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Družinska sekcija PD Litija vabi v nedeljo, 12.6.2016 na 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. Prijave zbira Roman Ponebšek (041 351 469 ali roman.ponebsek@siol.net).

*********************************************************************************
V soboto, 18.6.2016 Planinska sekcija Sava - Kojoti organizira izlet na Dovško Babo (1.891m), goro ki
meji z Avstrijo. Pot ni zahtevna in se lahko zaključi tudi na planini Dovška Rožca. Do planine je dobra ura
hoda, do vrha pa približno 2 uri. Prijave zbira Samo Jager (041 207 744 ali samo.jager@gmail.com).

*********************************************************************************
V soboto, 18.6.2016 se bo Planinska sekcija »Sokol« udeležila praznovanja »Dneva slovenskih
planinskih doživetij 2016«, ki se bo odvijalo na Mozirskih planinah. Naša sekcija se bo v družbi mladih
šolskih planincev zapeljala do Šmihela nad Mozirjem, od koder je 2 uri hoje do Mozirske koče (1.356m).
Skupine bo vodilo več vodnikov. Odhod avtobusa bo izpred železniške postaje Litija ob 7.30 uri, ko pride
vlak iz Ljubljanske smeri. Na Golte bo možno koristiti tudi gondolo. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639).

*********************************************************************************
Sekcija »Sokol« vabi v soboto, 25.6.2016 na Golico (1.835 m) in naprej proti Dovški Babi. S hojo bomo
pričeli na Planini pod Golico. Hoje bo 4 do 5 ur. Odhod avtobusa ob 6.00 uri. Pohod bo vodil Groboljšek Jože.
Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639).

ZGODILO SE JE
Izleta na Nanos in Abram se je v organizaciji planinske sekcija »Sokol«, dne 7.5.2016, udeležilo 29
pohodnikov. Pot je potekala iz vasi Strane (650 m) po južni strani Nanoške planote pod Suhim vrhom do
Vojkove koče (1240 m). Tam so si ogledali stolp in Muzej analogne oddajne tehnike v oddajniškem
centru Nanos RTV Slovenija. Pot so nadaljevali do Abrama (900 m), ki je znan po dobri kuhinji in velikem
medvedu. Pri povratku so si ogledali še enega od izvirov reke Vipave. Izlet je vodil Bojan Kozlevčar.

*********************************************************************************
UO PD Litija se je 19.5.2016 sestal na 2. seji. Na Obravnavali so poročilo s Skupščine PZS, ki je sprejela dva
pomembna dokumenta in sicer nov Statut in Vodila za delo. Gašper Repina, vodja mladinskega tabora, je
poročal o pripravah in sicer prijave prihajajo, za program je poskrbljeno. Prijavili se bomo tudi na razpis MK
PZS. Janez Medved pa je podal informacijo o pripravah na družinski planinski tabor, kjer je ravno tako vse
pripravljeno. Marijan Jug bo poskrbel za delegacijo PD Litija na srečanju starejših planincev Zasavja.
Predsednica Alma Jere je pozvala, da se v čim večjem številu udeležimo Dneva Slovenskih planinskih
doživetji. Do jesenske seje bo UO pripravil in sprejel kadrovsko dopolnitev odsekov.

*********************************************************************************
21.5.2016 se je planinska sekcija »Sokol« povzpela na Lisco. Nekaj članov sekcije se je podalo na zelo
zahtevno, varovano plezalno pot, ki je plezalcem nudila veliko adrenalina. Vsi so zadovoljni na vrhu izstopili
brez poškodb. Z Lisce so pot nadaljevali do Podgorja, kjer so jim na izletniški kmetiji Zupan postregli s
pečenimi ribami. Pohoda se je udeležilo 16 pohodnikov.

*********************************************************************************
Planinska sekcija Sava je v soboto 21.5.2016 organizirala izlet na Boč. Na poznano izletniško točko so se
tokrat podali s prelaza Pečice, preko Gulk do doma pod Bočem. Tu so nekateri zaključili pohod in uživali v
lepem sončnem vremenu, 10 pa se jih je podalo še na vrh. Na vrhu so se povzpeli še na stolp, se naužili lepih
razgledov in se vrnili v dom, kjer so se vsi skupaj okrepčali. Sledil je še sestop do avtobusa.

*********************************************************************************
V soboto 21.5.2016 se je 22. šolarjev iz obeh litijskih OŠ in devet spremljevalcev udeležilo tradicionalnega
srečanja Zasavske mladine na Šmohorju. Šolarji so se udeležili orientacijskega "tekmovanja" in si ogledali
prikaz izdelave vrvne ograje, nekateri so si nadeli plezalni pas in s pomočjo samovarovalnega sestava praktično
preizkusili gibanje ob vrvni ograji. Okrepčali so se z makaroni in vodo. Bili smo enotni, da je bil izlet enkraten
- lepo vreme, razpoložena druščina in prijetna utrujenost na koncu dneva.

*********************************************************************************
Srečanja starejših planincev Zasavskega MDO na
Zasavski sveti gori se je 25.5.2016 udeležilo čez
60 planinskih veteranov iz enajstih planinskih
društev, med njimi je bilo tudi osem
predstavnikov našega društva.

************************************
Pohoda na Veliki Snežnik dne 28.5.2016 se je
udeležilo 19 pohodnikov sekcije »Sokol«. Nekaj
snega je bilo še v kotanjah, sama pot pa je bila
kopna in suha. V času vzpona na vrh so imeli zelo
prijetno vreme.

************************************
Po čudoviti zahtevni grebenski poti se je 11
pohodnikov, 28.5.2016 podalo preko Psice na
Storžič. Začeli so v vasi Povlje in se preko Velike
Polane in Psice povzpeli na Storžič. Sestopili so
se preko planine Javornik in se po 8 urah
zadovoljni vrnili do avtomobilov. Izlet sta vodila
Vito Bukovšek in Franc Intihar.

*********************************************************************************
5.6.2016 se je 40 sokolov udeležilo pohoda »Od češnje do češnje v Goriških brdih«.. Prehodili smo 12 km poti
med vinogradi in češnjami. Trasa je letos na novo potekala po poteh serije “Ena žlahtna štorija”.

IN MEMORIAM
ANA LOGAJ, 23.5.1936 – 5.4.2016
Ana se je rodila v kmečki družini v Dešnu. V šolo je hodila v Moravčah in
Kamniku. Po končani nižji gimnaziji se je zaposlila v Industriji Apna Kresnice.
Opravljala je pisarniška dela in tam službovala celih 35 let, do upokojitve.
Poročila se je v Jesenje na kmetijo, postala žena in mati treh sinov: Vinka,
Slavka in Marka. Njeno življenje je potekalo med službo, skrbjo za družino in
delom na kmetiji. Bolezen je vzela moža, ko je bila stara komaj 50 let, leto
kasneje pa še sina Slavka. Njeno življenje je bilo ves čas tesno povezano z
naravo. Zato je v svoji bolečini za umrlim možem in sinom iskala moč tudi v
naravi. Včlanila se je v PD Litija in pri 52 letih prvič stopila na vrh Triglava.
Od tedaj se je pogosto udeleževala planinskih izletov in osvojila veliko vrhov.
Bila je skromna, vztrajna, nikoli ji ni bilo nič pretežko. Cenili smo njeno
odkritosrčnost in poštenost, predvsem pa njeno dobro voljo, ki jo je vnašala v
našo planinsko družbo. Življenje ji je pokazalo lepe strani. Sinova Vinko in
Marko sta si ustvarila družini, si postavila hiši v njeni neposredni bližini, veliko
veselja so prinesli vnuki. Potem je zbolela sama, prestala težko operacijo. Kmalu je toliko okrevala, da se je
spet pojavila med nami. Vedra, nasmejana, nikogar ni obremenjevala s svojimi težavami. Vzpenjala se je z
nami na bolj ali manj visoke hribe, se veselila z nami in upala na najboljše. Žal je ponovno zbolela. Vsa skrb
in ljubezen njenih domačih ter zdravnikov ji niso mogli več pomagati. V deževnem popoldnevu smo se tik
pred njeno 80- letnico od nje poslovili v Hotiču. V našem spominu pa bo ostala kot ženska, ki je z močno voljo
premagovala težave, bila tovariška in prijetna sopotnica.
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