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LETO XVIII

Planinska sekcija DU vabi v soboto, 1.3.2014 na pohod po Jurčičevi poti. Litijski planinci smo
ţe od vsega začetka med najbolj zvestimi udeleţenci tega, vse bolj priljubljenega mnoţičnega
pohoda. Trasa pohoda bo takšna, kot vsa leta doslej. Pot je dolga 15 km, kar pomeni, da je hoje za tri
ure. Izlet bo vodil Stane Jerebič.

***************************************************************************
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 8.3.2014 na izlet v Polhograjsko hribovje. Z
avtobusom se bodo zapeljali do Črnega vrha (863m) in se od tam povzpeli na Pasjo ravan
(1.020m). Sledil bo spust po prijetnih gozdnih poteh in senoţetih do Bukovega vrha (882m)
z značilno in od daleč opazno cerkvico Ţalostne matere boţje. Pohodniki bodo sestopili v
Hotavlje in potem v Poljane, kjer bodo izlet zaključili v stari domači gostilni Na Vidmu.
Hoje za 3 do 4 ure. Izlet bo vodil Marko Samec.
***************************************************************************
Planinska sekcija Sava vabi v soboto, 15.3.2014 na izlet po slovenski Istri, na katerem se
bodo ogledali 4 slapove in skrivnostne Starce. S hojo bodo pričeli nad vasjo Trebeše in se
najprej podali do Trebeškega slapu, ki je z 19 m najvišji slap v slovenski Istri. Skoraj
neverjetno je, da imamo v slovenski Istri vsaj 8 slapov, ki so višji od 10 m in najmanj 23
manjših. Od slapu bodo pot nadaljevali do Starcev. Tako so domačini poimenovali ruševine
dveh obrambnih stolpov, ki sta bila nekoč del večje utrdbe na meji med Beneško republiko in
Habsburško monarhijo. Sledil bo ogled najlepšega slapu v slovenski Istri Velega Vira. Voda
drsi čez skalnati prag v smaragdno zeleni tolmun. Izlet bodo zaključili v Sočergi, kjer bodo
poskusili istrsko specialiteto bobiče. Izlet bo vodil Joţe Sinigoj. Prijave sprejema Samo
Jager (041 277 744 ali samo.jager@gmail.com).
***************************************************************************
PD Litijo vabi v nedeljo, 23.3.2014 na Janče, kjer bo ob 11. uri občni zbor društva.
Pregledali bodo opravljeno delo v preteklem letu in se dogovorili o načrtih za naprej.
***************************************************************************
2. letošnji druţinski izlet bo v soboto, 29.3.2014. Podali se bodo v deţelo Martina Krpana na
Sveto Tojico (1.106m) in si ogledali Pivška jezera. Izlet vodi Aleš Pregel (041 229 758).

Tudi litijska sekcija vabi v nedeljo, 30.3.2014 na izlet po slovenski Istri. V Hrastovljah si
bodo ogledali cerkev s svetovno znanimi freskami mrtvaškega plesa in se nato podali proti
planoti Raven kras do znamenitih spodmolov. Tudi oni si bodo ogledali Trebeški slap. Hoje
bo za 3 do 4 ure. Izlet bo vodil Janez Medved (041 755 527).

ZGODILO SE JE
Februar je bil v znamenju odpovedi izletov. Zaradi ţleda je bil odpovedan izlet planinske
sekcije DU na Zasavsko goro, zaradi premalo prijavljenih niso šli na Valentinov pohod na
Bohor. Tudi savska sekcija je zaradi ţleda odpovedala načrtovani izlet na Krim. Od vseh
načrtovanih aktivnosti je bil tako izveden le 18. spominski pohod Franca Štrusa.
***************************************************************************
19. seja UO PD Litija je bila 13.2.2014. Seznanili so se z dogajanjem na Jančah. Dogovorili
so še zadnje malenkosti glede pohoda Franca Štrusa. Seznanili so se z informacijo, da se bo
za učence planinskega kroţka na OŠ Litija začela planinska šola. Kroţek vodi Ljudmila
Intihar, na pomoč pri organizaciji šole pa bodo priskočili vodniki mladinskega odseka in
ostali strokovni kadri PD Litija. Pregledali so priprave na občni zbor in se seznanili s
novostmi glede problematike upokojenske sekcije. Obravnavali so finančno poročilo za leto
2013 in finančni načrt za 2014. Imamo 185 članov.
***************************************************************************
18. spominskega planinskega pohoda Franca Štrusa se je 22.2.2014 v zelo slabem deţevnem
vremenu udeleţilo 32 pohodnikov. Zahtevne so bile ţe priprave na pohod, saj je ţled tudi na trasi
pohoda povzročil veliko škode. Pot so očistili Marjan Jug, Franci Jemec in Lojze Kotar, ki je zaradi
Marjanove bolezni prevzel vodenje tokratnega pohoda. Na dan pohoda je neusmiljeno deţevalo,
vendar to ni moglo odvrniti najbolj vztrajnih ljubiteljev pohoda. Prišla je velika skupina Zagorjanov,
pa vztrajni udeleţenci pohoda iz Škofje Loke, Kočevja in Ljubljane ter nepogrešljivi Rado iz
Hotedršice, seveda pa so prevladovali domači planinci. Med udeleţenci je bilo tudi šest pogumnih
deklet. V Zagorici so pri Joţetu Pokovcu imeli tradicionalni čaj, s pecivom in pijačo pa jih je za
rojstni dan pogostila Jelka Topalovič. Na Kofinu je pohodnike v skladu s tradicijo pričakal janški
oskrbnik Tone Selko in jih pogostil s okrepčilom. Letos mineva 70 let od poboja 72 borcev Kamniško
zasavskega odreda, zato je bila vsakoletna slovesnost na Oklem še posebej svečana. Slavnostni
govornik je bil nekdanji predsednik drţave Milan Kučan. Tako kot na vseh dosedanjih pohodih je
tudi ta bil v znamenju zvončkov, ki so simbol pohoda. Udeleţencem in organizatorjem gredo vse
čestitke, da so kljub vsemu pohod izpeljali.
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