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V soboto, 09.11.2019 "Sokoli" vabijo na pohod po Šavrinskem gričevju. Pohod bomo začeli v najvišje
ležeči vasici tega gričevja Pomjanu, nato se bomo spustili do Saputskega slapu, se povzpeli v Koštabono, pot
pa nadaljevali skozi Puče v Krkavče. Hoje bo za približno 4 ure. Zbor na železniški postaji v Litiji ob 7. uri.
Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639).

*********************************************************************************
Planinsko društvo Litija
sekcija »Sokol« vabi v
soboto,
16.11.2019
na
Slivnico (1114m), ki se
nahaja
nad
Cerkniškim
jezerom. Z avtobusom se
bomo zapeljali do Cerknice
(563 m). Hoje je predvidoma
štiri ure. Pohod bo vodil
Bojan Kozlevčar. Odhod
avtobusa ob 7. uri izpred
železniške postaje Litija.
Prijave zbira Marjan Jug (031
643 639).
**********************
V soboto, 16.11.2019 PS
Sava - Kojoti organizira izlet
v Slovenske gorice in
sicer po PPP od Lahoncev
preko Sv. Tomaža do Gomile,
kjer je tudi žig poti kurirjev in
vezistov. Celotna pot bo dolga
3 ure, izpeljali pa bomo tudi
krajšo različico. Prijave zbira
Samo Jager na 041 207 744 ali
samo.jager@gmail.com.

**********************
V soboto, 30.11.2019 sekcija
»Sokol« vabi na pohod iz
Moravč pri Gabrovki, po
enem delu Levstikove poti do Pristave in potem na Gabrsko goro. Hoje bo za tri ure. Vodil bo Jože Pavli.
Odhod avtobusa ob 7. uri izpred železniške postaje Litija. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639).

********************************************************************************
V soboto, 7.12.2019 sekcija »Sokol« vabi na pohod po Brkinih, ki ga organizira Slovenska vojska. Prijave
zbira Marjan Jug (031 643 639).

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

ZGODILO SE JE
Planinski dom na Jančah so pred šestimi desetletji na imenitni legi, ki nudi razkošen razgled na Triglav,
Grintovec, Stol, Kum in Snežnik, postavili litijski planinci, čeravno v ljubljanski občini. Janče so tako postale
del bogate litijske planinske zgodovine. Praznovanje na prvo oktobrsko soboto je bilo veselo. Pravi planinski
festival, poln doživetji. Plezanje na plezalni steni, gibanje ob vrvni ograji, orientacijski pohod in poučno
druženje z gorskimi reševalci, ponudba za vse udeležence praznovanja. Okoli tristo se jih je zbralo in večina
se jih je podala peš iz Jevnice. Brez proslave seveda ne gre. Glavni nastopajoči so bili janški šolarji, ki do
planinskega doma čutijo še posebno naklonjenost, saj jim je kar dvakrat služil za nadomestno šolo. Predsednica
Alma Jere je orisala zgodovinsko dogajanje. Slavnostni govornik in častni gost prireditve predsednik Planinske
zveze Slovenije Jože Rovan je poudaril pomen planinske infrastrukture, ki zahteva vlaganja, za katera država
nima posluha. Župan občine Litija Franci Rokavec in Janez Tomažič, podžupan občine Šmartno pri Litiji sta

izrazila pohvalo dobremu delu litijskih planincev. Poslanec DZ Boris Doblekar je v pozdravnem govoru
poudaril
zgodovinski
pomen
slovenskega planinstva in ugled, ki
ga z dosežki uživamo v svetu.
Celotna prireditev je imela tudi
dobrodelno noto in sicer je bil
izkupiček namenjen obnovi doma na
Jančah, ki ga je v začetku avgusta
prizadela ujma – dom je ostal brez
strehe. Gamsi, Zoran Cilenšek in
orkester harmonikarjev Bučar so z
brezplačnim nastopom izkazali
dobrodelnost. Tako kot vedno je tudi
številna ekipa članov PD Litija
prostovoljno pomagala pri izvedbi
dogodka. Palačinke so bile slastne,
saj so bile prislužene z udeležbo na
delavnicah. Tudi udeleženci so z
nakupom majice lahko prispevali za
obnovo doma…kdor še ni še vedno
lahko.

***************************
60. obletnice planinske koče na
Jančah se je 5.10.2019 udeležilo 24
članov planinske sekcije Sokol«.

***************************
UO PD Litija se je 17.10.2019 sestal
na 35. seji. Roman Ponebšek je
poročal o dogajanju na Jančah, kjer
smo v prvem tednu oktobra dobili
novo streho. Z Zavarovalnico Triglav
še potekajo dogovori o odškodnini.
Po dogovoru se bo pristopilo še k
sanaciji škode v prvem nadstropju. Izdelan je tudi digitalni posnetek stanja objekta, ki je osnova za pripravo
načrta obnove. Ana Mohar je podala poročilo seje MDO Zasavja. Sprejeli so poročilo prireditve ob 60.
obletnici doma na Jančah. Roman Ponebšek se je vsem zahvalil za pomoč pri organizaciji. Ponovno se je
pokazalo, da lahko v kratkem času s sodelovanjem vseh odsekov, uspešno izvedemo kakršnokoli akcijo. Luka
Jere je na OŠ Gradec v okviru akcije »NVO gre v šolo« predstavil delovanje MO PD Litija. Darko Juhat je
povedal, da se je začela alpinistična šola, Alma Jere pa, da so se začele priprave na tekmovanje Mladina in
gore. V letu 2019 imamo 413 članov.

*********************************************************************************
Družinskega izleta na Blegoš se je 12.10.2019 udeležilo 16 članov sekcije. Na vrhu je udeležence dodobra
prepihal močan veter, zato so se udeleženci hitro spustili v zavetje koče.

*********************************************************************************
Na 1630 m visoki Porezen se je 12.10.2019 v zelo slabem vremenu povzpelo 17 članov sekcije »Sokol«. Z
hojo so pričeli na Petrovem Brdu, se v topli koči okrepčali in sestopili v Davčo, kjer jih je čakal avtobus.

*********************************************************************************
»Sokoli« so v letošnjem letu gnezdo odkrili v domačih krajih. 19.10.2019 so ga našli v Rovišču pod Zasavsko
sveto goro. V splošno zadovoljstvo vseh 25 članov »Sokola« se bodo tja še vrnili.

*********************************************************************************
19.10. 2009 je planinska sekcija Sava - Kojoti organizirala izlet na Slemenovo špico, a so nato zaradi slabega
vremena spremenila plan. Podali smo se iz Planice v Tamar, ter do izvira Nadiže, ki kmalu ponikne in na
Zelencih ponovno pride na plan kot Sava Dolinka. Izleta se je udeležilo 20 pohodnikov, ki so kljub deževnemu
vremenu uživali v dobrem razpoloženju.

*********************************************************************************
26.10.2019 se je izleta po obronkih Movraške vale z vzponom na Kuk in ogledom spodmolov pod Velikim
Badinom (Ušesa Istre) udeležilo 30 pohodnikov sekcije »Sokol«.
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