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Planinska sekcija DU Litija vabi v soboto, 7. 11. 2009 na izlet po delu Zasavske planinske poti od 
Lisce (948 m) čez Ješivec (934 m) do Rudenika (900m). Hoje bo za 5 ur, izlet bo vodila 
Kristina Potočnik. Vsi trije vrhovi so tudi kontrolne točke obhodnice Križem kražem po Posavskem 
hribovju, zato dnevnika nikar ne pozabite doma. Prijave zbirajo v pisarni društva v času uradnih ur 
ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. in 10. uro, kar velja tudi za vse ostale izlete sekcije. 
*************************************************************************** 
V soboto in nedeljo, 7. in 8. 11. 2009 alpinistični odsek PD Litija vabi na zadnjo skupno turo 
alpinistične šole, ki je potekala v preteklem in letošnjem letu. Podali se bodo na plezališče 
Vipava. Prijave zbira Joul. Zaradi premajhnega števila prijavljenih pa so se odločili, da alpinistične 
šole v tem šolskem letu  ne bodo izvedli.  
*************************************************************************** 
V soboto, 14. 11. 2009 bo že 23. popotovanje po Levstikovi poti. Start bo med 6. in 9. uro v 
Litiji na Valvazorjevem trgu, prijavnina znaša 3,00 EUR. Tudi letos bosta na voljo dve varianti poti: 
severna in južna. Od starta do Preske nad Kostrevnico je pot skupna, nekoliko naprej od odcepa za 
Tisje pa se na desno loči trasa južne variante, ki vodi čez Ježni vrh, Vinji vrh, Kopačijo, Sevno ter 
Gornji in Dolnji Vrh do Zaplaza. Severna varianta je tista, po kateri je hodil tudi Levstik in čez 
Grmado, Gobnik in Moravče prav tako pripelje do Čateža pod Zaplazom. Člani Planinske sekcije DU 
se bodo na startu zbrali ob 7.30. uri. 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 21. 11. 
2009 na izlet po odseku evropske pešpoti E6 od 
Trojan (609 m) čez Golčaj (677 m) do 
Limbarske gore (773 m). Limbarska gora 
je ime dobila po graščakih Lilienbergih, ti pa po 
lilijah, ki so nekoč rasle po tem in sosednjih 
vrhovih. Sicer pa je Limbarska gora najbolj 
znana po mogočni romarski cerkvi Sv. Valentina, 
ki jo je sezidal baročni arhitekt Gregor Maček. Z 
vrha je imeniten razgled na Kamniške Alpe. Hoje 
bo za 4 ure. Izlet bo vodil Borut Vukovič.  
************************************ 
Planinska sekcija Sava vabi v soboto, 21. 11. 
2009 na Krašnji vrh (542 m). Prijetna pot 
vodi med polji, gozdovi in vinogradi. Na vrhu je 
PD Metlika postavilo 17-metrski razgledni stolp, 
s katerega se odpre pogled na celotno Belo 
Krajino. Hoje bo za 4 ure. Izlet bo vodil Marjan 
Omerzel (031 582 355), ki tudi zbira prijave. 
************************************ 
Planinska sekcija DU vabi v soboto. 28. 11. 
2009 na Čemšeniško planino (1.204 m). 
Na vrh se bodo povzpeli s Prvin in nato sestopili na Vrhe, ter obiskali še kontrolni točki Zasavske 
planinske poti Partizanski vrh in Čebine. Hoje bo za 6 ur. Izlet bo vodil Jože Dernovšek.  
 

ZGODILO SE JE 
 

Tradicionalnega izleta po vinskih goricah na Boč se  je 3. 10. 2009 udeležilo 38 članov Planinske 
sekcije DU.  
*************************************************************************** 
14. seje UP PD Litija je bila 8.10.2009. Na predlog Petra Rutarja so imenovali organizacijski odbor 
pohoda na Tisje. Štartnina in cena prevoza z avtobusom ostajata nespremenjeni.  Peter Rutar je podal 
poročilo gospodarskega odseka. Sprejet je bil sklep, da se najemniku pošlje opomin za neplačane 
obveznosti. UO se je strinjal s predlogom, da se v primeru, da najemnik poravna svoje obveznosti, 
realizira zamenjava oken na Jančah. Izbran je že izvajalec, vrednost investicije je 12.902€. Potrdili so 



datume skupnih akcij v letu 2010: Prijatelji Janč - janški prijatelji 31.1.2010, Pohod Franca Štrusa 
27.2.2010, Občni zbor PD Litija 21.3.2010, Pohod na Geoss 29.5.2010, 30. mladinski planinski tabor 
11.7 – 18.7.2010, 7. družinski planinski tabor 18.7 – 24.7.2010, Spominski pohod na Tisje 
12.12.2010. Programi izletniških sekcij pa bodo pripravljeni najkasneje do konca leta. Borut 
Vukovič je podal informacije o seji MDO Zasavja. Do seje je članarino poravnalo 383 članov.  
*************************************************************************** 
Dne 10. 10. 2004 bi po programu sicer moral biti izlet na Rjavco, ker pa se je obetalo slabo vreme, se 
je 24 članov Planinske sekcije DU raje odpravilo na Junsko goro, saj pot nanjo ni zahtevna in jo je 
možno opraviti tudi z dežnikom v roki. Ogledali so si zanimivosti ob poti, votlino s čudežnim 
izvirom in kapelo Sv. Rozalije, ki je Podjuno obvarovala pred kugo. Z zanimanjem so si ogledali 
lepo ohranjene temelje kar štirih cerkva, ki so v času preseljevanja narodov stale na vrhu. Popoldne 
se je pokazalo celo sonce, zato so si ogledali tudi bližnje Klopinjsko jezero (Klopeiner see). 
Zanimivost tega dokaj velikega jezera je, da obiskovalec nikjer nima prostega dostopa do vode, 
temveč to lahko stori le kot gost kakšnega hotela ali penziona. Tudi udeleženci izleta smo na obalo 
prišli tako, da smo v edinem še odprtem hotelu nekaj spili ter se nato na lesenem pomolu na 
ležalnikih nastavili jesenskemu soncu. 

 
*************************************************************************** 
Dne 18. 10. 2009 se je 15 članov našega društva udeležilo srečanja Zasavskih planincev na Bohorju 
ob 55-letnici Planinskega društva Bohor Senovo. Domačini so pripravili res lep program. Škoda le, 
da jim je nagajalo vreme, saj je ves čas prireditve iz goste megle rahlo pršilo. Na bližnjem Velikem 
Koprivniku je bil prvi letošnji sneg, zato je bilo kar nekaj simboličnega v tem, da je predsednik MDO 
Borut Vukovič domačinom v spomin na srečanje podaril fotografijo zasneženih Janč. Na srečanju so 
bili prisotni predstavniki prav vseh planinskih društev iz Zasavskega MDO. 
*************************************************************************** 
V času takoimenovanih krompirjevih počitnic je potekal tradicionalni tabor AO Litija v Paklenici. V 
času od 23. 10. do 28. 10. 2009 se ga je udeležilo 7 alpinistov, v času od 28. 10. do 1. 11. 2009 pa 8 
članov odseka. Splezali so veliko lepih smeri in uživali v prijetnem druženju. 
*************************************************************************** 
Tradicionalnega izleta planinske sekcije DU v neznano se je 24. 10. 2009 kljub dežju udeležilo kar 
59 članov sekcije. V treh urah in pol so prehodili pot z Velike Preske čez Borovak do Dobovice, kjer 
je v domači gostilni Kerjan sledil še družabni del izleta. Po dolgem času so bili spet prisotni vsi 
pevci, vključno z zborovodjo Jožetom Kukovico, zato so zbrani z veseljem prisluhnili njihovemu 
ubranemu petju. Obdarili so članico in člana, ki sta se v preteklih petih letih največkrat udeležila 
izletov sekcije. Kristina Potočnik je bila na kar 183-ih izletih, Mirko Lovše pa na 161-ih. Posebnega 
priznanja je bil deležen tudi vodja sekcije Stane Jerebič, ki je v minulih petih letih vodil kar 36 
izletov. Za ples in spremljavo k petju so s seboj imeli tudi harmonikarja, zato se jim ni prav nič 
mudilo domov. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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