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V nedeljo, 25.11.2007 planinska sekcija vabi na tradicionalni pohod na Čemšeniško planino (1.204 
m). Pohod pripravljajo prijatelji iz PD Zagorje. Litijski planinci se bomo do Planinskega doma dr. 
Franca Goloba povzpeli s Prvin, po krajšem počitku in potrditvi dnevnikov pa bomo pot nadaljevali 
na Črni vrh in nato sestopili do prevala pri Gunetovi glavi. Tisti, ki potrebujejo nekaj več hoje, bodo 
tu zavili še proti Krvavici (909 m) in Zajčevi koči (742 m), ostali pa bodo šli naravnost na Vrhe (886 
m), kjer se bosta obe skupini spet združili. Skupaj bodo nato nadaljevali pot do Partizanskega vrha 
(1011 m), pohod pa bodo zaključili na Čebinah. Hoje je po daljši varianti za 6 ur, po krajši pa uro 
manj. Izlet bo vodil Stane Jerebič. Avtobus bo iz Senožeti odpeljal ob 6. uri, iz Litije pa ob 6.20. uri. 

 
**************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 1.12.2007 na svoj zadnji organizirani izlet v letošnjem letu. 
Obenem bo to tudi petstoti izlet sekcije. Iz Renk se bodo povzpeli na Ostrež (856 m) ter pot potem 
nadaljevali čez Polšnik in Veliko Presko do Javorja. Ves čas bodo hodili po Badjurovi krožni poti, zato 
doma nikar ne pozabite dnevnikov. Izlet bo vodila Greta Pepelnak.  Posebni avtobus bo iz Senožeti 
odpeljal ob 6. uri, iz Litije pa ob 6.20. uri. 
**************************************************************************** 
Alpinistični odsek PD Litija pričenja z alpinistično šolo. Predavanja bodo ob četrtkih ob 19. uri v 
prostorih Planinskega društva v športni dvorani. Prvo uvodno predavanje je že bilo 15.11.2007, 
22.11.2007 sledi predavanje o alpinistični opremi, 29.11.2007 o vozlih ter 6.12.2007 o pripravi in 
izvedbi ture. Šolo vodi Petar Zupančič (031 669 686), s podrobnostmi pa se lahko seznanite na 
elektronski pošti: sola@ao-litija.com.  
 
 

ZGODILO SE JE 
 

Tradicionalnega pohoda po vinskih goricah na Boč se je 6.10.2007 udeležilo 36 članov planinske 
sekcije DU. Proslavili so rojstna dneva Jožeta Pavlija in Marije Kurent ter organizatorjem zagotovili, da 
drugo leto spet pridejo. 
**************************************************************************** 
Na 36. seji UO PD Litija, ki je bila 11.10.2007, so člani sprejeli vsebinsko in finančno poročilo pohoda 
na Geoss. Pri pohodu je sodelovalo 12 članov alpinističnega odseka in 8 članov drugih sekcij društva. 
Dogovorili so se, da bodo v prihodnje še več pozornosti namenili reklami pohoda ter vključitvi 
domačinov, ki bi ob poti postregli pohodnikom. Ena od idej je, da bi v prihodnje v povezavi z Zagorjani 



organizirali gorski tek na Geoss. Stroške pohoda je poravnalo društvo Geoss, ki je tudi sicer vzorno 
sodelovalo pri organizaciji in izvedbi pohoda. Dogovorjeno je bilo, da bodo v prihodnje slovesnosti ob 
zaključku pohoda ob 12. uri, saj je letos glavnina udeležencev na Slivno prispela šele takrat. Določeni 
so bili datumi pomembnih prireditev v prihodnjem letu: srečanje prijateljev Janč – janških prijateljev bo 
27.1.2008, spominski pohod Franca Štrusa 23.2.2008, občni zbor 30.3.2008, pohod na Geoss 31.5.2008 
in pohod na Tisje 14.12.2008. Imenovan je bil organizacijski odbor za pohod na Tisje. Člani UO PD 
Litija so se seznanili z zapleti ob odstopu načelnika vodniške komisije PZS. Podprli so stališče MDO, 
da  je vse rešitve potrebno iskati v okviru pravilnika, zaradi česar ne pride v poštev, da bi predsedstvo 
imenovalo vršilca dolžnosti, temveč je volitve potrebno opraviti na zboru vodnikov v novembru. 
Članarino je do seje plačalo 407 članov, kar pomeni, da imamo tri člane več kot lani. 
********************************************************************************** 

Dne 7.10.2007 je 16 planincev pod 
vodstvom Franca Intiharja osvojilo 
Ograde (2087 m). Nekoč je na vrh bila 
speljana markirana pot, vendar kljub 
temu, da markacij ni več, na vrh še vedno 
drži dobro uhojena steza, nazaj grede pa 
so pri sestopu proti Krstenici doživeli 
pravo brezpotje. Tisti, ki so z vrha poku-
kali še proti Lazovškem prevalu, so bili 
priče redkemu pojavu. Njihove postave 
so na nižje ležečo meglo metale sence in 
okrog sence vsake glave je sijala 
mavričasta glorija. Zanimivo je, da se 
glorija ali svetniški sij vidi samo okrog 
lastne sence, ne pa tudi okoli sosedove. 
Sicer pa, ali ni tako tudi v življenju? 

**************************************************************************** 
Z dejavnostjo so spret pričeli Cicihribci. Dne 13.10.2007 se je 25 družin (45 odraslih in 44 otrok) pod 
vodstvom Dani Repina odpravilo iz Velike Štange proti Jančam. Nekaj  otrok je bilo še v vozičkih. Po 
vrnitvi v Veliko Štango so se poveselili na nogometnem igrišču, pekli so kostanj in se igrali. 
*************************************************************************** 
Dne 13.10.2007 se je izleta planinske sekcije na Donačko goro udeležilo 38 planink in planincev. 
Ogledali so si tudi grad Mokrice. 
**************************************************************************** 
Izleta v neznano „Ne vemo, kam“ se je 20.10.2007 udeležilo 47 članov planinske sekcije DU. Tokrat 
jih je pot vodila v Belo Krajino, ogledali so si oljarno, v kateri s hladnim stiskanjem pridobivajo 
zdravilna olja iz lanu, orehov, mandljev in celo grozdnih pečk. Družabni del je potekal na kmečkem 
turizmu Simonič v Drašičih, obiskali pa so tudi vinogradnika Jožeta Mavretiča. 
**************************************************************************** 
Slabo vreme je 21.10.2007 preprečilo načrtovani družinski izlet na Trdinov vrh, namesto tega pa se je 
15 staršev in otrok z Geossa odpravilo na Zgornjo Slivno. 
**************************************************************************** 
Dne 24.10.2007 smo se litijski planinci udeležili prireditve v Knjižnici Šmartno, na kateri je bil 
predstavljen spominski ovitek, ki ga je ob 70-letnici smrti organizatorja planinstva v Litiji Ferda 
Tomazina izdala fundacija Villa Litta. O delu Ferda Tomazina je govoril Borut Vukovič. 
**************************************************************************** 
Izleta po odseku Sevniške planinske poti od Sevnice čez Lamparče do Ajdovskega gradca se je 
27.10.2007 udeležilo 21 planincev iz sekcije DU. Na Ajdovskem gradcu so se seznanili z nemirno 
zgodovino tega utrjenega naselja. Res je prav neverjetno, kako veliko nam o zgodovini pove že nekaj 
skromnih ostankov. V nadaljevanju so prehodili tudi pod od Lisce do Ješivca in nazaj. 
**************************************************************************** 
Povabilu na tradicionalno zahvalno srečanje pod kozolcem Marjane Kahne na Ščitu se je 28.10.2007 
odzvalo 32 vodnikov in ostalih društvenih delavcev, ki so v iztekajočem se letu največ pripomogli k 
delu društva.  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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