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PD Litija vabi v nedeljo, 8.12.2013 na 33. 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 11.30 in 

14.30 uro na vsake pol ure vozili posebni avtobusi do Litije. Hoje bo za 4-5 ur.  

*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 

17.12.2013 na zaključni izlet na Polšnik 

(675m). Tradicija je, da ob koncu leta 

pripravijo  laţji izlet v domače hribe, 

namenjen druţenju. Skupno bodo obudili 

spomine na uspešno leto in se dogovorili o 

tem kako nadaljevati v prihodnje. Kot 

običajno bosta na voljo dve varianti. Prva 

skupina se bo iz Renk čez Ravne v dveh urah 

povzpela na Ostreţ (856 m) ter se po 

obveznem postanku na Prevegu pri Pepci 

odpravila do pol ure oddaljenega gostišča 

Juvan na Polšniku. Drugo skupino bo avtobus 

zapeljal na Veliko Presko (784 m) od koder je 

do Polšnika le dobro uro hoje. Izlet bo vodil 

Stane Jerebič.  

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

Planinska sekcija DU vabi v soboto, 

21.12.2013 na tradicionalni zimski pohod na 

Javornik (1.242m). Start pohoda bo na 

Črnem vrhu. Hoje bo za tri ure. Izlet bo vodil 

Stane Jerebič.  

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

Planinska sekcija Sava vabi v soboto, 28.12.2013 (na Štefanovo) na tradicionalno planinsko 

inventuro. Tokrat jih bo avtobus odpeljal do Geossa, od koder se bodo po Badjurovi kroţni poti 

podali do planinskega doma na Uštah. Povsem nov dom so z obilico prostovoljnega dela zgradili 

člani PD Moravče, dom pa je od letos stalno oskrbovan. Dom je dostopen tudi z osebnim 

avtomobilom, zato se bodo tisti, ki jim ne bo do hoje, z avtomobilom lahko pripeljali do hišnega 

praga. Pričetek inventure bo ob 11.30 uri. Bilanca bo prav gotovo pozitivna, saj sekcija v letu, ko jo 

je vodil Samo Jager, odlično delovala. Po končanem druţenju se bodo peš odpravili do Katarije, kjer 

jih bo počakal avtobus. Hoje od Geossa do Ušt je za 2 uri, od doma do Katarije pa pol ure. Izlet bo 

vodil Lado Vozelj, prijave pa sprejema Samo Jager (041 207 744 ali samo.jager@gmail.com).  
 
 

ZGODILO SE JE 
 

Izleta planinske sekcije Sava v Gadovo peč se je 16.11.2013 udeleţilo 27 članov. Pot so pričeli pri 

Turistični kmetiji Hribar v Podbočju ter se preko Šutne in Hrasteca podali do vasi Planina pri 

Podbočju, kjer so se na izletiški kmetiji Stipič okrepčali s pecivom "cop na lop", se otovorili z 

domačim sirom, ter nadaljevali do cilja v Gadovi peči. Tam so se vkrcali na avtobus, ki jih je odpeljal 

nazaj na turistično kmetijo Hribar, kjer jih je čakala prava Martinova pojedina.  

*************************************************************************** 
Izleta planinske sekcije DU po graničarski poti od Elerjev do Debelega rtiča se je 16.11.2013 v lepem 

sončnem vremenu udeleţilo 40 članov sekcije. S hojo smo pričeli pri Centru Sončke, ki poleti gosti 

otroke s celebralno paralizo, dejansko pa gre za preurejeno graničarsko karavlo. Le dobrih 10 minut 

stran je najvišja točka Miljskega polotoka Kašteljer, na katerega smo se seveda povzpeli in si ogledali 

arheološke izkopanine. Sledil je spust do nekdanjega mejnega prehoda Korošci (Santa Barbara). 

Tako  kot na izletu na Goro Oljko smo tudi tokrat šli mimo Jugove hiše (njegova usoda je opisana na 

eni od turističnih tabel, s katerimi je pot opremljena), le da je tokrat njegov "soprezimenjak" Marjan 

bil z nami. Pot ob meji je nato vodila skozi lično naselje Premančan, kjer smo občudovali polne 

kakije in oljke ter v ţareče rumene in rdeče barve odete vinograde. Pot nas je vodila skozi gozdič na 



območju, ki se značilno imenuje Kave, kjer so nekoč bili številni kamnolomi, v katerih so lomili 

bloke peščenjaka iz katerih so zgrajeni pomoli v bliţnjih Miljah. V nadaljevanju smo se Miljam tudi 

povsem pribliţali, tako da bi do obale imeli le slabe četrt ure, vendar smo nadaljevali s hojo po smeri, 

ki jo je zarisala meja. Sledil je kar dramatičen del poti po in ob doka zaraščeni strugi potoka Pišalon. 

Počitek smo si privoščili ob stoletni murvi v vasi Kolomban, od koder je bil lep pogled na ţe 

prehojeno pot pa tudi na naš cilj z ogromnimi nasadi trte. V bliţini je cerkev sv. Bride. Irska svetnica 

spominja na to, da so tukaj v času kriţarskih vojn imeli prenočišče irski menihi, ki so skrbeli za 

njihove rojake, ki so se spodaj na obali vkrcali na ladje, ki so jih odpeljale v Sveto deţelo. Sledil je še 

spust do Resslovega gaja, ki je posvečen izumitelju Josefu Resslu, ki je bil zasluţen za prvi načrt 

pogozdovanja izsekanega Krasa in Istre. V nadaljevanju smo šli mimo enega največjih oljčnih 

nasadov v Slovenski Istri. Bil je poln obiralcev, ţe od daleč smo slišali njihovo prepevanje. Pri 

Mladinskem zdravilišču na Debelem Rtiču smo se vkrcali na avtobus, ki nas je odpeljal v Pomjan 

(tukaj smo letos ţe bili med izletom v Koštabono). V Istrski kleti so nam postregli z specialiteto 

"biţišpikaj" ter njoki z divjačinskim golaţem. Z odličnim refoškom smo nazdravili Julki Podoreh in 

Vidi Vukovič, ki sta praznovali okrogli obletnici te babici Bredi Hribar, za rojstni dan pa tudi 

njenemu bratu Joţetu Pavliju. Med voţnjo proti Kopru pa smo za zaključek dneva lahko občudovali 

še res lep sončni zahod. 

 
*************************************************************************** 
UO PD Litija se je na svoji 16. seji  21.11.2013 seznanilo z dogajanjem na Jančah. Seznanjeni so bili 

s potekom priprav na 33. pohod na Tisje, ki bo 8.12.2013. Janez Medved je poročal o sestanku 

vodnikov, ter povedal, da bodo programi izletov za  2014 kmalu pripravljeni. Seznanili so se z 

vsebino sestankov  MDO in UO PZS. Za predsednika zasavskega MDO so predlagali Boruta 

Vukoviča, ter potrdili predlog za knafeljčevo priznanje. Imenovali so inventurno komisijo. Število 

članov v letu 2013 je 385. 

*************************************************************************** 
Tradicionalnega jesenskega druţenja litijskih planincev v Paklenici se je v času od 25.10. do 

1.11.2013 udeleţili 16 članov AO Litija. Preplezali so veliko atraktivnih smeri. Najpogosteje so bile 

oblegane Ča je draga je od draga, Nosorog, Oprosti mi pape. Vsak dan so tudi malo "pofrikali", in 

sicer nekje do 7 A stopnje, plavali v osveţujočem morju in popili vsak po eno pivo. Vreme je bilo 

vseskozi sončno, brez oblačka, zato so kratke počitnice lahko optimalno izkoristili.   

*************************************************************************** 
28.11.2013 je bila v Ljubljani slovesna podelitev značk za najdaljšo slovensko obhodnico "Pot 

kurirjev in vezistov". V tem letu so prejeli 55 dnevnikov z vsemi ţigi, med njimi jih je bilo kar 12 iz 

PD Litije. Priznanje so tako prejeli: Rudi Ţibret, Ani in Nuša Rozman, Viktor Čebela, Andrej 

Namestnik, Vinko Jamnik, Tatjana in Marjan Jug, Stane Jerebič, Lojze Perčič, Asija Mušič in Lojze 

Hauptman.    

*************************************************************************** 
Druţinskega vikenda v Kranjski gori od 29.11. do 1.12.2013 se je udeleţilo 12 druţin oziroma 21 

otrok in  23 odraslih. V soboto so se iz Kranjske Gore podali do Zelencev in nazaj, zvečer pa so  

imeli v šolski dvorani rekreacijo,  kjer so se vsi dobro pretegnili.  Zaradi zasneţene in poledenele poti  

je bil tudi nedeljski izlet okoli Blopeškega jezera pravi podvig.  Tabor je vodil Janez Medved.    
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