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LETO XXII

PD Litija vabi v nedeljo, 9.12.2018 na 38. spominski planinski pohod na Tisje (550m). Start pohoda
bo med 7. in 10. uro pred Plečnikovim spomenikom v Litiji, ob 11. uri bo na Tisju krajša slovesnost. Iz
Kostrevnice, kjer se pohod zaključi, bo med 12. in 14.15 uro organiziran prevoz do Litije. Hoje bo za 4-5 ur.

*****************************************************************************************
V soboto, 22.12.2108 sekcija »Sokol« vabi na zadnji pohod v letu 2018. Podali se bomo na Miklavža
(741m). Odhod vlaka iz Litije ob 7.30 uri. Prijave na tel. Vodil bo Stane Jerebič. Prijave zbira Marjan Jug
(031 643 639).
*****************************************************************************************
Na Štefanovo, 26.12.2018 PS Sava-Kojoti vabi na letno inventuro. Tokrat jo bomo opravili na Zasavski
Sveti gori (852 m), kamor se bomo podali po poti preko Tirne. Zbirališče je na železniški postaji Sava.
Vmes bomo lahko skočili še na 935m visoki Roviški vrh. Na inventuri bomo obudili spomine na prehojene
poti v tem letu in ob druženju ter dobri hrani in pijači potrdili plan za leto 2019. Prijave zbira Samo Jager (041
207 744 ali samo.jager@gmail.com).

ZGODILO SE JE
26. seja UO PD Litija je bila 22.11.2018. Podane so bile informacije o dogajanju na domu na Jančah. Podaljšali
so certifikat družini prijazna planinska koča, izveden pa bo tudi energetski pregled koče. Imenovali so
dodatnega člana gospodarskega odseka. Dogovorili so se še zadnje podrobnosti za organizacijo pohoda na
Tisje. Roman Ponebšek je člane UO seznanil z vsebino jesenskih posvetov PZS. Sprejeli so datume skupnih
akcij PD za leto 2019, sekcije pa že pripravljajo programe izletov za leto 2019. V letu 2018 imamo 401 članov,
kar je 26 več kot v lanskem letu.
*****************************************************************************************
V soboto 10.11.2018 je v Semiču potekalo 30. regijsko tekmovanje Mladina in gore. PD Litija se je na
tekmovanje podalo s tremi ekipami, dve iz OŠ Gradec in ena iz OŠ Litija. Vse tri ekipe so se uvrstile na
državno tekmovanje, ki bo 26. januarja 2019 v Podnanosu. Najbolje se je uvrstila ekipa »Litijski orli« (Jurij
Cvikel, Ažbe Turkovič, Nuša Babnik Mravlja, Klara Mahkovic Lamovšek) iz OŠ Litija pod vodstvom
mentorice Ljudmile Intihar in sicer je z 82 točkami osvojila odlično drugo mesto med 61 ekipami. Po uspehu
nista veliko zaostajali tudi ekipi OŠ Gradec pod mentorstvom Maje Bregar in sicer je ekipa »Svinjske nogice«
(Pia Pregel, Sara Emilija Jere, Nuša Šef in Eva Škrabanja) s 74 točkami osvojila osmo mesto, ekipa »Mutantske
krave na kubik« (Pina Golouh, Maša Kristina Jere, Maj Jovanovič, Jan Ponebšek) pa si je z 71 točkami delila
deseto mesto. Priprave na tekmovanje so se izvajale tudi v društveni pisarni, kjer so mladim znanje delili
vodniki Alma Jere, Aleš Pregel in Roman Ponebšek. Priprave se nadaljujejo in držimo pesti za dobre uvrstitve
na državnem tekmovanju, ki se ga bodo udeležile tudi tri srednješolske ekipe PD Litija.

***************************************************************************************
16.11.2018 je 16 pohodnikov sekcije »Sokol« osvojilo zasavski Triglav – Kum (1219 m). Na vrh so se podali
iz Hrastnika. Preko Čebulove doline so sestopili v Trbovlje.

*****************************************************************************************
1.12.2018 je 15 pohodnikov sekcije »Sokol« sodelovalo na »vojaškem« pohodu po poteh Soške fronte na
Sabotin. Na startu so vse pohodnike postregli s čajem in raznimi žganji. Okrog 500 pohodnikov, največ je bilo
veteranov, so se podali na 609 m visoki Sabotin. Ogledali so si zunanje ostanke 1. svetovne vojne in muzej.
Po vrnitvi so pohodnike počastili s pršutom in enolončnico iz vojaškega kotla.
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