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PD Litija uvaja še eno novost - planinske kolesarske izlete. V soboto, 7.6.2008 se lahko iz
Litije čez Veliki vrh povzpnete na Janče in se nato čez Trebeljevo vrnete nazaj. Zbor udeležencev
bo ob 7. uri na parkirišču pri OMV v Litiji. Izlet pa bo vodil Vito Bukovšek (041 764 791).

***************************************************************************
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 7.6.2008 na Krašnji vrh (526 m) nad Metliko, kjer bo Dan
slovenskih planincev. Na voljo bosta dve varianti poti, daljša pri kateri je do vrha hoje tri ure in
krajša, po kateri je hoje za slabe tričetrt ure. Poti so speljane večinoma po gozdu, med znamenitimi
belokranjskimi steljniki. Prijave sprejemajo v pisarni Društva upokojencev v času uradnih ur, to je ob
ponedeljkih, sredah in petkih med 8. in 10. uro, kar velja tudi za vse ostale izlete sekcije.

***************************************************************************
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 14.6.2008 na tradicionalni izlet na Primorsko. Lojze
Hauptman, ki bo izlet vodil, se še ni dokončno odločil po kateri poti bodo šli. Hoje bo za največ pet
ur, seveda pa se tudi tokrat ne bodo izognili degustaciji terana in domačega kraškega pršuta.

***************************************************************************
PD Litija v soboto, 14.6.2008 in nedeljo, 15.6.2008 organizira družinski izlet na Golte. Več
informacij in prijave pri Alešu Preglu (041 229 758) in Romanu Ponebšku (041 351 469).

***************************************************************************
PD Litija vabi v soboto, 21.6.2008 na Setiče (1.922m), imeniten razglednik nad najlepšo
koroško vasjo Sela (Zell Pfarre). Izlet bo vodil Borut Vukovič (031 805 686). Hoje bo za 3 ure.
*******************************************
Planinska sekcija Sava vabi v nedeljo, 22.6.2008 na

Olševo (1.929 m). Prijave zbira Marjan Omerzel (031
582 355), hoje pa bo za tri do štiri ure.

*******************************************
Planinska sekcija DU organizira v soboto, 28.6.2008
planinski izlet na Kozlek (997 m) in Veliki Snežnik
(1.796 m). Izlet bo vodila Kristina Potočnik, hoje pa bo
za 6 ur.

*******************************************
PD Litija vabi v nedeljo, 29.6.2008 na Lipanski vrh
(1.965 m) in Debelo peč (2.014 m), imenitna
razglednika, ki se dvigata nad Blejsko kočo na Lipanci.
Hoje bo za 3 do 4 ure. Izlet bosta vodili Monika Dobrun
(031 358 578) in Maja Mohar (031 868 339), ki tudi
sprejemata prijave.

ZGODILO SE JE
Pohoda po oglarski poti se je 3.5.2008 udeležilo 43 članov planinske sekcije DU. V vlogi vodnika
sekcije je tokrat prvič nastopil Jože Drnovšek. Domačini so nazorno prikazali tehniko kuhanja oglja,
saj so ob poti pripravili več kop, ki so bile v različnih fazah.

****************************************************************************
Izleta po razgledni Poti po robu od Predmeje do Cola se je 10.5.2008 udeležilo 38 planink in
planincev planinske sekcije DU. Čeprav so hodili kar 6 ur, so bili nad lepoto poti vsi navdušeni.

****************************************************************************
10.5.2008 so savski planinci izvedli svoj tretji letošnji izlet. Najprej so se povzpeli do planinskega
doma na Brnici in nato še na Bukovico in Dragov dom na Homu. Samo Jager je med potjo odprl
gobarsko sezono, saj je ob sicer dobro obiskani poti našel lepega jurčka. Zanj je potem vso pot skrbel
Pavle Ceglar in na Homu s pomočjo sedmih jajc, večje količine čebule, svinjske masti in popra
pripravil imenitno jed. Tako smo prvega letošnjega jurčka lahko poskusili vsi udeleženci izleta.

****************************************************************************
Izleta litijske sekcije na Veliki Rog se je 11.5.2008 udeležilo 13 planincev. Z razglednega stolpa so
lahko videli skoraj vso Slovenijo. Spustili so se še v ledeniško jamo in obiskali Dvojno brezno.

Člani UO PD Litija so se pred 2. sejo, ki je bila 15.5.2008 s člani AO Litija udeležili predavanja
Monike Kambič o vzponu na Fitz Roy in Cerro Tore. Franci Intihar je poročal o pripravah na pohod
na Geoss. Za delegata na skupščini PZS so potrdili Boruta Vukoviča. Dogovorili so se za udeležbo na
skupnih akcijah MDO (srečanje starejših članov, dan slovenskih planincev, izlet na Prehodavce).
Član AO Tomaž Jekovec je postal novi alpinistični inštruktor. Na poteh na Janče so zamenjane vse
smerne table, markirana pa je tudi nova pot iz Gostince. Članarino je do seje poravnalo 291 članov.

****************************************************************************
Na Črni vrh in Vojsko se je 17.5.2008 pod vodstvom Ivanke in Ludvika Kofola podalo 26 članov
planinske sekcije DU. Na izletu so proslavili tudi rojstne dneve Ivanke Kofol, Tatjane Jug in Zofke
Auflič.

****************************************************************************
Naravovarstvenega izleta zasavskega MDO se je 18.5.2008 udeležilo deset ljubiteljev narave, med
njimi tudi trije iz našega društva. Pod vodstvom izvrstnega poznavalca biologa Dušana Klenovška so
si ogledali suhe travnike na Bohorju. Travniki Oslice in Ravnega loga so bili dobesedno prekriti z
raznovrstnimi travniškimi orhidejami, tako da so udeleženci imeli kar precej dela z njihovim
določanjem.

****************************************************************************
Tradicionalnega srečanja starejših planincev zasavske MDO, ki je tokrat potekalo v Gorah, se je
22.5.2008 udeležilo 66 veteranov, med njimi so bili tudi štirje iz našega društva.

****************************************************************************
24.5.2008 se je 86 staršev in otrok iz vrtca Šmartno pod vodstvom Dani Repina odpravilo iz
Jablanice do kmetije Bancerl. Nekateri od udeležencev so bili še v vozičkih, vsi pa so bili navdušeni.

****************************************************************************
Izleta po „Ta lipi poti“ se je 25.5.2008 udeležilo 37 planink in planincev, ki so bili navdušeni nad
neokrnjeno naravo Rezije. Deset kilometrov dolga pot je v celoti upravičila svoje ime, ob zaključku
pa so si ogledali še muzej brusaštva v Solbici, ki priča o tem, kako težko je bilo življenje v teh krajih.

***************************************************************************
19. pohoda na Geoss se je 31.5.2008 udeležilo 120 planincev, ki so poravnali startnino, vseh
udeležencev pa je bilo precej več. Tudi tokrat je na dan pohoda največje breme organizacije bilo na
članih alpinističnega odseka. Prisrčen kulturni program je povezoval Gašper Repina, nastopali pa so
učenci podružnične osnovne šole iz Vač, pohodnike pa so pozdravili predsednik MDO Borut
Vukovič, predsednik PD Litija Roman Ponebšek in predstavnik društva Geoss Tone Vrtačnik.
Podeljeno je bilo 8 priznanj za izpolnjene dnevnike „Iz Geossa na 100 slovenskih vrhov“. Ta podvig
je že tretjič uspel Srečku Erjavcu in Milki Rovšek, drugič pa Lojzetu Hauptmanu. Prvič so bile
podeljene plakete za desetkratno udeležbo. Prejeli so jih Sead Kisič, Tatjana Bizjak in Andrej Cirar.
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