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Planinska sekcija DU vabi v soboto, 5.2.2011 na Rudnico (686 m), gozdnat vrh nad Olimjem pri 
Podčetrtku. Rudnica je tudi obvezna kontrolna točka obhodnice Križem kražem po Posavskem 
hribovju, zato dnevnikov nikar ne pozabite doma. Pred vrnitvijo domov si bomo ogledali znameniti 
samostan v Olimju, z eno najstarejših lekarn v Evropi. Hoje bo za 4 ure. Prijave sprejemajo v pisarni 
DU ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. in 10. uro. Izlet bo vodil Borut Vukovič. 

 
*************************************************************************** 
Savska sekcija vabi v soboto, 12.2.2011 na Malič (936m) in Šmohor (787m), kontrolni točki 
obhodnice Križem kražem po Posavskem hribovju. Do Laškega se bodo odpravili z vlakom, ki iz 
Save odpelje ob 6.26. uri (iz Litije 5 minut prej). Prijave sprejema Marjan Omerzel (031 582 355). 
*************************************************************************** 
Člani Planinske sekcije DU se bodo v soboto, 12.12.2011 udeležili tradicionalnega  
Valentinovega pohoda iz Kozjega na Bohor (898 m). Zaradi prav posebnega vzdušja na 
tem pohodu (saj veste, praznik zaljubljencev) in odlične organizacije je pohod pri litijskih planincih 
zelo priljubljen. Hoje bo za 5 ur. Izlet bo vodil Stane Jerebič.  
*************************************************************************** 
Litijski planinci se vedno v lepem številu udeležimo spominskega planinskega pohoda na 
Zasavsko sveto goro. Na 23. pohod, ki bo v nedeljo, 13.2.2011 se bodo člani planinske sekcije 
DU odpravili z vlakom, ki iz Litije odpelje ob 6.21. uri. Udeleženci naj kupijo povratne vozovnice do 
Save. Hoje bo za 4 ure. Izlet bo vodil Stane Jerebič. 
*************************************************************************** 
Planinsko društvo vabi v petek, 18.2.2011 na tradicionalni planinski večer, na katerem bomo 
s pomočjo posnetkov obudili spomine na društvene izlete in prireditve v preteklem letu. Vsa minula 
leta smo spomine obujali s pomočjo diapozitivov, vendar je razvoj naredil svoje, zato bo Borut 
Vukovič svoje posnetke tokrat prvič predvajal s pomočjo digitalnega predvajalnika. Srečanje bo ob 
18. uri v veliki sejni sobi Občine Litije, Jerebova 14. 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 19.2.2011 na planinsko kraljico Istre Učko. Najprej se bodo 
povzpeli do najvišjega vrha Vojaka (1.396 m) in nato sestopili do Planinskega doma na Poklonu 
(922 m). Hoje bo za 6 ur. Izlet bo vodil Marjan Jug. 
*************************************************************************** 
PD Litija vabi v soboto, 26.2.2010 na 15. spominski planinski pohod Franca Štrusa. 
Tako kot vsa leta doslej, bo tudi tokrat start v Senožetih po prihodu vlaka, ki iz Litije odpelje ob 7.30. 
uri. Pohodniki se bodo najprej povzpeli do Zagorice, kjer bo pri rojstni hiši Jurije Vege krajši 
postanek s čajem in se nato pod obronki Murovice ter mimo Sv. Trojice podali do Oklega, kjer se 
bodo udeležili spominske slovesnosti. Cilj bo v Ihanu, od koder bo v Litijo vozil poseben avtobus. 



ZGODILO SE JE 
 

Običaj je, da se člani savske sekcije za novega leta dan zberejo v planinski koči na Zasavski Sveti 
gori. Voščijo si za novo leto in se pogovorijo o načrtih. Tudi 1.1.2011 se jih je kar 27 vpisalo v 
poseben zvezek. Oskrbnica Karla je vsem postregla z odlično malico. 
*************************************************************************** 
Tradicionalnega ponovoletnega srečanja pri Kavšku na Goliščah se je 8.1.2011 udeležilo 55 članov 
planinske sekcije DU. Posebno pozornost so namenili trem članom, ki so pred kratkim obhajali 80. 
rojstni dan. Spominska darilca so tako prejeli Ivan Blažič iz Litije, Lojze Zaman z Gradišča in Franc 
Škarja iz Zgornjega Loga. Srečanje je minilo v prav prijetnem vzdušju. Seveda niso manjkali niti 
pevci pohodniške skupine z zborovodjo Jožetom Kukavico na čelu. 
 

*************************************************************************** 
Na 27. seji UO PD Litija 13.1.2011 so obravnavali finančno poročilo pohodna na Tisje in pregledali  
prijave za izobraževanja v letu 2011. Seznanili so se s pripravami na srečanje Prijateljev Janč, Marjan 
Jug pa je poročal o pripravah na 15. spominski pohod Franca Štrusa. Naredili so seznam obiskov 
občih zborov sosednjih planinskih društev.  Za organizirane skupine v okviru PD so na voljo 
vstopnice za planinski muzej v Mojstrani. Do seje je poravnalo članarino 48 članov.  
*************************************************************************** 
Izleta planinske sekcije DU na Grmado nad Krškim se je 15.1.2011 udeležilo kar 40 članov sekcije. 
Dom na Grmadi je bil sicer zaprt, vendar naši pohodniki kljub temu niso ostali lačni n žejni. Na 
bližnjem kmečkem turizmu so se lahko celo zavrteli ob zvokih harmonike. Sestopili so v Brestanico.  
*************************************************************************** 
Prvi letošnji izlet je člane savske sekcije 15.1.2011 vodil na Janče. Do našega planinskega doma so 
se povzpeli iz Laz, sestopili pa so v Jevnico. Oskrbnika Toneta bodo spoznali ob drugi priložnosti, 
saj ga je nadomeščala soproga Zdenka, Savčani pa so bili s postrežbo in ponudbo zelo zadovoljni.  
*************************************************************************** 
Ob 9. srečanju Prijateljev Janč – janških prijateljev 30.1.2011 je planinski dom na Jančah skoraj 
pokal po šivih. Srečanja postajajo prava društvena prireditev, saj se jih ne udeležujejo le tisti, ki so se 
v preteklem letu najmanj 25-krat povzpeli na Janče, temveč tudi njihovi prijatelji. Na začetku 
srečanja so z minuto molka počastili spomin na velikega prijatelja Janč, Rada Zupančiča st., ki je 
preminil v preteklem letu, še v letu 2008 pa je bil najbolj vztrajni obiskovalec Janč s kar 360. vzponi. 
Tudi v preteklem letu je bil 39-krat vpisan. Prehodno palico za najvztrajnejšega pohodnika v letu 
2010 si je prislužil Jani Jerant iz Zgornje Jevnice, ki je bil na Jančah kar 125-krat. Sledi mu soproga 
Mojca z 82. vpisi. Med kolesarji je bil s 55. vzponi najvztrajnejši Matej Krnc iz Kresnic. Ostali 
Prijatelji Janč – janški prijatelji so: Rado Pečaver (55), Srečko Erjavec, Milka Rovšek (53), Marinka 
Pečaver (52), Ivanka Marn (50), Franc Kralj (48), Alaga Beganović, Viktor Čebela (32), Darka Vidic 
(30), Marjan Cerar (29), Silvo Grilj, Jože Pavli (27), Stanka Jakoš, Martin Marolt, Marija Prosenc, 
Tatjana Rusjan, Rudi Seneker (26), Miro Grm, Milan Doblekar, Anđela Petrinjak, Borut Vukovič 
(25). Vsem iskrene čestitke! Možno je, da smo koga izpustili, saj je izginila vpisna knjiga za čas pred 
avgustom 2010. Zato prosimo, da se čim prej javijo tisti, ki so morda izpuščeni. 
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