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LETO XXIV

Ponovno so pred vami Obvestila PD Litija. Koronavirusu je uspelo preprečiti štiri številke Obvestil. Planinsko
društvo je v tem času delovalo v skladu z zmožnostmi. Na daljavo smo v začetku aprila izvedli volilni občni
zbor. V juniju so ponovno stekle aktivnosti. Sokoli so se najprej na pot podali iz Litije, nato so koristili vlak,
na koncu pa tudi že avtobus. Zelo smo ponosni na pogumno odločitev in izvedbo obeh planinskih taborov.
Kako naprej? Sekcije bodo z izleti nadaljevale v omejenem obsegu, cilje pa bodo načrtovali sproti. V okviru
akcije Slovenija planinari načrtujemo obeležitev 40 letnice planinskih taborov. V decembru bomo izvedli
jubilejni pohod na Tisje. Držimo pesti, da se korona ne prebudi ponovno in bomo aktivnosti še okrepili.

ZGODILO SE JE
Občni zbor PD Litija, ki je bil načrtovan 15.3.2020, v prostorih planinskega doma na Jančah, smo morali zaradi
koronavirusa preklicati. Na predlog UO PD Litija je bil 23.3.2020 sklican korespondenčni občni zbor PD
Litija. Člani PD Litija so bili preko elektronske pošte, spletne strani društva in facebook-a pozvani, da si
ogledajo gradivo za občni zbor in sporočijo ali se s predlaganimi sklepi strinjajo. Glasove je oddalo 47 članov
društva. Soglasno so potrdili predlagan sklepe. Tako je občni zbor potrdil vsa poročila društva za leto 2019 in
programe za leto 2020. Najpomembnejše pa je bilo, da so potrdil vodstvo društva, ki bo društvo po začrtani
poti peljalo do leta 2024. Predsednici Almi Jere bo v podporo upravni odbor v sestavi: Ana Mohar, Roman
Ponebšek, Aleš Pregel, Helena Mohar, Franci Intihar, Jože Groboljšek, Marjana Kahne, Marjan Jug, Jožica
Kokošar, Janez Medved, Aleš Mohar, Samo Jager, Jože Repina, Aljaž Zupan, Dare Juhant, Žiga Krofl in
Gašper Repina. Nadzorni odbor sestavljajo Jože Dernovšek, Jože Sinigoj in Mitja Golouh, častno razsodišče
pa Sašo Jovanovič, Pavel Smolej, Bojan Kozlevčar, Tomaž Groboljšek, Joži Šinkovec in Maja Mohar Ahac.

*********************************************************************************
6.6.2020 se je 24 pohodnikov sekcije Sokol iz Litije podalo na Gradišče. To je bil prvi izlet po epidemiji. Prvi
postanek so imeli na domačiji »Paternoster«, kjer so jih postregli z jutranjo kavico in palačinkami. Najbolj
strma pot je bila na Adamček, nadaljevanje pa je bilo lažje. Šli so po starih stezah do cerkve na Gradišču in se
nato spustili do domačije pri Medved, kjer so praznovali okroglo obletnico Francija.

*********************************************************************************
27.6.2020 se je 17 članov sekcije »Sokol« na pot podalo z vlakom. Obiskali so Kopitnik in Gore. S hojo so
pričeli v Zidanem Mostu. Vzpon za Kopitnik je bila zelo zahteven, saj je bil del poti zaradi poškodbe težko
prehoden. Nadaljevali so do Gor in sestopili v Hrastnik.

*********************************************************************************
4.7.2020 se je sekcija »Sokol« zopet na pot podala z vlakom. 16 članov sekcije se iz Laškega povzpelo na
Malič in Šmohor. Sestopili so nazaj v Laško.

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

Letošnji jubilejni 40. mladinski planinski tabor je zaradi vsem znane situacije dolgo visel v zraku.
Epidemiološka slika se je na pragu poletja izboljšala, tako da je bila sprejeta odločitev: »Tabor bo«. Prijave so

pričele kar deževati, tako da ni bilo možno sprejeti vseh. Zaradi večjega števila udeležencev, je bilo treba
poskrbeti tudi za večje število vodstva tabora, na koncu se je tabora udeležilo 81 udeležencev in članov
vodstva. Odgovornost je bila velika, taborni prostor v Završnici pa naravnost sanjski. Tabor je potekal od 5.7.
do 11.7.2020. Na roko jim je šlo tudi vreme, saj so izpeljali vse začrtane izlete. Tako so med drugim osvojili
dvatisočake Vrtačo, Stol in Begunjščico. Poleg tega pa pri izletu na Stol še dva spremljevalna dvatisočaka,
Roblekov dom, Zelenico, pot preko vseh planin pod Stolom do izvira Završnice ter Mali vrh. Posebej zanimivo
doživetje je bila tudi pot kulturne dediščine v Žirovnici, ki povezuje rojstne hiše velikanov slovenske kulture.
Največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna, njegovega prijatelja, jezikoslovca in literarnega
zgodovinarja Matije Čopa, pisateljev Frana Saleškega Finžgarja in Janeza Jalna ter spominski čebelnjak
Antona Janše, katerega rojstni dan danes praznujemo kot svetovni dan čebel. Tudi tokrat je teden minil v
znamenju dobre volje, nič poškodb in z obljubo, da se vidimo tudi prihodnje leto.

*********************************************************************************
Letošnje leto je bilo res posebno pri organizaciji tabora. Kljub epidemiji smo se sredi maja odločili, da speljemo
težko pričakovana tabora. V nekaj dneh so bila mesta v obeh taborih zapolnjena in med 12. in 18.7.2020 se je
na 17. družinskem taboru v Završnici zbralo 23 družin - skupaj kar 81 udeležencev (39 odraslih in 42 otrok) v
starosti od 1 do 75 let. Šotore smo postavili ob Završniškem akumulacijskem jezeru, točno pod mogočnim
Stolom. Za varno pot in aktivnosti v taboru so poskrbeli vodniki Sašo, Aljaž, Miha in Alma, ter mladinska
voditelja Matjaž in Luka. Za prehrano so poskrbele Vesna, Maja in Nada. Zaradi velikega števila udeležencev
je bila organizacija izletov pravi logistični podvig, udeležence pa smo razdelili v tri skupine. Prvi dan je 23
udeležencev osvojilo Vrtačo, 48 udeležencev pa se je povzpelo do Koče pri izviru Završnice od tega pa 44 še
do Koče na Zelenici. V torek se je 32 najhitrejših povzpelo na Begunjščico, 22 udeležencev se je povzpelo
do Roblekovega doma, 18 najmlajših se je sprehodilo od Valvazorjevega doma do okoliških planin. V sredo,
na "dan počitka" smo obiskali Žirovniško kulturno pot in Bled. Popoldan sta nas v taboru obiskala gorska
reševalca Franci Intihar in Sašo Borišek Joul, ki sta nam predstavila delo in opremo gorskih reševalcev, ter
nevarnosti v gorah. V četrtek je 18 gamsov osvojilo Stol, 43 mravljic se je odpravilo do Valvazorjevega doma,
19 polžkov pa se je podalo do cerkvice Svetega Lovrenca. Posebnost cerkvice je prezbiterij poslikan s cvetjem,
ki ga najdemo v okolici cerkvice in je delo Marije Smolej. Po vrnitvi v Zabreznico smo ustavili tudi v domači
hiši Pavla Smoleja, kjer sta nas Marija in Pavel pogostila in nam razkazala tudi delček njunih del. Zakonca
Smolej nam vsako leto oblikujeta motiv za tabor in pripravita celostno podobo za krst. V petek se je 61
udeležencev odpravilo na Ajdno, najznamenitejšo poznoantično arheološko najdišče na Slovenskem. 14
polžkov pa se je iz Žirovnice povzpelo do vodostana v Rebru nad Žirovnico. Popoldan nas je čakal krst kar 24
novih udeležencev. Po skupinskem fotografiranju je začelo deževati in do jutra so bili vsi šotori dobro
namočeni. Sobota, dan za pospravljanje, je bila v začetku suha, tako da smo pohiteli s pospravljanjem tabora,
vendar nas je kljub temu ujel dež. Opremo nam je do Janč pripeljala Slovenska vojska. Mokre šotore smo na
šolskem igrišču OŠ Gradec posušili v nedeljo.

*********************************************************************************
18.7.2020 se je 22 pohodnikov sekcije »Sokol« odpravilo na Veliko Planino (1660 m). Z avtobusom so se
zapeljali do gostišča na prevalu Kranjski Rak. Po obhodu planine so se še pravočasno umaknili pred dežjem.
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