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V soboto, 11.11.2017 se bo sekcija »Sokol« udeležila pohoda »Od Litije do Čateža«. Več informacij 

dobite pri Marjanu Jugu (031 643 639). 
********************************************************************************* 

 
 

V soboto, 18.11.2017  sekcija Sava vabi na izlet v Prekmurje, natančneje v Dolgovaško-Lendavske gorice. 

S pomočjo lokalnega vodnika si bomo ogledali nekatere lokalne znamenitosti in med drugim obiskali tudi 

rojstno hišo Miška Kranjca in stolp Vinarium. Hoje ne bo veliko, bo pa zato več kulturnih vsebin. Prijave zbira 

Samo Jager (041 207 744 ali samo.jager@gmail.com). 

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

V soboto, 18.11.2017  sekcija »Sokol« vabi na Stolpnik (1012m), najvišji vrh Konjiške gore, kjer stoji tudi 

visok razgledni stolp. Z hojo bomo pričeli na južni strani in se potem spustili v Slovenske Konjice. Obiskali 

bomo še vinsko klet Zlati grič. Odhod avtobusa ob 7.00 uri izpred železniške postaje Litija. Hoje bo 3-4 ure. 

Izlet  vodi Marjan Jug, ki tudi sprejema prijave (031 643 639).  
 

ZGODILO SE JE 
 

Družinskega izleta na Janče se je 7.10.2017 udeležilo 20 otrok in 12 odraslih.  Na Jančah so se udeležili srečanja 

mladih planincev MDO Zasavja.   

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

6.10.2017 je na OŠ Gradec potekala akcija NVO gre v šolo, na kateri je sodelovalo tudi naše društvo. Delovanje 

mladinskega odseka PD Litija je predstavil Jurij Jere. Udeleženci so izvedeli osnovne informacije o društvu,  

planinskih taborih, tekmovanju mladina in gore, planinski opremi in reševali naloge s planinsko tematiko.     

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

14.10.2017 se je 22 članov sekcije »Sokol« v lepem sončnem vremenu podalo na Donačko goro. Štirje 

udeleženci so se odločili za lažjo možnost in so se z avtobusom zapeljali do Rudijevega doma in od tam peš 

na vrh.  Ostali so za izhodišče izbrali Žetale. Na vrh so se povzpeli po SV pobočju, tik pod vrhom pa so morali 

pokazati še nekaj spretnosti na s klini in jeklenicami zavarovani poti. Brez zapletov so dosegli vrh  in se  

sproščeno razdajali soncu. Sestopili so do Rudijevega doma na dobro malico.  

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

Izleta v bohinjske planine  se je 14.10.2017 je udeležilo 7 pohodnikov, ki so uživali v lepem vremenu. 

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

14. in 15. seja UO PD Litija sta potekali 7.9.2017 in 19.10.2017. Obravnavali so informacije iz doma na Jančah. 

Sprejeli so vsebinsko in finančno poročili obeh poletnih taborov. Marjan Jug je podal poročilo pohoda »Vranov 

let«. PD Litija bo sofinanciralo postavitev informativne table pohoda. Dogovorili so se za organizacijo srečanja 

mladih planincev Zasavja na Jančah. Naredili so razpored obiskov planinskega kotička na Radiu Geoss.   

mailto:samo.jager@gmail.com


Sprejeli so poročilo akcije NVO gre v šolo. Jože Dernovšek je povedal, da je Društvo Geoss sklenilo, da se 

Pohod na Geoss ne bo več izvajal. Sprejeli so sklep o opustitvi odseka BKP Renke – Krnica.  Sklenili so, da 

se pripravi pravilnik o uporabi prapora PD Litija. V letu 2017 imamo 365 članov.     

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

Okoli 250 mladih, vodnikov, staršev in spremljevalcev se je 

7.10.2017 udeležilo srečanja mladih planincev MDO Zasavja 

na Jančah. Šolske skupine so prišle iz Zagorja, Brežic, Dola 

pri Hrastniku, Šmartna pri Litiji, Hotiča, Kresnic in Litije. 

Izjemen jesenski dan so popestrile številne dejavnosti za 

mlade planince, ki so jih pripravili naši člani. Mladi so se 

učili planinskih vozlov, spoznali so se z delom GRS (spustili 

so se lahko  z improvizirano žičnico), orientirali so planinsko 

karto in iz razgledišča poiskali Triglav, Grintavec ter Stol, 

postavljali so šotor in skakali gumitvist. Z aktivnim 

sodelovanjem na delavnicah so si mladi planinci prislužili 

žige, katere so lahko zamenjali za palačinko. Na Jančah je 

potekla prava proizvodnja palačink, saj so jih spekli in 

pojedli preko 500. Načelnik MO PD Litija Gašper Repina ni 

skrival zadovoljstva nad uspešno izvedenim srečanjem. 

 

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

»Sokolje gnezdo« so člani »Sokolje družine« 21.10.2017 nepričakovano uspešno skrili. Z vprašanji je bilo 

letos manj težav, čeprav jih je bilo veliko. Iz Pustovega mlina jih je avtobus peljal na Zaplaz. Nato jih je pot 

vodila čez Zaplaški vrh (Bajturn, 609), Zagrič in Sevno. Tu so jih ob pogledu na Gradišče/Primskovo pri 

zidanici pogostili z malico. Nadaljevali so skozi vas Poljane in se po nemarkiranih lovskih poteh povzpeli na 

Grmado. Nadaljevali so do Tisja in sestopili v Pustov mlin. Pohod je trajal 5 ur. Čeprav se je gnezdo uspešno 

skrilo, so podelili vse nagrade. V dobrem razpoloženju se je 29 pohodnikov odpravilo proti domu. 

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

Planinska sekcija Sava je imela v soboto 21.10.2017 izlet na 1008 m visoko Sivko, ki se nahaja zahodno od 

Žirov. Pot smo začeli v vasi Ledenica pri Žireh in se po lepi grebenski poti v dveh urah povzpeli na vrh Sivke. 

Obiskali smo tudi novo kočo na Mrzliku, katero je zgradilo PD Žiri. Izleta se je v lepem jesenskem vremenu 

udeležilo 20 članov. 

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

28.10.2017 se je  25 članov sekcije »Sokol« udeležilo pohoda po obmorski poti od hotela »Belveder« nad Izolo 

do Pirana. Ob jutranji kavi so z terase hotela Belveder uživali ob pogledu na majhno slovensko morje. Ob 

nasadu zorečih oliv so se spuščali v Strunjan in naprej čez soline. Toliko vsega na majhnem prostoru. 

Nadaljevali so proti Fiesi in nato do Pirana, katerega so si na hitro tudi ogledali. V Piranu jih  je čakal avtobus.  

Na Belem Križu so imeli še postanek za malico, potem pa so se dobre volje odpravili domov. 
 

IZDALO: PD Litija, p.p. 16, Litija         NAKLADA: 80      UREDNŠKI ODBOR: B. Vukovič, A. Pregel, R. Ponebšek    

AKVAREL: Pavel Smolej (Vinarium Lendava),   FOTO: Ekipa za peko palačink in vrvež mladih planincev na Jančah 


