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Planinska sekcija DU vabi v soboto, 4. 7. 2009 na izlet po Koželjevi poti iz Stahovice do 
Kamniške Bistrice (601 m). Do doma v Kamniški Bistrici se običajno pripeljemo z 
avtomobilom in pri tem niti ne pomislimo, da na drugi strani reke pelje prav prijetna pešpot. Med 
hojo bomo  občudovali slikovite tesni Malega in Velikega Predaslja. Pot je nezahtevna in primerna za 
vse, ves čas bomo hodili v prijetni senci. Hoje bo za tri ure. Izlet bo vodila Kristina Potočnik, prijave 
sprejemajo v pisarni društva v času uradnih ur, vsak ponedeljek, sredo in petek med 8. in 10. uro. 
*************************************************************************** 
Mladinski odsek PD Litija v času od 5. 7. 2009 do 12. 7. 2007 organizira 29. mladinski 
planinski tabor, v času od 12. 7. 2009 do 18. 7. 2009 pa 6. družinski tabor. Šotore bodo 
postavili v bližine Črne na Koroškem pod vznožjem Pece. Tabor je namenjen osnovnošolcem, 
srednješolcem, študentom in družinam. Načrtujejo vzpone na Pikov vrh, Peco, Uršljo goro in 
Ludranski vrh. Ob hoji v gore bodo organizirali tudi športna tekmovanja, predavanja, kvize, 
tekmovanje v orientaciji, družabne igre in kopanje, ogledali pa si bodo tudi rudnik v Mežici. Oba 
tabora bo vodil Janez Medved. 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto 11. 7. 
2009 na Mačenski vrh (Matschacher 
gupf 1.691 m), ki se dviga nad Medvedjim 
dolom. Z vrha je imeniten pogled na severne 
stene Stola, Vajneža in Vrtače, pa na Grlovec, 
Psinjski vrh, Ovčji vrh s Celovško kočo, kjer 
smo litijski planinci pred leti že bili. Hoje bo za 
štiri do pet ur. Izlet bo vodil Borut Vukovič. 
*********************************** 
Tradicionalni izlet MDO Zasavja na 
Prehodavce (2.071 m), ki bi moral biti v 
juliju  smo v dogovoru PD Radeče prestavili na 
petek 4. 9. 2009 in soboto 5. 9. 2009. V juliju 
in avgustu bo Zasavska koča na Prehodavcih  
preobremenjena zaradi izpada koče na Doliču, 
zato je bilo nujno potrebno poiskati drug 
termin. Prijave sprejema Borut Vukovič (031 
805 686)  po 11.7.2009. 
*********************************** 
Planinska sekcija DU vabi soboto 18. 7. 2009 
na Rodico (1.966 m) in Črno prst 
(1.844 m), imenitna razglednika v Spodnjih 
Bohinjskih gorah. Vrhova sta zelo priljubljena, 
saj sta bila že večkrat v letnih programih 
sekcije. Izlet bo vodil Marjan Jug. 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija Sava vabi v petek, 23. 7. 2009 in soboto, 25. 7. 2009 na veličastno prečenje z 
Vršiča v dolino Vrat. Prvi dan se bodo povzpeli do Pogačnikovega doma na Kriških podih 
(2.050 m), kjer bodo prespali.  Naslednjega dne se bodo povzpeli na Bovški Gamsovec (2.393 
m) in čez Luknjo sestopili v Vrata. Prvi dan bo hoje za okoli sedem ur, tisti, ki se bodo pred tem 
povzpeli na Prisojnik (2.547 m) bodo hodili še tri ure več, vzpon na Razor (2.601 m) pa turo 
podaljša še za dve uri in pol. Drugega dne bo hoje za pet do šest ur. Prijave sprejema Marjan 
Omerzel (031 582 355). 
*************************************************************************** 
PD Litija vabi v nedeljo, 26. 7. 2009 na Kanjavec (2.568 m), imenitno razgledišče, ki se dviga 
nad v letošnji zimi razdejanim Doličem. Prijave sprejemata Matej Krnc (040 744 044) in Sašo 
Jovanovič (041 344 292).   



ZGODILO SE JE 
 

Izleta Savske sekcije po slovenski Istri se je 6. 6. 2009 udeležilo 28 planincev. Vodnik Boris Lazar iz 
PD Pošta Telekom jih je iz Gračišča čez Mline najprej popeljal do Ušes Istre in nato do Movraža.  
Povzpeli so se še do cerkve Sv. Kirika, izlet pa so zaključili v gostilni Švab v Hrastovljah. 
*************************************************************************** 
Dneva slovenskih planincev na Krimu se je 6. 6. 2006 udeležilo 20 litijskih planincev. Da je funkcija 
praporščaka kar naporna, je tokrat občutil Stane Jerebič, saj je program trajal skoraj dve uri. 
*************************************************************************** 
Pohoda po Velikolaški kulturni poti se je 7. 6. 2009 udeležilo 16 članov planinske  sekcije DU. 
Obiskali so tudi kontrolne točke Poti kurirjev: Travno Goro, Loški potok, Sveto Trojico in Slivnico. 
*************************************************************************** 
12. seja UO PD Litija je bila 11.6.2009. Sprejeli so organizacijsko in finančno poročilo 20. pohoda 
na Geoss, ki ga je s sodelavci odlično organiziral Franci Intihar.  Borut Vukovič je poročal o 
skupščini PZS.  Gašper Repina je predstavil načrt dela mladinskega odseka, katerega prvi cilj je 
obuditi skupine na šolah. Janez Medved je poročal o pripravah na poletna tabora. V mladinskem 
taboru je še nekaj prostora. V komisijo za priznanja so imenovali Ano Mohar, Marjano Kahne in 
Marka Dernovšek. Na seji so ponovno razpravljali do podpisu pogodbe za sofinanciranje planinskega 
muzeja. Denar (do seje so člani donirali 372€), bo društvo nakazalo na PZS, glede podpisa pogodbe 
pa se bodo odločili na eni od naslednjih sej. Podpisali so pogodbo s podjetjem Terra šport (Mammut) 
za cenejši nakup planinske opreme za naše člane. Članarino za leto 2009 so poravnali 303 člani. 
*************************************************************************** 
Dvodnevnega družinskega izleta na Golete se 13. in 14.6.2009 udeležilo 7 otrok in 7 staršev. Prvi dan 
so pravili izlet po poti po Golteh, drugi dan pa sta sledila  vzpon na Boksovec  ter vrnitev v dolino.   
*************************************************************************** 
Izleta planinske sekcije DU na Novi svet in Medvedji dol se je 13. 6. 2009 udeležilo 27 članov 
planinske sekcije DU. Na domačiji Rada Nagodeta v Hotederščici so jih postregli z okrepčilom. 
*************************************************************************** 
13.6.2009 se je v plezališču Čolnišče s praktičnim delom izpita zaključila letošnja alpinistična šola, 
ki jo je nadvse uspešno vodil David Pavlovič. Izpita se je uspešno udeležilo 12 tečajnikov. Sledil je 
piknik za vse člane AO. Ob plezanju, hrani z žara in dobri kapljici so preživeli prijetno  popoldne. 
*************************************************************************** 
21.6.2009 se je 27 članov planinske sekcije DU udeležilo izleta na Čemšenik, Babo, Javorov vrh in 

Sv. Jakoba nad Preddvorom. Izlet bo ostal v spominu po zelo dobrih oskrbniških parih v obeh kočah.  
*************************************************************************** 
21.6.2009 se je 10 litijskih planincev pod vodstvom Francija Intiharja po nemarkiranih poteh 
čez Kovačnico povzpelo na Staničev vrh v Kamniških Alpah.  
*************************************************************************** 
Izleta planinske sekcije DU  na Stegovnik se je 27.6.2009 udeležilo 17 članov sekcije.  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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