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Planinska sekcija DU vabi v soboto, 9.5.2009 na Vodiško planino (1.118 m), Dražgoše (793 
m) in Sv. Primoža na Jamniku (831m), balkon Gorenjske z imenitnim razgledom na Storžič. 
S tem izletom sekcija uresničuje obljubo, da bo vsako leto organizirala nekaj takšnih izletov, ki si jih 
lahko udeležujejo tudi tisti člani kluba 70, ki več ne zmorejo daljše hoje, še vedno pa si želijo 
druženja v prijetnem planinskem okolju. Vodstvo izleta še proučuje, kako bodo to lahko izvedli, saj 
je na voljo več variant, vendar bo ob zbiranju prijav to že jasno. Predviden je tudi ogled Krope in 
njenega žebljarskega muzeja. Izlet bo vodila Mila Grošelj. Prijavite se v pisarni društva v času 
uradnih ur, vsak ponedeljek, sredo in petek med 8. in 10. uro, kar velja tudi za ostale izlete sekcije.  
*************************************************** ************************ 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 16.5.2009 na tradicionalni izlet po Primorski . Tudi 
tokrat bodo izlet zaključili v vinotoču Srečka Šterlinga v Dutovljah, pred tem pa imeli krajši pohod 
po obronkih tržaškega zaliva. Hoje bo največ za 4 ure, izlet bo vodil Lojze Hauptman.  
*************************************************** ************************ 
Planinska sekcija Sava vabi v soboto, 16.5.2009 na Ermanovec (1.026 m). Z vrha je  imeniten 
razgled na celotno škofjeloško hribovje, del cerkljanskega hribovja in ostale vrhove v okolici Žirov, 
kakor tudi na vrhove nad Idrijo. Manjkal pa ne bo niti razgled na še vedno zasnežene Julijce. Prijave 
zbira Marjan Omerzel (0341 582 355).  
*************************************************** ************************
Litijska sekcija vabi v nedeljo, 17.5.2009 na Storžič (2.132 m). Iz Mač se bodo najprej povzpeli 
do planinskega doma na Kališču (1.540 m) in v kolikor bodo vremenske razmere to dovoljevale 
osvojili še vrh. Hoje bo za 5 do 6 ur. Izlet bosta vodila Matej Krnc (040 744 044) in Aljaž Zupan 
(040 167 575).  

 
 

*************************************************** ************************ 
Planinska sekcija DU Litija vabi v soboto, 23.5.2009 na izlet po vrhovih okoli Celjske koče (651 
m). Povzpeli se bodo na Vipoto (532 m), Tovsti vrh  (834 m), Srebotnik (700 m) in 
Grmado (718 m). Udeleženci bodo v dnevnik Križem kražem po Posavskem hribovju lahko 
odtisnili pet kontrolnih žigov, zato dnevnikov nikar ne pozabite doma. Hoje bo za pet ur.  Izlet bo 
vodil Marjan Jug.  
*************************************************** ************************ 
PD Litija vabi v soboto, 30.5.2009 na 20. planinski pohod na Geoss. Start pohoda bo med 7. 
in 10. uro izpred dvorišča upravne zgradbe Predilnice. Pot bo pohodnike čez Strešni vrh, Vače, 
Klenik in Slemšek vodila do Geossa, kjer bo ob 12. uri zaključek pohoda s podelitvijo priznanj. Pot 
bo označena s smernimi tablami. Hoje je za 3 do 4 ure. Iz Spodnje Slivne bodo v Litijo vozili posebni 
avtobusi. Vabljeni! 



 
 

ZGODILO SE JE 
 

Pohoda po obronkih Jablaniške doline se je 4.4.2009 udeležilo tudi veliko litijskih planincev, samo 
članov planinske sekcije DU je Stane Jerebič naštel 63. Seveda so se tudi tokrat ustavili pri vikendu 
Lojzeta Hauptmana v Bukovici, nato pa še na domačiji Anice Majcen na Momolju. Obakrat so bili 
pohodniki nadvse gostoljubno sprejeti, izkazali pa so se tudi domačini ob poti.     
*************************************************** ************************ 
Prvi letošnji družinski izlet je bil 4.4.2009. Za otvoritev sezone ravno prav dolgo pot na Kal in 
Mrzlico je  zmoglo 12 otrok in 11 odraslih. Dodatne moči pa so otrokom pobrala še igrala pri kočah.    
*************************************************** ************************ 
Tradicionalne čistilne akcije na poti iz Jevnice na Janče so se 5.4.2009 udeležili Mojca, Jani, Olga in 
Sanja Jerant, Blaž Doblekar, Stane Jerebič ter Vida in Borut Vukovič.  
*************************************************** ************************ 
Izleta Savske sekcije na Čaven in Mali Golak se je 18.4.2009 udeležilo 22 članov sekcije.  
*************************************************** ************************ 
16.4.2009 je 13 tečajnikov alpinistične šole uspešno opravilo teoretični del izpita, sedaj pa jih čaka še 
praktični del. Največ tečajnikov je iz Litije, sicer pa prihajajo iz območja od Dola pri Ljubljani do 
Dola pri Hrastniku.  
*************************************************** ************************ 
Izleta planinske sekcije po poti gradov od Hrastovelj čez opustelo vas Zanigrad in Zazid do Podpeči 
se je 16.4.2009 udeležilo 46 članov sekcije. V Hrastovljah so si ogledali svetovno znano fresko 
Mrtvaškega plesa. Udeleženci so bili navdušeni nad razgledom s Kraškega roba, vlaki na primorski 
progi so bili videti kot igrače. Med potjo so nabirali tudi divje šparglje. Na zaključku v Hrastovljah 
so proslavili rojstne dneve Kristine Potočnik, Brede Hribar, Anñe Petrinjak in  Mari Kristan.  
*************************************************** ************************ 
10. seja UO PD Litija je bila 23.4.2009. Franci Intihar je predstavil potek priprav na pohod na  
Geoss. Naredili so analizo občnega zbora. Občina Litija je za programe društva v letu 2009 namenila 
7.137 €. Delegat na skupščini PZS bo Borut Vukovič. Letos bosta družinski tabor vodila Janez 
Medved in Sašo Jovanovič, saj je Aleš Pregel takrat odsoten. Članarino je poravnalo 279 članov.    
*************************************************** ************************ 
Izleta planinske sekcije DU po poti treh planinskih domov (Brnica, Bukovica, Hom) se je 25.4.2009 
udeležilo 29 planink in planincev. 10 pa jih je osvojilo še strmi Kamnik, med njimi trije člani kluba 
70. Tudi tokrat se je oskrbnik na Homu Ivan Pintar zelo izkazal. Pripravil je okusne jedi in nam 
razkazal romarsko cerkev sv. Magdalene. S šopkom cvetja in planinsko pesmijo smo voščili Nadi 
Mrva za okrogli jubilej, ona pa nas je razvajala s slaščicami in pogostila s pijačo.  
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