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Savska sekcija vabi v soboto, 10. 5. 2008 na izlet po obronkih Savinjske Doline. Iz vasi Košnica se
bodo najprej povzpeli do Planinskega doma na Brnici (457 m), s čudovitim razgledom na
Celje. Po spustu v Kasaze sledi še vzpon do Planinskega doma na Bukovici (568 m) in do
Dragovega doma na Homu (605 m). Po zasluženem počitku in malici bodo sestopili v Šešče.
Prijetne hoje bo za 4 ure. Vodil bo Borut Vukovič, prijave sprejema Marjan Omerzel (031 582 355).

***************************************************************************
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 10. 5. 2008 na Pot po robu od Predmeje do Cola. Nad lepoto
te poti so se štirje pohodniki navdušili lani, ko so hodili po Poti kurirjev in vezistov, zato so se
odločili, da letos to pot pokažejo tudi ostalim članom sekcije. Prijave zbirajo v pisarni DU v času
uradnih ur (ponedeljek, sredo in petek med 8. in 10. uro). Hoje bo za 5 ur, izlet bo vodil Marjan Jug.

***************************************************************************
Planinsko društvo Litija vabi v nedeljo, 11. 5. 2008 na Veliki Rog (1.099 m), sredi neskončnih
gozdov kraške planote Kočevskega Roga. Z razglednega stolpa je razgled po celi Sloveniji. Hoje na
vrh je za dobro uro, čas pa si bodo vzeli tudi za ogled bližnjih znamenitosti. Izlet bosta vodila Aljaž
Zupan in Janez Medved, ki tudi zbira prijave (041 755 527) ali janez.medved1@guest.arnest.si.

***************************************************************************
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 17. 5. 2008 na Pohod po oglarski poti, ki ga organizira
športno društvo Dole. Hoje bo za 4 ure, izlet bo vodil Jože Drnovšek.

***************************************************************************
v nedeljo, 18.5.2008 na
naravovarstveni izlet. Ogledali si bodo znamenite suhe
travnike na Bohorju. Prijave Borut Vukovič (031 805 686).
MDO

Zasavja

vabi

*********************************************
PD Litija vabi v soboto, 24. 5. 2008 v Rezijo, ta najbolj na
zahod pomaknjen otok slovenstva. Izlet bomo pričeli v
kraju Stolbica (578 m) in hodili po „Ta lipi poti“. Že ime
obljublja prijetno doživetje. Hoje po nezahtevnem terenu bo
za 4 ure, izlet bo vodil Borut Vukovič (031 805 686).

********************************************
PD Litija vabi v soboto, 31. 5. 2008 na 19. planinski
pohod na Geoss. Start pohoda bo med 6. in 10. uro z
dvorišča upravne zgradbe Predilnice. Litijski planinci tokrat
drugič nastopamo kot organizatorji pohoda. Organizacijski
odbor pod vodstvom Francija Intiharja se na podvig že
temeljito pripravlja. Pot bo pohodnike čez Strešni vrh,
Vače, Klenik in Slemšek vodila do Spodnje Slivne, kjer bo
ob 12. uri zaključek pohoda s podelitvijo priznanj. Pot bo
označena s smernimi tablami, hoje pa je za 3 do 4 ure. S
Spodnje Slivne bodo v Litijo vozili posebni avtobusi.

ZGODILO SE JE
Pohoda po obronkih Jablaniške doline se je 5. 4. 2008 udeležilo veliko naših članov. Samo članov
Planinske sekcije DU je Stane Jerebič naštel 52, na pohodu pa so bili še redni udeleženci družinskih
izletov na čelu s predsednikom društva Romanom Ponebškom in tajnikom Alešom Preglom. Kot je
že tradicija, je vse litijske planince pri svojem vikendu bogato pogostil Lojze Hauptman. Vsi
udeleženci so ocenili, da je bil tokratni pohod najbolj množičen, potekal pa je tudi v idealnih
vremenskih razmerah.

****************************************************************************
Čistilne akcije na poti iz Jevnice na Janče, ki jo je organiziral odsek za varstvo narave pri PD Litija
so se 6.4.2008 udeležili Darka Vidic, Tatjana Rusijan, Branko Ravnikar, Mojca in Jani Jerant, Ana
Mohar, Toni Paulič in Borut Vukovič. Smeti res ni bilo veliko, s poti pa so odstranili podrto drevje.

Izlet planinske sekcije DU Litije po dolini reke Dragonje je bil res nekaj posebnega. 12. 4. 2008 je 48
članov sekcije pod vodstvom Marjana Juga ob reki prehodilo pot od vasi Poletič do vasi Škrline.
Pravzaprav bi o poti lahko govorili le v pogojniku, saj so najmanj dvajsetkrat morali prečiti močno
naraslo reko. Krajši ali dalji odseki poti so bili tudi popravljeni, tako da so pogosto hodili kar po
strugi. Na začetku so si pomagali s plastičnimi vrečami, v katere so „obuli“ gojzarje, kasneje pa so po
vodi brodili bosi in čevlje nosili v rokah, na koncu pa so kar v obutvi čofotali po vodi, saj so bili tako
in tako povsem premočeni. Razpoloženje pa je kljub temu, ali pa prav zato, bilo na višku. Bilo je
obilo smeha in dobre volje. Nadvse uspešen izlet, ki so ga krstili za „planinsko-brodarskega“, so
zaključili na kmečkem turizmu Pri Matičku v Kortah, kjer so za rojstni dan nazdravili Ivanu Kosu.

****************************************************************************
17.4.2008 so se prvič sestali člani novega UO PD Litija. Potrdili so organizacijski odbor 19. pohoda
na Geoss v sestavi Franci Intihar, Vito Bukovšek, Roman Ponebšek, Borut Vukovič, Jože Dernovšek,
Peter Rutar, Aleš Mohar, Maja Mohar, Gašper Repina, Viktor Čebela in Aljaž Zupan. Sprejeli so
sklepa, da bodo pevskemu društvu Lipa donirali 120€, za nov prapor PZS pa so namenili 100€.
Občina Litija je v okviru sredstev za šport našemu društvu namenila 7.367,85€. Roman Ponebšek in
Borut Vukovič sta poročala o seji MDO na kateri sta sodelovala tudi predsednik PZS Franci Ekar in
podpredsednik Marko Goršič. Na seji so obravnavali tudi tekoče zadeve v zvezi z najemom doma na
Jančah. Članarino je do seje poravnalo 273 članov.

****************************************************************************
26. 4. 2008 se je 37 članov planinske sekcije DU, pod vodstvom Boruta Vukoviča povzpelo na
Košenjak, s 1.522 m najvišji vrh Kobanskega pogorja, ki se nad levo obalo Drave dviga od
Dravograda do Maribora. Občutili so vso mogočnost tega pogorja, saj so s hojo pričeli v Dravogradu
in jo tam tudi zaključili, kar pomeni, da so tega dne dvakrat premagali skoraj 1200 m višinske
razlike. Obsežni gozdovi in samotne koroške kmetije dajejo tej pokrajini svojstven čar, zato so si
obljubili, da se sem še kdaj vrnejo. V planinskem domu na Košenjaku so s pesmijo počastili rojstni
dan Kristine Potočnik.

****************************************************************************
Izleta Savske sekcije na Nanos se je 27. 4. 2008 udeležilo 34 planink in planincev. S hojo so pričeli
pri lovski koči, do katere pripelje prepadna cesta iz Podnanosa in se mimo cerkve Svetega Hieronima
povzpeli na vrh Pleše, pod katero stoji Vojkova koča. Nato so prehodili še zelo razgleden del
Slovenske planinske poti do Abrama, kjer je samo dan poprej potekala osrednja proslava ob dnevu
upora proti okupatorju. V Furlanovem zavetišču so jim postregli z odlično domačo hrano, seveda pa
so si ogledali tudi v kletki zaprtega medveda, ki je že dolgo kar zaščitni znak zavetišča.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_

IZDALO: PD Litija, Mire Pregljeve 1, Litija NAKLADA: 200 UREDNIŠKI ODBOR: Borut Vukovič, Aleš
Pregel, Roman Ponebšek AKVAREL: Pavel Smolej (Geoss) FOTOGRAFIJA: Marjan Jug (prečkanje Dragonje)

