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4. 9. 2005 - Osrednje proslave 100-letnice društva na Jančah se je udeležila velika množica planincev
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Jubilejno leto se je izteklo…Jubilejno leto se je izteklo…Jubilejno leto se je izteklo…Jubilejno leto se je izteklo…Jubilejno leto se je izteklo…
Stota obletnica ne pomeni, da je društvo staro, pač
pa, da je močno in sposobno živeti. Tako se je izrazil
slavnostni govornik Tone Škarja na osrednji proslavi
PD Litija na Jančah ob stoletnici delovanja.  In to drži.
Življenja v društvu ne manjka. V lanskem letu ni bilo
tedna brez aktivnosti v okviru PD Litija. Stoletnico smo
dostojno proslavili z nizom dogodkov pri katerih so
aktivno sodelovali naši člani. Že jeseni leta 2004 smo
v sodelovanju z osnovnimi šolami pričeli z likovnimi
delavnicami v okviru natečaja,  posvečenega stoletnici.
Delavnice sta vodila zakonca Marija in Pavel Smolej v
sodelovanju z učiteljicami na šolah. Nežka Blaznik je
vodila literarni natečaj za osnovnošolce. V aprilu smo
na OŠ Šmartno postavili razstavo likovnih del, literarni
prispevki pa so bili objavljeni v posebni številki
tradicionalnega glasila Prusik. Vse udeležence (95
osnovnošolcev) smo za nagrado pod vodstvom Saša
Jovanoviča peljali na planinski izlet na Slemenovo
špico in v Tamar.  Konec marca je potekala okrogla
miza »Planinstvo v luči rekreativne dejavnosti – pomen
rekreacije v sodobnem načinu življenja.
Za uvod v okroglo mizo sta svoje poglede podala
priznana slovenska strokovnjaka, in sicer za področje
rekreacije dr. Boris Sila, za področje gorništva pa mag.
Borut Peršolja. Savska sekcija je pod vodstvom
neutrudnega Marka Dernovška na mestu, kjer je od l.
1931 do 1943 stala Tomazinova koča (Požarnica)
postavila spominsko obeležje. Ker je bila koča last
Zasavske podružnice SPD, katere jedro članstva so
bili prebivalci današnjih občin  Litija, Šmartno in

Zagorje, sva spominsko obeležje odkrila predsednika
PD Litija in PD Zagorje. Ob tem velja poudariti, da
tudi PD Zagorje upravičeno šteje za svojo ustanovitev
leto 1905. Skupaj z Javnim skladom za kulturne
dejavnosti smo v juniju na Konjšici organizirali likovno
kolonijo pod vodstvom Pavla Smoleja in
pokroviteljstvom Rosane Maček. Na slovesnosti ob
otvoritvi razstave je navzoče pozdravil Jože Sinigoj.
V prazničnem letu smo na Jančah v maju gostili
planinske veterane Meddruštvenega odbora Zasavja.
V juniju so se člani alpinističnega odseka odpravili v
Ande, in sicer v Cordillero Blanco v Peruju. 24. 6. 2005
je bila v Litiji na Valvazorjevemu trgu 19 odkrita
spominska plošča Rudolfu in Metodu Badjura, ki sta
bila roje v tej zgradbi. Mestna skupnost Litija nas je
pritegnila k sodelovanju, saj se po Rudolfu Badjuri
imenuje naša krožna planinska pot. Tudi to je bilo
darilo planinstvu za jubilej. V jubilejnem letu smo bili
priča jubilejnemu 25. mladinskemu planinskemu
taboru, ki je potekal na Dovju. Vse tabore je vodila
Ana Mohar-Čača. Letos se bo v njeni vlogi preiskusil
Janez Medved, profesor športne vzgoje in dolgoletni
udeleženec in član vodstva taborov. Na istem kraju se
je odvil že 2. družinski tabor, ki ga je vodil Aleš Pregel.
Kot kaže, bo ta tabor postal tradicionalen in upajmo,
da bo praznoval srebrni jubilej. Petega avgusta, na
dan, ko je minilo točno stoletje od ustanovitve litijske
podružnice SPD, smo imeli na Jančah slovesno sejo
UO PD Litija. Dodaten pridih slovesnosti je  prispevala
otvoritev razstave izbranih slik Marije in Pavla Smoleja,
ki so bile ustvarjene na mladinskih planinskih taborih.
V septembru sta bila osrednja proslava ob stoletnici
in dan zasavskih planincev. Fundacija Villa Litta je
skupaj s PD Litija izdala priložnostno dopisnico in
spominski žig na dan proslave (4. 9. 2005). Martin Brilej
je organiziral filatelistično razstavo s planinsko
tematiko. Borut Vukovič, snovalec in vodja odmevne
akcije 100 vrhov za 100 let PD Litija je podelil
spominske značke zaslužnim pohodnikom. Proslava
je bila skromna, a vsebinsko bogata in kvalitetna.
Nastopali so pevci Lipe, ki so ravno tako praznovali,
duet Medvešek nam je s petjem segel do srca, Tone
Škarja je imel govor, ki je od poslušalca zahteval
aktivno razmišljanje, Dušan Štrus in Anja Tehovnik sta
se izkazala kot povezovalca. ATV je posnela prireditev.
Vsi so svoj prispevek opravili prostovoljno. Hvala vsem
naštetim in naj mi oprostijo neomenjeni, ki so sodelovali
in tako prispevali h kvaliteti prireditve. Na pobudo Ane
Mohar in Marka Dernovška smo na proslavo povabili
tudi člane pobratenega Planinskega društva iz Kule.
Povabilu so se odzvali in so tako prireditvi vtisnili
poseben pečat. V sredini septembra so nas obiskali
prijatelji društva Lo Scarpone iz Prata. Dva dni so bili
gostje MDO Zasavja. Na zahvalno nedeljo pa smo se
zbrali na Ščitu pod kozolcem Marjane Kahne. Zbrani
smo bili skoraj vsi, ki smo v jubilejnem letu tako ali
drugače prispevali k podobi PD Litija. Srečanje bo17. 4. 2005 - Poročilo predsednika na občnem zboru
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postalo tradicionalno, vsaj tako smo si obljubili.
Decembra pa smo v lepem vremenu in krasnem vzdušju
izpeljali 25. pohod na Tisje, ravno tako jubilejni v
jubilejnem letu. Vodja Peter Rutar se je izkazal kot
dober organizator in to delo bo lahko opravljal še kar
nekaj časa. Zadnjo januarsko nedeljo je že četrtič
potekalo srečanje Prijatelji Janč-janški prijatelji. Za
potek akcije skrbi Borut Vukovič. Zadnjo februarsko
soboto pa je potekal že 10. jubilejni pohod Franca
Štrusa.  Vseh deset je vzorno organiziral Viktor Čebela.
V prvih treh mesecih letošnjega leta je potekala
Planinska šola za odrasle. Obiskovalo jo je 18.
slušateljev. Trije se niso odločili, da bodo pisali test,
tako da je novih diplomantov planinske šole 15. Na
koncu smo organizirali praktično usposabljanje v
Kamniški Bistrici. Planinsko šolo smo izvedli z lastnimi
vodniki in po novem učbeniku in prvo za odrasle v
okviru PD Litija. Čestitamo vsem diplomantom.

Ob prebiranju poročil posameznih sekcij ali odsekov si
boste lahko ustvarili podrobnejšo sliko posameznega
področja delovanja našega društva.  Veliko pozornosti
namenjamo usposabljanju in vzgoji vseh generacij
planincev. Alpinisti vsako leto organizirajo alpinistično
šolo, plezalne tabore v Paklenici, tečaje turne smuke,
zimski tečaj za varno hojo in različne vzpone. Goran
Turudič je lansko leto dosegel plezalni uspeh v Kirgiziji.
Markacisti skrbijo za vzdrževanje poti, Badjurove krožne
poti in dela Zasavske transverzale. Njihovo delo
občutimo na vsakem koraku. Sekcija upokojencev
nadaljuje aktivnosti v nezmanjšanem obsegu, skoraj vsak
teden imajo izlet. Njihov vodja Stane Jerebič in Marjan
Jug opravljata tečaj za vodnika Planinske zveze
Slovenije. Poleg njiju bo letos tečaj opravil še Miha
Mohar (vsi kategorijo A). Maja Mohar pa bo opravila
tečaj za kategorijo B. V letu 2005 je tečaj za vodnika
opravil Franci Intihar. Pridobili smo tudi tri nove alpiniste.
Badjurova krožna pot je v pristojnosti Jožeta Sinigoja,
akciji v Štirih letnih časih na Janče in Križem kražem po
Zasavju pa vzorno vodi Borut Vukovič.

Pred nami je zahtevna naloga oddaje Planinskega doma
Janče v najem. Domu želimo ohraniti planinsko podobo
in mu vdihniti svež veter.

Naštevanje je nehvaležno opravilo, če sem koga pozabil,
se mu iskreno opravičujem. Cenim in spoštujem
prostovoljno delo vseh, ki vas k sreči ni malo. Skupaj
ustvarjamo podobo PD Litija, ki je pozitivna in
optimistična. Sodelujemo z vsemi društvi in šolami, ki
izkazujejo interes za planinstvo. Zelo pomembna je
podpora, ki jo uživamo s strani obeh občin. Še enkrat
iskrena hvala vsem članom in simpatizerjem Planinskega
društva Litija.

Roman PONEBŠEK

18. 9. 2005 - S planinskimi prijatelji iz društva Lo Scarpone iz Prata na poti z GEOSS-a na Zasavsko Sveto goro

17. 4. 2005 - K jubileju nam je čestital tudi predsednik
PZS Franci Ekar
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JUBILEJNI 25. PLANINSKI POHOD NA TISJEJUBILEJNI 25. PLANINSKI POHOD NA TISJEJUBILEJNI 25. PLANINSKI POHOD NA TISJEJUBILEJNI 25. PLANINSKI POHOD NA TISJEJUBILEJNI 25. PLANINSKI POHOD NA TISJE
Vremenska napoved  v torek zjutraj je nakazovala lepše
vreme za konec tedna. V soboto zjutraj, ko so markacisti
odšli označit in očistit poti, je bilo oblačno in mrzlo.
Zadnje obilno sneženje je povzročilo dosti lomov, zato
je morala zapeti še motorna žaga. Pot proti Jelši je
sicer markirana, vendar je potrebno na nekaterih mestih,
kjer je več gozdnih poti, dodatno označiti pravilno smer.
Nad dolino Jablanice je bila pot na nekaterih mestih
močno razrita od traktorskih koles, ker so odvažali les.
Na srečo je bila zemlja pomrznjena, tako da ni bilo
blata oziroma se je lahko šlo mimo globokih luž, pokritih
s tankim ledom. Nad kamnolomom je sicer dovolj široka
pot, vendar je tu potrebno vsako leto narediti dodatno

POROČILO MLADINSKEGA ODSEKAPOROČILO MLADINSKEGA ODSEKAPOROČILO MLADINSKEGA ODSEKAPOROČILO MLADINSKEGA ODSEKAPOROČILO MLADINSKEGA ODSEKA
V preteklem letu smo z MO sodelovali pri številnih
prireditvah, ki jih je organiziralo planinsko društvo. Prva
večja prireditev je bila praznovanje 100 letnice društva,
ki je potekala skozi vse leto. Zajemala je občni zbor
na Jančah, ta je potekal meseca aprila, srečanje
zasavskih planincev, katerih prireditev smo obiskali v
mesecu oktobru, gledanja diapozitivov iz tabora, itd.
Organiziran je bil mladinski planinski tabor v Dovju pri
Mojstrani, katerega se je udeležilo okoli 25
udeležencev. Ture so bile izpeljane na bližnje vrhove v
Julijskih Alpah in Karavankah, vendar so se prilagajale
vremenu.  Nekateri (Miha in Maja Mohar ter Aljaž Zupan)
pa smo se udeležili tudi drugega družinskega tabora,
v katerem smo tudi zelo uživali.
Udeleževali smo se orientacijskih tekmovanj, ki so bila

organizirana v zasavski regiji. Tekmovanja so bila
organizirana v Radečah, na Lisci in pri nas v Litiji. Tega
je organiziral Miha Mohar s pomočjo ostalih članov
posadke. Ker smo imeli le eno udeležbo na regijskem
tekmovanju, se nismo udeležili državnega tekmovanja
kot skupina, vendar smo kljub temu sodelovali. Ekipa
Radeč je imela le tri tekmovalce, zato so nas povabili
k sodelovanju. Na koncu nas je bilo v ekipi pet (3 iz
Radeč, 1 iz Zagorja in 1 iz Litije). Na koncu smo osvojili
odlično četrto mesto.
Udeleževali smo se tudi skupnih tur pokrajinskega
mladinskega odbora. Na sestankih, ki jih imamo tudi
vsake tri mesece, smo se domenili, da bomo imeli
vsaj tri skupne izlete na leto in vsakič ga bo organiziralo
drugo društvo. Tako smo se z že poznano druščino iz
prejšnjih let potikali skupaj po vršacih po Sloveniji in
skupaj tudi plezali.
Tako kot vsako leto smo pomagali pri izvedbi pohoda
na Tisje. Nekateri so sodelovali v okviru alpinističnega
odseka, drugi pa kot MO-jevci.

Tako kot vsako leto smo skupaj z drugimi iz društva
preživeli skupaj veliko čudovitih dni, kar

dokazuje, da zelo dobro
sodelujemo kot ekipa.

Upam, da bo tudi
prihodnja leta tako in
da bomo še veliko
obiskovali tako
naše kot tuje gore.

Načelnica MO:
Maja MOHAR

Skupni izlet z zasavskim MO na Dovško Babo

Vodja pohoda Peter Rutar, predsednik PD Roman
Ponebšek in povezovalec programa Gašper Repina
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zaščito, saj smatramo, da je tu najbolj nevarni del poti.
V letošnjem letu se je pokazalo, da so ravnali pravilno
saj so nesli s seboj železne palice betonskega železa,
jih zabili ob robu prepada in jih povezali z rdečim trakom
za označitev električnih kablov v treh nivojih. Lesene
kole je namreč zaradi trdega kamnitega terena težko
zabiti dovolj globoko. Vreme je bilo oblačno, vidljivost
ni bila najboljša. Posebno po robnih in izpostavljenih
delih poti je pihal močan veter, ki je obetal, da bo
naslednji dan lepše vreme. Ob koncu akcije na Jelši se
je prikazalo sonce, poklicali smo Radio GEOS in Jože
Mahkovec je dal v eter še nekaj reklame. Markacisti so
že utečena ekipa in Aleš Mohar odredi skupine po dva,
tako da je delo dobro opravljeno, da ni nikoli nobenih
negativnih pripomb s strani udeležencev.
V nedeljo na dan pohoda se je pokazalo jasno mrzlo
jutro, ki je bilo kot naročeno za pohod. Tiste malo bolj
zgodnje je sonce obsijalo, ko so bili že v hribu. Zemlja
je bila zmrznjena in na posameznih kotanjah in ob robu
poti so bile zaplate snega, tako da je bil pohod z
zimskim pridihom. Na Jelši, kjer so udeleženci lahko
dobili čaj, smo zagledali Kamniške planine obsijane v
jutranjem soncu in malo naprej po poti se je že videla
Zadražnikova cerkvica sv. Petra na Ježnem Vrhu. Na
zgornjem Tisju smo zopet zagledali Kamniške planine,
Storžič in Triglav. Pogled, ki vabi, in ob tem začne
človek razmišljati, kam bo treba iti naslednje leto.
Pohodniki so od štartnega mesta v Litiji prispeli na Tisje
v dveh urah in pol. Že na poti smo se srečali  z znanci in
prijatelji in prijetno je bilo tudi na Tisju, kjer je zadišalo
po domačih dobrotah in planinskem čaju.
Na Tisju je bila ob 11 h kratka proslava ob 25. letnici
pohoda, ki so jo kot vedno popestrili učenci iz
Kostrevnice pod vodstvom gospe Poglajen. Tudi
župana občin Šmartno pri Litiji in Litija sta nam čestitala
ob jubilejnem pohodu in pohvalila naš trud, ki ga
vlagamo v vsakoletnih pripravah na pohod.
Po proslavi, ki smo jo zaključili s pesmijo vseh prisotnih,
nas je pot vodila na Ježni vrh in zvon je zvonil dvanajsto
uro, ko smo prispeli tja. Od cerkvice v smeri od sonca
obsijanega  Bogenšperka zagledamo v ozadju Triglav.
Ježni Vrh je markantna razgledna točka, ki se jo splača

obiskati še kdaj.
Naprej proti Razburam
je cesta sicer asfaltna
vendar razgledna za
tistega, ki v naravi in
kmečkih posestvih vidi
nekaj lepega. Od križiš-
ča ceste za Kostrevnico
nas pot vodi na Višji
Grm, navzdol proti
Marsku in Dvoru do
Kostrevnice. Na desni
strani vidimo, kje smo
hodili dopoldne saj je
pot v obliki podkve, ki
objame gozdnato gra-
po in dolino.

Število udeležencev, ki plačajo startnino, je že nekaj let
približno enako, vendar je ljudi, ki pridejo na Tisje, vsaj
dvakrat toliko. Mnogi si skrajšajo pot ali pa pridejo iz
drugih smeri. Žal večina ne gre po celotni trasi poti,
vendar vsak se lahko odloči po svoje. Vsekakor
moramo ob naslednjem pohodu razmišljati, kako
privabiti več mladih, ker se bo le tako lahko nadaljevala
tradicija.
Na cilju v Kostrevnici je bilo živahno, planinci s
Štajerskega so si prinesli kislo zelje in druge dobrote iz
avtobusa in naredili zakusko, ki so jo dopolnili z izdelki
mesarja Nograška.
Prešteli smo vse kartončke, ki jih je bilo 381. Res škoda,
da nekateri pohodniki (predvsem iz bližnje okolice) ne
cenijo dovolj našega truda.

Ob omizju za podelitev značk in plaket se je podelilo:
- dvaintrideset bronastih značk
- štiriintrideset srebrnih značk
- dvajset zlatih značk
- osemnajst bronastih plaket za deseti pohod in
- osem srebrnih plaket za dvajseti pohod.

Podelili smo tudi deset plaket za petindvajseto udeležbo
na našem pohodu. Naši jubi-
lanti so bili:Florijan Nučič in
Roman Turk iz Celja, Tomaž
Malenšek iz Šmartna pri Litiji,
Dušan Tomc, Milan Meden iz
Maribora, Andrej Cirar, Filip in
Majda Rusjan ter Slavka in Pe-
ter Matoz.
Še posebej nas veseli podatek,
da je bilo kar nekaj pohodni-
kov, ki so prišli na naš pohod
prvič, kar je gotovo dobra
vzpodbuda za naprej. Veliko
dela nas še čaka v bodoče, da
pritegnemo širši krog planincev
in pohodnikov, da bomo ob
tridesetletnici nazdravili z njimi.

Jože SINIGOJ in Peter RUTAR

11. 12. 2005 - Pohoda so se udeležili tudi Dušan Feldin iz PD Kranj, Slavko Krušič
iz PD Ljubljana Matica in Zoran Klemen iz PD Hrastnik (z leve proti desni)

11. 12. 2005 - Novinar
Stane Škrabar je poročal z
vseh dosedanjih pohodov
na Tisje
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Zadnja sobota v februarju je namenjena spominu na
Franca ŠTRUSA in njegov zadnji pohod, ko je 24.  2.
1996 vodil pohodnike Planinske sekcije Društva
upokojencev Litija od Jevnice preko Zagorice, Sv.
Trojice, Okla in Tabora v Ihan.
Tudi letos smo se v soboto, 25. februarja 2006 zbrali v
Senožetih na jubilejnem 10. spominskem pohodu po
stezah in poteh zadnjega pohoda Franca Štrusa.
Razmere so bile povsem zimske, saj je bila temperatura
precej pod lediščem, deželo je pokrivala snežna odeja
in zvončki niso uspeli pokazati bližajoče se pomladi.
To pa ni v ničemer motilo 105 pohodnikov, ki so na
pohod prispeli iz raznih krajev Slovenije in celo iz
Zagreba.
V Senožetih sta pohodnike nagovorila Borut Vukovič v
imenu PD Litija – organizatorja pohoda in vodja pohoda
Viktor Čebela, ki je povedal vse potrebno o dogajanjih
na trasi pohoda, o pohodu samem, o cilju v Ihanu, o
prevozih na povratku in možnosti žigosanja na
posameznih kontrolnih točkah.
Sledil je štart dolge kolone pohodnikov, ki se je nato
vila po stezah Malega Ciclja skozi Križevsko vas in prvič
ustavila v Zagorici pred rojstno hišo Jurija Vege. Tu je
bilo organizirano okrepčilo in manjši počitek, Borut
Vukovič je ponovno nagovoril pohodnike in opravil
obvezno fotografiranje, Almira Jelnikar pa je recitirala
posebej za 10. jubilejni pohod sestavljeno pesnitev in
tako obudila spomin na vse dosedanje pohode.
In že smo hiteli naprej preko vrha nad Dolskim, skozi
Sv. Trojico proti Oklu, da bi pravočasno prispeli na
spominsko slovesnost, ki jo na Oklu organizira odbor
Zveze borcev NOV Domžale vsako leto v spomin na 72
borcev Kamniško-zasavskega odreda, padlih po izdaji
24. 2. 1944 na Oklu.
Z Okla smo se spustili v naselje Dobrovlje, kjer je bilo
organizirano krajše zadrževanje za okrepčilo in počitek.
Tu smo se srečali z udeleženci spominske slovesnosti,
s katerimi smo se spoznali na dosedanjih spominskih
pohodih.

Okrepčani in z osveženimi močmi smo krenili naprej
skozi Brdo in mimo Tabora ter že uzrli cilj v Ihanu. Cilj je
bil tudi tokrat v prijaznem gostišču M-bar, kjer nas je
pričakala skupina z Mojco Bregar. Poskrbeli so za
potrditev dnevnikov pohoda, vročitev značk in plaket
ter prodajo avtobusnih vozovnic za povratek.
Na cilju je skupina ugotovila, da se je prijavilo 105
pohodnikov, in sicer 20 za prvi pohod, 9 za drugi pohod,
6 za tretji pohod (bronasta značka), 5 za četrti pohod,
7 za peti pohod (srebrna značka), 8 za šesti pohod, 12
za sedmi pohod (zlata značka), 6 za osmi pohod, 9 za
deveti pohod in 23 za deseti pohod.
Udeleženci vseh 10 pohodov so prejeli posebne plakete.
To so bili:

Slavko Grošelj in Franc Fajfar sta iz PD Zagorje, vsi
ostali pa so naši člani. Čas je hitro tekel in potrebno se
je bilo posloviti. Ugotavljam, da se je vseh 10  pohodov
Franca Štrusa udeležilo preko 1000 pohodnikov, kar
priča o prisotnosti spomina na Franca Štrusa in daje
priznanje njegovemu delovanju na planinskem področju
in v življenju nasploh.
Pripomb o eventualnih nepravilnostih na 10. spomin-
skem pohodu Franca Štrusa nismo zaznali niti prejeli.
Bile pa so izražene ustne zahvale in priznanja za uspešno
organiziran in izveden pohod!

Vodja pohoda: Viktor ČEBELA

  1. Vinko Jamnik
  2. Viktor Čebela
  3. Erika Zupančič
  4. Andrej Namestnik
  5. Janez Juvan
  6. Magda Lamovšek
  7. Lado Lamovšek
  8. Angela Juvan
  9. Iztok Štrus
10. Lojze Hauptman
11. Silvo Grilj
12. Marija Prosenc

13. Franc Fajfar
14. Slavko Grošelj
15. Ana Kukovica
16. Jože Kukovica
17. Ani Majcen
18. Jože Majcen
19. Anton Rozina
20. Cveta Rozina
21. Borut Vukovič
22. Jože Sinigoj
23. Fatima Mušič

24. 2. 2006 - Obvezni “gasilski posnetek” pred rojstno hiše Jurija Vege v Zagorici



Stran 7

Janče, 23. 4. 2006 Občni zbor PD Litija

LETNO POROČILOLETNO POROČILOLETNO POROČILOLETNO POROČILOLETNO POROČILO     O BADJUROVI KROŽNI POTIO BADJUROVI KROŽNI POTIO BADJUROVI KROŽNI POTIO BADJUROVI KROŽNI POTIO BADJUROVI KROŽNI POTI
za leto 2005za leto 2005za leto 2005za leto 2005za leto 2005

V letu 2005 je bilo izpolnjenih 161 dnevnikov BKP. Od
leta 1974, ko je bil potrjen prvi dnevnik, do konca
2005 jih je bilo oddanih 3458. Razveseljuje podatek,
da prihajajo dnevniki iz vse Slovenije, največ iz PD
Litija, Zasavja, s Štajerskega, celo iz gorenjskega dela,
čeprav imajo svojih poti v izobilju in s Hrvaškega. BKP

in pohod na Tisje združujeta mnoge planince in hkrati
prikazujeta lepote narave našega dela Zasavja. Tisti,
ki hodijo po BKP, so običajno udeleženci obeh ostalih
pohodov, ki jih organizira naše društvo. Navadno je,
da prejemnik plakete ne prekine z oddajanjem novih
dnevnikov, kar kaže na priljubljenost BKP, poleg tega
je zraven knjižice večkrat priloženo prijazno pismo, v
katerem pohvalijo označenost in urejenost. Vpisane
letnice rojstva kažejo na to, da mnogi pričnejo z
intenzivnejšo hojo v naravi v letih, ko so se upokojili in
našli več časa zase. Včasih prejmem dnevnik, kupljen
pred davnimi leti, začet tedaj, dokončan sedaj, kar
kaže na to, da se je nekdo vrnil, ker je začutil potrebo
po druženju in sprostitvi v naravi. Planinstvo in
pohodništvo krepita naše zdravje in prav vesel sem,
da mnogi kljub visokim letom ohranijo svojo vitalnost
in dajejo zgled drugim, morda mnogo mlajšim, kako
je potrebno živeti. Pokažimo lepoto narave tudi
mlajšim in najmlajšim, nekoč nam bodo za to hvaležni.

Bronasto plaketo za petkrat prehojeno BKP so v
letu 2005 prejeli:
Marijan Jug, Kristina Potočnik in najmlajši prejemnik
do sedaj, devetletni Urban Vehovec, vsi iz PD Litija,
ter Antun Mlinarević in Viktorija Dabič iz PD Ptuj.

Srebrno plaketo za petindvajsetkrat prehojeno BKP
je v letu 2005 prejela Tončka Bijec, PD Litija.
Zlata plaketa ni bila podeljena, vendar, glede na število
oddanih dnevnikov, se bo to zgodilo v letu 2006.

Referent za BKP: Jože SINIGOJ

17. 4. 2005 - Na občni zbor so Silvo Grilj, Sandi Jernat, Lojze Kotar in Lojze Hauptman prišli tako, da so v enem
zamahu v 24. urah prehodili celotno Badjurovo krožno pot.

4. 6. 2005 - Odkritje spominskega obeležja na Požarnici,
kjer je stala Tomazinova koča.
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Poročilo o akciji “V štirih letnih časih na Janče”Poročilo o akciji “V štirih letnih časih na Janče”Poročilo o akciji “V štirih letnih časih na Janče”Poročilo o akciji “V štirih letnih časih na Janče”Poročilo o akciji “V štirih letnih časih na Janče”

       Borut VUKOVIČ

 9. Almira JELNIKAR, PD Litija
10. Vinko JAMNIK, PD Litija
11. Marija JAMNIK, PD Litija
12. Milan MEDEN, PD Maribor Matica
13. Asija Fatima MUŠIČ, PD Litija
14. Andrej NAMESTNIK, PD Litija
15. Franc PLOHL, PD Zagorje
16. Rudi SENEKER, PD Maribor Matica
17. Erika ZUPANČIČ, PD Litija

V času od 30.3. 2005 do 30. 3.
2006 smo prejeli 162. pravilno
izpolnjenih kartončkov. Poslali so
jih člani iz naslednjih društev:

Litija 61
Ljubljana Matica 15
Pošta Telekom   9
Zagorje   9
Moravče   6
Celje Matica   4
Videm Krško   3
Črnuče   2
Japetič   2
Lisca   2
Logatec   2

Obruč Jelenje 2
Susedgrad Zagreb 2
Železničar Celje 2
Dol pri Hrastniku 1
Kamenjak Rijeka 1
Kočevje 1
Kranj 1
Radeče 1
SCT 1
Vrelec Rogaška Slatina 1
brez oznake društva     34

             Skupaj 162

Z akcijo V štirih letnih
časih na Janče smo
predvsem želeli popu-
larizirati naš dom na
Jančah. Akcijo smo
pričeli 17. 9. 1995 in do
danes smo prejeli že
več kot 2000 pravilno
izpolnjenih kartončkov,
kar pomeni več kot

8000 obiskov Janč.
Dober odziv na akcijo

dokazuje, da so Janče v
resnici lepe v vseh letnih časih

in da so primeren cilj izleta ne le takrat, ko je
visokogorje zaradi debele snežne odeje nedostopno,
temveč tudi poleti in v zgodnji jeseni.

Naslednji planinci so v akciji sodelovali najmanj 25 krat,
kar pomeni 100 vzponov, s čimer so si pridobli pravico
do plakete:
1. Viktor ČEBELA, PD Litija
 2. Anica BUČAR, PD Ljubljana - Matica
 3. Jože BUČAR, PD Ljubljana - Matica
 4. Jožica CIVIDINI, PD Ljubljana - Matica
 5. Vili DRNOVŠEK, PD Zagorje
 6. Franc FAJFAR, PD Zagorje
 7. Silvo GRILJ, PD Moravče
 8. Lojze HAUPTMAN, PD Litija

17. 6. 2005 - Nagradni izlet udeležencev likovnega in literalnega natečaja na Slemenovo špico
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218. Franc Plohl, PD Zagorje
219. Jana Kaše, PD Hrastnik
220. Franc Kaše, PD Hrastnik
221. Vinko Tajenšek, PD Celje
222. Ida Dobaj, PD Maribor Matica
223. Rado Dobaj, PD Maribor Matica
224. Tone Novak, PD Videm Krško
225. Franci Hudi, PD Zagorje
226. Anton Franc Verač, PD Hrastnik
227. Domen Verač, PD Hrastnik
228. Slavi Ojsteršek, PD Hrastnik
229. Marija Hološek, PD Hrastnik
230. Ivo Komar, PD Gradis
231. Zoran Stjepanovič, Pošta Telekom Ljubljana 2x
232. Jože Videc, PD Ojstrica
233. Vojko Pisar, PD Slovenj Gradec
234. Marija Kurent, PD Litija
235. Ana Logaj, PD Litija
236. Anica Kramer, PD Celje 3x
237. Marija Novak, PD Videm Krško
238. Vinko Novak, PD Videm Krško
239. Alfi Kapitan, PD Kranj
240. Srečko Diacci, PD Zabukovica
241.Vitomir Herzog, PD Mura
242. Franc Križan, PD Mura
243. Marija Bricman, PD Mislinja
244. Franc Gozdnikar, PD Mislinja
245. Franci Bricman, PD Mislinja
246. Janez Kutnar, PD Črnuče
247. Martin Marolt, PD Litija
248. Angela Marolt, PD Litija
249. Kristina Potočnik, PD Litija
250. Aleksander Oblak, PD Pošta Telekom 6x
251. Bratislav Živalkovič, PD Kranj
252. Karla Nagode, Ljubljana
253. Franci Rajh, PD Planika Maribor 2x
254. Marjan Žibret, PD Videm Krško
255. Andrej Namestnik, PD Litija
256. Slavko Delaut, PD Horjul
257. Ana Delaut, PD Horjul
258. Ana Bec, PD Trbovlje
259. Martin Bec, PD Trbovlje
260. Tomaž Dečman, Ljubljana
261. Slavko Grošelj, PD Zagorje
262. Ciril Zore, PD Integral
263. Anton Papež, PD Integral
264. Bojan Leskovšek, PD Grmada
265. Maks Prelovšek, PD Janez Trdina Mengeš 2x
266. Boštjan Osterman, PD Kranj

100 vrhov za 100 let planinskega društva Litija100 vrhov za 100 let planinskega društva Litija100 vrhov za 100 let planinskega društva Litija100 vrhov za 100 let planinskega društva Litija100 vrhov za 100 let planinskega društva Litija

267. Darinka Kocbek, PD Miklavž 2x
268. Franc Kocbek, PD Miklavž 2x
269. Franci Košir, PD Rateče 2x
270. Marija Colnar, PD Mengeš
271. Dušan Palifroy, Ljubljana
272. Andrej Gros, PD Pošta Telekom Ljubljana
273. Franci Diacci, Pošta Telekom Celje
274. Marjan Bregar, PD Gornik
275. Ana Bregar, PD Gornik
276. Roman Sladič, Dol pri Ljubljani
277. Marjan Grobin, PD Železničar Celje
278. Darko Buliga, PD Ina Trgovina Zagreb
279. Mirko Medvešek, PD Železničar Celje
280. Srečo Merčun, PD Ljubljana Matica
281. Franc Vališer, PD Ruše
282. Jana Zule, PD Ljubljana Matica
283. Leopold Scheicher, PD Ljubljana Matica
284. Marija Vute, PD Maribor Matica
285. Ivan Vute, PD Maribor Matica
286. Igor Pezdirc, PD Ljubljana Matica
287. Silvo Magyar, Stahovica
288. Tone Udovč, PD Ljubljana Matica
289. Bogdan Jugovič, PD Pošta Telekom
290. Štefan Sapač, PD Trbovlje 3x
291. Srečko Lazar, PD Integral
292. Viktor Čebela, PD Litija 2x
293. Florijan Nunčič, PD Celje Matica 2x
294. Zoran Štok, PD Polzela
295. Boris Petrić PD Orljak
296. Ludmila Petrić, PD Orljak
297. Majda Hrastelj, PD Trbovlje
298. Marjana Guna, PD Trbovlje 3x
299. Klemen Bedekovič, PD Kranj
300. Andrej Ivanc, Naklo
301. Stanka Baš, PD Zagorje
302. Milan Kirbiš, PD Miklavž
303. Ivan Drnovšek, PD Zagorje
304. Stojan Mihelič, PD Drava
305. Ivana Macuh, PD Drava
306. Jakob Susman, PD Vrhnika
307. Roman Cankar, PD Železničar Ljubljana
308. Mirko Božnar, PD Integral
309. Dragica Onič, PD Poljčane
310. Franček Onič, PD Poljčane
311. Marica Šterban, PD Laško
312. Tone Šterban, PD Laško
313. Uroš Trkaj, PD Radeče 2x
314. Vinko Jamnik, PD Litija 2x
315. Marko Ojstršek, PD Hrastnik

Z osrednjo slovesnostjo ob 100 letnici društva, ki je bila 9. 2005 na Jančah, smo nameravali
uradno zaključiti našo akcijo 100 vrhov za 100 let PD Litija. Prvotno je bilo predvideno, da bi
akcija trajala do maja 2002, nato smo jo podaljšali do konca jubilejnega leta 2005, sedaj pa
smo se na UO PD Litija dogovorili, da bomo priznanja podeljevali še naprej.
Celotna naklada dnevnikov je že zdavnaj pošla, zato se nam zdi prav, da priznanje prejmejo
tudi tisti planinci, ki so se sicer pravočasno vključili v akcijo, vendar pa je v roku niso uspeli
zaključiti. Akcijo smo prvič prestavili na občnem zboru 18.4. 1999, do zaključka te številke
Prusika pa smo prejeli 394 pravilno izpolnjenih dnevnikov. Tokrat objavljamo četrti del seznama
potjenih dnevnikov, v katerem objavljamo imena tistih, ki so akcijo uspešno zaključili po
lanskem občnem zboru. To so bili:
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316. Radovan Milenovič, PD Maribor Matica
317. Jolanda Matica, PD Ericsson N. Tesla Zagreb
318. Miljenko Haberle, PD Ericsson N. Tesla Zagreb
319. Antun Željko, PD Ericsson N. Tesla Zagreb
320. Anica Rozman, PD Litija
321. Lado Vozelj, PD Litija 2x
322. Janez Zagorc, PD Litija 2x
323. Rudi Seneker, PD Maribor Matica 2x
324. Zoran Sodnik, PD Komenda
325. Sabina Sodnik, PD Komenda
326. Vinko Jagodic, PD Mengeš
327. Antonija Jagodic, PD Mengeš
328. Branko Tesla, PD Željezničar Zagreb
329. Stane Jerebič, PD Litija
330. Jadranka Furjan, PD Ptuj 3x
331. Izidor Furjan, PD Ptuj 3x
332. Branko Dokl, PD Ptuj
333. Franc Rupnik, PD Zabukovica
334. Fani Zupan, PD Zagorje
335. Franc Zupan, PD Zagorje
336. Arnold Arči Pavlič, PD Železničar Celje 2x
337. Peter Kokošar, PD Litija 2x
338. Jožica Kokošar, PD Litija 2x
339. Martin Škobrne, PD Celje
340. Janez Golobič, PD Onger Trzin
341. Anton Paulič, PD Dol pri Hrastniku 3x

342. Majda Sinigoj, PD Litija
343. Jože Sinigoj, PD Litija 2x
344. Marica Eltrin, PD Litija 2x
345. Matej Krnc, PD Litija
346. Zdenko Jurinič, PD Ericsson N. Tesla, Zagreb
347. Franc Kos, PD Moravče
348. Marija Marina Novak, PD Litija
349. Franček Hribernik, PD Ruše
350. Franci Rajh, PD Planika Maribor 2x
351. Tone Koren, PD Planika Maribor
352. Srečko Mihelič, PD Kočevje
353. Leopoldina Mihelič, PD Kočevje
354. Martin Škoberne, PD Celje
355. Breda Hribar, PD Litija 2x
356. Milena Mars, PD Litija
357. Tone Mars, PD Litija 2x
358. Slavka Lazar, PD Pošta Telekom, Ljubljana
359. Boris Lazar, PD Pošta Telekom, Ljubljana
360. Antun Mlinarevič, PD Ptuj 2x
361. Viktorija Dabič, PD Ptuj 2x
362. Robert Teržan, Rečica ob Savinji
363. Viktor Komavli, Ljubljana
364. Marjan Tomažič, PD Litija
365. Nada Tomažič, PD Litija
366. Adrijana Cividini, PD Ljubljana Matica
367. Jožica Cividini, PD Litija 2x

Akcija je pomembno prispevala k prepoznavnosti našega društva, saj so v njej sodelovali člani iz kar 71 planinskih
društev iz Slovenije in Hrvaške. Kot se spodobi je bilo med udeleženci akcije največ litijskih planincev, kar 84,
sledijo pa jim člani Ljubljana PD Matica (23), PD Maribor Matica (17), PD Celje in PD Pošta Telekom z 15
dnevniki, PD Trbovlje (12) ter PD Hrastnik, PD Ptuj in PD Zagorje z po 11 dnevniki, če naštejem le nekaj društev,
ki izstopajo.
Vsem, ki ste v akciji sodelovali čestitam in se vam zahvaljujem. Prepričan sem, da boste enako zavzeto sodelovali
tudi v novih akcijah, ki sta jih pripravila MDO in naše društvo (Križem kražem po Posavsekm hribovju, Iz GEOSS-a na
100  vrhov).

Vodja akcije: Borut VUKOVIČ

2. 7. 2005 - Debela peč
“Marjan pa še to napiši, da smo
danes dobili 7 žigov za 100
vrhov, Hauptmanov Lojze pa še
enega več.
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Na lanskem občnem
zboru našega Pla-
ninskega društva smo
prvič uradno predsta-
vili novo planinsko
obhodnico zasav-
skega MDO “Križem
Kražem po Posavskem
hribovju”. Obhodnica
je nov izraz, ki ga je za
vezne in točkovne
planinske poti oz.
transverzale uradno
določila pristojna pod-
komisija pri PZS. Prvič
pa so naši člani dnev-

nik lahko nabavili že dan pred občnim zborom, na izletu
na Grmado, Tovsti vrh in Srebotnik.
Ideja, da izdamo dnevnik obhodnice, ki bo planincem
omogočila, da bolje spoznajo celotno Posavsko
hribovje, je tlela že nekaj časa. Nov zagon pa je dobila,
ko je konec leta 2004 planinska založba pri PZS izdala
nov vodnik Marjana Pergarja Posavsko hribovje. Takrat
smo se odločili, da bodo kontrolne točke nove
obhodnice le tisti vrhovi in koče, za katere so dostopi v
vodniku posebej opisani. Zato vsem, ki sodelujejo v
akciji, priporočamo, da si vodnik nabavijo in ga imajo
pri obiskovanju kontrolnih točk vedno s seboj. Vseh
kontrolnih točk je 64, v dnevniku pa si sledijo v takšnem
zaporedju, kot so opisane v vodniku.
V vseh zemljepisnih učbenikih piše, da je Posavsko
hribovje največja slovenska pokrajina. Obsega hribovit
svet na obeh bregovih Save od obrobja Ljubljanske
kotline do Krškega polja in od Savinjske doline do

KRIŽEM KRAŽEM PO POSAVSKEM HRIBOVJUKRIŽEM KRAŽEM PO POSAVSKEM HRIBOVJUKRIŽEM KRAŽEM PO POSAVSKEM HRIBOVJUKRIŽEM KRAŽEM PO POSAVSKEM HRIBOVJUKRIŽEM KRAŽEM PO POSAVSKEM HRIBOVJU
Dolenjskega gričevja. Vsi ti hribi so prepredini z gosto
mrežo planinskih poti in postojank, za obisk pa so
primerni v vseh letnih časih, tudi pozimi, ko je
visokogorje večini planincev nedostopno.
Do konca leta 2005 je 34 planincev in planink poslalo
dnevnike z odtisnjenimi žigi vseh 64 kontrolnih točk.
Prvi je bil Štefan Sapač iz PD Trbovlje, ki je izpolnjen
dnevnik poslal že en mesec po občnem zboru na
Jančah. Sicer pa so v preteklem letu akcijo uspešno
zaključili člani 11 planinskih društev, najvztrajnejši pa
so bili planinci iz PD Celje Matica.

Iz naslednje predlednice je razvidno število planincev
posameznega društva, ki so pot zaključili v letu 2005:

Med planinci, ki so v letu 2005 poslali izpolnjen dnevnik,
so naslednji člani našega društva:Stane Jerebič, Alojz
Perčič, Lojze Hauptman, Breda Hribar, Tatjana Jug in
Marijan Jug.
Prvo srečanje pohodnikov, ki so že obiskali vse kontrolne
točke, bo v nedeljo, 4.6.2006 na Mrzlici. Na tem srečanju
bodo priznanja prejeli tudi planinci, ki so dnevnik poslali
v letošnjem letu oz. bodo to še storiti do srečanja. V
letošnjem letu je pot zaključil tudi Silvo Grilj, svoj drugi
izpolnjen dnevnik pa so poslali Lojze Perčič, Lojze
Hauptman, Stane Jerebič in Marijan Jug.

Vsem iskrene čestitke!

 Predsednik MDO: Borut VUKOVIČ

PD Celje Matica        10
PD Litija 6
PD Trbovlje 4
PD Maribor Matica 3
PD Iskra 2
PD Polzela 2

PD Pošta Telekom  2
PD Zabukovica  2
PD Zagorje  1
PD Železničar Celje  1
PD Željezničar Zagreb 1
Skupaj                     34

30. 4. 2005 - Litijski planinci na vrhu Rudnice nad Olimljem, kjer je prav tako kontrolna točka nove obhodnice
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V letu 2005 se je 69 planink in planincev najmanj 25-krat povzpelo na Janče in s tem izpolnilo pogoj za
sodelovanje v akciji Prijatelji Janč - janški prijatelji. Prehodno palico za pohodnike je tudi četrtič obdržala Erika
Zupančič iz Kresniških poljan, med kolesarji pa je bil najbolj vztrajen Matej Krnc iz Kresnic, ki pa je bil v
času srečanja na pobočju Aconcague, najvišjega vrha Južne Amerike. V njegovem imenu je prehodno palico
zato prevzel Robert Likar.
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25. MLADINSKI PLANINSKI TABOR25. MLADINSKI PLANINSKI TABOR25. MLADINSKI PLANINSKI TABOR25. MLADINSKI PLANINSKI TABOR25. MLADINSKI PLANINSKI TABOR
DOVJE 2005 (10. 7. - 17. 7. 2005)DOVJE 2005 (10. 7. - 17. 7. 2005)DOVJE 2005 (10. 7. - 17. 7. 2005)DOVJE 2005 (10. 7. - 17. 7. 2005)DOVJE 2005 (10. 7. - 17. 7. 2005)

Zaključni večer pa je po-
pestril krst z župnikom
Jakobom Aljažem, dve-
ma majericama, in s Ta
tihim, pravico pa je po
zadnji plati delil planinec.
Žal je prišla tudi nedelja
in s tem dan slovesa.
Udeleženci so si obljubili,
da se naslednje leto zo-
pet srečajo v taboru.
Za uspešno izveden tabor
se moram zahvaliti vsem
sodelujočim: postavljal-
cem tabora, vodnikom,
kuharjem, animatorjema
in tistim, ki ste nam pri-
skočili kakor koli na po-
moč.

       Vodja tabora:
       Ana MOHAR

Iz naslova je razvidno, da je bil letos
že 25. mladinski planinski tabor.
Svojo bazo smo imeli na Karavli nad
Dovjim. Iz šotora smo lahko obču-
dovali gorovje nad Mojstrano, na
levi Mežakljo, na desni pa Vrtaški
vrh in Sleme, v sredini pa je bila
paleta gora: Macesnovec, Dimniki,
Luknja peč, Rjavina, Rž, Triglav,
Cmir in Stenar, pod njimi pa je
sramežljivo izzivala Črna gora.

Tabor je potekal od nedelje 10. 7. 2005 do nedelje
17. 7. 2005. Tudi letos smo v taboru gostili trinajst
trboveljskih mladih planincev, domačinov pa je bilo
enajst. Za uspešno izvedbo je skrbelo šest vodnikov,
učiteljica iz Trbovelj, nekaj dni vodnica iz Trbovelj, kuhar
in njegova pomočnica ter animatorja, ki sta skrbela
tudi za urejenost tabora.
Že vrsto let nam Avtoprevozništvo OMAHEN omogoči
brezpačen prevoz opreme, za kar se mu na tem mestu
zahvaljujem.
Glavni namen tabora je hoja v hribe, kljub deževju smo
osvojili vse planirane vrhove: Planino Dovško  rožco
in Dovško babo, Jerebikovec, Borovlje, Kepo, Golico,
lovsko kočo na Brvogah in Triglav. Ogledali smo si
tudi spodnji Martuljški slap, spomenik Jakobu Aljažu
in planinski muzej v Mojstrani.
Orientacijo sta prevzela dva mlada pripravnika, ki sta
se letos izpopolnila v tej smeri. Tekmovanje je potekalo
v dveh težavnostnih skupinah. Za uspešen vzpon na
Triglav po Bambergovi smeri smo ponavljali vozle in
gibanje ob vrvni ograji. V
literarni in likovni ko-
loniji je nastalo kar
nekaj dobrih iz-
delkov.

14. 7. 2005 - Vrhunec tabora je bil vzpon na Triglav

16. 7. 2005 - Tradicionalni krst udeležencev, ki so
prvič taborili
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UDELEŽENCI

Izlete smo organizirali po težavnosti in interesu
udeležencev ter glede na vremenske pogoje. Ponudili
smo tri težavnostne stopnje (gamsi, urne mravlje, polžki),
med katerimi so, tudi po nasvetih vodnikov, izbirali
udeleženci.  Izlete so vodili vodniki PZS po razporedu,
ki smo ga predvideli na pripravljalnem sestanku. Izleti
so potekali brez težav. Zaradi slabe napovedi smo
odpovedali izlet na Kriške pode.

V letu 2005 je družinski planinski
tabor potekal od 19. 7. do 23.
7. 2005. Prostor za postavitev
šotorov smo našli v bližini vasi
Dovje pri Mojstrani, kjer je deloval
znani župnik Jakob Aljaž - eden
največjih prijateljev slovenskih
planin. Letos se nam je pridružilo
13 družin, vseh skupaj nas je bilo
44.  Kuharici Marija in Monika  sta
morali skuhati še kakšen obrok
več, saj smo vsak dan dobili

obisk treh najmlajših članic PD Litija (na zadnji dan tabora
so skupaj dopolnile 316 dni) in njihovih mamic.
Vreme nam letos ni bilo preveč naklonjeno, vendar smo
izvedli skoraj vse načrtovane aktivnosti. Prvi dan smo si
ogledali vas Dovje in spomenik Jakoba Aljaža. Drugi
dan je bil na vrsti izlet, gamsi so se podali na Kepo,
mravljice so obiskale planino Dovška rož’ca,  polžki pa
planino Mlinca. Popoldne smo tekmovali na poligonu.
V četrtek dopoldne so nas gostili v planinskem muzeju
v Mojstrani, po kosilu pa smo si ogledali spodnji
Martuljški slap. Pred večerjo je bilo še orientacijsko
tekmovanje družin. Predzadnji dan je bil na vrsti ponovno
planinski izlet. Zaradi slabe vremenske napovedi so
gamsi in mravljice združili moči in se povzpeli na Črno
goro, polžki pa so se od Aljaževega doma v Vratih
podali do vznožja Triglavske severne stene. Obe skupni
sta obiskali še slap Peričnik. Zvečer smo imeli tudi krst
tistih, ki so se nam pridružili prvič. Če nam je vreme
dopuščalo, smo zvečer prižgali taborni ogenj, če pa je
bilo bolj kislo, smo se z družabnimi igrami zabavali pod
štabnim šotorom. V soboto smo tabor zaključili z
skupinsko fotografijo in  pospravljanjem tabora in
opreme. Za dobro počutje udeležencev so poleg
kuharic Marije Kokalj in Monike Benegalja ter ekonoma
Petra Rutarja poskrbeli še vodniki Aleš Pregel, Janez
Medved, Maja Mohar, Ana Mohar, Roman Ponebšek,

Mislim, da je tabor ponovno  uspel in da lahko z veseljem
ugotovim, da je družinski tabor našel stalno mesto med
akcijami PD Litija.           Vodja tabora: Aleš PREGEL

IZLETI

1. Gala Pregel, Litija
2. Meta Ponebšek, Kresnice
3. Ana Ponebšek, Kresnice
4. Mojca H. Jovanovič, Kresnice
5. Mija Jovanovič, Kresnice
6. Tomaž Topolnik, Kresnice
7. Aja Topolnik, Kresnice
8. Mirko Turšič, Šmarno pri Litiji
9. Janja Turšič, Šmarno pri Litiji
10. Aleš Turšič, Šmarno pri Litiji
11. Tomaž Židan, Ljubljana
12. Saša Potočnik, Ljubljana
13. Maks Židan, Ljubljana
14. Martin Krnc, Hrastov dol
15. Ela Krnc, Hrastov dol
16. Jure Lodrant, Prevalje

17. Zlata Lodrant, Prevalje
18. Alja Lodrant, Prevalje
19. Luka Lodrant, Prevalje
20. Katarina Lodrant, Prevalje
21. Darja Smolej, Kresnice
22. Damjan Grobljar, Kresnice
23. Rok  Grobljar, Kresnice
24. Aleš Širca, Litija
25. Anja Širca, Litija
26. Alenka Zupan, Litija
27. Robert Tuševski, Litija
28. Zala Zupan, Litija
29. Sandi Gomilšek, Maribor
30. Jasmina Pukšič, Maribor
31. Blaž Gomilšek, Maribor
32. Žiga Hofer, Litija

Matej Krnc in  Sašo Jovanovič, pomagala pa sta nam
še Aljaž Zupan in Miha Mohar.  Pri organizaciji pa so
nam na pomoč priskočili tudi sponzorji: Omahen trans-
port d.o.o, Mizarstvo Jan, Nestle d.d. in Mlinotest
Ajdovščina d.d.
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V januarju 2006 je izšla jubilejna, 100. številka Obvestil
PD Litija. V prvi številki, ki je izšla oktobra 1997, smo
bralce povabili na izlet na karavanško lepotico Kepo,
pa na tradicionalni izlet savske sekcije od Kresnic
preko Zasavske svete gore na Savo ter oktobrska izleta
planinske sekcije DU na Polhograjsko goro in v
neznano. Obiskovalcem kostanjeve nedelje so mladi
planinci in alpinisti obljubljali pečen kostanj, udeležence
tabora v Krnici pa smo povabili na srečanje z ogledom
diapozitivov. Že v naslednji številki smo poročali o tem,
kako smo vsa ta povabila uresničili.
Obvestila so tak koncept potem ohranila do današnjih
dni. Na začetku so povabila na izlete, ki jih društvo
organizira v tekočem mesecu, potem pa sledijo
poročila o aktivnostih, izvedenih v prejšnjem mesecu.
V stotih rednih številkah se je zvrstilo kar 1083
prispevkov. V začetku so ti prispevki lahko bili daljši,
saj smo pokrivali predvsem izlete in podobne
prireditve, kasneje pa smo pričeli poročati tudi o
dejavnostih ostalih odsekov, od septembra 2004 pa
redno tudi o delu upravnega odbora društva. Obseg
glasila je kljub takšni razširitvi vsebine ostal

nespremenjen, zato je vsak mesec glavni problem, kako
vso bogato aktivnost spraviti zgolj na dve strani.
Posledica je, da praktično noben prispevek ni objavljen
tak, kot je bil prvotno napisan. Pri vsakem je potrebno
črtati (beri: brisati) toliko časa, dokler na računalniškem
zaslonu kolofon s tretje strani ne preskoči na dno
druge. Vsebina obvestil bi bila bolj zanimiva, če
člankov ne bi bilo potrebno “oskubiti” do golih dejstev,
vendar bi to pomenilo, da potem glasilo ne bi več
opravljalo svojega osnovnega poslanstva, to pa ni le
obveščanje, temveč tudi povezovanje zelo raznorodne
dejavnosti društva v celoto. Obvestila so namreč
pomemben integracijski element, saj prinašajo novice
o delu vseh sekcij in se v njih lahko najde vsak član,
čeprav je aktiven le na nekem ožjem področju.

Velik uspeh našega društva je, da smo uspeli
zagotoviti, da so obvestila redno izšla vsak mesec in
da so potem tudi našla pot do članov.

Ob tej priložnosti sem dolžan posebno zahvalo Alešu
Preglu, ki je za vse dosedanje številke pretipkal moje

tem smo se odzvali vabilu KS Jevnica, ki vsako leto v
začetku aprila organizira široko zasnovano čistilno
akcijo. V tej akciji je letos sodelovalo čez 60 krajanov.

V letu 2006 načrtujemo naslednje aktivnosti:
- 27. 5. 2006 naravovarstveni izlet v Sopoto
- 24. 6. 2006 naravovarstveni izlet v Triglavski narodni

park
- evidentiranje naravnih znamenitosti in posebej

ogroženih območij na področju, ki ga pokriva PD
Litija

- predstavitev naravovarstvenih vprašanj na rednih izletih
  društva
- redno obveščanje članov preko naravovarstvenega

kotička v Obvestilih PD Litija.

                        Vodja odseka: Borut VUKOVIČ

V skladu z načelom “V slogi je moč” smo litijski planinci
tudi v letu 2005 svoja prizadevanja na področju varstva
narave uresničevali v okviru Meddruštvenega odbora
zasavskih planincev. Pri MDO namreč deluje odbor za
varstvo narave, ki ga vodi Vinko Šeško iz PD Lisca.

Odbor je 15. 5. 2005 organiziral že 15. naravovarstveni
izlet. Ogledali smo si rastišče rumenega svišča (Rho-
dodendron Luteum) na Vrhku. Gre za botanično
znamenitost, saj ta tri metre visoki grm z obilico močno
dišečih rumenih cvetov uspeva samo na nekaj rastiščih
med Tržiščem in Sevnico ter pod Gorjanci.

Načrtovani ogled potonik na Slavniku nam je preprečilo
vreme, zato pa smo si trije litijski planinci 25. 3. 2006 v
družbi z 28 ljubitelji narave iz Zasavja ogledali
spremembe, ki jih je v naravi povzročil potres na
Tolminskem. S planine na Prodih smo se v družbi
gozdarjev domačinov Eda Kozoroga in Marka Janeža
odpravili do izvira Tolminke, v nadaljevanju smo si
ogledali še Tolminska korita, Dantejevo jamo in
znamenito leseno cerkvico iz 1. svetovne vojne na
Javorci.

Od marca 2006 vsaka številka Obvestil PD Litija vsebuje
tudi naravovarstveni kotiček, v katerem predstavimo
eno od naravnih znamenitosti v Zasavju (jarica, opojna
zlatica) ter načrtovane in izvedene aktivnosti na
področju varstva narave v našem društvu.

Dne 8. 4. 2006 smo se štirje odrasli člani našega
društva, z nami pa so bili tudi trije otroci, udeležili
čistilne akcije planinske poti od Jevnice do Janč. S

Rumeni sleč
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rokopise, dodal še kak svoj prispevek in potem skupaj
z menoj vzdržal še zamudno “piljenje” vsebine, dokler
te ni bilo natanko za dve strani.

Iskrena zahvala gre tudi Mariji in Pavlu Smoleju, ki sta
prispevala originalne ilustracije za vse številke, razen
petih. Po njuni zaslugi imajo obvestila tudi svojo
estetsko vrednost. Od 101. številke imata še dodatno
delo, saj ob tradicionalni črnobeli izdaji, vsakokrat izide
še barvna, zaenkart žal le v manjšem številu izvodov.

Na koncu, vendar ne nazadnje, gre zahvala vodji
pisarne Marjani Kahne in raznašalcem, ki poskrbijo,
da obvestila pridejo do svojih bralcev, kar ob nakladi
250 oziroma sedaj 200 izvodov, sploh ni majhno delo.

Jubilej stotih številk smo proslavili le delovno, zato
se mi je zdelo primerno, da o njem nekaj več napišem

v tem poročilu. Sicer pa je obveščanje članstva
potekalo tudi preko planinskega kotička na radiu
Geoss, pa z rednimi članki v Glasilu občanov ter v
rubriki Planinske novice v ljubljanskem Dnevniku.
Pomembna je vloga Prusika, ki izhaja ob planinskih
taborih in občnih zborih, žal pa že doseženega nivoja
grafične kvalitete nismo uspeli ohraniti, saj sta oba
Prusika, posvečena jubilejnemu mladinskemu taboru
in 2. družinskemu taboru, izšla s pomočjo fotoko-
pirnega stroja. V računalništvu bolje podkovani člani
pa se z dejavnostjo društva lahko seznanijo tudi preko
naše spletne strani www.pdrustvo-litija.si.

Tudi v letu 2006 bomo skušali zagotoviti, da bo do
članov prišlo čimveč pravočasnih in kvalitetnih
informacij, scoje delo pa bomo skušali predstaviti tudi
drugim.

Vodja odseka za informiranje: Borut VUKOVIČ

NOVA AKCIJA “Iz GEOSS-a na 100 vrhov”NOVA AKCIJA “Iz GEOSS-a na 100 vrhov”NOVA AKCIJA “Iz GEOSS-a na 100 vrhov”NOVA AKCIJA “Iz GEOSS-a na 100 vrhov”NOVA AKCIJA “Iz GEOSS-a na 100 vrhov”
Iztekla se je priljubljena
akcija 100 vrhov za
počastitev 100. oblet-
nice Planinskega
društva Litija. Za
popolnitev praznine, ki
je s tem nastala, je
vodstvo Planinskega
društva prisluhnilo za-
misli o organiziranju
podobne aktivnosti, ki
bo zaposlila zavzete
planince, predstavila
Planinski društvo Litija
v geometričnem sre-
dišču Slovenije in se

podala na pot osvajanja in spoznavanja lepot
slovenskega planinskega sveta. Namen akcije, ki jo
pričenjamo danes na dan občnega zbora Planinskega
društva Litija, je popularizirati Geometrično središče
Slovenije in se povzpeti na 100 vrhov, planin in pla-
ninskih postojank, tako da praktično spoznamo
domovino Slovenije » po dolgem in počez«.
Zato smo to akcijo poimenovali »IZ GEOSS-a
NA 100 SLOVENSKIH PLANINSKIH VRHOV«,
in takšen naslov nosi tudi posebej izdelan in
prirejen dnevnik. V dnevniku je navedena kratka
predstavitev Planinskega društva Litija in
navodila ter pravila akcije. Najprej sledijo
podatki o izbranih vrhovih, planinah in pla-
ninskih postojankah od severa do juga in od
vzhoda do zahoda Slovenije. Obisk izbranih
vrhov, planin in planinskih postojank zagotavlja
videnje in poznanje lepot slovenskega
planinskega sveta. Uporabljeno je načelo, da
vsi izbrani vrhovi, planine in planinske
postojanke presegajo nadmorsko višino
GEOSS-a in z mnogih ter na mnoge segajo

tudi pogledi ob obisku! Vrhovi, planine in planinske
postojanke, ki so naveden v dnevniku so obvezni,
navedeni pa so po abecednem vrstnem redu z
navedbo nadmorske višine in krajem, kjer je žig za
žigosanje okenca v dnevniku. Nalepke v dnevnik ne
spadajo, zato je potrebno uporabiti le žig vrha, planine
ali planinske postojanke, oziroma vezne ali transver-
zalne poti, ki vsebuje ime zahtevane  obiskane točke.
Po obisku vseh 100 vrhov, planin in planinskih
postojank je treba dnevnik poslati Planinskemu društvu
Litija, ki bo imetniku predalo priznanje oziroma
posebno značko.
Celotna akcija časovno ni omejena, obiske pa
priporočamo vsem, ki ljubijo slovenski planinski svet,
zato tudi priporočamo planinskim društvom, da za
potrebe svojih članov naročijo potrebno število
izvodov dnevnika neposredno na naslov Planinskega
društva Litija ali ob četrtkih od 16. do 18. ure na tele-
fonsko številko 01 899 5286.

Viktor ČEBELA

31. 7. 2005 - Na vrhu Prisojnika
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2. 7. 2005 - Na vrhu Viševnika, v ozadju Triglav s Planiko in Kredarico

V letu 2006 proslavljamo
50-letnico Zasavske pla-
ninske poti, zato smo se
na MDO odločili, da
bodo vsi tisti, ki bodo
pravilno izpolnjeni Dnev-
nik poslali do konca leta,
prejeli posebno, jubilejno
značko.

V minulem letu smo dobili
tudi devettisočega pohodnika, kar Zasavsko planinsko
pot prav gotovo uvršča med najbolj priljubljene
obhodnice v Sloveniji. Za primerjavo naj povemo, da
je PZS približno v istem času, to je septembra 2005 za
prehojeno slovensko planinsko pot naši članici Asiji
Fatimi Mušič podelila častni znak pod zap. št. 8182.

Tudi v letu 2005 smo bili litijski planinci najbolj vztrajni
obiskovalci Zasavske planinske poti, saj smo poslali
kar petino vseh v preteklem letu prejetih dnevnikov.

Obenem je Planinsko društvo Litija v minulem letu
postalo društvo, katerega člani so od otvoritve poti v
letu 1960 poslali največ izpolnjenih dnevnikov, bilo jih
je kar 903, tako da smo prehiteli do sedaj vodilno PD
Dol pri Hrastniku (854 dnevnikov).

V letu 2005 je sedem planink in planincev poslalo svoj
deseti dnevnik, zato bodo na Dnevu zasavskih pla-
nincev, 3. 9. 2006 na Zasavski Sveti gori prejeli
posebno plaketo. To so bili:
- Marjan Bastič iz PD Hrastnik
- Albert Ernestl iz PD Radeče

Litija 55
Hrastnik 29
Videm-Krško 20
Zagorje 20
Radeče 15
Maribor Matica 11
Celje 10
PTT Ljubljana 10
Brez članstva   9
Trbovlje   9
Ptuj   7
Planika Maribor   6
Šmartno ob Paki   6
Integral   5
Ljubljana Matica   5
Moravče   5
Iskra Ljubljana   4
Laško   4
Dol pri Hrastniku   3
IMP Ljubljana   3
Vrhnika   3

Zabukovica – Griže 3
Mengeš 2
Obruč Jelenje (Rijeka) 2
PTT Celje 2
Susedgrad Zagreb 2
Vrelec Rogaška 2
Zanatlija Zagreb 2
Domžale 1
Drava Maribor 1
Kamenjak Rijeka 1
Komenda 1
Ljubljana Polje 1
Pliva Zagreb 1
Rateče Planica 1
Ravne na Koroškem 1
TAM Maribor 1
Velenje 1
Železničar Celje 1
Željezničar Zagreb 1
Zreče 1
SKUPAJ         267

- Stanislav Jerebič iz PD Litija
- Jožica Kokošar iz PD Litija
- Peter Kokošar iz PD Litija
- Aleksander Oblak iz PD Pošta Telekom Ljubjana
- Franc Zupan iz PD Zagorje ob Savi

Vsem iskreno čestitamo.
Evidentičarka                                Predsednik MDO
Slavka MATOZ                                Borut VUKOVIČ

EVIDENCA PODELJENIH ZNAČK ZASAVSKE
PLANINSKE POTI V LETU 2005
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Janez MEDVED, vodja sekcije LITIJA

POROČILO GOSPODARSKEGA ODSEKAPOROČILO GOSPODARSKEGA ODSEKAPOROČILO GOSPODARSKEGA ODSEKAPOROČILO GOSPODARSKEGA ODSEKAPOROČILO GOSPODARSKEGA ODSEKA
Člani GO smo se v letu 2005  zbrali trikrat. Obravnavali
smo vse probleme  ki so se pokazali pri upravljanju z
domom na Jančah. Leta 2005 je bila 100-letnica našega
društva, tako da so bili vsi napori usmerjeni k prazno-
vanju visokega jubileja. Člani GO smo se v preteklem
letu srečevali s številnimi problemi, ki so se porajali na
Jančah.
Kot prvo moram poudariti, da smo uspeli zagotoviti
HACCAP sistem pri poslovanju v našem domu. Zgrajen
je tudi vodovod na Jančah, kjer v letošnjem letu poteka
poskusno obdobje za oskrbo z vodo iz novega zajetja.
Prenovljen je tudi skupni rezervoar, ki služi kot zajetje
za cele Janče. Opravili smo tudi obračun z  gospo
Cveto in uspešno sodelovali pri vseh projektih okoli
praznovanja 100-letnice društva. Z izdatno
pomočjo markacistov, predsednika in
tajnika društva smo pobelili dobršen del
našega doma (jedilnici, veža, stopnišče).
Zaradi omejitve finančnih sredstev je
nadaljnje redno vzdrževanje preneseno v
leto 2006. S strani UO je imenovana skupina
za pripravo razpisa o oddaji doma na
Jančah v najem in upamo lahko, da bo po
občnem zboru v aprilu 2006 znanega kaj
več o dogajanju na Jančah. Kljub intenziv-
nim razgovorom, ki sva jih s predsednikom
društva imela s potencialnimi najemniki
našega doma, ni prišlo do nobenega
dogovora o sodelovanju. Sprejeli smo tudi
dogovor, da se vse večje prireditve na
Jančah ustrezno spremljajo in tudi zara-
čunajo usluge našega doma.

Spremenili smo tudi cenik in ga prilagodili novim
zahtevam glede dvojnega označevanja cen (SIT/EUR).
Leto 2006 bo zelo pestro leto za naše društvo. Odločili
se bomo o nadaljnji usodi doma na Jančah.  Predvsem
je potrebno zagotoviti normalno delovanje društva in
doma na Jančah brez finančnih pretresov. Verjamemo,
da bomo našli ustrezno rešitev, ki nam bo dala novih
moči in volje do dela v našem društvu.

Posebej bi se rad zahvalil vsem članom GO, ki se redno
in konstruktivno udeležujejo sej GO in s tem prispevajo
k lažjemu reševanju vseh problemov.

Peter RUTAR, vodja GO pri PD Litija

13. 4. 2006 - UO PD LITIJA
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PLANINSKI DOM NA JANČAH V PRIHODNOSTIPLANINSKI DOM NA JANČAH V PRIHODNOSTIPLANINSKI DOM NA JANČAH V PRIHODNOSTIPLANINSKI DOM NA JANČAH V PRIHODNOSTIPLANINSKI DOM NA JANČAH V PRIHODNOSTI
UO PD Litija ves čas redno spremlja delovanje
planinskega doma na Jančah. Gospodarska komisija,
ki upravlja z domom pa skrbi za redno poslovanje doma,
njegovo vzdrževanje in investicije. V okviru gospodarske
komisije je bila leta 2001 izdelan načrt prenove (adapta-
cije) doma, s katerim bi  povečali funkcionalnost
gostinskega dela (vhod, kuhinja in gostinski del) ter
pokrili teraso nad garažami. Investicija je bila ocenjena
na 8 MIO SIT. UO je na več sejah obravnaval
problematiko doma in ugotovil, da je potrebno spre-
meniti način delovanja doma in razmerja z  zaposlenimi
in oskrbnico. V letu 2005 so bili opravljeni razgovori z
posamezniki, ki so se  zanimali za najem oziroma nakup
doma.

Na podlagi sklepa 18. seje UO PD Litija z dne 8. 12.
2005 je predsednik društva Roman Ponebšek imenoval
skupino za pripravo razpisne dokumentacije za oddajo
Planinskega doma Janče v najem v sestavi: Aleš Pregel
(vodja skupine), Peter Rutar, Ana Mohar, Jože Sinigoj,
Roman Ponebšek in Pavel Smolej. Naloga skupine je,
da na osnovi že znanih dejstev pripravi in izvede razpis
za najem doma.

Razlogi za spremembe:
• Trenutna ureditev poslovanja (pijača domena PD,

kuhinja domena oskrbnice doma) je preživeta, prav
tako pa ne omogoča popolnega nadzora društva nad
poslovanjem doma.

• Finančno poslovanje doma je v zadnjih  petih letih
izredno slabo (vsako leto slabše) in prihodki ne
presežejo odhodkov.

PRIHODKI IN ODHODKI DOMA NA JANČAH ZGOLJ
Z GOSTINSKO DEJAVNOSTJO
Leto Prihodki Odhodki Razlika

2001 9.645.636 9.423.090   222.546
2002 9.315.537 9.658.942  -343.405
2003 9.977.992 8.519.398 1.458.594 **
2004 8.968.345 9.572.761  -604.416
2005 8.358.310 9.501.352        -1.143.042
          46.265.820        46.675.543  -409.723

** Cca 1.500.000 račun Leming, ki ni bil plačan

• Oddaljenost doma od Litije onemogoča
     rednejše kontrole poslovanja na Jančah.
• Veliko naših članov opravlja delo za dom,

katerega dejavnost je kategorizirana kot
pridobitna,  bolje pa bi bilo, da se ta čas
prostovoljnega  dela  usmeri v  društveno
dejavnost.

• V letih od 2001 do danes ne ohranjamo realne
vrednosti doma (ni investicij).

• Analiza dejavnikov vpliva, ki jo je PD Domžale
naredilo za planinski dom na Veliki planini,  je
pokazala, da se bodo dejavnosti planinskih
domov v prihodnje še bolj približale gostilnam,
kot take pa jih že sedaj obravnava tudi država
(davki, sanitarne zahteve, dovoljenja...)

Možnosti:
V okviru reševanja problema so bile izpostavljen tri
možne rešitve.
• Celotno dejavnost doma prevzeti v okviru društva.

Potrebno bi bilo zaposliti sposobnega poslovodjo,
ki bi ga nagradili glede na poslovanje doma
(individualna pogodba) in še najmanj enega delavca.
V tem primeru bi bilo  potrebno zagotoviti tudi
sredstva vsaj za najnujnejše investicije v prenovo
kuhinje.  S to opcijo lahko ohranimo planincem
prijazno delovanje doma, je pa tveganje temu
primerno veliko.

• Oddaja doma v najem.  Poslovanje doma prevzame
podjetje oz. posameznik, ki društvu plačuje mesečno
najemnino. S pogoji najema lahko ohranimo
planincem prijazno delovanje doma. Pridobljeno
najemnino investiramo nazaj v dom in s tem ohranjamo
realno vrednost doma.

• Prodaja doma na Jančah in pridobljena sredstva
investirati oziroma jih porabiti za  nakupe oz. gradnjo
nepremičnin, ki bi služile dejavnosti planinskega
društva (društveni prostori, izobraževalni center...).

Kakšni morajo biti cilji PD pri delovanju doma?
Cilj društva je v osnovi opravljanje društvene dejavnosti,
prav tako pa je naša naloga vsaj ohranjati realno
vrednost premoženja, ki ga je društvo pridobilo v
preteklosti. V društvu delujejo prostovoljci od katerih je
težko pričakovati profesionalno delo, zato je potrebno
sprejemati odločitve, katerih tveganje je čim manjše.
Najem planinskega doma se kratkoročno nudi kot
najboljša rešitev. Potrebno se je potruditi in pridobiti
kar se da dobrega najemnika, ki pa mu moramo s
primernim dogovorom omogočiti, da se dodobra
seznani s specifičnostjo delovanja planinskega doma
(najemnina je lahko npr. manjša v prvih dveh letih oziroma
v mesecih, ko ni toliko prometa...).

PREDLOG SKUPINE:
V maju oziroma juniju 2006  se objavi razpis za najem
planinskega doma na Jančah.

      Vodja skupine: Aleš PREGEL

Janče
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POROČILO SEKCIJE SAVA - SAVSKIH KOJOTOVPOROČILO SEKCIJE SAVA - SAVSKIH KOJOTOVPOROČILO SEKCIJE SAVA - SAVSKIH KOJOTOVPOROČILO SEKCIJE SAVA - SAVSKIH KOJOTOVPOROČILO SEKCIJE SAVA - SAVSKIH KOJOTOV

POROČILO MARKACIJSKEGA ODSEKA PD LITIJAPOROČILO MARKACIJSKEGA ODSEKA PD LITIJAPOROČILO MARKACIJSKEGA ODSEKA PD LITIJAPOROČILO MARKACIJSKEGA ODSEKA PD LITIJAPOROČILO MARKACIJSKEGA ODSEKA PD LITIJA

REDNO VZDRŽEVANJE NA PLANINSKIH POTEH:
1. Sv.Miklavž - GEOSS
2. Jevnica - Janče (E 6) / Pregled poti z gozdarjem
3. Jevnica - Sv.Miklavž (E 6) / Pregled poti z gozdarjem

4. Kresnice - GEOSS
5. Javorje - Pristava - Obolno  2x  (namestitev novih

smernih tabel)
6. Polšnik - V.Preska - Javorski pil
7. Pohod na Tisje  3x
8. Pomoč pri obnovi planinskega doma na Jančah

DELO SO OPRAVILI:
Aleš Mohar Janko Guček
Janez Cestnik Janez Raspotnik
Rajko Muljavec Brane Skubic
Rudi Mežnar Luka Guček
Dane Cestnik

Opravljeno število ur dela: 215 ur
Prispevek planinskega društva v SIT: 50.000 SIT

Aleš MOHAR

22. 5. 2005 - Pod vrhom Matajurja je zavihral prapor savske sekcije

Povprečna udeležba na izletih: 29 udeležencev – prevladuje  nežni spol.

Potrjeno na novoletni inventuri  na Polšniku , dne 26.12.2005.
                                                                                  Vodja sekcije: M. DERNOVŠEK
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POROČILO PLANINSKE SEKCIJE DU LITIJAPOROČILO PLANINSKE SEKCIJE DU LITIJAPOROČILO PLANINSKE SEKCIJE DU LITIJAPOROČILO PLANINSKE SEKCIJE DU LITIJAPOROČILO PLANINSKE SEKCIJE DU LITIJA
Za leto 2005 smo v vodstvu PS sprejeli dokaj obširen
program, ki je vseboval 41pohodov po Sloveniji in
Avstriji, opravili pa smo jih 43.

Vseh pohodov in srečanj se je udeležilo 161 pohodni-
kov, ki so skupno opravili 1570 pohodov. Po programu
je bilo nekaj pohodov odpovedanih zaradi slabega
vremena ali spremembe datuma organizatorja, mi pa
smo jih nadomestili s pohodi v druge kraje, tako da
se je število pohodov povečalo na 43, povprečje na
pohodu je bilo 37 pohodnikov.

Eden najbolj zahtevnih pohodov je bil zimski na Veliki
Snežnik – zaradi ekstremnih vremenskih razmer. Po
programu smo imeli 10 vzponov višjih nad 2000 metrov
nadmorske višine. Deset pohodnikov se je vzpelo na
vseh deset vrhov: Viševnik – Brda – Debela peč –
Raduha – Stol – Vajnež – Mala Mojstrovka –
Begunjščica – Ovčji vrh in Storžič.

Skupaj smo opravili 240 vzponov nad 2000 metrov.
Več kot 40 pohodov sta se udeležila dva pohodnika,
več kot 30 9 pohodnikov, več kot 20 33 pohodnikov,
od 3 do 20 pa 73 članov. Manj kot treh pohodov se je
udeležilo 36 pohodnikov. 21 pohodnikov je bilo iz
prejšnjih let, novih pa je 33.

4. 9. 2005 smo na Jančah sodelovali na proslavi 100-
letnice PD Litija.
Najdaljšo planinsko pot kurirjev in vezistov je opravilo
10 pohodnikov. Najnovejšo pot Križem kražem po
Posavju, ki se je začela 2005 je opravilo 6 pohodnikov.

Večkrat sta prehojeni tudi Badjurova krožna pot in
Zasavska transverzala, Sevniško pot je uspešno
opravilo 24 pohodnikov.

Deseti jubilejni pohod »Ne vemo kam« smo opravili
15. 10. 2005. Odpeljali smo se na Zaplano. Povzpeli
smo se na vrh Treh Kraljev, kjer se vidi 75% Slovenije.
Po ogledu smo odšli na Planino nad Vrhniko. Po
krajšem pohodu smo prispeli na domačijo Kuren, kjer
so nas čakale dobrote iz kmečke krušne peči. Za
pojedino in kulturni program je bil popoldan prekratek.

Za izvedbo celotnega programa so bila porabljena
naslednja sredstva:
- prevoz z avtobusom RUDI TOURS....1.677.099,00 SIT
- prevoz z vlakom.................................102.900,00 SIT
- stroški kilometrine in ogledi poti...........53.000,00 SIT
- dnevnice spremljevalcev.......................91.000,00 SIT
- štartnina na pohodih.............................45.000,00 SIT

Vsa ta sredstva smo krili z lastnimi sredstvi, kar je za
upokojence precejšnja obremenitev. Finančno sta nas
podprli Društvo upokojencev Litija 70.000,00 SIT in
Planinsko društvo Litija 35.000,00 SIT.

Vsekakor je s strani pohodnikov kakor tudi s strani PD
bilo s programom veliko zadovoljstva. Program za leto
2006 je že pripravljen in smo zanj prepričani, da bo
realiziran v zadovoljstvo nas vseh.

                           Vodja planinske sekcije DU Litija:
 Stane JEREBIČ

18. 6. 2005 - Pred kočo Slovenskega planinskega društva iz Celovca na Bleščeči v družbi Luba Urbajsa
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POROČILO ALPINISTIČNEGA ODSEKAPOROČILO ALPINISTIČNEGA ODSEKAPOROČILO ALPINISTIČNEGA ODSEKAPOROČILO ALPINISTIČNEGA ODSEKAPOROČILO ALPINISTIČNEGA ODSEKA
Aktivnost odseka narašča iz leta v
leto, saj so vsako leto organizirani
alpinistična šola, tečaji, skupne ture,
ogled diapozitivov, družabna sre-
čanja in še bi lahko naštevali.
V letu 2005 je bila organizirana

alpinistična šola, katere vodja je bil
Peter Zupančič. Vpisanih je bilo 5 tečajnikov. V
obdobju trajanja alpinistične šole so se tečajniki
seznanili s teorijo in prakso, ki je predvidena v
programu komisije za alpinizem za alpinistične šole.
Pridobljeno znanje so preizkusili na izpitu. Šolo sta
uspešno zaključila 2 tečajnika. Oba sta bila sprejeta
med člane AO in sta pridobila naziv mlajšega priprav-
nika. Praksa zadnjih let je pokazala, da se v šolo
vpisujejo kandidati, ki so željni splošnega znanja o
gorništvu, predvsem pa gibanja v zimskih razmerah.
Tudi starostna struktura je zelo različna.
V letu 2005 smo dobili novega alpinističnega
inštruktorja Gorana Turudiča in alpinista Matjaža Šikov-
ca. Tako bomo dvignili kvaliteto izobraževalnega pro-
cesa na odseku.
Vodilna aktivnost članov alpinističnega odseka je
seveda plezanje in vsestransko udejstvovanje v gorah.
Preteklo leto so člani odseka nanizali lepo število
kvalitetnih in zahtevnih vzponov. Lepo število smeri
so nanizali tako v domačih gorah kot tudi izven naših
meja.
Ne smemo pozabiti Paklenice, ki je litijskim alpinistom
zlezla že pod kožo. Izvedli smo zimski tečaj na

Okrešlju, tečaj turne smuke v bohinjskem pogorju,
plezalni tabor na Kamniškem sedlu in na Korošici.
Ledeniški tečaj je potekal na Gross Venedigerju v
sosednji Avstriji. Udeležilo se ga je 31 naših članov, ki
so obnovili ali pa na novo pridobili izkušnje iz hoje po
ledeniku in reševanja iz ledeniških razpok. Večina
članov pa je tudi osvojila vrh.
Osrednja akcija AO v letu 2005 je bila ponovna odprava
v perujske Ande, le z drugimi člani. To so bili: Peter
Zupančič, Sašo Borišek, Miha Praunseis, Marko Mal,
Tanja Menegalija ter pridružena članica Simona Slana.
Osvojili so nekaj pettisočakov. Tudi tokrat so si nabrali
kar nekaj izkušenj in informacij za kasnejše morebitne
odprave v Ande.
Goran Turudič pa se je kot pridruženi član odprave AK
Vertikala podal v Kirgizijo in osvojil sedemtisočak Khan
Tengri.
Ob vseh akcijah odseka smo sodelovali tudi na
pripravah, delovnih akcijah in prireditvah ob stoletnici
PD Litija, posebej pa še na glavni proslavi na Jančah,
kjer je kar nekaj naših članov prejelo visoka priznanja
PD in PZS.
V poročilu so zajete le večje akcije AO Litija, medtem
pa so posamezniki ali naveze vestno opravljali svoje
poslanstvo v hribih in stenah. Vse to pa obujamo in
podoživljamo na družabnih srečanjih.
 

Načelnik AO Litija
  Jože REPINA

Litijsko – šmarska alpinista na vrhu 7010 mLitijsko – šmarska alpinista na vrhu 7010 mLitijsko – šmarska alpinista na vrhu 7010 mLitijsko – šmarska alpinista na vrhu 7010 mLitijsko – šmarska alpinista na vrhu 7010 m
Letošnje poletje je bilo zaradi slabega vremena, kot
nalašč za plezanje v snegu in ledu. Zato smo 20. julija
2005 člani odprave AK Vertikala iz različnih alpinističnih
klubov, odpotovali v Kirgizijo. Med njimi sva bila tudi
midva z Jožetom Celestino iz Šmartna.  V gorovju Tien
Shan smo si zadali cilj, da splezamo na Khan Tengri,
visok 7010 m.

Z letalom smo poleteli iz Zagreba preko Moskve do
glavnega mesta Kirgizije Bishkek. Z avtobusom smo
potovali do jezera Ishy Kul, kjer smo prespali v jurtah
(to so nekakšni šotori ki jih uporabljajo nomadska
ljudstva v Kirgiziji). Naslednji dan smo pot nadaljevali s
predelanim vojaškim kamionom preko prelazov, visokih
preko 3000 m, do vojaške baze Majdadir. Tam smo
pripravili vso prtljago in hrano ter vse stehtali. Čakali
smo na lepo vreme in polet s helikopterjem do baze na
ledeniku na višini 4100 m.
Prvi dan v bazi je bil namenjen predvsem namestitvi v
lesenih hiškah in postavitvi šotorov. Zaradi slabe
aklimatiziranosti in višine smo imeli precejšnje probleme
z dihanjem in nekateri tudi z glavobolom. Za prvo turo
smo si zbrali Pik Gorki, na katerega nismo prišli do
vrha ampak samo do višine okoli 5000 m. 26. julija
popldan smo odšli preko ledenika do vznožja hriba in
postavili tabor 1 na višini 4200 m. Naslednji dan smo se
začeli vzpenjati in prišli do višine 4800 m, kjer smo se
odločili, da postavimo tabor 2. Dušan in Milan sta se
naslednji dan zaradi slabega počutja vrnila v bazni ta-
bor, z Jožetom pa sva nadaljevala. Najnevarnejši del
poti je bil pod vzhodno steno Chopayeva, ki je znana

Goran na vrhu
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po tem, da se iz nje redno prožijo plazovi
in lomijo ogromni kosi ledu. V najožjem
delu poti naju je presenetil snežni plaz, ni
nama preostalo drugega, kot da sva se
ulegla na tla in za zaščito uporabila
nahrbtnika. Ne veva, kako, vendar naju plaz
k sreči ni zajel, tako da sva občutila samo
del snežnega prša, ki se je dvigal ob plazu.
Nadaljevala sva proti višini 5000 m in na
5400 m postavila tretji višinski tabor. Jože
se je lotil kuhanja, mene pa je doletelo
kopanje platoja za šotor. Pozno popoldan
sva že ležala v šotoru z polnima
želodcema. No ja, težko bi govoril o polnih
želodcih, ker na tej višini nisva imela
nobenega apetita. Večji del jedilnika so
nama sestavljali čokolada, čaj in pršut.
Proti večeru je kot vsak dan spet začelo snežiti, vendar
naju ni motilo, ker sva zaradi utrujenosti hitro zaspala.
Naslednji dan sva se zbudila okoli druge ure zjutraj, popila
nekaj čaja, pojedla vsak pol čokoladice in začela hojo
proti sedlu Piramidička na višini 5800 m. Do sedla sva
imela veliko dela, ker naju je na novo zapadli sneg precej
oviral oziroma še dodatno utrujal. Po približno treh urah
hoje sva se na sedlu odločila, da greva do vrha, ki je bil
videti neskončno daleč. Vso odvečno opremo sva pustila
na sedlu in začela počasi plezati po grebenu Khan
Tengrija. Vsak meter, vsak korak, vsak gib je bil
neskončno težek. Vedno znova sva drug drugega
spodbujala, čeprav najini utrujeni pogledi niso pričakovali
tega. V glavi sva imela le eno: VRH.
Samo plezanje so nama olajšale napete fiksne vrvi.
Nekatere so bile zelo poškodovane in so nama vzbujale
dvom, če bodo sploh zdržale. Po skoraj celodnevnem
plezanju sva ob 17. uri po lokalnem času stopila na vrh

Khan Tengrija. V naju sploh ni bilo nobenega
zadovoljstva, ampak samo velika utrujenost in misel,
da naju čaka še sestop. Pol ure sva porabila na vrhu
za obvezno fotografiranje ter nato začela sestopati.
Po šestih urah sva prišla nazaj na sedlo, kjer sva se
odločila, da zaradi utrujenosti in močnega sneženja
bivakirava. K sreči je bil tam prazen šotor, v katerem
sva preživela noč. Ponoči naju je kar pošteno zeblo,
ker nisva imela spalnih vreč in termo podloge, vse sva
namreč pustila v šotoru v taboru 3. Ob svitu sva se iz
sedla spustila do tabora 3, kjer sva stopila sneg in
spila veliko tekočine, pojedla dve čokoladki,
pospravila vse razen šotora v nahrbtnika in sestopila
proti baznemu taboru. Med potjo sva srečala še pet
naših članov, ki so se odpravljali proti vrhu. Zaželeli
smo si srečo in nadaljevali pot vsak v svojo smer. Pozno
popoldan sva oba izmučena prišla v bazni tabor, kjer
so naju sprejeli z velikim veseljem in objemi. Za nagrado
sva dobila poln kotel vroče vode in se z največjim
užitkom umila.
V naslednjih dneh sva posedala pred jedilnico na
soncu, zdravila opekline in ozebline. Na gori sem
namreč dobil precejšnje ozebline in otekline prstov na
nogah, tako da sem imel hude težave z hojo.
Dva dni pred prihodom helikopterja se je večina članov
povzpela na soimenjaka našega najvišjega vrha, Pik
Troglav, 5400 m in s tem zaključili naše plezanje po
visokih hribih.
Zadnji večer smo še vse skupaj proslavili z dobro
večerjo in vodko ter naslednji dan s helikopterjem leteli
nazaj v vojaško bazo. Kasneje smo zvedeli, da je
helikopter, ki nas je pripeljal v dolino, čez dve uri na
ledeniku strmoglavil in zgorel.
Ob pristanku nas je že čakal tovornjak, tako da smo
samo preložili prtljago in nadaljevali pot proti jezeru
Ishy Kul. V treh dneh kopanja v jezeru smo nadoknadili
zamujeno morje in si v okoliških krajih ogledali zname-
nitosti.
Od jezera smo se v Bishkek ponovno odpeljali z
nekakšnim minibusom. V prestolnici Kirgizije smo
preživeli še dva dni, si ogledali mesto in nato odleteli
domov.

Goran TURUDIČ

Goran in Jože v vznožju Khan Tengrija

Khan Tengri (7010 m)
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Cordillera Blanca, Peru 2005Cordillera Blanca, Peru 2005Cordillera Blanca, Peru 2005Cordillera Blanca, Peru 2005Cordillera Blanca, Peru 2005
»Pomaranče, mandarine, ananas!« se glas prodajalca
meša z brnenjem avtomobilov in oglušujočim
hupanjem. Če k temu dodate vonj po petroleju in
surovem, predvsem piščančjem mesu najrazličnejše
kakovosti, se vam skozi ušesa in nos začne ustvarjati
slika Huaraza. Čutilna umetnina pa je popolna, ko se
začnejo oči obračati v masivne gore z belimi kapami
… To je prvi vtis Simone in verjetno vsakogar, ki prvič
pride v Huaraz.
Meni je bilo to že znano iz prejšnjega leta. Veliko
presenečenje pa je bilo, ko smo srečali domačine, ki
sem jih spoznal pred enim letom in so se me spomnili.
Bili so veseli mojega ponovnega obiska te prelepe
pokrajine s čudovitimi ljudmi in spraševali so tudi po
Jožetu in Goranu, s katerima smo bili v Peruju leto
prej.

Tokrat smo v Peru odšli Marko, Tanja, Simona, Sašo,
Miha in jaz. Že na letališču v Munchnu smo se spoznali
z Domnom in Primožem iz Tržiča, ki sta se nam kasneje
pridružila pri vseh potepanjih po belih gorah. Po
nastanitvi smo se morali čimpreje in postopno
aklimatizirati (privaditi na višino). Povzpeli smo se do
jezera Churup, ki leži na višini 4550 m. Tu smo postavili
šotore in se dvignili še nekaj sto metrov za boljšo
aklimatizacijo. Prespali smo ob jezeru in naslednji dan
sestopili nazaj v Huaraz.
Sledila sta dva dneva počitka. Ta čas smo izkoristili
za nabiranje informacij o razmerah, o možnostih
vzponov za naše naslednje podvige ter nabavljali
zaloge hrane in opreme. Informacije o razmerah niso
bile nič kaj obetajoče. Odločili smo se, da gremo v
dolino Ishinca. S colectivom (tamkajšnji kombi) smo
se odpeljali do vasice Pashpa, kjer smo nahrbtnike in
transportne vreče (prasice) natovorili na burrose (osle).
Po štirih urah hoje po slikoviti pokrajini smo prispeli v
bazni tabor na 4350 m, kjer smo postavili šotore in se

poslovili od nosačev. Že naslednji dan so se Sašo in
Miha ter Domen in Primož odločili za Ishinco (5530
m). Marko, Simona, Tanja in Peter smo se naslednji
dan povzpeli na 5495 m visoki Urus Este. Zadovoljstvo
je kar raslo v nas. Nihče razen mene še ni bil tako
visoko. Potem pa ... angina, driska in vneta noga so
tri prisilili v vegetiranje okoli šotora. Marko se je povzpel
na Ishinco, Miha in Sašo ter Domen in Primož pa so
stali na 6034 m, na vrhu Tocllarajuja. Bravo! Z lepim
številom začetnih vzponov smo se po petih dneh vrnili
v Huaraz.
Seveda so se v naših glavah začeli načrtovati novi
vzponi. No, nekatere nas je še vedno pestila bolezen,
tako da smo bili prisiljeni ostati v Huarazu. Miha in
Sašo sta prestregla informacijo, da je pot na Huascaran
prehodna. Seveda sta se odločila, da poskusita.
Pridružil se jima je tudi Primož. Žal so jih pod sedlom
Garganta (pribl. 6000 m) nemogoče razmere prisilile k
umiku.
Marko, Tanja, Simona, Domen in jaz smo se dan
kasneje odpravili v dolino Llanganuco, ki je izhodišče
za 5752 m visoki Pisco. Ker smo se v hribe odpravili
še vedno bolni, je na vrh uspelo priti le meni in Domnu.

Po nekaj dneh so se
Marko, Miha in Sašo
povzpeli še na 5686
m visok Vallunaraju.
Po treh tednih smo se
zadovoljni, z lepo
bero vzponov vrnili
domov. Predvsem
ostali člani so si
nabrali novih izkušenj,
se spoznali s to
prelepo pokrajino, v
glavah pa so se
začele rojevat želje
po ponovnem obis-
ku. Pri Mihi in Sašu so
te želje tako močne,
da letos v juniju zopet
odhajata v Peru.

    Peter ZUPANČIČ

Na vrhu Pisca zadaj Chacraraju

Peter, Tanja, Simona in Marko na vrhu Urusa, zadaj Ranrapalca
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FINANČNI REZULTAT
PO DEJAVNOSTIH

DRUŠTVENA DEJAVNOST

MEDDRUŠTVENI ODBOR

PLANINSKI DOM JANÈE

BILANCA USPEHA KUMULATIVNO
ZA CELOTNO DRUŠTVO
od 1. 1. do 31. 12. 2005

RAZLAGA FINANČNEGA
POSLOVANJA PD LITIJA za leto 2005

Opomba: Bilanca je pripravljana na podlagi Slovenskih računovodskih standardov
(SRS 33 - 33.7)
V bilanci so upoštevane začetne in končne zaloge materiala in trgovskega blaga.
Pri popisu osnovnih sredstev pa je knjigovodsko stanje usklajeno z dejanskim
stanjem. Bilanca s temi podatki je bila oddana državnim organom v namen
statističnih poročanj in pa Davčni upravi RS v namen obračuna davka od dohodka
pravnih oseb.

Planinsko društvo Litija je društvo, ki se ukvarja s planinsko
dejavnostjo. Prihodke ustvarja s pobiranjem članarine,
donacijami in dotacijami, v večjem delu pa tudi z gostinsko
dejavnostjo v Planinskem domu na Jančah.
Ker sama društvena dejavnosti že po Zakonu o društvih
nima cilja pridobivati prihodke z namenom ustvarjanja
dobičkov menimo, da je smiselno analizo podatkov opraviti
samo za stroškovno mesto 01 - Planinski dom Janče.
Planinski dom Janče je v letu 2005 ustvaril 9.074.331,00
Sit prihodkov in to 8.304.913,00 Sit s prodajo gostinskih
storitev,  681.020,00 Sit z najemnino, 88.398,00 Sit pa z
nočitvami skupaj s turistično takso.
Prihodki so bili za 3,5% manjši kot v letu 2004, ob
upoštevanju rasti cen življenskih potrebščin v Republiki
Sloveniji pa so bili prihodki manjši za 6%.
Stroški planinskega doma na Jančah so v letu 2005 znašali
9.626.390,00 Sit ob upoštevanju končne in začetne zaloge
gostinskega in trgovskega blaga.  Stroški so bili za 1,87%
manjši kot v letu 2003, ob upoštevanju rasti cen v Republiki
Sloveniji pa so bili stroški leta 2005 za 4,25 % manjši kot v
letu 2004.
Poslovni rezultat poslovanja planinskega doma je v letu
2005 je negativen in znaša 552.059,00 Sit izgube.
Pri razlagi poslovnega rezultata pa je potrebno pripomniti,
da je le ta izračunan z uporabo samo delne amortizacije
za gradbeni objekt planinskega doma.
Glede na opisano je izguba na stroškovnem mestu
Planinski dom Janče v letu 2005 porasla za 145.837 Sit.
V obeh letih, torej v letu 2004 in letu 2005 pa izguba znaša
skupaj 958.281,00 Sit. V primeru, da bo Planinsko društvo
Litija dobilo sredstva iz prisilne izterjave družbe Leming,
bo omenjena izguba pokrita.

Pripravil: Ermac, računovodski servis d.o.o.
Direktor: Matjaž Erjavec

Opomba k prikazu prihodkov in odhodkov v tabelah

V tabelah izkaza poslovnega izida po stroškovnih mestih je rezultat prikazan le
pri stroškovnem mestu 01 - Planinski dom Janče. V poslovnem rezultatu
stroškovnega mesta 01 je upoštevana tudi najemnina za namestitev
radioamaterskih naprav.
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FINANČNI NAČRT ZA LETO 2006FINANČNI NAČRT ZA LETO 2006FINANČNI NAČRT ZA LETO 2006FINANČNI NAČRT ZA LETO 2006FINANČNI NAČRT ZA LETO 2006
DRUŠTVENA DEJAVNOSTDRUŠTVENA DEJAVNOSTDRUŠTVENA DEJAVNOSTDRUŠTVENA DEJAVNOSTDRUŠTVENA DEJAVNOST

GIBANJE ČLANSTVA PD
LITIJA V OBDOBJU

1996 - 2005

UGOTOVITVE: Skupno članstvo je od leta 1996 do 2005 upadlo za 30%. Največji upad beležimo pri srednješolcih
in sicer za 71%, sledijo predšolski in šolski otroci z 54% upadom, najmanjši upad beležimo pri običajni B
članarini in sicer 13%.

Predsednik PD Litija: Roman PONEBŠEK

Pripravila: Marjana KAHNE in Roman PONEBŠEK

IND 1 - primerjava med preteklimi leti
IND 2 - primerjava z letom 1996

Likovna delavnica na taboru v Dovjem
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Janez MEDVED, vodja sekcije Litija

Čas hitro beži,
desetletje skoraj v trenutku se zvrsti.
Narava, že zazrta v pomladne sanje,
je našega planinskega prijatelja Franca Štrusa
za vedno potegnila vanje.
Čeprav je boj z boleznijo izgubil,
je v naših srcih nešteto spominov s pohodov,
druženj pustil.

Pred enajstimi leti smo ob tem času prav po tej poti
zadnjič pod njegovim vodstvom hodili,
ne vedoč, da se bomo v aprilu mesecu
za vedno od njega poslovili,
danes z desetim pohodom njegov spomin počastili.

Kadar je Franci v duši čutil vihar ni tarnal nikdar.
Ni odkrival svoje bolečine,
a kdor mu težave je razkril,
s tenkočutnim posluhom se je vanje poglobil, bodril,
s hudomušnim nasmehom, šaljivo domislico,
znancu, prijatelju pogovor popestril.

Vsako ped bližnje, daljne okolice je poznal,
Rad neznane poti brezpotja,
skrivne stezice domovine raziskoval,
se nad njenimi lepotami, naravo navduševal.
Francija ni možno iz večne teme obuditi.

Deseti pohod po Štrusovi potiDeseti pohod po Štrusovi potiDeseti pohod po Štrusovi potiDeseti pohod po Štrusovi potiDeseti pohod po Štrusovi poti
Toda dano nam je po njegovi poti hoditi
se ob tem Francijevemu najožjemu prijatelju,
pobudniku, vodji poti, Viktorju Čebeli, zahvaliti.
Pri tem mu je Borut Vukovič,
podpredsednik PD Litija v pomoč,
saj je znano, da je v slogi moč.

Francijeva družina se pohodov udeležuje,
s svojo prisotnostjo spomin na moža, očeta,
starega očeta zaznamuje.
Kajti spomini, ki ne zbledijo,
vedno novo pot v srcu dobijo.
V sedanji družbi  se je razblinilo veliko vrednot,
zato je pravo prijateljstvo tisti dar, ki ga zapraviti nikar!

Spoštovani pohodniki, prijatelji Štrusovega pohoda!

Ker si je za dobre prijatelje vredno čas vzet,
se prihodnje leto,na pohodu vidimo spet.
Do tedaj naj Vas spremlja zdravje, sreča v očeh,
na licih nasmeh, stisk v dlaneh.
Hkrati Vam želim varne poti, da boste danes,
kot tudi v prihodnje vselej zadovoljni, zdravi,
na željeni cilj prišli!!!

Almira JELNIKAR
     Zagorica, 25. februar 2006
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Vodstvo sekcije si pridržuje pravico do spremembe programa, če je v dobro udeležencev, ali dodati programu
še kakšno akcijo na željo udeležencev.
Vsi udeleženci se akcij udeležujejo na svojo odgovornost in v opremi, ki je primerna turi.

    Vodja sekcije: M. DERNOVŠEK
GSM: 031/789-224; tel.: 01/8974-026

4. 9. 2005 - Podpredsednik PZS Tone Škarja je Alešu
Moharju in Petru Matozu podelil Knafelčevo priznanje,
predsednik društva in oba podpredsednika pa
društvena priznanja.

14. 4. 2005 - Na OŠ Šmartno je bila razstava del, ki
so nastala na natečaju v počastitev 100-letnice.
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           VODJA SEKCIJE: 
Stan JEREBIČ, Grumova ulica 8, 1270 Litija, tel.:051 354 261
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Planinska šola za odrasle je potekala od 17. januarja do 31. marca 2006. Teoretična predavanja smo
izvedli v predavalnici, praktično usposabljanje pa v Kamniški Bistrici. Potek predavanj in usposabljanja
je prikazan v spodnjih preglednicah.

UDELEŽENCI:

1. Almira Jelnikar, Kresnice
2. Alojz Perčič, Litija
3. Andrej Namestnik, Litija
4. Branka Lebar, Šmartno
5. Janja Turšič, Zavrstnik
6. Jože Sinigoj, Šmartno
7. Jožica Cividini, Ribče
8. Jožica Kokošar, Litija
9. Kristina Potočnik, Vače

10. Ludvik Kofol, Litija
11. Marijan Jug, Litija
12. Marjeta Pepelnak, Kresnice
13. Peter Kokošar, Litija
14. Rok Zupančič, Veliki vrh
15. Stane Jerebič, Litija
16. Lojze Hauptman, Litija

Vodja planinske šole:
 Roman PONEBŠEK

Predavanja je obiskovalo 17. slušateljev. Ob zaključku
so vsi tisti, ki so pristopili k opravljanju izpita, izpit
tudi opravili. Skupno je izpit opravilo 16 slušateljev in
sicer s povprečno oceno 93%. Spisek diplomantov
planinske šole se nahaja v spodnji preglednici.
Povprečna starost je dobrih 57 let, najmlajši
udeleženec je štel 25. let, najstarejši pa 72. Vsem, ki
so opravili izpit iz Planinske šole čestitam in želim, da
bodo znanja koristno uporabili pri planinskem
udejstvovanju. Vsi predavatelji so vsa predavanja in
praktično uspo-
s a b l j a n j e
izvedli prosto-
voljno za kar se
jim zahvalju-
jem.
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Planinski vestnik, 1957, str. 216

Jože Žen je bil na občnem
zboru 1957 ponovno izvol-
jen za predsednika društva

Začetek gradnje doma na Jančah

Planinski vestnik, št. 4/1976

Na prireditvi 17. 1. 1976 je priznanje prejel tudi Franc Penik
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IZDALO:
PLANINSKO DRUŠTVO LITIJA

UREDNIŠKI ODBOR:
Borut Vukoviè,

Sašo Jovanoviè,
Aleš Pregel,

Roman Ponebšek
in Vilma Djukiè

GRAFIÈNA OBDELAVA:
Sašo Jovanoviè

FOTOGRAFIJE:
arhiv PD Litija

IZDANO:
APRIL 2005

ŠTEVILO IZVODOV: 200

TISK: Tiskarna ACO, Litija

UTRINKI IZ STOLETNE ZGODOVINE
LITIJSKEGA PLANINSTVA KAMNIŠKA

BISTRICA - 2006

R A Z P I S
26. mladinski

planinski tabor

KDAJ:

od nedelje 09. 7. 2006
do sobote 16. 7. 2006

ROK ZA PRIJAVE:

15. 6. 2006

Več informacij o taboru lahko
dobite pri vodji tabora
Janezu Medvedu(041 755

527 ali janez.medved1@

guest. arnes.si), kjer se
lahko tudi prijavite.

3. družinski
planinski tabor

KDAJ:

od nedelje 16. 7. 2006
do sobote 22. 7. 2006

ROK ZA PRIJAVE:

30. 5. 2006 ali do
zapolnitve mest

Več informacij o taboru lahko
dobite pri vodji tabora Alešu
Preglu (041 229 758 ali

ales.pregel@rrc.si), kjer se
lahko tudi prijavite.

Prijave za oba tabora
zbiramo tudi v pisarni PD
Litija v športni dvorani vsak
četrtek med 16. in 18. uro.

5. 10. 1975 - V imenu PZS je Marjan Oblak podelil priznanja predsedniku
PD Litija Albinu Jesenšku in predsedniku PD Zagorje Ivanu Finku.

Planinski vestnik, št. 1/1976


