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PD Litija vabi v petek, 11.1.2008 ob 17. uri na tradicionalni planinski večer z diapozitivi. 
V veliki sejni dvorani občine Litija bomo s pomočjo diapozitivov obudili spomine na izlete in ostale 
aktivnosti društva v preteklem letu.  
**************************************************************************** 
V nedeljo, 13.1.2008 se bomo litijski planinci udeležili pohoda Planinskega društva Videm na 
Grmado (488m). Na pot bomo odšli z vlakom, ki iz Litije odpelje ob 6.20 uri. Na postaji v 
Krškem nas bodo pričakali prijatelji iz PD Videm. Tudi tokrat bo z nami hodil Milan Jevšnik. Hoje 
bo za 3 ure. Izlet bo vodil Lojze Hauptman.  
**************************************************************************** 
V nedeljo 27.1.2008 bo na Jančah ob 10.30 uri že šesto srečanje prijateljev Janč – janških 
prijateljev. Takrat se bodo v planinskem domu zbrali vsi, ki so se v preteklem letu najmanj 25 krat 
povzpeli na Janče in ta obisk tudi zabeležili v vpisni knjigi. Na srečanju bomo preverili podatke o 
sodelujočih. Seveda ne bo manjkalo skupinsko fotografiranje, saj posnetek potem uporabimo za 
priznanje, ki ga prejme vsak, ki je v preteklem letu sodeloval v akciji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZGODILO SE JE 
 

Izleta na Ostrež se je 1.12.2007 udeležilo 36 članov planinske sekcije DU Litija. To je bil že 500. 
izlet sekcije, kar je velik dosežek, če vemo, da je sekcija z delom pričela šele leta 1993. Izleti sekcije 
so vedno tudi družabni dogodek in tudi tokrat je bilo tako. Marjan Jug je že na Ravnah poskrbel za 
kuhano vino in klobase, nadaljevala je Koširjeva mama na Prevegu, izkazali so se tudi v gostilni 
Juvan, utrujeni pohodniki pa so kozarček dobili tudi na Javorju. Običaj je, da na izletih proslavijo 
rojstne dneve udeležencev. Tako so tokrat družno zapeli vodji sekcije Stanetu Jerebiču in Olgi Kos. 
Seveda so se oglasili tudi pevci pod vodstvom Jože Kukovica. Tokrat so bili prisotni vsi glasovi, zato 
je bilo petje še posebej ubrano. Vodja sekcije Stane Jerebic je ob jubileju predstavil delovanje sekcije 
v preteklem letu, pa tudi statistiko za vsa leta nazaj. Tako je povedal, da so na 500. izletih imeli kar 
21.123 udeležencev, kar že samo po sebi kaže na to, da je bil avtobus skoraj vedno poln.  
**************************************************************************** 
27. spominskega planinskega pohoda na Tisje se je 9.12.2007 udeležilo 317 planink in planincev, ki 
so na startu pri Plečnikovem spomeniku poravnali startnino, ocenjujemo pa, da je bilo vseh 
udeležencev najmanj še enkrat toliko. Pohodnike so na Tisju pozdravili predsednik društva Roman 
Ponebšek, župan občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar in župan občine Litija Franci Rokavec. 
Prisrčni kulturni program so pripravili učenci Podružnične šole iz Velike Kostrevnice pod vodstvom 



učiteljice Marjane Poglajen. Prireditev je povezoval Gašper Repina. Vseh dosedanjih pohodov so se 
udeležil domačini: Tomaž Malenšek, Slavka Matoz, Andrej Cirar, Majda in Filip Rusjan, Milan 
Meden iz Maribora in Florjan Nunčič iz Celja. Organizacijski odbor je vodil Peter Rutar.  
**************************************************************************** 
38. seja UO PD Litija, ki je  bila 18.12.2007, je potekala v planinskem domu na Jančah. Oskrbnika 
doma  sta poskrbela tudi za postrežbo ob iztekajočemu se letu 2007. Kljub prazničnemu razpoloženju 
je bilo seja nadvse delovna. Sprejeli so od PZS predlagano članarino za leto 2008. Obravnavali so 
vsebinsko in finančno poročilo pohoda na Tisje. Dogovorili so se, da je potrebno  pregledati pravila 
društva in za občni zbor pripraviti morebitne spremembe, prav tako pa so se dogovorili, da odseki in 
sekcije za volitve pripravijo kandidate za organe PD Litija. Jože Repina je povedal, da se je 
predavanja Metoda Humarja 30.11.2007 udeležilo približno 40 poslušalcev. Viktor Čebela je prejel 
značko za 149 izpolnjeni dnevnik BKP. Na koncu so imenovali še inventurno komisijo.  
**************************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zimskega pohoda na Javornik  nad Črnim vrhom se je 22.12.2008 udeležilo 20 članov planinske 
sekcije DU. V Hotedešici jih je pričakal planinski prijatelj Rado Nagode z PD Logatec, ki jih je nato 
tudi spremljal vso pot. V sončnem vremenu so se čez Kanji dol povzpeli do Pirnatove koče na 
Javorniku. V nadaljevanju so osvojili še  Iztokovo kočo in Mali Golak. Voznik Tomaž je pokazal 
obilo spretnosti, ko je kljub zametom avtobus varno pripeljal do izhodišča za kočo Antona Bavčarja 
na Čavnu. Dan se je že nagibal h koncu, ko so se utrujeni, vendar zadovoljni pohodniki s Čavna 
vrnili do avtobusa. Izlet so zaključili na Sinjem vrhu, kjer so s kozarčkom in pesmijo za rojstni dan 
nazdravili Borutu Vukoviču.  
**************************************************************************** 
Na Štefanovo, 26.12.2007 je bila tradicionalna planinska inventura savskih planincev. V prijetni 
depandansi gostišča Vrabec na Spodnji Slivni se je zbralo 31 članov sekcije. Vsi so z navdušenjem 
sprejeli predlog vodje Marka Drnovška, da sekcija za leto 2008 pripravi program, ki bo vključeval 
predvsem lažje ture po manj znanih slovenskih obhodnicah, za bolj zahtevne člane pa tudi nekaj 
izletov v visokogorje. Dobra udeležba na inventuri je potrdila, da si vsi želijo, da bi sekcija 
nadaljevala svoje nadvse uspešno dolgoletno delo. V 15 letih obstoja sekcije se je izoblikovala 
skupina planinskih prijateljev, ki so v preteklem letu močno pogrešali bolj pogosto druženje, saj so v 
preteklem letu uspeli izvesti le izlet od Ljutomera do Jeruzalema in izlet v neznano.   
**************************************************************************** 
29.12.2007 je bila prva skupna tura tečajnikov alpinistične šole in članov AO Litija. V prekrasnem 
zimskem dnevu se je 21 udeležencev, pod vodstvom alpinističnega instruktorja Franca Intiharja 
povzpelo na Ablanco, markanten dvatisočak, ki se dviga nad Studorskim prevalom. Alpinistične šole 
se je udeležuje 8 tečajnikov iz Litije, Izlak in Celja. Šolo vodi Peter Zupančič.  
*************************************************************************** 
Priznanje za prehojeno Pot kurirjev in vezistov je v letu 2007 prejela tudi  Lea Mlakar.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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