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V soboto, 13.6.2015 vas  vabimo na celodnevno planinsko dogajanje na Krvavcu (Dan slovenskih 

planincev). Doživetja za mlade planince, vodeni planinski in kolesarski izleti, prikaz gorskega reševanja, 

slavnostna prireditev, letni kino, Planinski vestnik in še več je dobrih razlogov, da se nam pridružite. Odhod 

avtobusa bo  6. uri iz Litije, prijave zbira Marijan Jug (031 643 639). Podroben program: http://www.pzs.si. 

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

V nedeljo, 14.6.2015 vas vabimo na družinski izlet po BKP. Z Vač se bomo odpravili na Zasavsko Sveto 

goro (852m). Sestopili bomo na Savo. Več informacij in prijave: Aleš Pregel (041 229 758).  

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

Planinska sekcija Sava v soboto, 20.6.2015 vabi na izlet na Struško, manjše pogorje, ki se nahaja med 

Stolom ter Golico. Podali se bomo na njen najvišji Veliki vrh (1.944m). Izlet vodi Samo Jager 041 207 744. 

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

Planinska sekcija »Sokol« vabi v soboto,  20.6.2015 na  pohod na Menino planino. S hojo bodo pričeli 

na Črnivcu. Med potjo proti planinski koči na Menini se bodo povzpeli tudi na Vivodnik (1.508m). Hoje bo 

za 4 ure. Pohod bo vodil Jug  Marijan (031 643 639). Odhod ob 6.uri izpred železniške postaje Litija. 

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

PD Litija v soboto, 20.6.2015 vabi na izlet po grebenu Ljubeljščice (1.704m). Pot je zahtevna poteka 

preko starega prelaza Ljubelj do Zelenice in je prav posebno doživetje, zato ne zamudite priložnosti. Izlet 

vodita Franci Intihar (041 699 329) in Vito Bukovšek (040 303 204).   

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

Sekcija »Sokol« vabi v soboto, 4.7.2015 na 7. etapo poti Planinca-Pokljuka. Hojo po brezpotju bo 

vodil Franci Intihar. Pričeli bodo v dolini Vrat čez Požgano Mlinarico, Vrbanove špice in v dolino za 

Cmirom. Hoje bo za 7 ur. Pripravljena bo tudi lažja pot in krajša pot (4 ure hoje). Odhod iz Litije ob 5. uri. 

Prijave na  031 643 639 (Marijan) in 041 699 329 (Franci). 
 

ZGODILO SE JE 
 

V času  prvomajskih praznikov je bilo sedem članov alpinističnega odseka  v Grčiji. Pet dni so plezali v 

plezalskem raju Meteora. Nekaj članov je v tem času že tradicionalno plezalo v Paklenici na Hrvaškem. 30. 

in 31.5.2015 so imeli plezalni vikend (8 članov), ki so ga preživeli na bivaku Gorica v Belih vodah.  

********************************************************************************* 
16.5.2015 so se »Sokoli« kljub dežju odpravili »Svarunovo  pot« vendar je dež prenehal, ko so prišli na start 

v Škofljico. Turistična vodička Škofljice Marta in planinski pohodnik Janez sta jim  predstavila kulturne in 

http://www.pzs.si/


zgodovinske znamenitosti kraja. Startno mesto Svarunove poti je Ruskov kozolec, kjer jim je kmet Marjan 

povedal nekaj znamenitosti te kmetije in da je bil on pobudnik za restavriranje najstarejšega  kolesa  na 

svetu, katerega so si tudi ogledali. Prehodili so le del Svarunove poti in sicer mimo vasi Zalog, Gumnišče, 

Gorenje blato, Drenik, Gradišče, Želimlje do Pijave Gorice. V Želimljah so si ogledali osnovno šolo in 

cerkev. Vodička Marija pa jih je seznanila o delovanju Franca Saleškarja  Finžgarja v teh krajih. Na koncu 

poti pa je v gostilna »Čot«  častila  22 pohodnikov s svežimi krofi.  
********************************************************************************* 
UO PD Litija je na svoji 32 seji 28.5.2015 sprejel predloge za podelitev priznanj zaslužnim članom ob 110 

letnici PD Litija. Dogovorili smo se, da bo potrebno pospešiti zbiranje prispevkov za prapor. Družinski 

planinski tabor je zaseden za razliko od mladinskega kjer je prijav zelo malo. Imenovali so organizacijski 

odbor za pripravo osrednje proslave ob 110 letnici PD Litija. Iz naslova LPŠ smo od občine Litija prejeli 

2210,94€. Viktor Čebela je oddal 75 dnevnik po Zasavski planinski poti, kar je absolutni rekord. 

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

Člani planinske sekcija Sava so se 30.5.2015 podali na izlet na Rašico in Mengeško kočo. V lepem sončnem 

vremenu so se odpravili do gradu Jablje pri Trzinu, ter se preko Dobenega podali do Rašiške koče, kjer so se 

srečali z drugo skupino. S stolpa na Rašici se jim je odprl lep pogled na Ljubljansko kotlino. Od tod so se 

nato po grebenski poti odpravili do Mengeške koče, kjer je lep razgled na Mengeško polje. Tu so se 

okrepčali in se napotili do avtobusa, ter tako zaključili še en lep pohodniški izlet. 

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

Srečanja starejših planincev Zasavskega MDO 30.5.2015 na Lisci se je udeležilo 11 članov sekcije »Sokol«. 

Vse prisotne so pozdravili predsednik  MDO Borut Vukovič, sevniški župan Srečko Ocvirk in tajnica PD 

Lisca Sevnica Darinka Avguštin. V kulturnem programu je sodelovala pevska skupina Encijan iz PD Lisca 

in folklorna skupina Spomini iz DU Sevnica. Srečanje so zaključili z odličnim bogračem.  
 

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

Sekcija »Sokol« se je 6.6.2015 povzpela  na 1.107 m visoki Krim. Kljub bližini tega hriba je bilo kar nekaj 

pohodnikov, ki so bili prvič na  Krimu. Ob povratku so si ogledali še Rakitno in turizem ob jezeru. Vseh 22 

pohodnikov  se je strinjalo, da so preživeli še en lep planinski dan in se varno vrnili domov. 
 

NOV PRAPOR PLANINSKEGA DRUŠTVA LITIJA 
13.9.2015  bomo na osrednji prireditvi v počastitev 110 letnici društva na Jančah svečano razvili nov prapor. 

Razvitje novega prapora, ki predstavlja svečani simbol PD Litija, je za vse člane pomemben dogodek. Nakup 

novega prapora za društvo predstavlja velik finančni zalogaj. Še vedno velja, da je finančni prispevek za 

prapor dejanje časti in izkaz pripadnosti. Zato prosimo vse člane, samostojne podjetnike, podjetja, sosednja 

planinska društva ter sorodne organizacije, da prispevate svoj delež za razvitje novega prapora. Vsi darovalci 

boste prejeli zahvalo. Tisti, ki zmorete prispevati 30€ ali več, boste deležni žebljička na drogu prapora z 

vgraviranim priimkom. Za tiste, ki ste pripravljeni prispevati 150€  ali več, pa bomo izdelali  spominske 

trakove.  Prispevke  lahko nakažete na naš transakcijski račun SI56 0202 3001 4448 158  (s pripisom »za 

prapor«) ali pa se oglasite na planinskem društvu v času uradnih ur (vsak četrtek od 16. do 18. ure). Že 

vnaprej iskrena hvala in lep planinski pozdrav!  
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