaval  predlog sprememb statusa PZS. Nov statut se bo 
sprejemal na skupščini PZS v maju. Sprejeli so poročili planinske šole in 15. pohoda Franca Štrusa. 
Začeli so s pripravami na pohod na Geoss, ki bo 28.5.2011. Sprejeli so finančno poročilo za leto 
2010 in finančni načrt za leto 2011. Dogovorili so se še zadnje podrobnosti o občnem zboru. Sprejeli 
so pobudo za namestitev oglasne table ob domu na Jančah. Imamo 232 članov.   
*************************************************************************** 
Predzadnja nedelja v marcu je rezervirana za občni zbor PD Litija. Tudi 20.3.2011 je bil planinski 
dom na Jančah skoraj pretesen, da bi sprejel vse, ki so se ga želeli udeležiti. Predsednica 
verifikacijske komisije Nežka Blaznik je ugotovila, da so bili prisotni 104 člani od 250, ki so doslej 
že plačali letošnjo članarino. Občni zbor so s planinsko himno „Oj Triglav moj dom“ začeli pevci 
planinske sekcije Društva upokojencev. Vsa poročila so bila objavljena v jubilejni 40. številki 
društvenega glasila „Prusik“, delo društva v preteklem letu pa je predstavil predsednik Roman 
Ponebšek. Z minuto molka so počastili spomin na v preteklem letu umrlega Rada Zupančiča. Tako 
kot že nekajkrat doslej sta tudi tokrat Lojze Kotar in Sandi Jerant na občni zbor prišla naravnost s 24 
urnega pohoda po Badjurovi krožni poti. Občni zbor je potrdil vsa poročila in sprejel program dela 
ter finančni načrt za letošnje leto. Na občnem zboru so za novega člana upravnega odbora PD Litija 
izvolili Žigo Krofla, vodjo v preteklem letu ustanovljenega turno kolesarskega odseka. Plaketo za 25-
krat prehojeno BKP je prejela Anica Rozman iz Litije, posebno priznanje za kar 100-krat prehojeno 
BKP je prejel Vinko Jamnik, Lojze Hauptman pa je prejel posebno priznanje za neverjetnih 150 
končanih BKP. Takšno priznanje je že pred leti prejel tudi Viktor Čebela. Občni zbor se je zaključil s 
prijateljskih druženjem in nadvse okusno malico, ki jo je postregel novi oskrbnik. 
*************************************************************************** 
Izleta na Kotečnik, Gozdnik in Šmohor se je 19.3.2011 udeležilo 42 planink in planincev iz Planinske 
sekcije DU. V Libojah se nam je pridružila planinska prijateljica Štefka Čuk iz PD Zabukovice, ki 
nas je že večkrat spremljala na izletih po tem koncu Posavskega hribovja. Večina udeležencev je bila 
tokrat prvič na Kotečniku, zanimiv pa je bil tudi vzpon na Gozdnik, kjer so nekateri nabrali prvi 
letošnji čemaž. Maloštevilno osebje v Planinskem domu na Šmohorju nas je komaj uspelo postreči. V 
domu smo nazdravili za rojstni dan Mojce Petrinjak. 
*************************************************************************** 
Dne 26.3.2011 se je 21 Savčanov iz Galicije povzpelo na Šentjungert, nato pa iz Andraža še na Goro 
Oljko. Prijazni oskrbnik jim je dal ključe od cerkve, kjer so s petjem preizkusili njeno akustičnost. 
*************************************************************************** 
Izleta Planinske sekcije DU na Lačno se je 26.3.2011 udeležilo 45 članov sekcije. Na Lačno so se 
povzpeli iz Gračišča, sestopili pa so v Mline ter si pri tem ogledali znamenite spodmole - Ušesa Istre. 
*************************************************************************** 
Družinskega izleta na Vremščico se je 26.3.2011 udeležilo 8 družin, otrok je bilo 14, odraslih pa 16. 
Za pot iz Voljč in nazaj so porabili 4 ure. Po končanem izletu so si ogledali še Škocjanske jame.  
*************************************************************************** 
Turnokolesarki odsek PD Litija je 26.3.2011 organiziral kolesarski izlet na Slavnik. 6 udeležencev je 
vzpon začelo v Kozini, izlet pa so zaključili v Podgorju.  
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