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Planinsko društvo Litija vabi v nedeljo, 9. 12.2007 na 27. spominski planinski pohod na 
Tisje. Start bo med 7. in 10. uro pri Plečnikovem spomeniku v Litiji. Pohod na Tisje je prav gotovo 
eden od simbolov našega društva, zato je prav, da se ga udeleži čim več naših članov. Ob 11. uri bo 
na Tisju krajša slovesnost. S Tisja imajo pohodniki na voljo dve varianti, krajšo čez Lupinico in 
daljšo čez Ježni vrh in Višnji grm. Litijski planinci pohod organiziramo v spomin na bitko 2. 
štajerskega bataljona na sveti večer leta 1941. Zaključek pohoda bo v Veliki Kostrevnici, od koder 
bodo v Litijo med 11.30. in 15. uro vozili posebni avtobusi.  

 
**************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 22.12.2007 na zimski pohod na Javornik (1.240m). Hoje bo 
za 4 ure, če bo čas dopuščal, bodo udeleženci obiskali Golake in Čaven. Prijave sprejemajo v pisarni 
DU ob ponedeljkih, sredah in petkih v času uradnih ur in 8. in 10. uro. 
**************************************************************************** 
Litijski planinci se tradicionalno udeležujemo novoletnega pohoda na Kum (1.220m) 
2.1.2008 bomo na pot odšli z vlakom, ki iz Litije odpelje ob 6.20. uri.  
**************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 5.1.2007 na tradicionalno novoletno srečanje Pri 
Kavšku na Goliščah. Kot vsa leta bo pristop možen iz različnih smeri, organizirano pa se bodo pod 
vodstvom Grete Pepelnak odpravili iz Kresnic po prihodu vlaka, ki iz Litije odpelje ob 8.20. uri. 
**************************************************************************** 
Planinsko društvo Litija vabi v petek 11.1.2008. ob 17. uri na tradicionalni večer z diapozitivi v 
sejni sobi Občine Litija, Jerebova 14.  Skupaj bomo obudili spomine na izlete v iztekajočem se letu.  
 

ZGODILO SE JE 
 

Izleta Planinske sekcije DU na Trdinov vrh se je 3.11.2007 udeležilo 47 planink in planincev. Najprej 
so se med vinogradi povzpeli na Trško goro, nato pa še na zasneženi Trdinov vrh. V Domu Vinka 
Paderšiča na Gorjancih so proslavili rojstne dneve »škorpijončkov« Darje Celestine, Anice Majcen in 
Mirka Lovšeta. Petju, s katerim so jim voščili, so se pridružili tudi ostali gostje planinskega doma. 
**************************************************************************** 
Na 37. seji UO PD Litija, ki je bila 8.11.2007 so se člani pogovarjali o načrtovanih aktivnostih za 
leto 2008. Programi izletov so v grobem pripravljeni, sedaj jih je potrebno še uskladiti. V program 



dela za leto 2008 so dodali še zahvalni dan, ki bo 12.10.2008 na Ščitu. Podane so bile informacije o 
pripravah pohoda na Tisje.  Imenovali so kandidacijsko komisijo za volitve, saj bomo na naslednjem 
občnem zboru, ki bo 30.3.2008 na novo izbirali organe PD Litija. Za delegata na zboru mladinskih 
odsekov so potrdili Gašperja Repino. Aleš Pregel je poročal o sestanku, ki so ga imeli z najemnikom 
doma na Jančah.  Jože Repina je napovedal tri akcije, ki jih načrtuje alpinistični odsek. Člane vabijo 
da se vpišejo v alpinistično šolo. 30.11.2007 bo v veliki sejni sobi Občine Litija predavanje Metoda 
Humarja, 14.11.2007 pa bodo sodelovali pri organizaciji državne tekme v plezanju s cepini v 
kopnem. Dogovorili smo se tudi za pošiljanje novoletnih čestitk, obdarovanje zaslužnih članov PD 
Litija in obiske oskrbnikov postojank BKP.  
**************************************************************************** 
Pohoda po nekdanji Trški meji Laškega se je 17.11.2007 udeležilo 25 članov Planinske sekcije DU. 
Pohod je tokrat potekal po levem bregu Savinje. Udeleženci kar ne morejo pozabiti izredne 
pogostitve, ki so jim jo pripravili domačini v kraju Trojno, pravijo, da je vsega bilo res trojno. 
**************************************************************************** 
Pohoda na Čemšeniško planino se je 25.11.2007 udeležilo 18 planink in planincev iz Planinske 
sekcije DU. Tudi tokrat jim je bila zgolj udeležba na pohodu premalo, zato so se po blatni in strmi 
poti odpravili še na Vrhe, Partizanski vrh oziroma Sveto planino in Čebine, del pohodnikov pa je za 
povrh opravil še vzpon na Krvavico in Zajčevo kočo. Slaba vremenska napoved in dež, ki je občasno 
padal, sta marsikoga zadržala doma. Vztrajnih udeležencev izleta pa se je šele na koncu, na Čebinah, 
usmililo sonce. Dobre volje kljub kislemu vremenu ni manjkalo. 

 
**************************************************************************** 
29.11.2007 so bila podeljena priznanja za prehojeno najdaljšo slovensko obhodnico, Pot kurirjev in 
vezistov NOB. Slovesnost je bila povsem v znamenju litijskih planincev, saj je med 90 prejemniki 
priznanj kar 22 litijskih planincev. Posebne pozornosti so bili deležni Lojze Hauptman, Marjan Jug, 
Drago Svršina in Lojze Kotar, ki so v letošnjem letu prehodili prav vsak meter poti, o čemer smo v 
Obvestilih že poročali. Priznanje za 20. dnevnik je prejel Viktor Čebela, za 5. dnevnik pa Asija 
Fatima Mušič, Nuša Rozman in Darja Šteferl. Sicer pa so bili prejemniki priznanj iz našega društva 
še Olga Babuder, Tončka Bijec, Cirila Godec, Breda Hribar, Vinko Jamnik, Stane Jerebič, Tatjana 
Jug, Marija Kurent, Andrej Namestnik, Lojze Perčič, Kristina Potočnik, Anica Rozman, Erika 
Zupančič in Jožica Cividini. Vsem čestitamo! 
 

ČLANARINA  ZA LETO  2008 
 

Vrsta člana A Ad* B Bd* B1 S+Š S+Šd* P+O P+Od* 
EURO 46,00 43,16 18,00 15,12 11,00 11,00 9,52 4,00 3,28 

* družina 
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IZDALO: PD Litija, Mire Pregljeve 1, Litija  NAKLADA: 200 UREDNIŠKI ODBOR: Borut Vukovič, Aleš 
Pregel, Roman Ponebšek  AKVAREL: Marija Smolej (Tisje)   FOTOGRAFIJA: Izlet se je zaključil na Čebinah  


