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Planinska sekcija DU Litija vabi v soboto, 5. 12.
2009 na izlet od Polšnika čez Ostrež (856m),
Veliko Presko (784m) in Javorje (560m) do
kmečkega turizma Pr'Posilnc v Lazah. Na voljo
bo več variant, ki bodo hojo občutno skrajšale,
možno pa se bo pripeljati vse do cilja. S tem izletom
sekcija zaključuje letošnjo bogato sezono (do konca
leta bosta sledila le še dva pohoda), zato bo to tudi
priložnost za prijetno druženje. Izlet bo vodil Lojze
Hauptman, hoje bo po najdaljši varianti za 4 ure.

***************************************
PD Litija vabi v nedeljo, 13. 12. 2009 na 29.
spominski planinski pohod na Tisje. Start
bo med 7. in 10. uri pred Plečnikovim spomenikom
v Litiji. Trasa pohoda ostaja takšna kot že vrsto let.
Tudi letos bosta od Tisja naprej na voljo dve
varianti. Na Tisju bo pri domačiji Tisenških ob 11.
uri krajši kulturni program. Zaključek pohoda bo v
gasilskem domu v V. Kostrevnici, od koder bodo
med 11. in 14.30. uro vozili posebni avtobusi.

***************************************
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 19. 12. 2009 na
pohod na Javornik nad Črnim vrhom
(1.242 m). V kolikor bodo vremenske razmere dopuščale, pa se bodo povzpeli še na Mali Golak
(1.425 m) ali pa do koče Antona Bavčarja na Čavnu (1.242 m). Izlet bo vodil Stane Jerebič. Na
Javornik bo hoje za 3 ure, na Veliki Golak ali Čaven pa še dodatne 3 ure.

***************************************************************************
AO Litija in AO Trbovlje vabita v soboto, 19. 12. 2009 na tekmovalno srečanje plezalcev z
orodji v na novo urejenem plezališču v bližini Zagorja ob Savi. Zbor tekmovalcev bo ob 8. uri pred
RCR v Zagorju, ob 8.30. uri pa bo za obiskovalce organiziran prevoz z železniške postaje v Zagorju.
Novo plezališče je opremil Vili Guček, na delovni akciji 21. 11. 2009 pa je pri urejanju plezališča
sodelovalo čez 20 članov obeh alpinističnih odsekov.

***************************************************************************
Tudi savska sekcija si je končni cilj tradicionalne planinske inventure, ki bo na Štefanovo, v
soboto, 26. 12. 2009 izbrala kmečki turizem Pr'Posilnc na Lazah. S hojo bodo pričeli na Libergi in
se nato po južni trasi Levstikove poti čez Ježni in Vinji vrh in nato do cilja. Hoje bo za 3 do 4 ure. Ob
vrnitvi bodo čez Novo goro sestopili na Javorski pil. Prijave zbira Marjan Omerzel (031 582 355).

ZGODILO SE JE
15. razširjena seja UO PD Litija je bila 5.11.2009 v planinskem domu na Jančah. Osredja točka
dnevnega reda je bila posvečena delovanju planinskega doma, zato so bili na seji prisotni tudi člani
gospodarske komisije in najemnika doma. Najemnika so seznanili z načrti za zamenjavo oken in
izrazili zaskrbljenost zaradi neplačevanja obveznosti. Oskrbnik je povedal, da ustvarjen promet ne
zadošča za pokrivanje vseh stroškov, zato je predlagal zmanjšanje najemnine za polovico. Člani UO
in GO so povedali svoje mnenje glede ponudbe, postrežbe in cen ter s tem poveznim majhnim
prometom. Najemnik je seznanil prisotne s težavami pri oskrbi doma z vodo in slabim sodelovanjem
s Turističnim društvom Besnica. Pogovorili so se še o pripravah na pohod na Tisje in o programih za
leto 2010. Seznanili so se z zahtevo za plačilo najemnine za pisarno v športni dvorani in sprejeli
sklep, da se sredstva za muzej, nakažejo na PZS.

***************************************************************************
Tradicionalnega pohoda po Levstikovi poti se je 14. 11. 2009 udeležilo veliko litijskih planincev, v
organizirani skupini pa tudi 18 članov planinske sekcije DU.

Kljub kislemu vremenu se je izleta na Lisco, Ješivec in Rudenik 7. 11. 2009 udeležilo 26 članov
planinske sekcije DU. Izlet so zaključili ob izvrstnih pečenih postrvih pri Zupanu v Podgorju.

***************************************************************************
Izleta na Limbarsko goro se je 21. 11. 2009 v lepem vremenu udeležilo 41 članov planinske sekcije
DU. V gostišču Pri Peterki v Moravčah so proslavili rojstne dneve Mirka Lovšeta, Anice Majcen,
Darje Šteferl in Ani Merčon.

***************************************************************************
Izleta savske sekcije na Krašnji vrh se je 21. 11. 2009 udeležilo 30 planincev. S hojo so pričeli v
Metliki in se med vinogradi povzpeli do Bojanje vasi in vrha, kjer jih je v planinski koči pričakal
predstavnik PD Metlika. Sestopili so v Radovico in izlet zaključili na kmečkem turizmu Bajuk.

***************************************************************************
Na zboru vodnikov PZS 21. 11. 2009 so bila prvič
podeljena priznanja vodniške komisije. Najvišje priznanje
t.j. naziv častnega vodnika PZS sta za več kot 30 let
vodniškega dela prejela Ana Mohar iz Litije in Marko
Dernovšek s Save. Obema iskrene čestitke!

********************************************
26. 11. 2009 je bila v Ljubljani slovesnost, na kateri so
podelili priznanja za prehojeno pot Kurirjev in vezistov
NOV. V preteklem letu je pot prehodilo 64 planincev iz vse
Slovenije, med njimi pa jih je bilo kar 14 ali 21,9 % iz
našega društva. Viktor Čebela je prejel značko za svoj 22.
dnevnik, pot pa so prehodili tudi Cirila Godec, Lojze
Hauptman, Vinko Jamnik, Almira Jelnikar, Stane Jerebič, Tatjana in Marjan Jug, Marija Kurent,
Andrej Namestnik, Lojze Perčič, Kristina Potočnik, Nuša Rozman in Borut Vukovič.

*************************************************************************
Tradicionalnega pohoda PD Zagorje na Čemšeniško planino se je 29. 11. 2009 udeležilo 29 članov
Planinske sekcije DU. Vzpon s Prvin sta zaznamovali megla in mrzel veter, sestop na Vrhe pa še
zaradi dežja zelo spolzka strmina. Sledila je prijaznejša hoja na Sveto planino, kjer se je pokazalo
sonce in potem sestop na Čebine. Zahtevne razmere niso mogle pokvariti odličnega razpoloženja.

ČLANARINA ZA LETO 2010
Vrsta člana
A
EURO
50,00
* družinska članarina

B
20,00

B1
15,00

S+Š
13,00

S+Šd*
10,40

P+O
5,00

P+Od*
4,00

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IZDALO: PD Litija, Mire Pregljeve 1, Litija NAKLADA: 200 UREDNIŠKI ODBOR: Borut Vukovič, Aleš
Pregel, Roman Ponebšek AKVAREL: P. Smolej (Ostrež)
FOTO: Čača in Marko, planinci na Sveti planini

