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37. planinski pohod na Tisje, nedelja, 10.12.2017
Lep pozdrav udeležencem jubilejnega 37. spominskega planinskega pohoda na Tisje.
V Planinskem društvu Litija smo se tudi letos odločili, da vas z osnovnimi informacijami o pohodu seznanimo
v posebni številki naših Obvestil, ki sicer redno izhajajo vsak mesec. Doslej smo izdali 238 številk.
Pohod je tradicionalen in poteka vsako leto na drugo nedeljo v decembru. Pohod je organiziran v počastitev
obletnice bitke II. štajerskega bataljona na Tisju, dne 24.12.1941.
Start pohoda je med 7. in 10. uro pri Plečnikovem spomeniku NOB v Litiji.
Udeleženci se lahko na Jelši, Tisju in v Kostrevnici okrepčajo z brezplačnim čajem. Pohodniki bodo na štartu
prejeli oštevilčen kontrolni kartonček, ki ga bodo organizatorji potrdili na Tisju, kjer bo ob 11. uri krajša
slovesnost na kateri bodo nastopili učenci podružnične šole iz Velike Kostrevnice.

Trasa pohoda do Tisja ostaja takšna, kot jo zvesti udeleženci že dobro poznajo. Od spomenika preko
Rozmanovega trga in Ježe do Zagorice, kjer se povzpnejo na sleme nad Jablaniškim potokom. Pri kapelici nad
Bajernikom prečkajo cesto Šmartno – Cerovica, se dvignejo do Jelše ter nato nad naselji Rodni vrh, Bič in
Liberga prispejo na Tisje. S Tisja pa bodo v Veliko Kostrevnico tudi letos lahko sestopili po dveh poteh. Pri
križu, ki stoji pri odcepu proti vasi, lahko zavijemo desno proti Preski ali pa levo proti Grmadi. Pri drugi
varianti mimo kmetij Lauden in Puščar pridemo do Ježnega vrha. Tu stoji prva zasebna cerkvica na
Slovenskem, ki jo je zgradil Vinko Zadražnik s pomočjo svojih bratov. Sledi še pot čez Višnji Grm do
vinogradov v Jagodniku in nato še sestop do zadružnega doma v Veliki Kostrevnici, kjer je zaključek pohoda.
Seveda pa je še vedno na voljo tudi krajša varianta čez Presko, Libergo in Lupinico.
Udeleženci prejmejo za večkratno udeležbo posebna priznanja: za drugi pohod bronasto značko, za četrti
srebrno in za sedmi zlato ter za deseti, dvajseti ter trideseti pohod posebno plaketo.

Odhodi posebnega avtobusa (Velika Kostrevnica – Litija): 12:00, 12:45 in 13:30 in 14:15.
Odhod vlakov z železniške postaje v Litiji:
• v smer proti Zidanemu mostu:
• v smer proti Ljubljani
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110 LET PLANINSKEGA DRUŠTVA LITIJA
Litijska podružnica SPD je bila ustanovljena 5. avgusta 1905 in je ob otvoritvi štela 42 članov. Njen prvi
načelnik je bil Ivan Jenko, načelnik železniške postaje v pokoju, ki ga sicer že leta 1898 najdemo v imeniku
članov osrednjega društva. Litijska podružnica SPD je pokrivala celotni takratni Litijski politični okraj, ki je
segal vse do Zidanega Mosta. Že na ustanovnem zboru so izvolili zaupnike za Šmartno, Višnjo Goro, Zagorje,
Hrastnik, Zidani Most in Radeče.
V času pred prvo svetovno vojno je prišlo do ideje, da si podružnica kje v gorenjskih planinah postavi lastno
planinsko kočo, vendar je vojna te načrte preprečila. Podružnico je v naslednjem obdobju pomembno
zaznamoval Ferdo Tomazin iz Šmartnega pri Litiji, ki je bil njen načelnik od 1912 do 1937. V tem času so na
Zasavski sveti gori postavili najprej zavetišče in nato Tomazinovo kočo, zavetišče pa so imeli tudi na Sveti
planini nad Trbovljami.
Po drugi svetovni vojni je društvo formalno oživelo šele leta 1952, takrat kot Planinsko društvo Litija, ki je
postalo 73. društvo v okviru PZS. Izgradnja planinskega doma na Jančah je v naslednjem obdobju zahtevala
vse moči novoustanovljenega društva. Prvo zavetišče je bilo odprto že poleti 1953, slavnostna otvoritev
novega doma pa je bila oktobra 1956. Šele nato so se postopoma razmahnile tudi ostale dejavnosti.

22. spominski pohod Franca Štrusa, 24.2.2018
Pohod poteka po stezah po katerih je zaslužni litijski planinec Franc Štrus vodil svoj zadnji društveni izlet.
Franc Štrus je bil vse do svoje prezgodnje smrti v letu 1996 vodja organizacijskega odbora pohoda na Tisje.
Pohod poteka po trasi Jevnica – Zagorica – Sv. Trojica – Oklo – Tabor – Ihan.

V štirih letnih časih na Janče
PD Litija je lastnik planinskega doma na Jančah. Z željo, da bi spodbudili čim večji obisk te prijetne izletniške
točke v neposredni bližini Ljubljane, smo v letu 1996 pričeli z akcijo »V štirih letnih časih na Janče«. Vsak
planinec, ki v vseh letnih časih obišče Janče in ta obisk potrdi s posebnim žigom v kontrolni kartonček, prejme
spominsko značko. Kontrolne kartončke dobite pri oskrbnici doma. Za tretji, peti in deseti kontrolni kartonček
so značke v drugi barvi, za 25 izpolnjenih kartončkov (100 vzponov na Janče), pa plaketo.

Badjurova krožna pot
Badjurova krožna pot, ki je v letu 2014 praznovala 40 let, je speljana po najlepših okoliških hribih in kot
venec obkroža litijsko in šmarsko občino. Kontrolne točke poti so: Ostrež nad Renkami, Velika Preska,
Javorje pri Javorskem pilu, Tisje, Bogenšperk, Javorje, Pristava nad Stično, Obolno, Janče, Cicelj, Miklavž,
Spodnja Slivna – GEOSS, Vače, Slemšek, Zasavska – Sveta gora.

Prijatelji Janč – janški prijatelji
Akcijo smo uvedli s 1.1.2002, z njo želimo popularizirati naš dom na Jančah. Vsak, ki se bo v koledarskem
letu vsaj petindvajsetkrat povzpel na Janče in to tudi zabeležil v vpisno knjigo v domu, bo dobil naziv prijatelj
Janč in na srečanju vseh sodelujočih v akciji tudi skromno priznanje društva. Z imenom akcije želimo
povedati, da so stalni obiskovalci doma prav gotovo prijatelji Janč, prav pa je, da postanejo prijatelji tudi med
seboj, torej janški prijatelji. V januarju 2017 je poteklo že 15. srečanje. V letu 2016 je bil najvztrajnejši
udeleženec akcije Tomaž Setničar s 172. kolesarskimi vzponi. Že drugič zapored mu je pripadla prehodna
palica za kolesarje. Med pohodniki je bil na Jančah največkrat Marko Lemut z 58. vpisi, ki je tako postal šesti
posameznik, katerega ime je vgravirano na prehodni palici za pohodnike. Vabimo vas, da se pridružite tudi vi.

Iz geometričnega središča Slovenije na 100 slovenskih vrhov
V dnevniku, ki je bil prvič predstavljen na občnem zboru društva 24.4.2006, je ob GEOSS-u še sto vrhov,
planin in planinskih postojank z vseh koncev Slovenije, od Boča na vzhodu do Slavnika na zahodu, od Peči na
severu, do Trdinovega vrha na jugu.
Planinski pohod na Tisje sofinancirata občini Litija in Šmartno pri Litiji

Na svidenje 9.12.2018 na 38. spominskem planinskem pohodu na Tisje.
IZDALO: PD Litija, p.p.16, Litija NAKLADA: 300 UREDNIŠKI ODBOR: B. Vukovič, A. Pregel, R. Ponebšek
AKVAREL: Pavel Smolej (Litija - motiv s pohoda na Tisje)

