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LETO XXI

Planinska sekcija »Sokol« organizira v soboto 14.1.2017 pohod iz Spodnjega Loga na Mamolj (608 m).
Odhod avtobusa izpred železniške postaje Litija ob 8.00 uri. Hoje bo 4 ure. Vodil bo Cirar Franci. Prijave na
tel. 031 643-639.

*********************************************************************************
V soboto, 21.1.2107 planinska sekcija Sava organizira izlet na Lisco(948m). Hojo bomo pričeli na Bregu.
Do izhodišča se bomo peljali z vlakom ob 8.11 iz Litije, ter 8.16 iz Save. Skupne hoje bo za približno 4. ure.
Prijave sprejema Samo Jager na 041-207-744 ali samo.jager@gmail.com

*********************************************************************************
Družinska sekcija PD Litija vabi v soboto, 28.1.2017 na zimski izlet na Smokuški vrh (1.122m).
Zborno udeležencev bo v Lescah ob 8.15. Za vzpon in sestop bomo potrebovali štiri ure (Begunje – sv. Peter
– Sankaška koča –Smokuški vrh). Prijave zbira Roman (041-351 469 ali roman.ponebsek@siol.net).

*********************************************************************************
PD Litija vabi v nedeljo, 29.1.2017 ob 10.30 uri na 15. srečanje Prijateljev Janč - janških
prijateljev. Ta naziv so pridobili vsi, ki so se v preteklem letu najmanj 25-krat povzpeli na Janče.

ZGODILO SE JE
V soboto 3.12.2016 je v Lendavi v potekala svečana podelitev
najvišjih priznanj Planinske zveze Slovenije. Med dobitniki
spominske plakete PZS, ki jih Planinska zveza Slovenije
podeljuje ob življenjskih jubilejih svojim najzaslužnejšim
članom za njihovo dolgoletno zvesto in izjemno uspešno delo,
je bil tudi naš član Jože Sinigoj. Jože Sinigoj se je pred
dobrima dvema desetletjema aktivno vključil v delo našega
društva. Desetletje je vodil organizacijo pohoda na Tisje,
sodeloval je na številnih izletih in prireditvah. S svojo
smelostjo in optimizmom bogati Badjurovo krožno pot.
Dobitniki priznanj za prehojeno pot ste deležni spodbudne
njegove besede. Sodeloval je pri prenovi vodnika po BKP.
Skupaj z zakoncema Smolej je poskrbel za izvirno likovno
opremo vodnika, ki je tik pred izdajo. Iskrene čestitke in naj bo
plaketa spodbuda za nadaljevanje aktivnega dela.

***********************************************
11.12.2016 je potekal 36. pohod na Tisje. Na startu v Litiji se
je evidentiralo 210 pohodnikov, vseh pohodnikov pa je bilo več kot 300. Na Tisju so pohodnike s kulturnim
programom razveselili učenci POŠ Kostrevnica, navzoče pa so pozdravili predsednica PD Litija Alma Jere,
župan občine Litija g. Franci Rokavec in podžupan občine Šmartno pri Litiji g. Srečko Vavtar. Podeljeno je
bilo 5 bronastih plaket za 10. pohod, 5 srebrnih plaket za 20. pohod in 4 zlate plakete za 30. pohod. Čestitke
pohodnikom ter zahvala vsem pohodnikom in občinama Litija in Šmartno pri Litiji, ki podpirata pohod.

Zadnji pohod planinske sekcije »Sokol« v letu 2016 je bil 17.12.2016 pohod po BKP. Obiskali so kmečki
turizem na Obolnem (722 m). V naslednjem letu pride na vrsto naša planinska postojanka na Jančah. S tem
bodo zaključili akcijo »Na koncu leta obiščimo vse postojanke BKP«. S hojo so pričeli v Štangarskih
poljanah. Na Jastrebniku so se okrepčali s čajem in nadaljevali pot do kmečkega turizma. Večina pohodnikov
se je povzpelo še na vrh Obolnega, kjer so se odprli čudoviti razgledi na Kamniško Savinjske in Julijske
Alpe. Po letnih poročilih in predstavitvi programa izletov za leto 2017, so nadaljevali s tombolo in
obdarovanjem. S simboličnim darilom jih je obdarila tudi predsednica planinskega društva Litija Alma Jere.
Pohoda se je udeležilo 37 pohodnikov.

*********************************************************************************
UO PD Litija se je 22.11.2016 sestal na 7. seji. Za zaključek leta so se zbrali na Jančah. Sprejeli so članarino
za leto 2017. Sprejeli so programe izletniških sekcij. Dogovorili so se, da se povzetek Obvestil PD Litija
objavi v Litijskem občanu in Krajevnih novicah Občine Šmartno pri Litiji. Sprejeli so inventurno komisijo.
Po zaključku seje se je predsednica Alma Jere vsem zahvalil pomoč in delo v društvu, v sproščenem
vzdušju pa so obudili spomine na pretekla leta in načrte za naprej.

*********************************************************************************
Na Štefanovo, 26.12.2016 so se člani Planinske sekcije Sava, kot je že navada, srečali na planinski inventuri.
To so letos opravili na kmečkem turizmu Pr'Krjan na Dobovici. Do tja so se podali po oglarski poti s
pričetkom v vasi Slavina pri Dolah pri Litiji, kjer so si najprej ogledali predstavitev oglarske obrti, katero jim
je prijazno podal gospodar domačije Brinovec. Tisti z daljšo turo so se od tu do cilja podali mimo slapa
Bena, medtem ko se je druga skupina do Dobovice odpravila od lovske koče na Dolah, mimo
Valvazorjevega dvorca, ki so si ga tudi ogledali. Na inventuri so obudili spomine na prehojene poti in si
zadali nov plan izletov, ter si zaželeli, kakor želimo tudi vsem ostalim planincem veliko zdravja in varen
korak v letu 2017!

*********************************************************************************
Novoletnega pohoda na Kum se je 7.1.2017 v zelo hladnem vremenu udeležilo 7 članov »Sokola«.

ČLANARINA ZA LETO 2017
Vabimo vas, da članarino za leto 2017 poravnate čim prej. Vse članarine vključujejo 24-urno asistenco in 24urno zdravstveno asistenco v tujini. S plačilom si pridobite pravice tudi do ostalih ugodnosti. Več o članarini
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
EUR
družinski popust

A
55,00
50,00

B
25,00
20,00

B1
18,50
---

S+Š
16,00
12,80

P+O
7,00
5,60

OPP
7,00
5,60

IZDALO: PD Litija, p.p. 16, Litija
NAKLADA: 100
UREDNŠKI ODBOR: B. Vukovič, A. Pregel, R. Ponebšek
AKVAREL: Pavel Smolej (Mamolj), FOTO: Jože Sinigoj pri prejemu priznanja PZS in planinska inventura sekcije Sava

