
 

 
 

JANUAR  2010                              ŠT. 147                                           LETO  IX 
 

Planinska sekcija DU Litija vabi v soboto 2.1.2010 na novoletni pohod na Kum. Na pot bodo 
odšli z vlakom, ki iz Litije odpelje ob 620 uri.  
*************************************************************************** 
PD Litija vabi v petek, 8.1.2009 ob 18. uri na tradicionalni planinski večer ob 
diapozitivih. S pomočjo posnetkov bomo v veliki sejni sobi Občine Litija, Jerebova 14, obudili 
spomine na pohode, izlete,  minulega leta.  
*************************************************************************** 
V nedeljo 10.1.2010 bo pri Kavšku na Goliščah tradicionalno ponovoletno srečanje članov 
planinske sekcije DU. Običaj je, da udeleženci srečanja pridejo iz različnih smeri, vedno pa je 
organiziran tudi skupni pohod. Ta se bo tokrat pričel v Kresnicah, po prihodu vlaka, ki iz Litije 
odpelje ob 8,20 uri. Hoje v eno smer bo za uro in pol. Srečanje je namenjeno predvsem sproščenemu 
druženju, pa tudi snovanju načrtov za novo leto. Vodila bo Greta Pepelnak. Prijavite se v pisarni 
društva v času uradnih ur ob ponedeljkih, sredah in petkih med 10. in 12. uro, kar velja tudi za ostale 
izlete sekcije. 
*************************************************************************** 
Planinski sekcija Sava vabi v soboto, 16.1.2010 v Gore (762m) in Kopitnik (910m) 
priljubljeni izletniški točki v Posavskem hribovju. Na pot bodo šli z vlakom, ki iz Litije odpelje ob 
7,20 uri in se zapeljali do Hrastnika, od koder je do Gor uro in pol hoje. Po krajšem počitku v 
planinski koči bo sledila še ura hoje do koče na Kopitniku, nato sestop v Zidani most ali Rimske 
Toplice. Prijave zbira Marjan Omerzel (031 582 355).  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 23.1.2010 na Malo (953m) in Veliko Plešivico (908m), 
razgledna travnata vrhova na grebenu Slavniškega pogorja. Domačini se seveda niso zmotili, ko so 
nižjemu vrhu dali ime Velika Plešivica, saj je mogočnejši in obsežnejši od sicer višje sosede, ki se 
dviga na drugi strani Velikih vrat. Razgled z obeh vrhov je imeniten, najbolj imenitno pa je, da gre za 
osamljen svet, kjer je možno občutiti pristen stik z naravo. Hoje bo za 4 ure. Izlet bo vodil Borut 
Vukovič.  

 
 

ZGODILO SE JE 
 

Izleta planinske sekcije DU Litija od Ostreža čez Veliko Presko in Javorje do kmečkega turizma Pr' 
Posilnc v Lazah se je 5.12.2009 udeležilo 41 planink in planincev. S tem izletom so zaključili izredno 
bogato sezono, saj so izvedli vseh 45 načrtovanih izletov in še 3 dodatne (Bohor – srečanje zasavskih 
planincev, Gančani – začetek poti kurirjev in vezistov, pohod na Geoss v okviru  projekta Vranov let 



v svobodo). V letu 2009 so zabeležili kar 1.570 udeležb na izletih. Prisotni so bili vsi pevci sekcije, 
na čelu z Jožetom Kukovico, zato ni manjkalo ubranega petja. Skupno so proslavili rojstni dan vodje 
sekcije Staneta Jerebiča, ki je poskrbel, da nihče ni bil žejen.  
*************************************************************************** 
29. spominskega planinskega pohoda na Tisje se je 13.12.2009 udeležilo več kot 500 pohodnikov, 
startnino pa jih je plačalo 326. Udeležence sta na Tisju pozdravila litijski in šmarski župan Franci 
Rokavec in Milan Izlakar, ter predsednik PD Roman Ponebšek. V kulturnem programu so nastopili 
učenci podružnične OŠ iz V. Kostrevnice po vodstvom Marjane Poglajen, program je povezoval 
David Tomažič. Za odlično organizacijo pohoda je zaslužen odbor s Petrom Rutarjem na čelu.   
*************************************************************************** 
16. seja UO PD Litija je bila 17.12.2009. Peter Rutar je podal poročilo 29. pohoda na Tisje. Sprejeli 
so sklep, da se najemniku doma naj Jančah za pol leta najemnina zmanjša za 40%. Marjan Jug je 
predstavil potek priprav na 14. pohod Franca Štrusa, ki bo 27.2.2010. Pogovarjali so se o predlogih 
obeležitve treh okroglih  jubilejev društva v letu 2010. To so 105-letnica društva, 30. mladinski 
planinski tabor in 30. spominski pohod na Tisje. Potrdili so članarino za leto 2010, ter imenovali 
inventurno komisijo. Sprejeli so tudi sklep, da se priznanja vodnikom podelijo na občnem zboru.  
Število členov v letu 2009 je 383. 
*************************************************************************** 
Zimskega pohoda na Javornik se je 19.12.2009 udeležilo 23 članov planinske sekcije DU Litija. 
Udeleženci so imeli prave zimske razmere, saj je tega dne zapadlo veliko snega. Na pohodu je Lojze 
Hauptman prejel plaketo za 10 kratno udeležbo na pohodu.  
*************************************************************************** 
Tekmovalnega srečanja plezalcev v plezanju z orodji, ki je bilo 19.12.2009 v plezališču ob Savi  v 
bližini Zagorja niso mogli zmotiti ne nizke temperature ne sneg, še manj snežni „plazovi“, ki so jih 
na plezališče pošiljali cestni plugi z regionalne zasavske ceste. Previsne stene po kateri so plezali so 
ukleščene med cesto in Savo. Srečanja se je udeležilo 19 tekmovalcev in 2 tekmovalki. Tekmovanje 
je zelo lepo uspelo, vodja in idejni oče tega srečanja Vili Guček se je za pomoč pri pripravi in izvedbi 
še posebej zahvalil tudi litijskim alpinistom.  
*************************************************************************** 
Tradicionalne planinske inventurne savske sekcije na Štefanovo, 26.12.2009 se je udeležilo   20 
članov sekcije. Zaradi poplave je bila pri Spodnjem Logu zaprta regionalna cesta Litija - Zagorje, 
zato je moral avtobus po udeležence po levem bregu reke. S hojo so pričeli na Libergi in se najprej 
ustavili na Vinjem vrhu, kjer jim je Zadražnik pripravil degustacijo vin ter nato zložno nadaljevali do 
kmečkega turizma Pr' Posilnc v Lazah pri Gobniku. Na srečanju so predstavili bogat program za leto 
2010 in obdelali statistiko iztekajočega se leta. Prav vsak mesec novega leta bodo imeli izlet.   
*************************************************************************** 
V decembru sta 80. rojstni dan praznovali dolgoletni članici upravnega odbora PD Litija Jožica 
Šinkovec in Štefka Lipužič. Predstavniki UO PD so ju obiskali na njunem domu in jima izročili 
priložnostna darila.  Čestitkam in najboljšim željam se pridružujemo tudi bralci Obvestil.  
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