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V soboto, 6. 3. 2010 Planinska sekcija DU vabi na tradicionalni pohod po Jurčičevi poti. 
Litijski planinci so že od vsega začetka zvesti udeleženci tega pohoda, zato poti ni potrebno 
podrobno opisovati. S hojo bodo pričeli v Višnji gori in se čez Polževo podali do Jurčičeve rojstne 
hiše na Muljavi. Računamo, da se bodo tudi letos ustavili še na Pristavi nad Stično in prehodili del 
Badjurove krožne poti, zato na pohod vabimo z akvarelom cerkvice Sv. Lamberta na Pristavi nad 
Stično. V neposredni bližini ter cerkvice je stal lovski gradič, v katerem je zadnja leta življenja 
preživela kneginja Viridis iz znamenite italijanske plemiške rodbine Visconti, mati zadnjega na 
Gosposvetskem polju ustoličenega koroškega vojvode Ernesta Železnega. Hoje bo za 4 ure. Izlet bo 
vodil Viktor Čebela. Prijave sprejemajo v pisarni društva v času uradnih ur ob ponedeljkih, sredah in 
petkih med 8. in 10. uro, kar velja tudi za ostale izlete sekcije. 

 
*************************************************************************** 
PD Litija vabi v nedeljo, 7. 3. 2010 na Veliki vrh (2.088 m). Pot s Kofc tehnično ni prezahtevna, 
kljub temu pa je gibanje po zasneženih pobočjih nekaj povsem drugega, kot vsem znan vzpon v 
poletnih mesecih. Udeleženci morajo imeti cepin in dereze. Hoje bo za 4 do 5 ur. Izlet bosta vodila 
Franc Intihar (041 699 329) in Vito Bukovšek (041 764 791), ki tudi sprejemata prijave.  
*************************************************************************** 
Uradni marčevski pohod PD Laško na Šmohor (781m) bo sicer šele v nedeljo, ker pa imamo 
takrat občni zbor, se bodo člani Planinske sekcije DU na traso tega pohoda podali že dan prej, torej v 
soboto, 20. 3. 2009. Na pot bodo šli z vlakom, ki iz Litije odpelje ob 6.20. uri. Kot običajno bosta 
tudi tokrat na voljo dve varianti. Pro krajši varianti bo hoje za 4 ure, pri daljši, ki bo s Šmohorja 
vodila še na Mrzlico in Kal, pa bo hoje za 9 ur. Izlet bo vodila Greta Pepelnak.  
*************************************************************************** 
Vse člane društva in ljubitelje gora vabimo v nedeljo, 21. 3. 2010 na Janče, kjer bo ob 11. uri 
občni zbor našega društva. Pregledali bomo opravljeno delo in se dogovorili o načrtih za letošnje. 
Predvsem pa bo to lepa priložnost za prijateljske pogovore in obujanje spominov. 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 27. 3. 2010 na Vremščico (1.027 m), najvišji vrh 
Senožeških hribov. Hodili bomo po Slovenski planinski poti, ki nas bo popeljala tudi do znamenitih 
Škocjanskih jam, ki so vpisane v seznam svetovne naravne dediščine pri Unescu. Hoje bo za 4 ure. 
Izlet bo vodil Jože Drnovšek.  



V soboto 27.3.2010 vabimo na letošnji prvi družinski izlet. Tokrat bo cilj Čemšeniška planina 
(1.120m). Prijave zbira Aleš Pregel (041 229 758).  
*************************************************************************** 
V soboto, 17. aprila 2010 bo po vsej državi potekala akcija „Očistimo Slovenijo v enem 
dnevu“. Ideja za organizacijo takšne akcije je prišla iz Estonije, kjer je 50.000 prostovoljcev maja 
2008 v enem dnevu iz narave odstranilo 10 ton odpadkov, in to v pičlih petih urah. Z običajnimi 
postopki bi država za takšno količino odpadkov potrebovala 3 leta in porabila 22 milijonov evrov. 
Akcija „Očistimo Slovenijo v enem dnevu“ je nastala kot civilna pobuda, ki se ji pridružuje tudi 
Planinska zveza in v njenem okviru naše planinsko društvo. Prosimo vse člane, ki so 17. 4. 2010 
pripravljeni sodelovati v akciji, da se prijavijo vodji Odseka za varstvo gorske narave pri PD Litija 
Borutu Vukoviču (031 805 686) ali pa v pisarni društva. 
 

ZGODILO SE JE 
 

Valentinovega pohoda iz Kozjega na Bohor se je 13. 2. 2010 udeležilo 22 članov Planinske sekcije 
DU. Na startu je vsak udeleženec prejel velik medenjak v obliki srca in pustni krof, največja nagrada 
za vse pa je bil prekrasen sončen dan. Visoke bohorske smreke so bile od vrha do tal pokrite s 
snegom. Skratka, prava zimska idila.  

 
*************************************************************************** 
Pohoda na Zasavsko sveto goro se je 14. 2. 2010 udeležilo 23 članov Planinske sekcije DU. Tokrat 
so si izbrali nekoliko krajšo varianto, saj so s hojo pričeli na Savi in se čez Leše povzpeli do 
planinskega doma. Megla in nizki oblaki niso mogli pokvariti dobrega razpoloženja.  
*************************************************************************** 
18. seja UO PD Litija je bila 25.2.2010. Obravnavali so problematiko doma na Jančah. Na predlog 
najemnika orgnizirani sestanek ni bil uspešen. Marjan Jug je poročal o zadnjih pripravah na pohod 
Franca Štrusa. Obravnavali so finančno poročilo za leto 2009 in finančni načrt za leto 2010. 
Dogovorili so se o sodelovanju v akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu. Imamo 180 članov.  
*************************************************************************** 
14. spominskega planinskega pohoda Franca Štrusa se je 27. 2. 2010 udeležilo okrog 130 
pohodnikov. Večina je bila naših članov, prišli pa so tudi stalni udeleženci iz drugih društev. Pravi 
heroj pohoda pa je bil njegov vodja Marjan Jug, ki je pred kratkim prestal dokaj zahtevno operacijo. 
Vsi udeleženci smo bili zelo veseli, da je hitro in uspešno okreval. Le nekaj dni pred pohodom je bila 
pot prekrita z debelo snežno odejo, odjuga pa je sneg skoraj v celoti pobrala. Prejšnjega dne je 
neusmiljeno deževalo, zato pa je na dan pohoda posijalo sonce in v čistem ozračju so bile tudi 
oddaljene gore videti čisto blizu. Pohodniki so se udeležili tudi slovesnosti na Oklem, na kateri se se 
je letos zbralo še prav posebno veliko ljudi. Ob zaključku pohoda v Ihanu so udeleženci zapeli 
Viktorju Čebeli, ki je bil vodja pohoda prvih 10 let in je ravno tega dne slavil svoj 78. rojstni dan. Na 
cilju so se v vlogi potrjevalcev udeležbe prvič preizkušali predsednik društva Roman Ponebšek, 
njegova hči Ana in blagajničarka društva Marjana Kahne, vsi trije so se dobro izkazali. 
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