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Planinska sekcija »Sokol« organizira pohod na Mamolj (650m), ki bo v soboto, 13.1.2018. S hojo bomo 

začeli na  Spodnjem Logu, sestopili pa v Litijo. Odhod  avtobusa  bo ob 7.30 uri  izpred železniške postaje 

Litija. Pohod bo vodil Franci Cirar. Prijave sprejema Marjan Jug na 031 643 639. Število pohodnikov je 

omejeno. Na pohodu bodo lahko člani poravnali članarino za leto 2018.  

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

V soboto, 20.1.2018 sekcija Sava organizira izlet na Kopitnik (910m), na katerega se bomo preko Širja 

podali iz Zidanega mosta. Na pot se bomo odpravili z vlakom, ki iz Litije odpelje ob 7.24, iz Save pa ob 7.30. 

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

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

Družinska sekcija PD Litija vabi v soboto, 27.1.2018 na Svete Tri Kralje (1181m) in Dom na 

Osankarici (1193m). Izhodišče izleta bo v vasi Močnik, na poti pa si bomo ogledali Črno jezero in učno 

pot. Skupaj bo hoje za 3 ure. Prijave (do 26.1.2018) zbira Sašo Jovanovič na 041 344 292 ali dajmox@siol.net. 

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

PD Litija vabi v nedeljo, 28.1.2018 ob 10. uri na 16. srečanje Prijateljev Janč - janških prijateljev. 

Ta naziv so pridobili vsi, ki so se v preteklem letu najmanj 25-krat povzpeli na Janče. Več informacij dobite 

pri Janiju Jerantu na 041 616 891 ali jani.jerant@siol.net.  

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

V nedeljo, 28.1.2018 se bomo člani sekcije Sokol udeležili srečanja Prijateljev Janč - janških 

prijateljev. Na pot se bomo podali z vlakom, ki iz Litije odpelje ob 7.30 uri.  
 

ZGODILO SE JE 
 

Planinskega pohoda na Kum se je 2.1.2018 udeležilo tudi nekaj članov planinske sekcije »Sokol«. 

 
*********************************************************************************
17. seja UO PD Litija je bila 14.12.2017 na Jančah. Ker je v letu 2017 potekla najemna pogodba za dom na 

Jančah so sprejeli sklep, da v začetku leta 2018 izvedejo razpis za najem doma. Sprejeli so programe sekcij za 

leto 2018 ter inventurno komisijo. Za podpredsednika PZS so predlagali Romana Ponebška.  
********************************************************************************* 

16.12.2018 so pohodniki sekcije »Sokol«  zaključili  leto s pohodom na Janče. Bilo jih je 33. Spomnili so se 

vseh pohodov v letu 2017. S finančnim poročilom so zaključili uradni del in ob dobri hrani in pijači nadaljevali 

z zabavnim programom: tombolo in medsebojno obdaritev. Obiskala jih je tudi predsednica PD Litija Alma 

Jere in jim s simboličnimi darili zaželela veliko  zdravja, ter varnih pohodov. 
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10.12.2016 je potekal 37. pohod na Tisje. Na startu v  

Litiji se je evidentiralo 195 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, podžupan 

Šmartnega pri Litiji g. Peter Avbelj in podžupanja 

Litije ga. Lijana Lovše. Na cilju so bile podeljene 4 

bronaste plakete za 10. pohod, 2 srebrne plaketi za 

20. pohod in 2 zlati  plaketi za 30. pohod. Čestitke ter 

zahvala vsem pohodnikom in občinama Litija in 

Šmartno pri Litiji, ki podpirata pohod. 

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

Spominskega pohoda na Tisje  se je 10.12.2017  

udeležilo 14 članov sekcije »Sokol«. 

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

Kot vsako leto doslej, so se člani PS Sava – Kojoti na 

Štefanovo zbrali, da opravijo letno planinsko 

inventuro. Kljub slabi vremenski napovedi so se z 

Geoss-a odpravili okrog Slivne do izletniške kmetije 

Pr'Lavrič v zaselku Vrtače. Najprej so se ozrli na 

vseh 12 načrtovanih in realiziranih izletov. Povprečna udeležba na izlet pa je bila 21,5 udeležencev. Podelili 

so priznanja za tiste, ki so se udeležili vseh izletov. Sprejeli so plan izletov za leto 2018. Obljubili so si, da se 

bodo še naprej družili, nazdravili pa so tudi slavljencem, ki so praznovali v decembru. Inventure se je udeležilo 

26 članov. 
 

 
 

ČLANARINA  ZA LETO  2018 
 

Vabimo vas, da članarino za leto 2018 poravnate čim prej. Vse članarine vključujejo 24-urno asistenco in 24-

urno 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 preverite stanje vašega članstva.       
 

Vrsta člana A B B1 S+Š P+O IN 

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

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

IZDALO: PD Litija, p.p. 16, Litija         NAKLADA: 80      UREDNŠKI ODBOR: B. Vukovič, A. Pregel, R. Ponebšek    

AKVAREL: Pavel Smolej (Kum), FOTO: Alma, Rudi, Roman ter zimska idila na Tisju , »Kojoti« na planinski inventuri  
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http://clanarina.pzs.si/

