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Tradicionalno novoletno srečanje članov planinske sekcije DU pri Kavšku bo v soboto, 
10.1.2009. Zbor udeležencev bo ob 8.30 uri v Kresnicah, ker pa člani sekciji že po tradiciji na 
Golišče prihajajo po različnih poteh, so sprejeli dogovor, da naj ostali na pot odidejo tako, da bodo 
najkasneje do 12. ure pri Kavšku. Prijave sprejemajo v pisarni DU v času uradnih ur, to je vsak 
ponedeljek, sredo in petek med 8. in 10. uro, kar velja tudi za ostale izlete sekcije. 
*************************************************************************** 
V nedeljo, 11.1.2008 se bodo člani planinske sekcije DU udeležili sedaj že tradicionalnega pohoda 
na Grmado pri Krškem (488 m).Tudi na ta izlet se bodo podali z vlakom, ki iz Litije odpelje ob 
7.20 uri. Na Grmado se bodo povzpeli iz Brestanice, sestopili pa v Krško.  
*************************************************************************** 
PD Litija vabi v petek, 16.1.2009 ob 17.30 uri na tradicionalni planinski večer z diapozitivi. V 
veliki sejni sobi Občine Litije bomo s pomočjo diapozitivov obudili spomine na izlete v preteklem 
letu.  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija Sava vabi v soboto, 17.1.2009 na izlet na Kal (985 m) in Mrzlico (1.122 m). 
Na pot bodo odšli z vlakom, ki z železniške postaje Sava odpelje ob 7.32 uri. S hojo bodo pričeli v 
Hrastniku, sestopili pa bodo v Trbovlje. Prijave zbira Marjan Omerzel (031 582 355).  

 
*************************************************************************** 
V nedeljo, 25.1.2009  bo ob 10.30 uri v planinskem domu na Jančah sedmo srečanje prijateljev 
Janč – janških prijateljev. V laninskem domu se bodo zbrali vsi, ki so se v preteklem letu 
najmanj 25 krat povzpeli na Janče in ta obisk tudi zabeležili v vpisni knjigi.  
 

ZGODILO SE JE 
 

Izleta planinske sekcije DU na Miklavž se je 6.12.2008 udeležilo 40 članov in članic sekcije. Z 
Geossa so se čez Gornjo Slivno najprej povzpeli do planinskega doma PD Moravče in nato 
nadaljevali s hojo do kmetije odprtih vrat pri Mežnarju, kjer jim je Ivanka pripravila okusno kosilo. V 
klub 70 letnikov so slovesno sprejeli Jožeta Dernovška in Silva Grilja, ki se je kot domačin tudi 
izkazal ter vse udeležence pogostil s pijačo. Po družabnem delu so peš sestopili do vlaka v Jevnici. 
*************************************************************************** 
28. spominskega planinskega pohoda na Tisje se je 14.12.2008 udeležilo okrog 400 planincev iz vseh 
koncev Slovenije, veliko pa jih je prišlo tudi iz Hrvaške. V Litiji je startnino poravnalo 244 
planincev. Letos pa je bilo veliko tudi takšnih, ki so se pohoda udeležili zaradi sodelovanja v akciji 
Slovenija planinari – planinski pohodi Zasavskega MDO. Vreme tokrat udeležencem resnično ni bilo 
naklonjeno, ves teden pred pohodom je padal dež, megleno z občasnim pršenjem je bilo tudi na dan 
pohoda, vendar to zvestih udeležencev te prireditve ni moglo odvrniti od tega, da se ne bi podali na 
pot. Organizatorji na čelu s Petrom Rutarjem so bili še zlasti veseli tistih, ki so se udeležili vseh 



dosedanjih pohodov, to pa so bili domačini Tomaž Malenšek, Slavka Matoz, Andrej Cirar ter Majda 
in Filip Rusjan, iz Maribora je prišel Milan Meden, iz Celja pa Florjan Nunčič. Organizacijo 
dogajanja na startu in Tisju ter v veliki meri tudi na cilju v Kostrevnici so letos prevzeli člani 
mladinskega odseka PD Litija pod vodstvom Gašperja Repine. Gašper je tudi pripravil scenarij 
slovesnosti na Tisju in je prireditev tudi sam povezoval. Skratka, mladi so se nadvse izkazali, prav 
tako tudi vsi ostali organizatorji, zato je bilo društvo spet deležno številnih pohval za organizacijo in 
izvedbo pohoda. Pohodnike so na krajši slovesnosti nagovorili predsednik PD Litija Roman 
Ponebšek,  litijski župan Franci Rokavec in šmarski župan Milan Izlakar. V kulturnem programu so 
nastopili učenci podružnične šole iz Velike Kostrevnice pod vodstvom učiteljice Marjane Poglajen. 
Vsi udeleženci pohoda so si bili enotni, da je pohod kljub slabemu vremenu lepo uspel in da se 
prihodnje leto spet dobimo na Tisju. 
*************************************************************************** 
6. seja UO PD Litija je bila 18.12.2008. Obravnavali so poročilo 28. pohoda na Tisje. Za vodjo 13. 
pohoda Franca Štrusa, ki bo 28.2.2009, so imenovali Marjana Juga. Sprejeli so programe izletov 
sekcij za leto 2009, ter potrdili predlagano članarino za leto 2009. Na PZS bodo naslovili vprašanje, 
kakšni so razlogi za ukinitev družinskega popusta pri odraslih.  Pogovarjali so se o donacijah za 
planinski muzej.  Imenovali so inventurno komisijo, razdelili pa so si tudi novoletne obiske postojank 
BKP  in zaslužnih članov PD Litija.  
*************************************************************************** 
Tradicionalnega zimskega pohoda na Javornik se je 20.12.2008 udeležilo 22 članov planinske sekcije 
DU. V Hotredeščici jih je pričakal planinski prijatelj Rado Nagode, s hojo pa so pričeli v Črnem 
vrhu. Na Javorniku jih je pričakala prava zimska idila, saj je bilo drevje vkovano v nekaj centimetrov 
debel led. Zaradi takšnih razmer so opustili načrt, da bi se povzpeli še na Mali Golak, pač pa so zato 
opravili še eno uro in pol dolg pohod do planinskega doma v Novem svetu. Tako kot je že običaj so 
tudi zadnji letošnji izlet zaključili s črnim pivom pri Juvanu v Hotiču.   

 
*************************************************************************** 
Tradicionalnega izleta na Štefanovo se je 26.12.2008 udeležilo 36  planink in planincev iz savske 
sekcije. Iz Kostrevnice so se najprej povzpeli na Bogenšperk in nato čez Javorje po Badjurovi krožni 
poti odšli na Pristavo nad Stično, nekateri pa so mimogrede osvojili še Felič vrh. Na zaključku na 
kmečkem turizmu Okoren je Tone Mars predstavil program izletov za prihodnje leto, ocenili pa so 
tudi delo v iztekajočem se letu. V povprečju se je njihovih izletov udeležilo 25 planincev.  Za prijeten 
zaključek planinsko uspešnega leta je poskrbel harmonikar Franci Slapničar.  
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