
 

 
 

December 2017                                    ŠT. 238                                            LETO  XXI 
 

PD Litija vabi v nedeljo, 10.12.2017 na 37. 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. Hoje bo za 4-5 ur. 

 
********************************************************************************* 
Sekcija »Sokol« se bo v soboto, 16.12.2017 podala na svoj zadnji letošnji pohod. Zbrali se bomo na železniški 

postaji  Litija  ob 7.30 uri in se zapeljali do Jevnice, od koder se bomo povzpeli na Janče (792m). Vrnili se 

bomo po isti poti. Pregledali bomo minule izlete in sprejeli  plan za naslednje leto. Pohod bo vodil Stane 

Jerebič. Hoje bo 4 ure. Prijave na: 031 643 639. 

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

V torek, 26.12.2017 planinska sekcija Sava organizira letno planinsko inventuro. Ta se bo letos vršila na 

izletniški kmetiji Pr'Lavrič v zaselku Vrtače v neposredni bližini geometrijskega središča Slovenije. Pregledali 

bomo prehojene poti in si zadali nove cilje za prihodnje leto. Prijave zbira Samo Jager (041 207 744 

ali samo.jager@gmail.com). 
 

ZGODILO SE JE 
 

Na najvišji vrh Konjiške gore 1.012 m visoki Stolpnik, se je v soboto 18.11.2017 povzpelo 20 članov sekcije 

Sokol. S hojo so pričeli na južni strani gore v vasi Črešnjice. Do vrha so hodili slabi dve uri. Na stolp se niso 

podali, ker je bil poledenel. Zaradi zmrzali, ki je padala z dreves, so se hitro odpravili z vrha. Pri sestopu so se 

izogibali nevarnih stez in se bolj držali gozdne ceste. V gostišču »Fink«  v Spodnjih Prelogah so jim pripravili 

dobro in poceni malico.  

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

18.11.2017 je planinska sekcija Sava organizirala izlet v Prekmurje. Potepanje so pričeli v Veliki Polani, kjer 

so si najprej ogledali rojstno hišo Miška Kranjca, zatem so se odpravili v tropski vrt v Dobrovniku, od tod pa 

so se odpeljali v Lendavo, kjer so se sprehodili do razglednega stolpa Vinarium v Lendavskih goricah. Del 

udeležencev izleta se je odločil, da se povzpne na stolp, ostali pa so se medtem odpravili do piramide (nekdanje 

vojaške opazovalnice), ki stoji tik ob državni meji, ter se na pobudo udeleženke sprehodili še do bližnje 

zidanice, kjer sta jih dva domačina prav lepo pogostila. Izleta se je udeležilo 29 članov. 

mailto:samo.jager@gmail.com


Regijskega tekmovanja Mladina in gore 11.11.2017  na Bledu so se udeležile  4 ekipe našega društva. 8 

učencev pod mentorstvom Ljudmile Intihar je bilo iz OŠ Litija, 8 učencev pa pod vodstvom Srečka Somraka 

iz OŠ Gradec. Dve ekipi (iz vsake šole ena) sta se uvrstili med 1/3 najboljših ekip v državi in si s tem pridobili 

pravico tekmovati na državnem tekmovanju, ki bo v januarja 2018 v Trzinu. Čestitamo. 

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

16. seja UO PD Litija je bila 23.11.2017. Z veseljem so poslušali poročilo tekmovanja Mladina in gore, kjer 

sta se dve naši ekipi mladih uvrstili na državno tekmovanje. Roman Ponebšek je poročal o vsebini jesenskih 

posvetov za društva. Dogovoril so se še zadnje podrobnosti za pohod na Tisje. Sprejeli so datume skupnih 

aktivnosti za leto 2018 in s strani PZS predlagano višino članarine za leto 2018. 

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

Pohoda na Miklavž  se je 25.11.2017 udeležilo 22 pohodnikov sekcije »Sokol«. Na poti po Badjurovi in delu 

Štrusove poti so krenili iz Jevnice, kamor so prispeli z vlakom. Pot je bila lepo suha in hoja je  bila pravi užitek. 

Podali so se še na Križevsko vas in naprej na Cicelj. Na kmetiji pri »Mežnarjevih« so  imeli počitek za malico, 

nato so nadaljevali do Moravške koče na Uštah.  Ker je v vmesnem času začel padati dež,  so opustili misel na 

nadaljevanje poti naprej na Geoss.  
 

IN MEMORIAM 
 

 

DANE CESTNIK (1961 – 2017) 

 
Dober teden po dopolnjenem šestinpetdesetem rojstnem dnevu se 

je od nas poslovil Dane Cestnik.  Dane je bil dejaven član našega 

društva. Bil je markacist in je dolga leta skrbel za urejenost naše 

Badjurove krožne poti. Vedno vesel in vedno pripravljen 

pomagati, po tem je bi Dane razpoznaven. Dejaven je bil pri 

tradicionalnih pohodih na Tisje. Kot udeleženec pa je pustil pečat 

mladinskim planinskim taborom. Gluh ni bil za nobeno prošnjo in 

je poprijel za vsako delo, ki ga v planinskih taborih nikoli ne 

zmanjka. S svojo vedrostjo pa je poskrbel za smeh in družabnost. 

Za prispevek pri delu v društvu mu bomo vedno hvaležni. 

Sorodnikom pa izrekamo iskreno sožalje.     
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AKVAREL: Pavel Smolej ( Litija - motiv s pohoda na Tisje),   FOTO: Udeleženci tekmovanja Mladina in gore na Bledu 


