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Planinska sekcija DU Litija vabi v soboto, 26. 4. 2008 na Košenjak (1.517 m), najvišji vrh
Kobanskega pogorja, ki se od Dravograda dviga nad levo obalo Drave. Obsežni gozdovi in samotne
kmetije s travniki v strmih pobočjih dajejo pokrajini poseben pečat. S hojo bomo pričeli v
Dravogradu in se mimo ruševin Traberškega gradu povzpeli do Goriškega vrha. Vrh je na meji med
Avstrijo in Slovenijo, z njega pa je lep razgled na Peco, Uršljo goro, Obir in Ojstrico. Sestopili bomo
do Planinskega doma na Košenjaku (1.169 m). Po počitku bomo nadaljevali s hojo do vasi Ojstrica,
ki je že sama zase lahko lep izletniški cilj. Hoje bo za 4 do 5 ur.

***************************************************************************
Planinska sekcija Sava je sprejela program izletov za leto 2008 in v nedeljo, 27. 4. 2008 bo na vrsti že
njihov drugi letošnji izlet. Odpravili se bodo na Nanos, ki ga pogosto pojmujemo kot vrh, čeprav gre v
resnici za visoko kraško planoto, na kateri se dviga več vrhov. Tik nad Vojkovo kočo na Nanosu je Pleša
(1.262 m), savske planince pa bo pot od koče vodila na najvišji vrh Nanosa – Suhi vrh (1.313 m) in
nato še na Abram (900 m). Pot je razgledna in atraktivna in čeprav je Vojkova koča ob vikendih zelo
oblegana, bomo v nadaljevanju proti Abramu skoraj zanesljivo hodili sami. Hoje bo za okrog 5 ur.

ZGODILO SE JE
15. pohoda po Jurčičevi poti se je 1. 3. 2008 udeležilo 53 članov Planinske sekcije DU. Udeležba na
pohodu je bila rekordna, saj so v časopisih poročali o več kot 11.000 planincev. Tokrat je bilo vreme
pohodnikom naklonjeno, zato so se štirje naši člani Lojze Kotar, Marjan Jug, Drago Svršina in Borut
Vukovič odločili, da peš prehodijo še pot od Muljave čez Ivančno gorico, Stično, Pristavo in Javorje
do Leskovice, kjer so se po 4 urah hoje pridružili še ostalim, ki so pri Nograšku nazdravili Radu
Zupančiču in Viktorju Čebeli, ki sta pred kratkim praznovala rojstna dneva.

****************************************************************************
6.3.2008 so se na 41. seji člani UO PD Litija zadnjič sestali v obstoječi zasedbi. Obravnavali so
poročilo 12. pohoda Franca Štrusa, sprejeli finančno poročilo in potrdili finančni načrt za leto 2008.
Potrdili so predlog kandidatov za organe društva za obdobje 2008 do 2012. Peter Rutar je poročal o
sestanku gospodarskega odseka, ki je bil 21.2.2008. Članarino je do seje poravnalo 232 članov.

****************************************************************************
Marčevskega pohoda na Šmohor se je 16. 3. 2008 udeležilo 29 članov Planinske sekcije DU, 17 jih je
pot nadaljevalo še čez Mrzlico in Kal do Hrastnika, trije pa so vmes zavili še na Gozdnik. S tem
pohodom smo pričeli z novo akcijo Slovenija planinari – planinski pohodi Zasavskega MDO 2008.

Občnega zbora PD Litija se je 30. 3. 2008 udeležilo okrog 150 članov društva, njihovih prijateljev in
gostov. Tudi tokrat se je občni zbor pričel s planinsko himno Oj, Triglav, moj dom, ki so jo zapeli pevci
moškega pevskega zbora Lipa. Občni zbor je vodil delovni predsednik Jože Sinigoj. Poročilo o delu v
preteklem letu je podal predsednik društva Roman Ponebšek, finančno poročilo in finančni načrt je
predstavil tajnik društva Aleš Pregel. Litijski župan Franci Rokavec se je društvu zahvalil za uspešno
delo v preteklem letu, ponovno se je zahvalil Lojzetu Hauptmanu, Marjanu Jugu, Dragu Svršini in
Lojzetu Kotarju za velik podvig v preteklem letu, ko so v 27 dneh prehodili celotno več kot 1000 km
dolgo pot kurirjev in vezistov ter s tem pomembno promovirali tudi litijsko občino. Občni zbor so
pozdravili tudi predstavniki drugih zasavskih planinskih društev ter predstavnika PD Moravče in PD
ZZV Celje. Za odlično sodelovanje so se društvu zahvalili tudi predsednik DU Litija Janez Kres,
predsednik Lipe Franc Majcen in podpredsednika društva Geoss Jože Dernovška. Jože Repina je
udeležence občnega zbora pozdravil v imenu ljubljanskega društva Gorske reševalne zveze Slovenije.
Borut Vukovič je v imenu MDO predstavil nov dnevnik „Slovenija planinari – planinski pohodi
Zasavskega MDO“. Kot urednik Obvestil PD Litija, ki izhajajo že 10 let, kar je brez primere tudi glede
na razmere v celotni Sloveniji, se je posebej zahvalil Pavlu in Mariji Smolej, ki za vsako številko
pripravita akvarel ter Alešu Preglu in Sašu Jovanoviču za sodelovanje pri urejanju in oblikovanju
Obvestil. Prav poseben pečat občnemu zboru sta spet dala Lojze Kotar in Sandi Jerant, ki sta ponovno v
manj kot 24 urah prehodila celotno, več kot 100 km dolgo Badjurovo krožno pot. Meddruštveni odbor
zasavskih planincev in Planinsko društvo Litija sta Viktorju Čebeli podelila posebno priznanje za
izjemne dosežke na področju pohodništva. Viktor je 150-krat prehodil Badjurovo krožno pot, 65-krat
Zasavsko planinsko pot in 100-krat sodeloval v akciji V štirih letnih časih na Janče. Lepo priznanje z
motivom Janč, te so kontrolna točka vseh treh obhodnic, je izdelal Pavel Smolej iz Kresnic. Plaketo za
25 kartončkov V štirih letnih časih na Janče sta prejela Vera Radi iz PD ZZV Celje in Lojze Perčič iz
PD Litija. Tokratni občni zbor je bil tudi volilni. Roman Ponebšek je bil ponovno izvoljen za
predsednika društva, Ana Mohar in Borut Vukovič za podpredsednika, Aleš Pregel za tajnika in
Marjana Kahne za blagajničarko. Več novosti je pri ostalih članih upravnega odbora, saj bodo v
naslednjih štirih letih v njem kot novi člani sodelovali Franc Intihar, Stane Jerebič, Marjan Jug, Marjan
Omrzel, Gašper Repina, Aljaž Zupan in Peter Zupančič. Znova pa so bili v upravni odbor izvoljeni
Viktor Čebela, Marko Drnovšek, Jožica Kokošar, Janez Medved, Aleš Mohar, Jože Repina, Peter Rutar
in Jože Sinigoj. Nadzorni odbor bo vodila Maja Mohar, častno razsodišče pa Milan Kaplja. Občni zbor
se je zaključil s tradicionalnim prijateljskih druženjem, za okusno enolončnico pa sta poskrbela
oskrbnika Andreja in Leopold Jeras ob pomoči vodje markacistov Aleša Moharja.

IN MEMORIAM
MARJAN OBLAK 19. 8. 1926 - 7. 3. 2008
Na medvoškem pokopališču Preska se je 11.3.2008 velika množica
sorodnikov in planinskih prijateljev poslovila od dolgoletnega predsednika
PD Litija in Zasavskega MDO Marjana Oblaka. Prisotni smo bili tudi litijski
planinci s praporom. Marjan Oblak, rojen v Škofji Loki, je v Litijo prišel leta
1949, star komaj 22 let. Z dekretom, kot je bilo takrat v navadi, so ga poslali v
litijsko Predilnico. V Litiji je hitro napredoval, bil je med ustanovitelji litijske
podružnice Narodne banke, šef davčne uprave, nakar so sledile čedalje
pomembnejše funkcije v republiških in zveznih financah. Marjan Oblak je bil
vse življenje dejaven planinec. V planinsko organizacijo se je včlanil še v
Škofji Loki, član PD Litija je postal leta 1952. Takoj je prevzel vodenje društvenih financ in aktivno
sodeloval pri izgradnji doma na Jančah.
Predsednik PD Litija je postal v začetku leta 1959, oktobra tega leta pa je bil slovesno odprt dom na
Jančah. Marjan je društvo je vodil do leta 1971 in v tem času je društvo postalo eno najbolj
prepoznavnih v Sloveniji. Funkcijo predsednika Zasavskega MDO je opravljal od 1971 do 1978.
Kasneje je prevzel tudi vodenje Ljubljanskega MDO in ravno v času gradnje Triglavskega doma na
Kredarici postal predsednik PD Ljubljana Matica. V novembru 1987 je bil izvoljen za predsednika
PZS. Z zanj značilno vnemo se je lotil širokopoteznih načrtov, ki pa jih žal v zgolj dveletnem
mandatu ni mogel v celoti izpeljati. Marjana bomo litijski planinci ohranili v lepem spominu, saj je v
stoletni zgodovini društva pustil pomemben in neizbrisen pečat.
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IZDALO: PD Litija, Mire Pregljeve 1, Litija NAKLADA: 200 UREDNIŠKI ODBOR: Borut Vukovič, Aleš
Pregel, Roman Ponebšek
AKVAREL: Pavel Smolej (vas Ojstrica pod Košenjakom)

