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PD Litija vabi v nedeljo, 11.12.2022 na 41. 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 plaketo. Za pohodnike, ki so prehodili 40 pohodov, bodo podeljene posebne 

plakete na slovesnosti na Tisju. Iz Kostrevnice, kjer se pohod zaključi, bo med 12. in 14.15 uro organiziran 

prevoz do Litije.  
 

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

PD Litija in Knjižnica Litija vabita na predavanje in predstavitev knjige Light and fast alpinista 

Silva Kara, ki bo v četrtek 8.12.2022, ob 19. uri v Knjižnici Šmartno pri Litiji. Silvo Karo je alpinist, 

fotograf, snemalec, pisec, ustanovitelj festivala Gorniški film in prejemnik nagrade Zlati cepin 2022 za 

življenjsko delo. Po predavanju in klepetu bo možen tudi nakup knjige. Vabljeni. 
 

 

ZGODILO SE JE 
 

Pohoda Miška Kranjca se je udeležilo 21 »Sokolov«. Pohod so začeli v Veliki Polani, pri rojstni hiši Miška 

Kranjca, kjer jih je čakal lokalni vodnik. Ob spremljanju megle jih je pot vodila mimo Copekovega mlina, 

Male Poljane, cerkve svete Katarine, kulturnega doma Lendava, čez Lendavske-Dolgovačke gorice in mimo 

Piramide. Pohod so zaključili z ogledom stolpa Vinarium.  

********************************************************************************* 
15.10.2022 je 18 članov sekcije »Sokol«, pod vodstvom Boruta Vukoviča, prehodilo krožno Machovo pot, ki 

je dolga 6,8 km. Pohod smo začeli pri gostilni Štefan in poteka od Malega Slatnika proti Velikemu Slatniku, 

kjer je stala graščina Mach.  

********************************************************************************* 
29.10.2022 so imeli »Sokoli« pohod na Mamolj. Z vlakom so se zapeljali do Save in nato nadaljeval s 

Spodnjega Loga na Mamolj. Jutranjo meglo je na Mamolju razbilo jesensko sonce in sledil je zelo lep sončen 

dan. V Gradiščah pri Medved so imeli pravo zakusko. Pot so zaključili v Litiji.  

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



Pohoda na Gonteško planino, Gonte in Tošč se je 6.11.2022 udeležilo 21 članov sekcije Sokol. S hojo so pričeli 

pri Trnovcu. Pot je bila precej strma in v začetku tudi precej namočena. Prvi postanek so imeli na Govejku, 

naslednjega pa na Gonteški planini, kjer je bil čas še za obvezno fotografiranje. Tu so se razdelili v dve skupini. 

Ena skupina se je povzpela na Tošč, druga pa je nadaljevala pot do turistične kmetije na Gonteh, kjer so imeli 

malico. Pot so zaključili na Katarini, kjer jih je čakal avtobus.  

********************************************************************************* 
29.10.2022, je društvo v okviru akcije Slovenija planinari organiziralo pohod 

za mlade po delu Badjurove krožne poti. Izleta so se udeležili mladi planinci iz 

osnovnih šol Litija, Gradec, Šmartno pri Litiji, ter podružničnih šol Jevnica, 

Kresnice in Hotič. Pohoda pod vodstvom vodnikov PD Litija se je udeležilo 75 

udeležencev. Začeli so pri Osnovni šoli na Vačah. Vodnik in gorski reševalec 

Sašo Joul Borišek je udeležence pozdravil in jim predstavil potek izleta. Iz Vač 

so se povzpeli do cerkvice na Slemšku, nato pa nadaljevali proti Zasavski Sveti 

gori. Pri Planinskem domu so pomalicali, se razgibali na igralih in po daljšem 

odmoru skozi Leše sestopili na Savo, kjer so jih pričakali starši.  

 
********************************************************************************* 
19.11.2022 je imela sekcija »Sokol« v programu pohod »Kje gnezdi Sokol?«. Pohod je organiziral Jože 

Sinigoj, ki je z opisom poti udeležencem pošteno zagodel. V opis je prav lepo zavil polža, s katerim jih je 

speljal na napačno pot. Da je bila stvar še bolj zapletena, so se iz Litije odpeljali proti Dolenjski, čeprav je bilo 

izhodišče v Ajdovščini. Mimo slapu Hubelj so se povzpeli na Otliško okno. V bližini okna so si ogledali tudi 

kamnitega polža in piramido. Avtobus jih je čakal v kraju Kovk, v gostišču »Stara pošta« pa so kosili. 

Udeležencem, ki so uspešno rešili uganko »Kje gnezdi Sokol?«, so podelili nagrade. Pohoda se je udeležilo 22 

članov sekcije.  

********************************************************************************* 
19.11.2022 je v ljubljanskih Črnučah potekalo 33. regijsko tekmovanje Mladina in gore. Planinsko društvo 

Litija se je tekmovanja udeležilo s sedmimi ekipami, po tri ekipe iz OŠ Litija in OŠ Gradec, ter eno ekipo iz 

OŠ Šmartno. Na državno tekmovanje, ki bo 21.1.2023, so se uvrstile 4 ekipe, po dve iz OŠ Gradec in OŠ Litija. 

Med 53. ekipami iz vse Slovenije se je najbolje uvrstila ekipa Sitarjeve mukice iz OŠ Litija, ki je zasedla 

odlično 3. mesto, tesno so ji sledili Smrkci, ekipa OŠ Gradec, ki je zasedla 4. mesto. Tudi druge naše ekipe so 

pokazale veliko planinskega znanja, saj so se uvrstile na 9., 14., 25., 34. in 42. mesto. Poleg priprav na 

posameznih osnovnih šolah pod vodstvom mentorjev, se bodo priprave na državno tekmovanje nadaljevale v 

mesecu januarju na planinskem domu na Jančah. Vsem ekipam želimo čim boljše uvrstitve na državnem 

tekmovanju. 
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