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Družinska sekcija PD Litija vabi v soboto 17.1.2015 na zimski družinski izlet na Kočo pri Jelenovem 

studencu (850 m) in naprej na Mestni vrh (1.035 m). Za vzpon bomo potrebovali dve uri, za spust 

pa uro in pol. Pot ni zahtevna pa vendar je potrebno upoštevati zimske razmere. Zborno mesto je ob 8.45 uri 

pri trgovini Spar v Kočevju. Prijave zbira Roman Ponebšek (041 351 469 ali roman.ponebsek@siol.net).  

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

Sekcija »Sokol« vabi v soboto 17.1.2015 na že tradicionalni pohod iz Maljaka na Mamolj (608m). 

Odhod avtobusa   izpred železniške  postaje ob 8.  uri. Prijavite se pravočasno, ker je število omejeno. Več 

informacij in prijave pri Marijanu Jugu (031 643 639), kar velja tudi za ostale izlete »Sokolov«. 

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

V soboto 24.1.2015 organizira Sekcija Sava izlet na Čemšeniško planino (1.204m). Na vrh se  bomo 

povzpeli po Zasavski transverzalni poti od Parklovega mlina na Lesjem potoku čez Čemšenik (približno 2h 

hoje). Na voljo bo tudi lažja pot iz Prvin. Povzpeli se bomo tudi na Črni vrh, najvišji vrh planine. 

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

PD Litija vabi v nedeljo, 25.1.2015 ob 10.30 uri na 13. srečanje Prijateljev Janč-janških 

prijateljev. Ta naziv so osvojili vsi, ki so se v preteklem letu najmanj 25 krat povzpeli na Janče. Na pot 

bodo odšli z vlakom, ki iz Litije odpelje ob 7.30. 

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

 
Planinska sekcija Sokol vabi v soboto, 31.1.2015 na Grmado  - Monte Ermada (323m), vzpetino na 

tržaškem krasu v neposredni bližini meje s Slovenijo. Grmada se ravno toliko dviga nad svojo okolico, da je 

bila v prvi svetovni vojni pomembna točka za obrambo ali napad, odvisno od tega, čigavo uniformo so nosili 

nesrečniki, ki so jih nagnali v strelske jarke. Še danes so na hribu ostanki rovov in kavern iz tistega časa. S 

hojo bomo pričeli v slovenski vasici Mavhinje (Malchina), sestopili pa bomo v obmorsko mestece Devin 

(Duino), kjer si bomo ogledali znameniti grad plemiške rodovine Thurn und Taxis (po italijansko Torro e 

Tasso). Hoje bo za 4 ure. Izlet bo vodil Borut Vukovič. 
 

 

ZGODILO SE JE 
 

5.12.2014 so imeli člani UO PD Litija  zadnjo sejo v letu 2014. Ker je bila v Planinskem domu na Jančah, so 

si v živo ogledali najnovejše pridobitve v domu (prenova spodnje kuhinje, posodobitve kurilnice in 

odstranitev krušne peči v jedilnici), najemnica doma Zdenka Zajc Selko pa je predstavil še načrte za naprej. 

Pogovarjali so se o novostih članarine za leto 2015 in tudi sprejeli predlagano višino članarine. Pogovarjali 

so se o zbiranju prostovoljnih prispevkov za nov prapor. Seznanili so se s plani izletov in izobraževanj v letu 

2015 ter si razdelili obiske, ki jih opravijo ob novem letu.           
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V nedeljo 14. decembra 2014 je potekal 34. Pohod na Tisje. Pohoda se je  udeležilo okoli 250 pohodnikov iz 

vseh koncev Slovenije in tudi sosednje Hrvaške. Na Tisju so pohodnike  s kulturnim programom razveselili 

učenci POŠ Kostrevnica. Poleg predsednika PD Litija Romana Ponebška sta navzoče pozdravila tudi oba 

župana občin Šmartno pri Litiji, Rajko Meserko in Litije, Franci Rokavec.  Poudarili so pomen 

prostovoljstva in vpetost planinstva v naše okolje. Izpostavljeno je bilo tudi domoljubje ob bližnjem dnevu 

samostojnosti. Najzvestejši pohodniki so bili nagrajeni s plaketami in sicer pet jih je prejelo bronasto za 

desetkrat prehojeno pot, pet pohodnikov je za dvajsetkrat prehojeno pot prejelo srebrno plaketo, štirje zlati 

jubilanti pa so kar tridesetkrat prehodili pot. Zlato plaketo je prejel tudi član Savske planinske sekcije Lado 

Vozelj, srebrno za dvajset pohodov pa Dušan Jovanovič, predsednik DU Litija. Med rekorderji sta zakonca 

Berčon, saj nista manjkala na nobenem pohodu. Iskrene čestitke pohodnikom ter zahvala vsem pohodnikom 

in občinama Litija in Šmartno pri Litiji, ki podpirata pohod.  

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

Družinskega vikenda v Kranjski gori od 19.12. do 21.12.2014 se je udeležilo 8 družin oziroma 16 otrok in  

16 odraslih. V soboto dopoldne so izvedli izlet iz Planice v Tamar, zvečer pa so imeli v šolski dvorani 

rekreacijo. V nedeljo zjutraj je bil na sporedu še sprehod do Jasne. Tabor je vodil Janez Medved. 
 

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

»Sokoli« so 20.12.2014 v spomin na 40. letnico otvoritve Badjurove krožne poti izvedli pohod po JZ delu le 

te. Začeli so v Polšniku, kjer so se okrepčali z dobrim zajtrkom. Izlet je potekal v sončnem vremenu s 

čudovitimi razgledi na naše dvatisočake.  Zaključek so imeli  v gostišču pri »Rozi« v Libergi. 
********************************************************************************* 

26.12.2014 je Planinska sekcija Sava izvedla inventuro iztekajočega se leta. Ta je potekala na Polšniku v 

gostilni Juvan. Toda do tja je bilo potrebno priti peš po daljši poti iz Spodnjega Loga (preko Mamolja) ali po 

krajši s Pasjeka (preko Tep). Inventure se je udeležilo 27 članov, ki so v prijetnem vzdušju ter ob dobri hrani 

in pijači obudili spomine na prehojene poti v letu, ki nam je postreglo z obilico dežja, a tudi nekaj prekrasnih 

dni. Sklep inventure je bil, da se bomo tudi v letu 2015 udeleževali in uživali v planinskih izletih. 

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

Novoletnega pohoda na Kum se je 3.1.2015 udeležilo 8 pohodnikov  sekcije »Sokol«. 
 

ČLANARINA  ZA LETO  2015 
 

V letu 2015 se članarina malenkost poviša, uvajamo pa tudi nekaj novosti. Članarine po novem vključujejo 

24-urno asistenco in 24-urno zdravstveno asistenco v tujini, v članarini A+ in A pa ni več naročnine za 

Planinski vestnik. Več o novostih in ugodnostih  si lahko prebereta na spletni strani PZS - www.pzs.si. Na 

spletnem naslovu  clanarina.pzs.si  pa se lahko tudi  včlanite ali pa preverite stanje vašega članstva.       
 

Vrsta člana A+ A B B1 S+Š P+O OPP 

EUR 65,00 55,00 25,00 18,50 16,00 7,00 7,00 

družinski popust 60,00 50,00 20,00 --- 12,80 5,60 5,60 
 

IZDALO: PD Litija, p.p.16, Litija         NAKLADA: 200           UREDNŠKI ODBOR: B. Vukovič, A. Pregel, R. Ponebšek     

AKVAREL: Pavel Smolej (Devinski grad)                     FOTO:  udeleženci družinskega vikenda na izletu v Tamar                                
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