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Osrednji dogodek v decembru bo 28. 
spominski planinski pohod na Tisje. 
Pohod bo nedeljo, 14.12.2008.  Start pohoda 
bo med 7. in 10. uro pri Plečnikovem 
spomeniku v Litiji, ob 11. uri bo na Tisju 
krajša slovesnost. Trasa pohoda ostaja 
takšna, kot jo naši člani poznajo že od 
dvajsetega pohoda. Od Plečnikovega 
spomenika v Litiji pot vodi čez Rozmanov 
trg in Ježo do Zagorice, kjer se pohodniki 
povzpnejo na sleme nad Jablaniškim 
potokom. Pri kapelici nad Bajernikom 
prečkajo cesto Šmartno  - Cerovica, se 
dvignejo do Jelše in nato nad naselji Rodni 
vrh in Liberga prispejo na  Tisje. 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 II. štajerskega bataljona na 
božični večer leta 1941. Zaključek pohoda bo 
v Veliki Kostrevnici, od koder bodo v Litijo 
med 11.30 in 15. uri vozili posebni avtobusi.  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 6.12.2008 na izlet po odseku Badjurove krožne poti od Geossa 
čez Zgornjo Slivno do Miklavža (741 m). Do Geossa bo udeležence zapeljal avtobus, domov 
pa se bodo vračali z vlakom iz Jevnice. Izlet bo vodil Stane Jerebič, hoje bo za 4 ure. Prijave zbirajo 
v pisani DU v času uradnih ur ob ponedeljkih, sredah in petkih, med 8. in 10. uro, kar velja tudi za 
ostale izlete sekcije.  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto 20.12.2008 na pohod na Javornik nad Črnim vrhom 
(1.242 m). Tokrat se bodo do Pirnatove koče na Javorniku povzpeli iz Črnega vrha. Za ta dan pa 
načrtujejo še vzpon na Mali Golak (1.425 m) in do koče Antona Bavčerja na Čavnu (1.242 
m). Izlet bo vodil Stane Jerebič. Na Javornik bo hoje za 3 ure, na Mali Golak pa še dodatne 3 ure.  
*************************************************************************** 
Savska sekcija vabi v petek, 26.12.2008 na tradicionalni izlet na Štefanovo. Tokrat se bodo podali po 
odseku Badjurove krožne poti, iz Kostrevnice na Bogenšperk in nato čez Leskovico in Javorje 
na Pristavo nad Stično (695m). Na kmečkem turizmu bodo ocenili uspehe iztekajočega se leta 
in se seznanili z načrti za prihodnje. Prijave zbira Marjan Omerzel (031 582 355).  
 

ZGODILO SE JE 
 

5. seja UO PD Litija je bila 6.11.2008. Sprejeli so poročili 28. mladinskega in 5. družinskega tabora.  
Pogovarjali so se o pripravah pohoda na Tisje, imenovali  so tudi organizacijski odbor. Dogovorili so 
se, da sekcije čim prej pripravijo programe izletov za leto 2009. Pregledali so finančno poslovanje 
društva v prvih devetih mesecih.  Roman Ponebšek je poročal o sestanku z najemnikom doma na 
Jančah, pogovarjali so se predvsem o vračunavanju najemnikovih investicij v najemnino. Na podlagi 
najemnikovega predloga bomo poslali predlog za kompenzacije najemnine. Člani UO so obravnavli 
pogodbo za sofinaciranje planinskega muzeja, ki jo je poslal PZS. Po pogodbi naj bi društvo do 
31.3.2009 plačalo 1.221,00€.  Stroške društva naj bi z donacijami pokrili člani društva (3€ po članu). 
Člani, ki bodo donirali, bodo prejeli potrdilo, s katerim bodo ob otvoritvi muzeja lahko le tega 
brezplačnega obiskali. Člani UO so izrazli kar nekaj pomislekov glede pogodbe in se zaenkrat z 
njenim podpisom ne strinjajo, je pa potrebno v zvezi s tem najti primerno rešitev. Dogovorili so za 
nadomestitev manjkajočih in izrabljenih žigov na Jančah, Ciclju in Geossu. Pogovarjali pa so se tudi 
o okrožnici predsedstva PZS, da se v publikacijah PZS prepove uporaba izraza gorništvo.   



*************************************************************************** 
Tradicionalnega Levstikovega pohoda od Litije do Čateža, se je 8.11.2008 udeležilo veliko litijskih 
planincev. Pohodniki iz planinske sekcije DU pa so se ga udeležili kot skupina, zbralo se jih je kar 
26. Letos se je pohoda udeležilo okrog 7.000 planincev, kar je nekoliko manj kot prejšnja leta.  
*************************************************************************** 
Jubilejnega 10. pohoda po nekdanjih trških mejah Laškega se je 15.11.2008 udeležilo 33 članov 
planinske sekcije DU. Organizatorji iz PD Laško so jubilej počastili tako, da je pohod tokrat potekal 
po obeh straneh Savinje, v prejšnjih letih pa je pohodnike pot izmenično vodila enkrat po levem in 
naslednje leto po desnem bregu reke. Start je bil v bližini železniške postaje v Laškem, nato pa so se 
najprej povzpeli na Šmihel in se spustili nazaj k Savinji, jo prečkali čez novi most pri zdravilišču, 
obšli grajski hrib in Hum ter se čez vas Ojstro spustili do Trojnega, kjer je bil tradicionalni zaključek 
pohoda z obilno pogostitvijo. 
 

 
*************************************************************************** 
Izleta savske sekcije „Po sevniški planinski poti“ od Sevnice, čez Lamperče do Ajdovskega gradca 
nad vasjo Vranje, se je 16.11.2008 udeležilo 36 savskih planincev. Na kmečkem turizmu v Podvrhu 
so proslavili rojstna dneva Marjane Kahne in Jožeta Drnovška, ki je tokratni izlet tudi vodil.  
*************************************************************************** 
27.11.2008 so bile v Ljubljani slovesno podeljene značke vsem, ki so v tem letu prehodili „Pot 
kurirjev in vezistov“, ki je z več kot tisoč kilometri najdaljša slovenska obhodnica. Med prejemniki je 
bilo kar deset litijskih planincev. Rekorder je Viktor Čebela, ki je prejel priznanje za svoj že 21. 
dnevnik, sicer pa so zaslužene značke prejeli še: Vinko Jamnik, Andrej Namestnik, Jožica Cividini, 
Stane Jerebič, Erika in Rado Zupančič, Vera Voglar, Almira Jelnikar in Nuška Rozman.  
*************************************************************************** 
Kljub močnemu dežju se je organiziranega izleta na tradicionalni pohod na Čemšeniško planino 
30.11.2008 udeležilo 17 članov planinske sekcije DU. Na zasneženi vrh so se povzpeli iz Ločice pri 
Vranskem  po poti kurirjev in vezistov, ki so jo Stane Jerebič, Lojze Hauptman, Drago Svršina in 
Lojze Kotar prehodili v preteklem letu. Izlet je vodil Marjan Jug, ki je poskrbel tudi za pogostitev 
udeležencev na kmetiji ob poti. Sicer pa je bil to že 42 izlet sekcije v letošnjem letu, vseh udeležb pa 
je bilo letos 1446.  

ČLANARINA  ZA LETO  2009 
 

Vrsta člana A B B1 S+Š S+Šd* P+O P+Od* 
EURO 50,00 20,00 15,00 13,00 10,40 5,00 4,00 
* družinska članarina 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

IZDALO: PD Litija, Mire Pregljeve 1, Litija  NAKLADA: 200 UREDNIŠKI ODBOR: B. Vukovič, A. Pregel,  
R. Ponebšek     AKVAREL: Pavel Smolej (Plečnikov spomenik)    FOTOGRAFIJA: pogostitev v Trojnem 


