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V soboto, 17.11.2018 sekcija »Sokol« organizira pohod na Kum (1220m). Izhodišče izleta bo v Hrastniku,
do koder se bodo pripeljali z vlakom, ki iz Litije odpelje ob 7.20 uri. Sestopili bodo v Hrastnik ali Trbovlje.
Izlet bo vodil Jože Groboljšek. Hoje bo 5 ur. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639).
*****************************************************************************************
V soboto, 24.11.2018 PS Sava - Kojoti organizira izlet na Goško ravan (1001m), ki leži na severnem
delu Jelovice. Pot bomo pričeli v zaselku Kolnica v Lipniški dolini in se po približno uri in pol hoje povzpeli
do planinskega doma, kjer se bomo podprli ter nato vrnili nazaj na naše izhodišče. Prijave zbira Samo Jager
(041 207 744 ali samo.jager@gmail.com).

*****************************************************************************************
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.

ZGODILO SE JE
25. seja UO PD Litija je bila 4.10.2018. Podane so bile informacije o dogajanju na domu na Jančah. Sprejeli
so vsebinsko in finančno poročilo Mladinskega planinskega tabora Mlačca 2018. Dogovorili so se še zadnje
podrobnosti za organizacijo akcije Slovenija planinari. Sprejeli so sklep, da GRZS doniramo 150 EUR. Začeli
so s pripravami na pohod na Tisje. Potrdili so dodatno izobraževanje za tečaj za markacista.
*****************************************************************************************
Zaradi napovedi slabega vremena so 6.10.2018 »Sokoli« ponovno koristili rezervni načrt. Zapeljali so se na
Svetino (683 m) nad Štorami in se od tam povzpeli do planinskega doma, nadaljevali pot na Tolsti vrh (834
m) in na zahtevni Srebotnik (700 m). 23 pohodnikov je pohod zaključilo na Celjski koči.
***************************************************************************************
230 mladih, vodnikov, staršev in spremljevalcev se je 13.10.2018 na Jančah
udeležilo srečanja mladih planincev PD Litija in srečanja mladih planincev
MDO Zasavja. Skupine so prišle iz Krškega, Senovega, Trbovelj, Rimskih
Toplic, Šmartna pri Litiji, Hotiča, Jevnice, Kresnic in Litije. Izjemen jesenski
dan so popestrile številne dejavnosti za mlade planince, ki so jih pripravili
naši člani. Mladi so se učili planinskih vozlov, spoznali so se z delom GRS
(spustili so se lahko z improvizirano žičnico), imeli so orientacijo, postavljali
so šotor, reševali naloge planinske šole in zlagali planinsko opremo v
nahrbtnik. Z aktivnim sodelovanjem na delavnicah so si mladi planinci
prislužili žige, katere so lahko zmenjali za palačinko. Na Jančah je potekla
prava proizvodnja palačink, saj so jih pojedli preko 500.

6.10.2018 se je družinskega izleta na Uršljo Goro udeležilo 8 odraslih in 10 otrok. Na vrh so se podali iz
Naravskih ledin, kamor so tudi sestopili. V Kotljah so si ogledali še spominski muzej Prežihovega Voranca.

*****************************************************************************************
23. pohoda »Na Krasu je Krasno« dne 14.10.2018 se je udeležilo 30 pohodnikov sekcije Sokol. Pohod se je
začel iz Tupelj pri Komnu in se končal čez nekdanjo državno mejo v Praprotu na Italijanski meji. Med potjo
so si ogledali zgodovinske znamenitosti, kraško jamo »V hribih«, na kraški »rovni« je bila organizirana
predstava ob 100 letnici konca 1.svetovne vojne. Po končanem pohodu pa so jih čakali še 23. Kraški
»oktoberfešt«, žreb in nagraditev pohodnikov.
*****************************************************************************************
V mesecu oktobru so se člani Alpinističnega odseka PD Litija zbrali na delovni akciji in nadelali novo pot v
plezališče Renke. 17. in 18.10.2018 so se udeležili skupne ture in sicer so v soboto plezali v Novem vrhu nad
vasjo Rut, ki se nahaja nad Baško grapo. Večer so preživeli v Tolminu in se v nedeljo podali še v steno
Škrbinske plošče. Po plezanju so se povzpeli še na Vrh nad Škrbino. Obisk zelo razglednega vrha priporočamo
vsem bolj izkušenim članom društva.
*****************************************************************************************
20.10.2018 je Planinska sekcija Sava - Kojoti organizirala izlet v Svečinske gorice. Po goricah poteka 40
kilometrov dolga krožna planinska pot in del te poti so prehodili tudi »Kojoti«. Izleta se je udeležilo 17
pohodnikov, ki so pot pričeli v Svečini in se med trtami ter sadovnjaki povzpeli na 508 m visoki Plački vrh,
kjer je razgledni stolp. V lepem in sončnem vremenu so se razgledali po vinogradih na naši in avstrijski strani,
nato pa pot nadaljevali ob meji do kmečkega turizma Vrezner, kjer so jih lepo postregli z moštom in štajersko
gibanico, za posladek pa še s pečenim kostanjem. Pot jih je nato vodila nazaj v Svečino, ter do Arzenkovega
krama v Gradiški, kjer so izlet zaključili.
*****************************************************************************************
22.10.2018 se je 23 pohodnikov sekcije Sokol udeležilo zabavnega pohoda »Kje gnezdi Sokol«. Na reševanje
pisnih nalog so se zapeljali na Brezovico. Nato so se po Jakobovi poti in po »Poti ob žici« iz Štepanje vasi
povzpeli na Golovec. Po poti so jih spremljale tudi oznake za učno in srčno pot. Čez Mazovnik, ki je z 450
metri najvišji vrh Golovca so se odpravili do Orl (458 m), kjer so se odpočili in odžejali. Pohod so nadaljevali
proti Sv. Urhu od koder so se z avtobusom zapeljali na Bizovik do gostilne »Ham in Ham«, kjer so imeli
kosilo in podelitev izžrebanih nagrad.
*****************************************************************************************
3.11.2018 je 28 pohodnikov sekcije »Sokol« pričelo s hojo v Šentvidu pri Stični. Povzpeli so se na Lavričevo
kočo, kjer so popili jutranjo kavo. Precej časa so posvetili ogledu okolice, ki spominja na nekakšno »Forma
vivo«. Nadaljevali so proti Pristavi nad Stično, kjer so si ogledali partizanski dom in pomnik iz leta 2001.
Domačini zelo lepo skrbijo za obsežen park, ki služi obiskovalcem za oddih in sprostitev. Na kmečkem turizmu
»Okoren« pa so se tudi »Sokoli« sproščali ob dobri hrani in pijači.
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