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PD Litija vabi v nedeljo, 12.12.2010 na 30. spominski planinski pohod na Tisje. Start bo 
med 7. in 10. uro pri Plečnikovem spomeniku v Litiji. Trasa pohoda od Litije do Tisja ostaja takšna, 
kot jo zvesti udeleženci pohoda že dolgo poznajo. Na Tisju bo ob 11. uri krajša slovesnost. 
Slavnostni govornik bo predsednik državnega zbora dr. Tomaž Gantar. Na slovesnosti bodo prvič 
podeljene zlate plakete tistim udeležencem, ki so se udeležili vseh dosedanjih pohodov. Jubilejni 
pohod bomo obeležili tudi s tem, da bo vsak, ki bo poravnal startnino, prejel spominsko majico. Hoje 
bo za 4 do 5 ur. Iz Velike Kostrevnice bodo od 11.30 do 14.30. ure na vsake pol ure vozili posebni 
avtobusi do železniške postaje v Litiji. Startnina znaša 4,00 EUR. Vabljeni! 

 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v nedeljo, 19.12.2010 na tradicionalni zimski pohod na 
Javornik (1.242 m). Izlet vodi Stane Jerebič. Hoje bo za 5 ur. Potrebna je zimska oprema.  
*************************************************************************** 
Sekcija Sava vabi v nedeljo, 26.12.2010 na tradicionalno planinsko inventuro na 
Štefanovo. Pot jih bo tokrat vodila do turistične kmetije Pšenk v Mlinšah. Po kateri poti se bodo 
podali, bo odvisno od vremenskih razmer. Najbolj verjetno pa je, da bodo s hojo pričeli na Vačah. 
Hoje bo za 2 uri in pol. Prijave pa kot običajno zbira Marjan Omerzel (031 582 355). 
 

ZGODILO SE JE 
 

Tri zaporedne sobote in nedelje v novembru (6. in 7.11., 13. in 14.11. ter 20. in 21.11. 2010) je 
potekala planinska šola za odrasle, bolje rečeno, planinska šola za mlade. Udeleženci so bili Amir 
Kadrič, Jan Lajovic, Martin Pirc in Grega Podkrajšek. Zaključek šole je bil na Jančah, udeležence pa 
čaka še zaključna tura. Predavatelji so bili iz domačega društva: Roman Ponebšek, Borut Vukovič, 
Maja Mohar, Franc Intihar, Peter Zupančič, Tomaž Groboljšek, Aleš Mohar in Aljaž Zupan. 
*************************************************************************** 
25. seja UO PD Litija je bila 12.11.2010 na Jančah. Člani UO so se seznanili z ustanovitvijo 
turnokolesarskega odseka, ki ga bo vodil Žiga Krofl. Gašper Repina je predstavil delovanje 
mladinskega odseka. Ogledali so si nova okna v domu, kar je po obnovi strehe največja investicija v 
dom (vrednost 10.718€). Pogovarjali so se o pripravah na pohod na Tisje, sprejeli pa so tudi sklep o 
višini štartnine in avtobusnega prevoza. Uskladili so še zadnje podrobnosti o  počastitvi obletnic PD 
Litija. Programi izletov za leto 2010 so pripravljeni in usklajeni, podrli pa so tudi plan izobraževanj 



vodnikov za leto 2010. Podane so bile informacije o seji MDO in potrdili pa so delegata za skupščino 
PZS.   Sklenjen je bil dogovor o najemnini pisarne PD Litija. Jože Repina pa je poskrbel, da po seji 
ni nihče hitel v dolino, njegov Abraham pa bo ostal v lepem spominu vsem povabljenim.    
*************************************************************************** 
Od 19.11. do 21.11.2010 je potekal jesenki družinski tabor v Kranjski gori, ki se ga je udeležilo  14 
otrok in 15 odraslih. V petek in soboto zvečer so se rekreirali v športni dvorani OŠ Kranjska gora. V 
soboto so imeli izlet v dolino Krnice, ki so ga podaljšali do Mihovega doma, v nedeljo pa so si ogledali 
nov planinski muzej v Mojstrani, ki je vse navdušil.  Za organizacijo tabora je poskrbel Janez Medved. 
*************************************************************************** 
Alpinistični odsek je 20.11.2010 organiziralo športno plezalno skupno turo v plezališče pri 
Doberdobu v Italiji. Dvanajst udeležencev je uživalo je celodnevnem soncu in lepih smereh. 
*************************************************************************** 
Dne 20.11.2010 je bil sicer načrtovan izlet na Ojstro in Topico v Avstriji, vendar smo že v vabilu 
zapisali, da bomo v primeru visokega snega raje odšli proti Primorski. In res smo storili tako. 
Odpravili smo se proti Sveti Trojici (1124 m), razglednemu vrhu nad Pivško kotlino. Z vzponom smo 
pričeli nekaj kilometrov iz vasi Trnje, sestopili pa smo mimo Petelinjskega jezera do Slovenske vasi. 
Vrh je gol, zato omogoča lep razgled. Od daleč je hrib v resnici podoben velikanski seneni kopici, 
zato se je v starih časih imenoval Lonica, kar je tukajšnji izraz za seneno kopico. Cerkev Sv. Trojice 
na vrhu omenja že Valvasor, vendar je bila kasneje požgana, sedaj pa so jo znova obnovili.  
*************************************************************************** 
Letos se litijski planinci spominjamo kar štiri „okroglih“ obletnic: 105-letnice ustanovitve litijske 
podružnice Slovenskega planinskega društva, 50-letnice delovanja Planinskega doma na Jančah (dom 
je bil sicer slovesno odprt oktobra 1959), 30-letnice spominskega planinskega pohoda na Tisje, 30-
letnice mladinskih planinskih taborov. Vse okrogle jubileje smo proslavili 30.11.2010 s slovesnostjo, 
ki ji je poseben pečat dala prisotnost predsednika PZS Bojana Rotovnika. Ob tej priložnosti smo v 
avli Občine Litija odprli razstavo, ki priča o bogatem zgodovinskem izročilu litijskih planincev. 
Razstavljene so fotografije iz prvih let delovanja litijske podružnice in iz obdobja graditve doma na 
Jančah, ki jih je zbral Vinko Damjan. Pavel Smolej se je predstavil z barvnimi akvareli, ki krasijo 
obvestila PD Litija in razstavo majic, ki so jih prejeli udeleženci mladinskih planinskih taborov. 
Borut Vukovič pa sem razstavil barvne fotografije o društveni dejavnosti v zadnjih dvajsetih letih. 
Prisrčen kulturni program je pripravil otroški pevski zbor OŠ Litija pod vodstvom Tomaža S. 
Gartnerja ter skupina mladih planincev (Ana, Gala in Tim) iz družinskega tabora pod vodstvom Petre 
Pavlica. Program je v verzih, ki jih je napisal Aljaž Zupan, povezoval Gašper Repina. Obiskovalce 
prireditve, ki jih je bilo res veliko, je pozdravil tudi litijski župan Franci Rokavec. Bojan Rotovnik in 
predsednik društva Roman Ponebšek sta Mariji in Pavlu Smoleju, Marjani Kahne, Viktorju Čebeli in 
Slavki Matoz podelila najvišja priznanja Planinske zveze Slovenije, to je srebrne in zlate častne 
znake PZS. Razstava bo v avli občine odprta še do srede novembra, zato vabimo vse, ki se 
slovesnosti niste udeležili, da si jo ogledate. 
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