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Pohod od Litije do Čateža bo sekcija »Sokol« letos opravila malo drugače. V soboto,  12.11.2016 bomo 

začeli na Veliki Preski in se mimo Velike Gobe, Vodic pri Gabrovki in Moravške gore spustili v Gabrovko. 

Nadaljevali bomo po dolini Pretžje na Tlako in po pobočju Čateške gore na Čatež. Zbor bo ob 8.00 uri pred 

železniško postajo Litija. Hoje bo za 4 do 5 ur. Vodil  bo Drago Svršina. Prijave na tel. št. 031 643-639 

(M.Jug). 
******************************************************************************** 

V soboto, 26.11.2016 Planinska sekcija Sava organizira izlet na Trško goro (428m). Prevandrali jo bodo od 

Otočca do Želimje vasi in si času primerno ogledali še en lep slovenski vinorodni okoliš. Prijave zbira Samo 

Jager (041 207 744 ali samo.jager@gmail.com.) 

 
 

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

Sekcija »Sokol« vabi v soboto, 26.11.2016 na Pot komandanta Staneta. Izlet bo potekal po trasi, ki jo je 

v svoji knjigi opisal pokojni Zvone Bric z Ježe pri Litiji. Zvone je bil Rozmanov soborec in njegov varnostnik. 

Zbrali se bomo pri »Mostu« v Litiji, ter nadaljevali pot preko Ježe. Prvi del poti smo prehodili že lani in od 

tam nadaljujemo letos. Hoje bo za 4. ure. Vodil bo Svršina Drago. Prijave na tel. št. 031  643-639. 

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

PD Litija vabi v nedeljo, 11.12.2016 na 36. 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. Štartnina v katero je vključen brezplačen čaj znaša 2€. Hoje bo za 4-5 ur. 
 

ZGODILO SE JE 
 

 

Udeleženci pohoda na Zatrnik so se 8.10.2016 odpravili v Pokljuško sotesko pri vasi Krnica (Zg. Gorje). Pot 

je vodila mimo naravnega kamnitega mostu, čez Galerijo kraljeviča Andreja in ozko razpoko v najožjem delu 

soteske. Nadaljevalo so čez partizanski prelaz nad sotesko ter preko Pokljuške luknje na Zatrnik do gostišča na 

nekdanjem smučišču (905 m). Večina se je nato odpravila še na Hotunjski vrh (1.107m), kjer se razgleda do 

Blejskega jezera ni dočakalo. Sledil je sprehod po soteski Vintgar. Pohoda se je udeležilo 27 planincev.  
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********************************************************************************* 

V nedeljo 9.10.2016 se je družinska sekcija odpravila na izlet na markantno Goro Oljko. Pridružili so se še 

učenci POŠ Kresnice, tako da jih je bilo skupaj kar 42, 23 otrok in 21 odraslih. Lepa oprana jesenska nedelja 

jih je nagradila s čudovitimi barvami. Na koči, kjer je dobra in pestra postrežba, so jih člani PD Polzela 

pogostili z brezplačnim kostanjem. Po izletu pa so si v Žalcu ogledali muzej pivovarstva in obiskali fontano.  

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

UO PD Litija se je 13.10.2016 sestal na 5. seji. Na Jančah se nadaljuje izgradnja nadstreška. Sprejeli so 

sestavo gospodarskega odseka. Obravnavali so prošnjo Ministrstva za obrambo RS za parcelacijo in odkup 

zemljišča, kjer stoji agregat za telekomunikacijski stolp. Mors naj bi izvedel parcelacijo, nato pa naj bi na 

podlagi cenitve  društvu predlagal odkup  parcele in ureditev služnosti za dostop do nje.  Anže Repina je 

poroča o akciji NVO gre v šolo. Roman Ponebšek je predstavil potek priprav na regijsko tekmovanje Mladina 

in gore, ki bo 12.11.2016 v Litji.  Pričeli so s pripravami na 36. pohod na Tisje.  PD Litija bo na PZS podala 

pobudo, da se za praporščake uredijo enotna oblačila tudi za hladnejše dni.  Evidentiranje  dnevnikov in 

podelitev priznanj za akciji V štirih letnih časih na Janče in Križem Kražem po Zasavskem hribovju prevzel  

Peter Kokošar.  
********************************************************************************* 

15.10.2016 se je pohoda po Halozah udeležilo 25 planincev sekcije »Sokol«. Kot so predvidevali jim je 

spremljevalec Tone Kokot povedal veliko zanimivega o njegovem domačem kraju. V spremenljivem vremenu 

(oblačno, sonce, dež) so si med drugim ogledali tudi nadvse uspešni nogometni kraj »Zavrč« in njihov prelepi 

stadion. Kakšna škoda se tu dogaja, človeka kar stisne v prsih. 

********************************************************************************* 
Letošnje »Sokolje gnezdo« so člani tako imenovane »Sokolje družine« kar uspešno skrili, kar je vsem 

pohodnikom povzročalo precej težav.  Od  petih  vprašanj je samo enemu članu uspelo odgovoriti z dvema 

pravilnima odgovoroma. Kljub temu so podelili vse tri nagrade. Z Ihana, kjer so izpolnili anketo z vprašanji, 

so se zapeljali do Žužemberka in z vzpetine Cvibelj, kjer je partizanska grobnica pričeli s hojo. Šli so skozi 

naselja Reber, čez Brinovo goro, skozi naselje Voljčje jame in čez pobočje Lisec. Pri najstarejši zidanici so jim 

pripravili malico in so si ogledali razstavo starega orodja. Do Dobrniča je pohod trajal 5 ur. Tu so si ogledali 

spominsko sobo 1. kongresa slovenske protifašistične ženske zveze iz leta 1943, edinstvenega v takratni 

Evropi. V gostišču Škrjanc so imeli kosilo in podelitev nagrad. Tu je bil tudi njihov cilj. V dobrem 

razpoloženju se je 30 pohodnikov odpravilo proti domu. Skrivnostni izlet je potekal 22.10.2016. 
********************************************************************************* 

22. oktobra so se planinci sekcije Sava odpravili na izlet na Notranjsko. Pot so začeli v Novi Štifti, kjer so si 

ogledali cerkev in se nato preko Travne gore podali na Kamen grič. V lepem jesenskem dnevu so pot prehodili 

v dveh urah in pol. V koči na Kamen griču jih je lepo sprejel predsednik planinskega društva Loški Potok, kjer 

so se okrepčali nato pa se v veselem vzdušju spustili do ceste Sodražica-Hrib-Loški Potok, kjer jih je čakal 

avtobus proti domu. 
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