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PD Litija vabi v soboto, 6. 6. 2009 na Krim (1.107 m), kjer bo potekalo tradicionalno vsakoletno 
srečanje slovenskih planincev. Zbrane planince bo nagovoril tudi predsednik države dr. Danilo Türk. 
Na vrh se bomo v dveh urah povzpeli iz vasi Iška, sestopali pa bomo mimo Ledene jame v vas 
Jezero. Hoje bo za 4 do 5 ur. Izlet bo vodil Borut Vukovič. Prijave sprejemajo v pisarni društva ob 
uradnih urah ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. in 10. uro, kar velja tudi za ostale izlete sekcije.  
*************************************************************************** 
Planinska skupina Sava vabi v soboto, 6. 6. 2009 na izlet po slovenski Istri. S hojo bodo pričeli 
v Gračišču in se povzpeli na Lačno (451 m), sledi še vzpon po grebenu do vrha Kuka (498 m), kar bo 
najvišja točka tega izleta. Ogledali so bodo tudi slavite spodmole pod Sočergo, ki jim pravijo „ušesa 
Istre“. Hoje bo za 5 ur. Izlet bo vodil Boris Lazar. Prijave sprejema Marjan Omerzel (031 582 355). 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU Litija vabi v nedeljo, 7. 6. 2009 na 19. pohod po Velikolaški kulturni 
poti. Pot vodi mimo rojstnih hiš velikanov slovenske literature Frana Levstika, Josipa Stritarja in 
Primoža Trubarja. Po zaključenem pohodu bodo obiskali še kontrolne točke Poti kurirjev in vezistov: 
Travno in Racno goro, Sveto Trojico in Slivnico. Hoje bo za 5 ur. Izlet bo vodil Viktor Čebela. 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 13. 6. 2009 na izlet od planinskega doma v Novem Svetu 
(516 m) na Medvedje Brdo (785 m). Hoje bo za 5 ur. Izlet bo vodil Ludvik Kofol. 
*************************************************************************** 
PD Litija v soboto, 13.6.2009 in nedeljo, 14.6.2008 organizira družinski izlet na Golte 
(1.356m). Več informacij in prijave pri Alešu Preglu (041 229 758).     
*************************************************************************** 
Planinsko društvo Litija vabi v nedeljo, 14. 6. 2009 na izlet na brezpotni Staničev vrh (1.805 m) 
v Kamniško Savinjskih Alpah. Spotoma si bomo ogledali še znamenito naravno okno  Kovačnico. 
Udeleženci morajo imeti dobro kondicijo in sposobnost gibanja po zahtevnem brezpotju. Izlet bosta 
vodila Vito Bukovšek in Franci Intihar (041 699 329), ki tudi zbira prijave. 
*************************************************************************** 

Planinska skupina DU Litija orga-
nizira v soboto 20. 6. 2009 izlet na 
Babo (1.119 m). Vrhov s tem 
imenom v Sloveniji je kar nekaj, naš 
cilj pa je med manj znanimi, saj nanj 
ne vodi markirana pot. S hojo bomo 
pričeli v dolini Kokre in se v slabi uri 
povzpeli do planinskega doma na 
Čemšeniku (835 m). Od doma se 
bomo po nemarkirani, kljub temu pa 
dobro vzdrževani poti podali na Babo, 
ki kljub skromni višini ponuja zelo 
zanimiv razgled. Sledi še spust do 
planinske koče Iskra na Sv. Jakobu 
(961 m) ter nato sestop v Preddvor. 
Hoje bo za 5 ur. Izlet bo vodil Borut 
Vukovič. 
**************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 
27. 6. 2009 na Stegovnik (1.691 
m), skalni vrh, s katerega je izreden 
razgled na Kamniške Alpe in Storžič. 
Izlet bo vodil Srečko Erjavec, hoje bo 
za 5 ur. 
 
 



ZGODILO SE JE 
 

Dne 9. 5. 2009 se je 32 članov Planinske sekcije DU iz Dražgoš odpravilo na Vodiško planino, 13 
članov sekcije pa je uživalo v razgledu z Javornika in si ogledalo muzej kovaštva v Kropi. Vseh 45 
udeležencev pa se je potem dobilo v gostišču sredi Krope. Skupaj so zapeli in voščili Tatjani Jug in 
Ivanki Kofol za rojstni dan. Vsi udeleženci so bili z izletom zelo zadovoljni, saj so na svoj račun 
prišli tako tisti, ki radi hodijo, kot tisti, ki si želijo le druženja in daljše hoje ne zmorejo.  
*************************************************************************** 
Izleta Savske sekcije na Ermanovec se je 16. 5. 2009 udeležilo 24 planincev. Prehodili so pot od 
Sivke čez Bevkov vrh in Kladje do planinske koče na Ermanovcu. 
*************************************************************************** 
Tradicionalnega izleta Lojzeta Hauptmana na Primorsko se je 16. 5. 2009 udeležilo 50 članov 
sekcije. Kot običajno, so izlet zaključili ob pršutu in teranu pri Srečku Šterlingu v Dutovljah. Pred 
tem pa so prehodili izredno razgledno Napoleonovo pešpot med Opčinami in Kontovelom. Seveda so 
si ogledali tudi znamenito, iz betona zgrajeno moderno cerkev na Vejni (Monte Grisa, 332 m). Pri 
Šterlingu so proslavili rojstne dneve stalnih udeležencev izletov Francija Poglajna, Vinka Jamnika, 
Andreja Namestnika, Zofke Auflič, Ivana Kosa in Ane Logaj.  
*************************************************************************** 
11. seja UO PD Litija je bila 20.5.2009. Na seji so potekli še zadnji dogovori za pohod na Geoss. Na 
cilju bodo podeljena tudi priznanja za akcijo Iz Geossa na 100 slovenskih vrhov. Roman Ponebšek je 
prisotne seznani z vsebino seje MDO, na kateri sta bila pristna tudi predsednik PZS Franci Ekar in 
podpredsednik Marko Goršič. Predstavniki MDO so se pogovarjali o planinskem muzeju, 
izobraževanju, skupščini PZS, razpisu za sofinanciranje postojank in o skupnih akcijah MDO. Člani 
UO so podprli podpis predpogodbe o najemu kapacitet v mladinskem hotelu v Litiji.       
*************************************************************************** 
Izleta po vrhovih okrog Celjske koče se je 23. 5. 2009 udeležilo 25 planink in planincev iz sekcije 
DU. Ob Tovstem vrhu so osvojili še Srebotnik, Grmado in Vipoto. 
*************************************************************************** 
Srečanja zasavske planinske mladine v Gorah se je 23.5.2009 udeležilo tudi 15 mladih planincev iz 
našega društva, pod vodstvom vodje mladinskega odseka Gašperja Repine. 
***************************************************************************
Dne 23. in 24. 6. 2009 je na Mrzlici potekalo redno izpopolnjevanje za vodnike PZS v kopnih 
razmerah, ki se ga mora na tri leta udeležiti vsak registrirani vodnik. Izpopolnjevanja se je udeležilo 
25 vodnikov, v glavnem iz Zasavskega MDO, med njimi je bilo tudi 5 vodnikov iz našega društva. 
Izpopolnjevanje je vodil Roman Ponebšek, ki je tudi inštruktor planinske vzgoje. 
*************************************************************************** 

Jubilejnega 20. pohoda na Geoss se je 
30. 6. 2009 udeležilo 127 planink in 
planincev, ki so plačali startnino, vseh 
pohodnikov pa je bilo seveda precej 
več. Ob jubileju je bila odprta tudi 
cerkev na Slemšku. Na zaključni 
prireditvi so  nastopili učenci iz 
Osnovne šole Vače. Program je 
povezoval Gašper Repina, udeležence 
pa sta pozdravila predsednik društva 
Geoss Mirko Kaplja in predsednik PD 
Litija Roman Ponebšek. Vseh 
dosedanjih pohodov so se udeležili 
Slavka in Peter Matoz ter Andrej 
Namestnik. Ob plaketah so vsi trije 
dobili tudi torto, darilo slaščičarne 
Gimi. Podeljene so bile tudi značke za 
dnevnike Iz Geossa na 100 slovenskih 

vrhov. Od zadnjega pohoda smo na društvo prejeli 20 dnevnikov, 5 so jih poslali litijski planinci 
(Srečko Erjavec, Marjan Jug, Stane Jerebič, Ana Mohor, Milka Rovšek). Jubilejni pohod je lepo 
uspel, za kar je zaslužen predvsem vodja pohoda Franc Intihar in njegovi pomočniki iz AO Litija. 
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