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PD Litija vabi v nedeljo, 8.12.2019 na 39. spominski planinski pohod na Tisje (550m). Start pohoda 

bo med 7. in 10. uro pred Plečnikovim spomenikom v Litiji.  Od spomenika poteka pot preko Rozmanovega 

trga in Ježe do Zagorice, kjer se povzpne na sleme nad Jablaniškim potokom. Pri kapelici nad Bajernikom pot 

prečka cesto Šmartno – Cerovica, se dvigne do Jelše ter nato nad naselji Rodni vrh, Bič in Liberga do Tisja. 

Na Tisju bo ob 11. uri krajša slovesnost. Nato sledi sestop čez Presko, Libergo in Lupinico v Veliko 

Kostrevnico, kjer bo zaključek pohoda.  Skupno je hoje za 4-5 ur.  Udeleženci za večkratno udeležbo prejmejo 

posebna priznanja: za drugi pohod bronasto značko, za četrti srebrno in za sedmi zlato ter za deseti, dvajseti 

ter trideseti pohod posebno plaketo. Iz Kostrevnice, kjer se pohod zaključi, bo med 12. in 14.15 uro organiziran 

prevoz do Litije.  
 

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

PD Litija in Knjižnica Litija v sredo 11.12.2019  ob 19. uri vabita na počastitev mednarodnega dneva 

gora. Zbrali se bomo v Knjižnici Šmartno pri Litiji, kjer bomo predstavili ponatis Vodnika po Badjurovi 

krožni poti.  Krožna pot, ki poteka okoli Litije in Šmartna, letos praznuje 45 let obstoja. Vabljeni! 

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

Zadnji pohod  v letu 2019 bodo »Sokoli« opravili v soboto, 21.12.2019. Šli bodo na Geoss (645m).  S hojo 

bodo pričeli v Kresnicah, izlet pa zaključili v gostišču »Vrana«. Odhod vlaka iz Litije ob 8.35  uri. Prijave 

zbira Marjan Jug  (031 643 639). 

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

Na "Štefanovo", 26.12.2019 planinska sekcija Sava Kojoti organizira vsakoletno planinsko inventuro, 

kjer bomo pogledali nazaj in se ozrli naprej. Inventura bo potekala na turistični kmetiji Bajda na Podkumu. 

Prijave zbira Samo Jager na 041 207 744 ali samo.jager@gmail.com. 
 

ZGODILO SE JE 
 

 

"Sokoli"  so imeli 09.11.2019 pohod po Šavrinskem gričevju. V Marezigah so si ogledali vinsko fontano, s 

pogledom na Koprski zaliv. Pohod so začeli v Pomjanu. Ogledali so si Soputski slap, ki jih je glede na obilno 

deževje v zadnjih dneh presenetil z vodo. Pot so nadaljevali v Koštabono, ki je rojstni kraj Elde Viler. 

Naslednja znamenitost ob poti je bil vodni vir Brače, kjer so se zbirale Šavrinke in vaščanke in si ob pranju 

izmenjavala vaške novice. Nadaljevali so v Puče in nato v Krkavče, do Krkavškega kamna. Pohod so zaključili 

v gostilni "Pri mlinu" v Pučah, kjer so jih postregli z doma pridelano hrano. Bilo jih je 25.   
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9.11.2019 je na OŠ Preserje pri Radomljah potekalo regijsko tekmovanje Mladina in gore. Planinsko društvo 

Litija je zastopalo 6 ekip, tri iz OŠ Gradec, dve iz OŠ Litija in ena iz OŠ Šmartno pri Litiji.  Skupaj je na 

regijskih tekmovanjih po Sloveniji tekmovalo 66 ekip. Naše ekipe so zasedle 1., 4., 15., 28., 34., in 49. mesto.  

Tri ekipe so se uvrstile na državno tekmovanje, ki bo v januarju 2020 v Idriji. Čestitamo tekmovalcem, 

mentorjem in vsem, ki so kakorkoli pripomogli k odličnemu znanju naših mladih planincev.  
 

 
********************************************************************************* 
16.11.2019, je karavana lednih plezalcev pripotovala do severa, na zadnjo od treh tekmovanj odprtega 

slovensko-hrvaško-srbskega pokala v lednem plezanju. Tekmovanje je na atraktivni plezalni steni v Domžalah 

organiziral Alpinistični odsek PD Domžale. Udeležil se ga je naš alpinist Jernej Groboljšek in je v močni 

mednarodni konkurenci zasedel odlično 11. mesto.  Super dosežek, še posebej zato, ker je prvič tekmoval na 

tovrstni tekmi.  

Naši alpinisti Jernej in Rok, ter Niko, Riko, Janč in Vid so opravili dva obiska Paklenice, kjer so kljub slabem 

novembrskem vremenu opravili več vzponov. Med opravljenimi vzponi najbolj izstopa smer: Pink Panther 

6a+/400m.  

********************************************************************************* 
UO PD Litija se je 21.11.2019 sestal na 36. seji. Dogovorili so se zadnje podrobnosti  glede organizacije  

pohoda na Tisje. Seznanili so se z uspehom naših mladih članov na regijskem tekmovanju Mladina in gore. 

Poslušali so poročilo z zbora mladinskih odsekov. Sprejeli so datume skupnih akcij PD Litija za leto 2020, 

programe pa bodo sekcije pripravile do konca decembra.  V letu 2019 imamo 417 članov.  

********************************************************************************* 
Na 1114 m visoko Slivnico se  je 23.11.2019 odpravilo 18 članov sekcije »Sokol«. Pot  jih je vodila iz Cerknice  

nad istoimenskim jezerom za katerim so se ozirali brez možnosti videnja, saj je bila megla pregosta. Jezero so 

si potem  ogledali  z avtobusom. 

********************************************************************************* 
Planinska sekcija Sava – Kojoti je 23.11.2019 izvedla izlet v Slovenske gorice. Ta je bil prvotno načrtovan za 

16.11., vendar so ga zaradi slabega vremena prestavili za en teden, kar se jim je tudi obrestovalo. Izleta na 

katerem nas je večji del poti spremljalo sonce, se je udeležilo 24 članov. Opravili so del Prekmurske pešpoti 

PPP od  Ključarevcev preko Svetega Tomaža do Gomile. Na Gomili so imeli s stolpa lep razgled po 

severovzhodnem delu Slovenije, od tu pa so se po slabih treh urah hoda z avtobusom odpeljali v Malo Nedeljo, 

kjer so se v gostilni Slekovec okrepčali in tako zaključili še en izlet po manj poznanih krajih.  

********************************************************************************* 
30.11.2019 so člani sekcije »Sokol« pričeli s pohodom v Moravčah pri Gabrovki. Nekaj časa so hodili po delu 

Levstikove poti, nato pa jih je vodnik  vodil v hrib proti Gabrski gori. Ogledali so si dve cerkvi in ob 

pripovedovanju  gospoda Matjaža Anžurja zvedeli zanimivosti tega zaselka. Pohod so zaključili v kmečkem 

turizmu pri »Posilc«. Pohoda se je udeležilo 21 pohodnikov.   
 

IZDALO: PD Litija, p.p. 16, Litija         NAKLADA: 80      UREDNIŠKI ODBOR: B. Vukovič, A. Pregel, R. Ponebšek    

AKVAREL: Pavel Smolej (Liberga), FOTO: Številna ekipa PD Litija na regijskem tekmovanju Mladina in gore  


