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PD Litija vabi na 40. spominski planinski pohod na Tisje (550m). Pohod bo v letošnjem letu
organiziran malo drugače. Pohodniki boste lahko pohod samostojno opravili v času od 1.12.2021 do
2.1.2022. Na Tisju bo v tem času na voljo posebna vpisna knjiga in priložnostni žig. Svoj obisk zabeležite v
vpisno knjigo. Na podlagi vpisa vam bomo priznali udeležbo na pohodu, ki jo bomo v evidenčni kartonček
pohoda zabeležili na naslednjem pohodu, ki se ga boste udeležili. Takrat boste tudi prejeli posebna priznanja
(značke oziroma plakete) v skladu s pravilnikom pohoda. Na Tisje se lahko odpravite po naslednjih markiranih
poteh:
- iz Litije - po Zasavski planinski pot,
- iz Kostrevnice - po Badjurovi krožni poti,
- iz Javorskega Pila - po Badjurovi krožni poti.
Za dodatna pojasnila nam lahko pišete na pdlitija@gmail.com. Jubilej bomo popestrili z izborom najboljše
fotografije iz pohoda, zato vas prosimo, da svoje utrinke ovekovečite in jih pošljete na pdlitija@gmail.com.
Najboljše fotografije bodo nagrajene. Vabimo, da z svojo udeležbo počastite jubilej.

ZGODILO SE JE
11.9.2021 je potekal pohod »Vranov let« od
Blagovice do Geossa. Pohod je vodil Čurak Sead in
ga uspešno izpeljal. Pohoda se je udeležilo 11 članov
sekcije »Sokol« in 26 ostalih pohodnikov. Kot vsako
leto je bila tudi letos na Slivni kulturna prireditev.

***************************************
25.9.2021 je bil organiziran pohod na Vrh
Ljubeljščice - Triangel (1704m). Pohoda se je
udeležilo 18 pohodnikov sekcije »Sokol«. Imeli so
izredno lep sončni dan in lepe razglede. Vsi so bili
izredno navdušeni nad lepoto, ki so jo uživali tisti dan.

***************************************
2.10.2021 so se Sokoli odpravili na Kočo na Kriški
gori (1471m) in Tolsti vrh (1715m). Avtobus jih je
zapeljal do naselja Gozd. Pot do vrha je bila precej
strma, drseča in polna korenin. Ta dan ni bilo tako
razgledno, pojavljala so se meglice. Ko so se vračali
na začetek poti pri Koči na Gozdu, pa je posijalo
sonce. Pohoda se je udeležilo 19 pohodnikov.

V torek 5.10.2021 so stekla dela na projektu »Energetska in snovna
prenova Planinskega doma Janče«. Izvajalci so pričeli s prvo fazo projekta,
ki obsega izdelava toplotnega ovoja doma. Dela napredujejo v skladu z načrti
in v kratkem lahko na domu pričakujemo zaključni sloj fasade. Stekla so že
tudi pripravljalna dela za izdelavo prezračevanja. V kolikor bo vreme
dopuščalo, se bodo takoj po izvedbi fasade začela še zunanja dela, ki
vključujejo vgradnjo čistilne naprave in izdelavo fekalne kanalizacije.
Enkrat tedensko poteka na Jančah koordinacija na kateri so prisotni vodja del izvajalca INTERGRAD d.o.o,
vodja nadzora, najemnik doma in pa predstavniki društva. Uporabnike doma prosimo za strpnost in
razumevanje.

*********************************************************************************
9.10.2021 je 26 pohodnikov sekcije Sokol« obiskalo Štanjel. Ob prihodu v Štanjel jih je sprejel lokalni vodnikčebelar. Nekaj časa so hodili po Škratovi poti nato pa se krožno vrnili proti izhodišču. Povzpeli so se na vrh
Štanjela in si ogledali njegove znamenitosti. Na koncu pohoda jih je čebelar pogostil z medico, na čebelji
stojnici pa so lahko kupili medene izdelke. Zapeljali so se še v naselje Dutovlje, kjer jih je čakala malica.

V soboto, 16.10.2021, smo v okviru vseslovenske akcije Slovenija planinari organizirali pohod in srečanje
mladih planincev planinskega društva Litija, za učence osnovnih šol Litija, Gradec, Šmartno pri Litiji ter
podružničnih šol Jevnica, Kresnice in Hotič. Pohoda pod vodstvom vodnikov PD Litija sta se udeležila 102
udeleženca. Zbrali so se pred rojstno hišo matematika Jurija Vege, v Zagorici. Od tam so se preko Ciclja in
Miklavža odpravili do planinskega doma na Uštah, kjer je že dišalo po pečenem kostanju. Pohodnike so
pričakali člani mladinskega odseka z načelnico Lano Bercieri Povše, ki je mlade planince nagovorila in jim
predstavila aktivnosti, ki so jih pripravili. Po kratki malici so si udeleženci pogreli roke ob pečenem kostanju,
nato so sledili poligon, kjer so se mladi preizkušali v hitrosti in spretnosti gibanja, ter kviz, ki se je navezoval
na teme planinske šole. Ob druženju je čas na Uštah hitro minil in udeleženci pohoda, ki je potekal po poteh
Badjurove krožne poti, so se odpravili proti zadnjem vzponu tistega dne, proti Slivni z najvišjim vrhom Pivkelj.
Čakal jih je še spust do GEOSS-a, kjer se je dan, poln doživetij zaključil.

*********************************************************************************
16.10.2021 so se Sokoli odločili, da obiščejo Kočo na Boču (658 m) in vrh Boča (979 m). S hojo so začeli v
Poljčanah in po dveh urah in pol dosegli vrh. Tokrat so šli po strmi gor, nazaj pa po lažji do Koče na Boču. Tu
so si privoščili zasluženo malico. Pohoda se je udeležilo 19 pohodnikov.

*********************************************************************************
18 pohodnikov sekcije Sokol se je 23.10.2021 kljub deževnemu vremenu podalo na Goro Oljko (734m ). S
hojo so začeli čez Vimprek in po dveh urah z dežniki prispeli do Planinskega doma. Sledil je kratek počitek
za čaj in malico nato pa so si ogledali cerkve Sv. Križa. Zaradi dežja poti niso nadaljevali, ampak jih je avtobus
čakal na parkirišču pod kočo.

IN MEMORIAM
MARIJAN JUG 16.8.1943 – 17.9.2021
Marjanova ljubezen do gora je trajala praktično celo življenje. Ko se je
upokojil se je pridružil planinski sekciji našega planinskega društva.
Klen značaj, občutek za red in za sočloveka so lastnosti, ki so botrovale,
da je bil naprošen, za vodenje sekcije. Zavedal se je, da vodenje v gore
zahteva veliko raznoterega znanja zato je pri 63 letih sprejel izziv in
opravil tečaj za planinskega vodnika. Znanje in predvsem občutek za
vodenje je uspešno izkazoval pri organiziranju in vodenju izletov
planinske sekcije Sokol. Letni program dela je bil vedno bogat in je
privabljal udeležence in vedno je bil program izpolnjen. Izleti niso
odpadali. Bil je pripaden sekciji Sokol in celotnemu planinskemu
društvu Litija. Za svoje vodniško delo je prejel priznanje Vodniška
komisije Planinske zveze Slovenije. Prevzel je vodenje Pohoda Franca
Štrusa, ki ga je vodil od vse od leta 2008. V istem letu je postal voljen
član UO PD Litija. Vseh sej se je redno udeleževal, njegova zadnja je bila 3. septembra letos. Prevzel je tudi
organizacijo pohoda Vranov let v svobodo, ki se konča na GEOSSU in markiral tudi del poti, ki poteka po
ozemlju PD Litija. Za delo v planinski organizaciji je ob 110 letnici društva prejel bronasti častni znak
Planinske zveze Slovenije… Kdor poje in ljubi gore je domoljub. Dragi Marjan, celo življenje si prepeval in
celo življenje si zahajal v gore. Ljubil si domačo grudo…
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