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PD Litija vabi v nedeljo, 13.12.2015 na 35. spominski planinski pohod na Tisje (550m). Tako kot 

vedno bo start pohoda tudi tokrat med 7. in 10. uro pred Plečnikovim spomenikom v Litiji, ob 11. uri bo na 

Tisju krajša slovesnost. Iz Kostrevnice, kjer 

se pohod zaključi, bodo med 12. in 14.15 

uro do Litije vozili posebni avtobusi. 

Štartnina v katero je vključen brezplačen 

čaj znaša 2€. Hoje bo za 4-5 ur.  

******************************** 

Pohoda na Tisje v nedeljo,  13.12.2015 

se bo udeležila tudi sekcija »Sokol«. Na 

startu se bodo zbrali ob 7.30 uri. 

******************************** 

Leto 2015 bodo  v soboto, 19.12.2015  

»Sokoli« zaključili z izletom po Badjurovi 

krožni poti. Cilj izleta je Pristava nad 

Stično (671m). Začeli bomo v 

Kostrevnici, se povzpeli na Bogenšperk, 

Javorje (560 m), ter čez Debeče do 

Turistične kmetije Okoren na Pristavi. 

Odhod avtobusa bo ob 7.00 uri izpred 

železniške postaje Litija. Vodil bo Stane 

Jerebič. Prijave na tel. 031 643 639. 

******************************** 
V soboto, 26.12.2015 planinska sekcija 

Sava organizira letno planinsko 

inventuro. Nekaj hoje, obujanje 

spominov in načrtovanje prihodnjega leta v 

prijetni družbi planincev ob zaključku leta. 

Inventura bo letos potekala na Klančišah, v 

lovski koči nad Kisovcem. Prijave zbira 

Samo Jager na 041 207 744 ali 

samo.jager@gmail.com. 

********************************************************************************* 

V soboto, 2.1.2016 se bo sekcija »Sokol« udeležila tradicionalnega zimskega pohoda na Kum (1219 

m). Pohod bo vodila Breda Hribar.  
********************************************************************************* 

Sekcija »Sokol» vabi v  soboto, 9.1.2016 na pohod na Zgornji Mamolj. Odhod bo izpred železniške 

postaje v Litiji bo ob 8.00 uri. Pohod bo vodil Cirar Franc. Prijave na tel. 031 643-639. 
 

ZGODILO SE JE 
 

Dve ekipi osnovnošolcev  OŠ Litija - PD Litija sta se v soboto 7.11.2015 v Bohinjski Bistrici na regijskem 

tekmovanju Mladina in gore pomerili v znanju iz Planinske šole. Razpadajoči gojzerji (Mila Štimec, Lisa Van 

Den Bossche, Rok Namestnik in Anica Vidergar Savšek) so dosegli 73 točk in so zasedli odlično 11. mesto 

med skupaj 63 ekipami in se tako uvrstili na državno tekmovanje, ki bo 23.1.2016 v Tržiču. Izgubljeni podplati 

(Lana Bercieri Povše, Manca Hiršelj, Lea Vozelj in Ažbe Železnik), ki so se lansko leto uvrstili na državni 

tekmovanje pa so osvojili 65 točk in za šest mest zgrešili uvrstitev na državno tekmovanje . V priprave ekip je 

veliko dela vložila mentorica Ljudmila Intihar. Iskrene čestitke in držimo pesti za državno tekmovanje  

********************************************************************************* 
Pohoda 07.11.2015 na Polhograjsko Grmado  (898 m) se je udeležilo 28 članov sekcije »Sokol«. Pohod v 

lepem  sončnem  vremenu je potekal od gostišča »Legastja« na Mihelčičev dom na Govejku, preko Gontarske 

planine (894 m) na Gonte. Nekaj se jih je povzpelo tudi na dobro obiskan Tošč (1.021 m). Po okrepčilu na 

Gontah so se podali še na Grmado in naprej na Topol. 

mailto:samo.jager@gmail.com


UO PD Litija se je 12.11.2015 sestal na svoji 37. seji. Obravnavali so potek priprav  pohoda na Tisje, razdelili 

zadolžitve za  prireditev Svečana podelitev priznanj PZS, ki jo bomo gostili v Litiji. Obsežno je bilo poročilo 

s posvetov PZS na katerih so obravnavati  novosti članarine ter uvedba davčnih blagajn. Tudi v našem društvu 

bomo morali od 2.1.2016 za prejeto gotovino izdajati račune z certificiranimi blagajnami. Sprejeli so članarino 

za leto 2016, se dogovorili za nakup koledarjev, ter sprejeli inventurno komisijo.  

********************************************************************************* 
Pohoda od Litije do Čateža 14.11.2015 se udeležilo 12 članov sekcije »Sokol«. 
********************************************************************************* 
Na pobudo Toneta, so se »sokoli« 21.11.2015, kljub zelo slabi vremenski napovedi napotili na Trško goro nad 

Novim Mestom. Zaradi priprav na ta pohod se je bilo temu težje odreči. Zbralo se jih je 27 in »ples« Sokolov 

v dežju , vetru in snegu se je pričel. Dvakrat so zapustili avtobus in šli takoj nazaj. Potem so sprejeli modro 

misel, da brez prave strehe nad sabo ne bo šlo. Izkazal se je vinogradnik Janez in jih povabil v svojo zidanico, 

kamor so se vrnili še po obilni gostiji v okrepčevalnici »Pri Darinki«. Gorenje Kamenje pod Trško goro blizu 

gradu Hmeljnik so zapustili v veselem razpoloženju. 
********************************************************************************* 
21. novembra je 

planinska sekcija Sava 

– Kojoti organizirala 

izlet na Šafarsko. 

Zaradi slabšega 

vremena so tokrat malo 

manj hodili, zato pa več 

videli in spoznali 

življenje nekoč in 

danes v skrajnem 

severovzhodnem delu 

Slovenije, ki ga le redki 

poznajo. Po pokrajini 

jih je vodil domači 

vodnik, ki jih je najprej 

odpeljal v kovaški 

muzej, kjer se je najbolj 

»korajžni« Janez 

preizkusil v kovanju 

žeblja. Nato so si 

ogledali zbirko 

dimnikarske in 

čevljarske obrti, 

spoznali staro žganjekuho ter obiskali zdravilni izvir vode in cerkev. Dan so zaključili z domačo hrano in rujno 

kapljico v turistični kmetiji Dervarič ter tako skupaj preživeli še eno lep, malo bolj vsebinsko naravnani izlet.  
********************************************************************************* 
Družinskega vikenda v Kranjski gori od 27.12. do 29.11.2015 se je udeležilo 10 družin, 17 otrok in  19 odraslih. 

V petek zvečer so si ogledali srečanje parkeljnov treh dežel v Podkorenu. V soboto dopoldne so izvedli izlet 

iz  Rateč  do Planice, ter se povzpeli na vrh nove velikanke, zvečer pa so imeli v šolski dvorani rekreacijo. V 

nedeljo zjutraj so nekateri otvorili smučarko sezono, drugi pa so lep dan izkoristili za sprehode v okolici 

Kranjske Gore. Tabor je vodil Janez Medved. 

********************************************************************************* 
Na pohodu na Čemšeniško planino 30.11.2015 v zimskih razmerah je sodelovalo 10 pohodnikov sekcije 

»Sokol«. 
********************************************************************************* 
V ponedeljek 30.11.2015  smo bili priča otvoritvi razstave likovnih del ob življenjskem jubileju Pavla Smoleja 

z naslovom Od tam do tu in naprej. Razstava je razdeljena na deset vsebinskih sklopov: Učenje, Grafike, 

Iskanja, Portreti, Vode, Gore, Panjske končnice, Voščilnice, Reber ter Koledar. Pavla Smoleja planincem ni 

potrebno posebej predstavljati, saj ga doživljamo vsak mesec preko Obvestil PD Litija. Ob razstavi, ki bo na 

ogled do konca decembra je bil izdan katalog. PD Litija pa je izdala zbornik vseh likovnih del, ki sta jih z ženo 

Marijo upodobila za naša obvestila. 
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