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PD Litija vabi v soboto, 8.3.2008 na Palec (2.026 m), ki ga je Stanko Klinar krstil za „Karavanški 
Matterhorn“. Izhodišče izleta bo na Ljubelju, najprej se bomo povzpeli do Zelenice in se po počitku 
čez krnico Suho rušje povzpeli do sedla na višini 1.900 m. Do tu pot ni zahtevna, za najbolj zagrete 
pa bo sledilo še samo dobrih 100 m vzpona do vrha. Udeleženci morajo imeti cepin in dereze. Izlet 
vodita Franci Intihar (041 699 329) in Vito Bukovšek (041 764 791), ki tudi sprejemata prijave. 
**************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 8.3.2008 na Veliki Snežnik (1.796 m). Uradnega zimskega 
pohoda sicer ni več, kljub temu pa bo zavetišče na vrhu odprto. Na Snežniku vlada še prava zima z 
obilico snega, zato morajo udeleženci imeti ustrezno opremo. Izlet vodi Stane Jerebič. Prijavite se v 
pisarni društva v ponedeljek, sredo ali petek med 8. in 10. uro, kar velja tudi za ostale izlete sekcije 
**************************************************************************** 

 

 

Planinska sekcija DU vabi v nedeljo, 16.3.2008 na tradicionalni marčevski pohod na Šomohor 
(781 m). Na pot se bomo odpravili z vlakom, ki iz Litije odpelje ob 6.20. uri. Iz Laškega je do 
Planinskega doma dve uri zmerne hoje. Na tem pohodu bodo prvič na voljo dnevniki nove akcije 
Zasavskega MDO „Slovenije planinari – planinski pohodi Zasavskega MDO“. V dnevniku bodo 
namesto klasičnih kontrolnih točk navedeni pohodi oziroma druge prireditve, ki jih organizirajo 
društva Zasavskega MDO. Tako bo PD Laško sodelovalo z marčevskim pohodom na Šmohor, PD 
Hrastnik z Ojsterškovim pohodom na Kal, PD Litija s pohodom na Geoss in pohodom na Tisje, PD 
Bohor z Jurišem na Bohor, PD Videm s pohodom na Grmado, PD Rimske Toplice s Popoldnevom 
ob citrah, PD Lisca s prireditvijo Lisca poje, PD Dol s Sovretovim pohodom, PD Radeče s pohodom 
po Radeški Planinski poti, PD Brežice s pohodom Po poteh brežiške čete, PD Zagorje s pohodom na 
Čemšeniško planino, PD Trbovlje s pohodom z baklami na Mrzlico ter PD Kum s Sabatovim 
pohodom na Kum. Namesto žiga pohoda bo možno odtisniti tudi alternativni žig vrha oziroma koče. 
Tako tisti, ki se ne bodo mogli udeležiti pohoda na Šmohor, lahko katerikoli drug dan v letu odtisnejo 
žig Šmohorja. Podobno velja za vse ostale pohode, razen za pohod po Radeški planinski poti. S tem 
pohodom se namreč letos vključujemo v akcijo Slovenija planinari. 
*************************************************************************** 
PD Litija vabi vse člane in članice, pa tudi vse ljubitelje gora na občni zbor, ki bo v nedeljo, 
30.3.2008 ob 10.30. uri v Planinskem domu na Jančah. Pregledali bomo delo v preteklem letu in 
sprejeli načrte za naprej. Letošnji občni zbor je tudi volilni.  
 



ZGODILO SE JE 
 

Izleta na Veliko planino se je 9.2.2008 udeležilo 15 planink in planincev. Skoraj vso pot od 
Stahovice do znamenitega razpotja na Sušavah je bila pot kopna, nato pa je sledila prav prijetna hoja 
po snegu. Velika Planina se je kopala v soncu, značilni pastirski stani so bili zaliti s snegom, da so 
bili videti kot veliki beli šotori. Pri sestopu so si ogledali znamenito romarsko cerkev Sv. Primoža. 

 
*************************************************************************** 
Jubilejnega 20. pohoda na Zasavsko Sveto goro 10.2.2008 se je udeležilo 62 litijskih planincev. Tudi 
sicer je bila udeležba na letošnjem pohodu rekordna, organizatorji so našteli 472 pohodnikov. 
**************************************************************************** 
Na 40. seji UO PD Litija 14.2.2008 so na predlog vodje Štrusovega pohoda Marjana Juga določili 
delno spremenjeno traso pohoda. Franci Intihar je poročal o pripravah na pohod na Geoss.  ki bo 
31.5.2008. Pregledali so finančno poslovanje društva v preteklem letu in obravnavali predlog 
finančnega načrta za leto 2008. Borut Vukovič je poročal o zaključku akcije prijatelji Janč – janški 
prijatelji. Seznanili so se s predlogi kandidatov za člane organov društva. Odločili so se, da pravil 
društva ni potrebno spreminjati.  Seznanili so se z dogovori na sejah MDO in razdelili obiske občih 
zborov zasavskih društev. Na seji pa je bila podana tudi informacija o  vlomu v planinski dom na 
Jančah zaradi katerega je bil dom tudi nekaj dni zaprt. Članarino je doslej poravnalo 161 članov.  
**************************************************************************** 
Pohoda Franca Štrusa se je 23.2.2008 udeležilo okrog 120 planincev. Na predlog vodje pohoda 
Marjana Juga smo tokrat hodili po nekoliko spremenjeni trasi, nad novostjo pa so bili vsi udeleženci 
navdušeni. Pred Sv. Trojico smo zavili levo na greben do ruševin gradu Rabensberg, šli mimo 
spomenika žrtvam med drugo svetovno vojno sestreljenega zavezniškega letala B24 in se pri 
Judeževi domačiji priključili že uveljavljeni trasi. Na Oklem se je ravno v času našega prihoda začela 
slovesnost. Uvodoma so z minuto molka počastili spomin na bivšega predsednika države dr. Janeza 
Drnovška, ki je preminil tistega jutra. Novica o njegovi smrti je med pohodniki močno odmevala in 
morda se bomo čez leta ravno po njej še najbolj spominjali letošnjega pohoda. Tako kot na vseh 
dosedanjih pohodih so tudi tokrat z nami bili Štrusovi: sin Iztok, vnuka Tina in Miha ter nečak Demi 
Vrhovec z Natašo. Na cilju v Ihanu so pevci pod vodstvom Jožeta Kukovice s pesmijo voščili vse 
najboljše za rojstni dan Viktorju Čebeli, ki je vodil prvih deset pohodov.  Na cilju so bila podeljena 
tudi priznanja za sodelovanje v akciji Prijatelji Janč – janški prijatelji  v letu 2007. 
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