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Vse člane in prijatelje društva vabimo, da se v torek, 3. 2. 2009 ob 19. uri v Knjižnici Litija 
udeležijo srečanja s Pavlom Smolejem ob odprtju likovne razstave planinskih miniatur. Od 
oktobra 1997 Marija in Pavle Smolej vsak mesec prispevata ilustracijo za naša Obvestila. V tem času 
se je nabralo čez 100 risb in čez 30 akvarelov. Prav je, da se planinci tudi z udeležbo na otvoritvi 
razstave Mariji in Pavlu zahvalimo za njun velik prispevek k delu društva. 
*************************************************** ************************ 
Sekcija Litija vabi v soboto, 7. 2. 2009 na Veliki vrh (2.088 m) v Košuti. Z avtomobili se bodo 
zapeljali do kmetije Matizovec, od koder je do doma na Kofcah (1.488 m) uro hoje, do vrha pa je 
potem še uro in pol. Udeleženci morajo obvezno imeti zimsko opremo (cepin, dereze). Izlet bosta 
vodila Franci Intihar (041 699 329) in Vito Bukovšek (041 764 791).  
*************************************************** ************************ 
Planinska sekcija DU vabi v nedeljo, 8. 2. 2009 na tradicionalni pohod na Zasavsko sveto 
goro (852m). Ob 6.30. uri bo posebni avtobus odpeljal iz Litije do Čolnišč, od koder je do 
Zasavske svete gore še 2 uri hoje. Izlet bo vodil Stane Jerebič. Prijave zbirajo v pisarni DU vsak 
ponedeljek, sredo in petek med 8. in 10. uro, kar velja tudi za ostale izlete sekcije.   
*************************************************** ************************ 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 14. 2. 2009 na 15. valentinov pohod iz Kozjega na 
Bohor (898m). S posebnim avtobusom se bomo zapeljali do Motela Ribnik v Kozjem, kjer bomo 
prejeli dnevnik pohoda, vsak udeleženec pa tudi Valentinov srček. Pot bo vodila po razglednem 
grebenu Vetrnika in pod Debelim vrhom do planinskega doma na Bohorju. Oskrbnika Majda in Ivo 
sta med najboljšimi v Posavskem hribovju, zato nahrbtnika nikar ne obremenite s hrano, temveč si 
privoščite toplo malico v planinskem domu. Izlet bo vodil Borut Vukovič. 

 
*************************************************** ************************ 
Savska sekcija vabi v soboto 21. 2. 2009 na Govejek (727 m) v Polhograjskem hribovju. Iz 
Škofje Loke se bodo prek Osolnika (858m) v dveh urah in pol povzpeli do Mihelčičevega doma 
na Govejku  in se po krajšem počitku spustili do gostilne Legastja v dolini Ločnice. Hoje bo za 3 ure. 
Posebni avtobus bo iz Save odpeljal ob 7. uri. Prijave zbira Marjan Omerzel (031 582 355). 
*************************************************** ************************  
PD Litija vabi v soboto, 28. 2. 2009 na 13. spominski planinski pohod Franca Štrusa. 
Start pohoda bo pri gasilskem domu v Senožetih. Pohodniki se bodo najprej po gozdnih stezah 
povzpeli do Križevske vasi in nato po cesti do Zagorice, kjer bo pred rojstno hišo Jurija Vege že 



običajni krajši počitek s čajem. Sledi vzpon do Svete Trojice in Okla. Zaključek pohoda bo v Ihanu, 
od koder bo v Litijo vozil posebni avtobus. Hoje bo za štiri ure. 
 
 

ZGODILO SE JE 
 

Tradicionalnega srečanja članov Planinske sekcije DU pri Kavšku se je 10. 1. 2009 udeležilo 58 
planink in planincev. Slovesno so proslavili rojstne dneve Jožeta Majcna, Ive Ključevšek, Marije in 
Olge Kos, Julči Podoreh, Dani Bokal in Jožeta Koritnika. Večina udeležencev se je na Golišče 
povzpela iz Kresnic, kjer jih je s kavo in čajem pogostila Greta Pepelnak, nekaj pa jih je prišlo iz 
Jevnice čez Veliko Štango. Vodja sekcije Stane Jerebič je predstavil delo v preteklem letu. Vsak 
udeleženec je s seboj prinesel darilce za 4 EUR in ta darilca so potem žrebali na srečelovu. 
*************************************************** ************************ 
Tradicionalnega zimskega pohoda na Grmado nad Krškim se je 11. 1. 2009 udeležilo 13 članov 
Planinske sekcije DU. V Brestanici jih je pričakal planinski prijatelj Milan Jevšnik iz Krškega in jih 
po položni poti popeljal na cilj. Oskrbnik jim je postregel z okusnim odojkom in kuhanim vinom. 
*************************************************** ************************ 
Izleta Savske sekcije na Kal in Mrzlico se je 17. 1. 2009 udeležilo 18 planink in planincev, ki so 
uživali v s soncem obsijani zasneženi pokrajini. 
*************************************************** ************************ 
7. seja UO PD Litija je bila 22.1.2009.  Sprejeli so vsebinsko in finančno poročilo 28. pohoda na 
Tisje. Dogovorili so se o organizaciji srečanja udeležencev akcije Prijatelji Janč - janški prijatelji. 
Marjan Jug je poročal o pripravah na 13. pohod F. Štrusa, Borut Vukovič pa je poročal o pripravah 
na likovno razstavo planinskih miniatur Pavla Smoleja. Odločili so se, da podprejo natis kataloga 
razstavljenih  del. Začeli so s pripravami na občni zbor društva, ki bo 22.3.2009. Peter Rutar ja člane 
UO seznanil z vsebino sestanka z najemnikom doma na Jančah.  Članarino za leto 2009 je poravnalo 
že preko 100 članov, veseli pa nas, da se večino odloči tudi za prispevek za muzej v Mojstrani.      
*************************************************** ************************ 
Izleta Planinske sekcije DU na Obolno se je 24. 1. 2009 udeležilo 21 članov sekcije. Za tisti dan je bil 
napovedan dež, ki pa ga ni bilo, temveč so hodili po tanki in za hojo prijetni odeji svežega snega.  
*************************************************** ************************ 
25. 1. 2009 je bilo 7. srečanje prijateljev Janč – janških prijateljev. V preteklem letu se je 36 
planincev in planink najmanj 25-krat povzpelo na Janče in ta obisk tudi zabeležilo v vpisni knjigi. Že 
drugič zapored je bila najvztrajnejša Ivanka Marn iz Velike Štange, ki je bila na Jančah kar 350-krat, 
Med kolesarji pa je bil prvi Igor Vezenšek iz Preloga pri Ihanu, ki je na vrh prikolesaril 102-krat. 
Posebej je potrebno omeniti tudi Rudija Senekerja, saj je ta doma v Mariboru in mu za obiske Janč 
veliko časa vzame že vožnja. Vseh 36 udeležencev v akciji pa je skupaj imelo kar 2369 obiskov. 
Oskrbnica je vsem udeležencem postregla z okusno joto. Vse prijatelje Janč vabimo, da v akciji 
sodelujejo tudi v letu 2009, ostale pa, da se jim pridružite. 
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