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V soboto, 18.5.2019 sekcija »Sokol« vabi na Loško steno (875 m) nad Kolpsko dolino. Pot nas bo vodila 

preko Ljubljane, Ribnice, Kočevske Reke in naprej mimo Borovca na Loško steno. Hoje po gozdu Zg. Kolpske 

doline bo 4 do 5 ur. Vračali se bomo bodisi po isti poti ali preko Loškega potoka in Sodražice. S seboj imejte 

dovolj pijače, saj izvirov na tem področju praktično ni. Izlet bo vodil planinski vodnik Emil Žagar. Odhod 

avtobusa izpred železniške postaje Litija bo ob 6.00 uri. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639). 
********************************************************************************* 

Sekcija »Sokol« v soboto, 25.5.2019 vabi na  Mali vrh nad Begunjami (988 m). Na izhodišču se bomo 

razdelili v dve skupini. Prva se bo povzpela direktno na vrh (možna manjša plezarija). Druga skupina pa bo 

hodila okoli hriba. Hoje bo 3 do 4 ure. Izlet bo vodil Franc Intihar. Odhod avtobusa izpred železniške postaje 

Litija bo ob 6.00 uri. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639).  
 

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

V soboto, 25.5.2019 planinska sekcija Sava organizira izlet na Žusem, masiv na Kozjanskem z najvišjim 

vrhom 669m na katerem stoji 25,9 m visoki stolp ljubezni. Ta ponuja lep razgled na hribovje severovzhodne 

Slovenije in Posavja. Nezahtevna pot je krožna in skupaj traja približno tri ure. Višinske razlike je 350m. 

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

********************************************************************************* 
V nedeljo, 2.6.2019 sekcija »Sokol« vabi na 15. pohod od Češnje do Češnje. Trasa pohoda je vsako leto 

drugačna in se vije skozi vasice, vinograde in sadovnjake polne rdečih češenj. Hoje bo za 3 do 4 ure. Pohod 

bo vodil Marjan Jug (031 643 639), ki tudi zbira prijave. Odhod avtobusa izpred železniške postaje Litija bo 

ob 6. uri. 
 

ZGODILO SE JE 
 

 

UO PD Litija se je 4.4.2019 sestal na 31. seji.  Največ časa so namenili problematiki doma na Jančah. V sredini 

aprila se je  iztekla poskusna doba novega najemnika in sprejeti je bilo potrebno odločitev glede podaljšanje 

najema. Z delom novega najemnika so zadovoljni. Redno plačuje svoje obveznosti, prav tako pa je v tem letu 

postavil nova igrala, uredil ogrado za živali, naredil nov vhod v stanovanje oskrbnika, popravil ograjo na 

balkonih in saniral poškodbo fasade. Nekaj je bilo tudi pripomb glede urejenost doma in okolice ter primernosti 

vseh izvedenih popravkov. Najemnik Dušan Zajc mora pripraviti še poslovni načrt in lastno vizijo glede 

prenove doma. Na podlagi tega in interesov društva, bo lahko društvo začelo s pripravo načrta celostne prenove 

doma. Naredili so analizo občnega zbora.  Za delegata na skupščini PZS so potrdili Romana Ponebška. Sprejeli 

so pobudo glede organizacije pohoda ob obletnici rojstva Ferda Tomazina.  
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6.4.2019 se je 16. pohoda po Jablaniški dolini  udeležilo 24 članov  planinske sekcije »Sokol«. Za lažjo 

premagovanje poti so se pri »Medved« ustavili na okusni enolončnici in dobri kapljici. 
********************************************************************************* 
7.4.2019 so se mladi planinci iz OŠ Gradec, POŠ Hotič, POŠ Jevnica in POŠ Kresnice pridružili čistilni akciji 

pešpoti na Janče. Mladi pohodniki so se zbrali na železniški postaji v Jevnici, kjer jim je Jani Jerant, idejni 

vodja akcije, razdelil rokavice in vreče za odpadke. Pod vodstvom vodnikov PD Litija, so se podali na »lov za 

smetmi«. V Zgornji Jevnici se je 31 članska ekipa mladih pohodnikov razdelila v dve skupini: malce starejši 

in hitrejši so skrenili na daljšo pot proti Jančam, učenci 1. in 2. razredov pa so čistili krajšo pot do vrha. Pri 

planinskem domu na Jančah so zopet postali ena ekipa, ki je z navdušenjem ugotovila, da so našli bistveno 

manj smeti kot lansko leto. Na Jančah so si vzeli čas za počitek, igro in topel obrok - ričet, joto ter slastne 

palačinke z Nutello. Dan je minil v pozitivnem vzdušju, vseeno pa so se tudi tokrat vprašali zakaj sploh?  

********************************************************************************* 
13.4.2019 je planinska sekcija Sava – Kojoti organizirala izlet na Šmarno goro. Izleta se je udeležilo 19 članov. 

Startali so v Tacnu in se razdelili v dve supini. Prva si je izbrala lažjo romarsko pot, druga pa strmejšo in je 

osvojila tudi sosednjo Gramado. Po krajšem postanku so se vrnili v Tacen nato pa je sledilo še presenečenje, 

ki sta ga pripravila zakonca Mrva. Zapeljali so se na njun dom na Vačah, kjer sta jih pogostila, saj je Nada 

proslavljala okroglo obletnico. Pohodniki so jima vrnili z majhno pozornostjo, zbirko fotografij s skupnih 

pohodov.  

********************************************************************************* 
Zaradi velikonočnih praznikov se je sekcija "Sokol" na izlet na Jošt nad Kranjem podala že 13. 4. 2019. Startali 

so v meglenem vremenu v vasi Rakovica in se v slabih dveh urah povzpeli do Doma na Joštu. Ko so si 

opomogli,  so si ogledali še notranjost cerkve Sv. Jošta. Zaradi neprijazne megle, vetra in nizkih temperatur se 

na vrhu niso dolgo zadrževali. V dolino so sestopili po precej blatni poti do Tičnice (Stražišče), kjer jih je čakal 

avtobus. Žal se je izleta udeležilo le 20 pohodnikov, saj zaradi spremembe datuma pohoda ni bilo moč dobiti 

večjega avtobusa. 

********************************************************************************* 
Na Galetovec se je 27.4.2019 v dveh skupinah povzpelo 26 pohodnikov planinske sekcije »Sokol« . Prva 

skupina se je odpravila iz Bohinjske Bele, druga pa iz Pokljuke. Oboji so uživali v prelepih razgledih na Bled-

jezero in okoliške gore. Kljub slabi vremenski napovedi so meli sončno in jasno vreme. 

 
*********************************************************************************
28.4.2019 se je 23 pohodnikov iz različnih smeri podalo na Zasavsko Sveto goro. Na Požganici, kjer je nekoč 

stala Tomazinova koča, so se poklonili spominu na vrlega planinca in zagovornika narave Ferda Tomazina. S 

krajšo slovesnostjo so spomin na rojaka z besedami počastili direktorica Knjižnice Litija Andreja Štuhec, 

šmarski župan Rajko Meserko in predan planinec Jože Sinigoj.  Ferdo Tomazin se je rodil 29.4.1869 v 

Šmartnem pri Litiji. Bil je zavzet planinec, pevec, gasilec, ustanovitelj litijskih in šmarskih Sokolov, vodja 

kmečke hranilnice in posojilnice in  uspešen oskrbnik gradov. Po njem se je imenoval prvi pravi planinski dom 

litijskih planincev na Zasavski Sveti gori, odprt leta  1931. Dom je bil požgan leta 1943. Ferdo Tomazin je bil 

tretji predsednik Litijske podružnice SPD, ki jo je predano vodil 25 let.  
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