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V soboto 8.11.2014 se lahko članom planinske sekcije  »Sokol«  pridružite na pohodu »Od Litije do 

Čateža«. Prijave zbirata Marjan Jug (031 643 639) in Stane Jerebič (051 354 261). 
********************************************************************************* 

Člani sekcije »Sokol« bodo v soboto  15.11.2014 prehodili del poti »Komandanta Staneta 

Rozmana« od  Jevnice čez Malo Štango, Širmanskega hriba, Sitarjevca do Zagorice.  Pot komandanta in 

heroja Staneta Rozmana je precej neznana. To pot je opisal in razkril  spremljevalec komandanta na poti na 

drugo zasedanje »Avnoja« litijan Zvone Bric iz Ježe. Po njej so že hodili učenci in vojaki, katerih ustanove 

so nosile ime tega heroja. Čez litijsko občino pot vodi od Slivne do Kumpolja pri Gabrovki. Odhod vlaka iz 

Litije ob 7.30 uri. Izlet vodita Jug Marijan (031 643 639) in Lojze Kotar. 
********************************************************************************* 

Sekcija Sava vabi v soboto, 15.11.2014 na Sromeljsko pešpot – Pot vina in sonca. Pot po obrobje 

Kozjanskega je dolga 15 km in vodi skozi šest vasi: Sromlje, Silovec, Curnovec, Volčje, Oklukova gora in 

Zgornja Pohanca. Ob poti je veliko zanimivosti in sicer razglednih točk, cerkva, jam, sadjarskih in turističnih 

kmetij ter arheološko najdišče in ribnik. Hoje bo za približno 3h. Po poti nas bo vodil tudi domači. Odhod 

posebnega avtobusa je iz Litije (pri Sparu) ob 7.00 iz Save pa ob  7.10. Prijave zbira  Samo Jager (041 207 

744 ali samo.jager@gmail.com) 

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

V nedeljo, 30.11.2014 sekcija »Sokol« vabi na tradicionalni pohod na Čemšeniško planino. Odhod 

avtobusa izpred železniške postaje bo ob 7.uri. Prijave zbirata Marjan Jug (031 643 639) in Stane Jerebič 

(051 354 261).  Pohod  bo vodil  Jug Marijan. 

 
 
 

ZGODILO SE JE 
 

UO PD Litija se je na svoji 25. seji  9.10.2013 seznanil z dogajanjem v domu na Jančah. 1.7. smo za obdobje 

treh let podpisali najemno pogodbo z Zdenko Zajc Selko. Dobavljena je nova peč na trda goriva, do konca 

meseca pa bo izvedena še montaža. Sprejeli so organizacijski odbor za pohod na Tisje. Dogovorili so se še 

zadnje podrobnosti glede prireditve ob 40 letnici BKP ter obravnavali s strani Jožeta Sinigoja prenovljen 

vodnik po BKP.  Glede priprav na 110 letnico PD so se dogovorili za nakup novega prapora, ter se seznanili 

s potekom priprav za izdajo zbornika.   Sprejeli so vsebinski in finančni poročili 25. pohoda na Geoss in 

planinske šole. V letu 2014 imamo 375 članov.   



Jesenskega pohoda po Doberdobski planoti se je 11.10.2014 udeležilo 40 članov planinske sekcije Sokol. 

Planota je bila polna rdeče obarvanih grmov ruja, še vedno pa sta cvetela tudi tavžentroža in kraški šetraj. 

Čeprav gre za planoto smo osvojili kar nekaj vrhov Košnik (Monte Cosici), Debeli vrh (Monte Debeli) in 

Gradino. Po kraški gmajni smo hodili kar pet ur, zato je zmanjkalo časa za ogled spominskega grobišča v 

Redipuglii. Zares težko pesem Doberdob, slovenskih fantov grob pa so naši pevci zapeli med vožnjo domov. 

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

11.10.2014 so se člani planinske sekcije Sava podali na Štajersko, le streljaj od Maribora. V lepem 

jesenskem vremenu so obiskali Planinski dom Kozjak. Od tod so se sprehodili še do spomenika NOB, na le 

nekaj minut oddaljenem Tojzlovem vrhu (703 m), kjer so nahrbtnike obtežili tudi z nekaj kostanja. Avtobus 

jih je počakal v vasi Gaj, od koder je lep razgled na Pohorje in podravske ravnice 
********************************************************************************* 

Družinskega izleta na Donačko goro se je udeležilo 24 članov iz šestih družin. Pot od Rudijevega doma ni 

bila zahtevna,  v Rogatcu pa so si vodeno ogledali še muzej na prostem. Na predlog domačinov so se  

odpravili do ribiške okrepčevalnice Dolina Winettu, kjer so jim postregli s svežimi  postrvmi, otroci pa so jih 

iz ribnika nalovili še za domov.  

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

Dvodnevnega izleta po osrednjih Karavankah, se je 

18. in 19.10.2014 udeležilo 5 pohodnikov. Začeli so 

na  Dolgi Njivi ter se po vzhodni poti povzpeli na 

Košutnikov Turn, nadaljevali po v začetku 

zahtevnem grebenu vse do Škrbine, od tu pa v dolino 

in do doma na Kofcah, kjer so prespali. Naslednji 

dan so zavzeli Veliki vrh ter nadaljevali pohod po 

grebenu do Malega in Velikega Kladiva ter Škrbine, 

kjer so sestopili do planine Pungart, nadaljevali pot 

čez travnike in gozdove nazaj do Njive.  Pot, ki ji je 

vodnik Gregor rekel kar »karavanška osmica« je 

dolga 33 kilometrov, opravili pa so za 2.500m 

»višincev« vzponov.  

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

21.10.2014, zadnji letošnji torek, ko je veljal poletni 

čas, so se ljubitelji Badjurove krožne poti v velikem 

številu zbrali v Litijski knjižnici. Poleti je namreč pot 

praznovala 40 let obstoja  in hkrati je bila to 

priložnost, da se posvetimo spominu na znanega 

rojaka Rudolfa Badjuro.  S pomočjo zvočnega 

posnetka  je na prireditvi sodeloval Vinko Damjan, 

ki ima največje zaslug za rojstvo poti in dobro 

popotnico. Na prireditvi ni manjkal nihče, Jože 

Sinigoj, ki vzorno skrbi za evidenco in goji pristne stike s pohodniki. Viktor Čebela, Lojze Hauptman in 

Vinko Jamnik, ki so rekorderji po številu prehojenih poti (več kot 150). Lojze Hauptman je prvi postavil 

izziv, da se pot prehodi v 24 urah. Rekorderja pri tem sta Lojze Kotar in Sandi Jerant, ki se je skupaj z 

Lojzetom Hauptmanom in Francem Soncem podal na prvi pohod. O priljubljenosti BKP med planinci priča 

podatek, da je bilo potrjenih že 4429 dnevnikov BKP.  Družina Smolej je pripravila razstavo likovnih del, 

podobe in razgledi s poti. Marko Samec je z izvrstno ekipo zaposlenih v Litijski knjižnici postavil lično 

razstavo na kateri niso manjkali tudi prvi natisi Badjurovih vodnikov. Matjaž Hostnik, je s svojo harmoniko 

pričaral pravo planinsko vzdušje. Predsednik društva se je zahvalil vsem, ki so sodelovali pri nastajanju in na 

proslavi še posebno je izpostavil vzorno sodelovanje planinskega društva in knjižnice Litija.   
 

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

25.10.2014 so člani  sekcije »Sokol« izvedli svoj prvi izlet v neznano. Akcijo so poimenovali »Kje gnezdi 

Sokol«. Obiskali  so  rojstno hišo misijonarja Barage, ki stoji  v vasi Mala vas pri Dobrniču. Seznanili so se z  

njegovim delom med Indijanci v južni Ameriki. G. Tone Primožič, ki je bil med nami, je povedal, da  tudi v 

Ameriki obstaja Baragova pot, ki jo je tudi prehodil. Sokoli so po »slovenski« Baragovi poti iskali naprej in  

prišli do obeležja 15. poldnevnika na Trebji vrhu. Pot so zaključili v gostilni »Pavlin« v Trebnjem, kjer  je 

gostilničar pripravil pravo presenečenje – dalmatinsko glasbo, ki je še najbolj navdušila tri slavljence z 

častitljivo obletnico. V gostilni in na poti domov pa nas je dodatno  zabaval še naš harmonikar Anže. 
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