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V soboto, 17.10.2015 se sekcija »Sokol« odpravlja na Trdinov vrh (1.178m). Hoje bo 3- 4 ure. Odhod 

avtobusa iz Litije ob 7.uri. Pohod bo vodil Cirar Franci. Prijave na tel: 031 643-639 (Jug Marjan). 

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

Družinska sekcija PD Litija vabi v soboto, 10.10.2015 na jesenski družinski izlet na Goro Oljko (733 

m) Za vzpon bomo potreboval uro in pol, za spust pa uro hoje. Pot ni zahtevna. Zborno mesto je ob 8.30 uri 

pri trgovini Tuš v Polzeli. Po izletu si bomo ogledali še muzej Hmeljarstva v Žalcu. Prijave zbira Roman 

Ponebšek (041 351 469 ali roman.ponebsek@siol.net).  

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

Planinska sekcija Sava v soboto, 24.10.2015 vabi na pohod na visoki Slavnik (1.028m), razgleden hrib, 

ki se dviga južno od Kozine in zahodno od Podgorja. Izhodišče izleta bo v Podgorju od koder je do vrha 

1.40h hoje. Prijave sprejema Samo Jager na 041 207 744 ali samo.jager@gmail.com. 
********************************************************************************* 

V soboto, 24.10 2015 bo potekala akcija, ko bomo iskali »Kje gnezdi Sokol«. Gnezda sta letos skrila 

Breda in Jože. Kako jima bo uspelo, bomo še videli. Odhod avtobusa  iz Litije ob 7.uri. Prijave na tel. 031 

643-639 (M.Jug). 
 

ZGODILO SE JE 
 

V soboto, 12.9.2015 se je v Blagovici pod Trojanami zbralo  32 pohodnikov. Večina so bili člani »Sokola«, 5 

Vandrovčkov iz Zagorja, trije pa so bili iz Avstrije. Pot na« Geoss« nas je vodila na Golčaj in nato proti 

Limbarski  gori, skozi vas Hrastnik, Zg.Koseze, Peče Gora in Geoss, kjer se je ob 14. uri pričela mednarodna 

proslava »Vranovega leta v svobodo«. 
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Planinsko društvo Litija je v nedeljo 13.9.2015 na Jančah praznovalo visok jubilej, 110. letnico ustanovitve. 

Litijska podružnica SPD, predhodnica PD Litija, je bila ustanovljena 5. avgusta 1905 in je ob otvoritvi štela 

42 članov. Njen prvi načelnik je bil Ivan Jenko. Jubilej smo povezali s tradicionalnim srečanjem zasavskih 

planincev. Prireditev je sodila v okvir vseevropskega tedna šport na katerega se je Planinska zveza Slovenije 

(PZS) odzvala z akcijo Slovenija planinari. Slavnostni govornik predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije 

– Združenja športnih zvez Bogdan Gabrovec je poudaril pomen planinstva in športa nasploh. Navzoče so 

pozdravili še Bojan Rotovnik, predsednik PZS  Franci Rokavec župan občine Litija, predstavnik MDO 

Zasavja Tone Jesenko in Roman Ponebšek, predsednik PD Litija. V prekrasnem planinskem vzdušju, ki mu 

je piko na i dodalo lepo jesensko vreme smo litijski planinci razvili nov prapor. Prapor sta razvila praporščak 

Stane Jerebič in podpredsednica PD Litija Ana Mohar Čača. Zahvalili smo se številnim donatorjem, ki so 

omogočili nabavo novega prapora. Prireditev so nam s kulturnim programom obogatili Pevci pevskega 

društva Lipa, leseni rogisti in domačini, janški šolarji. S priznanji smo se zahvalili prizadevnim 

prostovoljcem brez katerih društva ne bi bilo. Obiskovalci so si lahko ogledali razstavo društev in dogodkov, 

ki so zaznamovali Litijo. Po proslavi pa je sledilo druženje ob zvokih ansambla Gamsi. Oskrbniški par 

Zdenka in Tone sta postregla s tipično planinsko enolončnico. 

 

 
 

********************************************************************************* 
19.9.2105 je Planinska sekcija Sava – Kojoti je organizirala izlet na 1.989 m visoko sosedo Krvavca – 

Kompotelo, s katere je ob lepem vremenu čudovit razgled na Kamniško-Savinjske Alpe. A vreme je 

udeležencem izleta malce zagodlo saj jim je namesto s soncem postreglo z meglo. Nič ne de so si rekli in 

vseh 20 članov se je odpravilo do planine Koren, 8 pa še na vrh. Vmes so se na planini lahko okrepčali v 

brunarici, izlet pa zaključili na turistični kmetiji Pr' Florjan, kjer so ob dobri jedači in pijači pozabili na vse 

tegobe in izlet zaključili v dobrem vzdušju. 

********************************************************************************* 
Sekcija »Sokol« se je 19.9. 2015 udeležila organiziranega pohoda na Goteniški Snežnik. Pohod je pripravilo 

PD Kočevje in Zveza veteranov vojne za Slovenijo. Ob dobri hrani na zaključku so Kočevarji poskrbeli še za 

veselo glasbo, zato se domov ni prav nič mudilo.  
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