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Planinska sekcija »Sokol« v soboto, 10.2.2018 organizira izlet na Sabotin (609m) nad Solkanom, kjer bodo 

tudi pričeli s hojo. Sestopili bodo  po južni strani proti reki Soče. Hoje bo od 3  do 4 ure. S seboj vzemite 

naglavne ali prenosne svetilke, priporočljiva je tudi čelada.  Sabotin je bil med 1. svetovno vojno veliko žarišče 

hudih bojev, zato je gora polna raznih zaklonišč in rovov, ki si jih bodo ogledali. Odhod avtobusa ob 7.00 uri 

izpred železniške postaje v Litiji. Vodil bo Bojan Kozlevčar. Prijave zbira Marjan Jug na 031 643 639. 

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

 
Pohod na Okrog bo planinska sekcija »Sokol« izvedla v soboto, 17.2.2018. V Gabrovki si bomo ogledali  

gasilski muzej in se potem podali na Brezovo in nato na Okrog. Hoje bo za 3 ure in pol. Vodil bo Jože Pavli. 

Odhod avtobusa ob 7.00 uri izpred železniške postaje v Litiji. Prijave zbira Marjan Jug na 031 643 639. 
********************************************************************************* 

V soboto, 17.2.2018 planinska sekcija Sava - Kojoti organizira izlet na Stolpnik (1012m), najvišji vrh 

Konjiške gore. Nanj se bomo povzpeli s Črešnjic. Spustili se bomo v Slovenske Konjice. Skupaj 2,5-3h hoje. 

Prijave sprejema Samo Jager na 041 207 744 ali samo.jager@gmail.com. 

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

V soboto, 24.2.2018 Planinsko društvo Litija organizira 22. pohod Franca Štrusa, ki poteka od Senožet 

do Ihana. Odhod vlaka iz Litije bo ob 7.30 uri, odhod iz Senožet pa bo ob 8.00 uri. Na Zagorici nas bo pričakal 

domačin Jože s čajem, katerega bo častilo PD Litija. Na Oklem bo proslava s spomin 72. padlim partizanom. 

Na cilju pri Barbi baru v Ihanu bo potrditev pohoda. Cena avtobusa do Senožet bo 2 EUR, do Litije pa 3 EUR. 

Vodil bo Marjan Jug. Hoje bo 5 ur. Prijave niso potrebne. 

********************************************************************************* 
PD Litija objavlja razpis za zbiranje kandidatov za najem Planinskega doma na Jančah. Razpisno 

dokumentacijo lahko interesenti dobijo v pisarni PD Litija Ponoviška c. 12, Litija (vsak četrtek od 16. do 18. 

ure), po e-pošti pdlitija@gmail.com in na spletni strani PD Litija http://www.pdrustvo-litija.si/. 
 

ZGODILO SE JE 
 

13.1.2018 se je izleta iz Spodnjega Loga na Zg. Mamolj udeležilo 24 pohodnikov planinske sekcije »Sokol«. 

Pri Resnikovih so jim pripravili tradicionalno kmečko pojedino. Pot so nadaljevali proti Gradišču, kjer so se 

ustavili na domačiji pri »Medved«. Tudi tu so bili postreženi z narezkom, pecivom in pijačo.  
********************************************************************************* 

20.1.2018  je v Trzinu potekalo državno tekmovanje Mladina in gore. Pomerili so se v znanju, veščinah in 

izkušnjah z vseh področij in oblik planinskega delovanja. PD Litija sta zastopali ekipa iz OŠ Litija pod 

mentorstvom Ljudmile Intihar, v sestavi Mirjam Škarja, Jurij Cvikel, Tilen Medved, Florijan Kadunc, ki je 

zasedla odlično 4. mesto, ter ekipa OŠ Gradec pod mentorstvom Srečka Somraka, v sestavi Sara E. Jere, Pia 

Pregel, Nuša Šef, Luka F. Jere, ki je zasedla 11. mesto. Prvič sta PD Litija na tekmovanju MIG zastopali tudi 

dve srednješolski ekipi, pod mentorstvom Janeza Medveda. Lana Bercieri Povše in Manca Hiršel sta zasedli 

6. mesto, Gala Pregel in Jurij R. Jere pa 16. mesto. Vsem ekipam čestitamo za upeh.  
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V soboto 20.1.2018 so imeli člani PS Sava izlet na Kopitnik, na katerega so se odpravili z vlakom. Šesterica 

je izstopila v Hrastniku in se na cilj podala preko Krnic na Gore ter od tam naprej na Kopitnik. Preostalih 8 

udeležencev se je odpeljalo do Zidanega Mosta od koder so Kopitnik osvojili preko Širja, 2 pa sta se  pridružila 

na vrhu iz poti s Turja. Po postanku so se spustili v Rimske Toplice, kjer so se vkrcali na vlak proti domu.  

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

V sredo 24.1.2018 je zasedal UO PD Litija. Seznanili so se z vsebino razpisa za najem doma na Jančah in 

imenovali komisijo za vodenje postopka izbora najemnika. MORS je na PD Litija naslovil pogodbo za odkup 

parcele na Jančah, na kateri je postavljen agregat za rezervno napajanje objekta v lasti MORS. S ponujenimi 

pogoji se ne strinjajo, zato bodo poslali predloge za spremembo pogodbe. Sprejeli so poročilo pohoda na Tisje. 

Pohodnikov, ki koristijo avtobusni prevoz je malo, zato bodo v naslednjem letu racionalizirali stroške in bodo 

prevoz iz cilja do železniške postaje izvajali s kombijem. Sprejeli so informacijo o pripravah na pohod Franca 

Štrusa. Razdelili so si naloge za pripravo občnega zbora PD Litija. Poročali so o novoletnih obiskih postojank 

BKP. Razdelili so si obiske občnih zborov društev v MDO Zasavja in odločili, da bodo tako kot vsako leto, 

poslali voščilnice članom jubilantom za 70, 80 in 90 let.    

********************************************************************************* 
Družinskega izleta na  Svete Tri Kralje in Osankarico se je 27.1.2018 udeležilo 30 članov.  Zbrali so se v 

Slovenski Bistrici in se od tam odpeljali do vasi Močnik. Po markirani gozdni in delno zasneženi poti so se 

povzpeli do še nedograjenega planinskega Štuhčevega doma. Pot so nadaljevali do Črnega jezera in 

Osankarice. Na poti nazaj so si v hotelu Jakec na Svetih Treh Kraljih privoščili pohorske dobrote. Izlet je vodil 

Sašo Jovanovič, pomočnik pa je bil Matej Krnc. 

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

V nedeljo, 28.1.2018 je na Jančah  potekalo 16. srečanje Prijateljev Janč - Janških prijateljev. Srečanje sta 

odprla predsednica PD Litija Alma Jere in vodja akcije Jani Jerant. Najprej so podelili priznanja udeležencem 

akcije v letih 2015 in 2016. Tisti, ki niso bili prisotni, lahko priznanja prevzamejo v domu na Jančah. Za 

zamudo se vsem Prijateljem Janč iskreno opravičujemo. Tudi v letu 2017 je bil absolutni zmagovalec in 

najvztrajnejši udeleženec akcije Tomo Setničar - Setko, ki je na Janče iz Litije prikolesaril kar 165-krat, 

prehodno palico za kolesarje pa osvojil že tretjič zapored. Med pohodniki pa je bil drugič zapored najbolj 

vztrajen Marko Lemut, ki je v enoletno hrambo dobil prehodno palico za pohodnike, na Janče pa je iz Zgornje 

Jevnice pripešačil 120-krat. Posebno pohvalo si zasluži družina Šircelj, ki s šestimi pohodniki, odtehta kar 

polovico vseh udeležencev akcije. Naštejmo še preostale prijatelje Janč za leto 2017: Jani Jerant (90), Brane 

Grčar (52), Mojca Jerant (35), Blaž Šircelj (33), Gašper Šircelj (33), Ivan Šircelj (33), Katarina Šircelj (33), 

Marija Šircelj (33), Simon Šircelj (33) in Ciril Gale (25). Člani kluba 25 v letu 2017 bodo priznanja  prejeli na 

občnem zboru PD Litija, ki bo 18.3.2018. Na koncu sta se Alma in Jani vsem zahvalila za prisotnost na 

srečanju, oskrbnikoma Tonetu in Zdenki pa za pogostitev. Ob tej priložnosti vabimo vse člane in bralce 

Obvestil, da se pridružijo akciji, gredo čim večkrat naj Janče in se vpišejo v vpisno knjigo.  
 

 
Srečanja Prijateljev Janč - Janških prijateljev se je 28.1.2018 udeležilo 19 članov planinske sekcije »Sokol«.  
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AKVAREL: Pavel Smolej (Okrog),       FOTO: Prijatelji Janč -  janški prijatelji.  


