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Zaradi prestavitve pohoda na Čateţ, je sekcija »Sokol« prestavila pohod po poti Komandanta 

Staneta Rozmana  na  soboto 6.12.2014. Začeli bodo v Jevnici in se povzpeli na Malo Štango, 

Širmanski hrib in Sitarjevec, končali pa v Zagorici. Vlak iz Litije odpelje ob 7.30 uri. Pohod bo vodil Lojze 

Kotar. Več informacij in prijave pri Marijanu Jugu (031 643 639), kar velja tudi za ostale izlete »Sokolov«. 

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

PD Litija vabi v nedeljo, 14.12.2014 na 34. 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« v soboto, 20.12.2014 vabi na izlet po Badjurovi krožni poti. Z izletom bodo počastili 

40 letnico otvoritve poti. Hodili bodo od Polšnika do Liberge, kjer  bodo v gostišču »Rozi« nazdravili 

novemu letu. Hoje bo za 3 ure, izlet pa bo vodil Stane Jerebič. 

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

V petek, 26.12.2014, na Štefanovo, planinska sekcija Sava organizira tradicionalno planinsko 

inventuro, ki se bo tokrat na Polšniku v gostišču Majcen. Do tja se bomo odpravili s Spodnjega Loga, pot 

pa bo dolga pribliţno 3h. Informacije in prijave: Samo Jager (041 207 744 ali samo.jager@gmail.com)  

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

Sekcija »Sokol« v soboto, 3.1 2015 vabi na Novoletnem pohodu na Kum (1.220m). 
 

 

ZGODILO SE JE 
 

Člani alpinističnega odseka PD Litija, so zadnje dni  oktobra in prvi dni novembra  tradicionalno izrabili za 

plezanje v Paklenici (Hrvaška).  Preplezali so več deset večrzsteţajnih smeri različnih teţavnostih stopenj. 

Prvi vikend od 25.10. – 26.10.2014 so plezali trije, drugi vikend, 30.10. – 2.11.2014 pa jih je plezalo 10.  

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

V soboto, 8.11.2014 sta se dve ekipi  planinskega kroţka z OŠ Litija udeleţili tekmovanja Mladina in gore, 

ki je potekalo v Cerkljah ob Krki. Sodelovalo je okoli 40 ekip  iz osrednje Slovenije. Naši tekmovalci so se 

dobro odrezali, saj se je ekipa Norih gamsov v sestavi Rok Namestnik, Manca Hiršelj, Daša Jovanovič in 
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Anica Vidergar Savšek  uvrstila okoli 20. mesta. Ekipa Tatinskih kavk v sestavi Lana Bercieri Povše, Aţbe 

Ţeleznik in Lea Vozelj je osvojila zelo dobro 12. mesto in se uvrstila na drţavno tekmovanje, ki bo v Idriji 

8.1.2015.  

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

UO PD Litija se je na svoji 26. seji  12.11.2014 seznanil z dogajanjem v domu na Jančah. V domu ţe 

obratuje nova sodobna peč na drva. V polnem teku so priprave na pohod na Tisje. Sprejeli so datume 

skupnih akcij za leto 2015, tako da bodo izletniške sekcije lahko pripravile svoje programe. V letu, ko 

društvo praznuje 110 let, bomo poleg  tradicionalnih akcij  izvedli še: svečano sejo UO na Jančah (5.8.2015), 

dan zasavskih planincev, ki bo tudi  osredja proslava ob 110-letnici PD Litija (13.9.2015) ter svečano 

podelitev priznanj PZS (5.12.2015). Dogovorili so se glede sofinanciranja izobraţevanj za leto 2015. 

Naredili so analizo prireditve ob 40-letnici BKP. Nadaljevali so s pripravami na 110-letnico. Seznanili so se 

z novostmi pri članarini za leto 2015.  V letu 2014 imamo 381 članov.   

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

Pohoda od Litije do Čateţa se je 15.11.2014 udeleţilo 15 članov sekcije »Sokol«. Na povabilo  prijateljev 

Mojce in Joţeta Pavlija,  so se nekateri prej, nekateri pa ob vrnitvi, oglasili pri njima na Gobniku, kjer so v 

kleti preizkušali letošnji pridelek. Ob obilni martinovi pojedini in veselem razpoloţenju je čas hitro minil.  

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

Člani planinske sekcije Sava so se v 15.11.2014 odpravili na izlet po Sromeljski pešpoti, imenovani tudi Pot 

vina in sonca. Pohajkovanje po goricah se je pričelo v Sromljah, od koder jih je lokalni vodnik Pepi peljal 

naokrog po okoliških krajih mimo treh kmetij oz. zidanic. Med potjo so poizkušali lokalno pridelano vino in 

se okrepčali z domačimi dobrotami. Kljub neobetavnemu vremenu jih je obsijalo tudi sonce, ter tako 

upravičilo naziv poti. Izleta se je udeleţilo 27 članov. 
 

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

Tradicionalnega pohoda na Čemšeniško planino se je 30.11.2014 udeleţilo 20 članov sekcije »Sokol«. 

Tokrat so se povzpeli iz Savinjske strani  iz vasi Zaplanina. Črni vrh so dosegli v dveh urah in pol, sledil pa 

je še »sprehod« do  koče. Vremenoslovci so napovedali obilno deţevje, vendar so se na srečo ušteli. 
 

IN MEMORIAM 
 

STANE ZAMAN, 1932 – 2014 
Stane Zaman,  bolj poznan kot Tisenški Stane, se je tik pred praznikom vseh 

svetih poslovil od nas. Celo svoje ţivljenje je preţivel  na znameniti Tisenškovo 

domačijo, kjer beleţimo prvi organiziran odpor proti nemškemu okupatorju v 

tem delu Evrope. O dogodku je zbranim pri mizi v preprosti kmečki kuhinji rad 

pripovedoval. Tisenška domačija s Stanetom na čelu je zvesta prijateljica našega 

planinskega društva. Ţe štiri desetletja je tam priljubljena točka Badjurove 

kroţne poti. Stane je vsakogar sprejel odprtih rok. Tudi pohod na Tisje je tesno 

povezan s Stanetom in domačijo. Stane se je tudi rad podal v gore. 

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

JOŽE GRETIĆ, 1943 – 2014 
Joţe Gretić se je leta 1970 pridruţil delu v Planinskem društvu Litija. Sodeloval 

je pri nastajanju Badjurove kroţne poti. Skupaj s Francijem Štrusom, Andrejem 

Cirarjem, Petrom Matozom so risali prve markacije na Badjurovi kroţni poti. 

Leta 1974 je obiskoval izobraţevanje za Mladinskega planinskega vodnika. 

Opravil je izpit in se tako usposobil za vodenje mladih planincev. Veliko 

prostovoljnega dela je opravil tudi na Planinskem domu na Jančah. Bil je tudi 

nepogrešljiv del organizacijskega odbora pohoda na Tisje. Ţal mu je bolezen 

pred več kot petnajstimi leti, ko si se je prvič soočil z njo, ţivljenje spremenila in 

razumljivo tudi aktivnega dela v društvu ni več zmogel. Za svoje delo v 

Planinskem društvu Litija je prejel številna priznanja: bronasti, srebrni in zlati 

častni znak PZS, častni znak MDO s srebrnim vencem. Za zasluge na področju, 

ki mu je bilo najbolj blizu, za prispevek pri markacijskem odseku pa je prejel 

Knafelčevo diplomo.  
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