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V soboto, 11.1.2020 sekcija »Sokol« vabi na pohod na Obolno (776m). S hojo bomo začeli v Šmartnem 

pri Litiji in preko Svetega večera nadaljevali pot na Obolno. Odhod ob 8.00 uri izpred Osnovne šole Šmartno. 

Hoje bo 3 ure. Pohod bo vodil Franci Cirar. Prijave zbira Marjan Jug  (031 643 639). 

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

Sekcija »Sokol« v soboto, 18.1.2020 vabi na  Jeterbenk (774) in Sveti Jakob (806m). Z avtobusom 

se bomo zapeljali do Slavkovega doma, kjer bo izhodišče. Hoje bo 3 ure. Vodil bo Marko Samec. Odhod 

avtobusa ob 7.00 uri izpred železniške postaje Litija. Prijave zbira Marjan Jug  (031 643 639). 

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

Na sredini zime v soboto, 25.1.2020, ko se medved v brlogu obrne, vabi sekcija »Sokol« na pohod na Rašico 

(641m). Z avtobusom se bomo zapeljali do Mengša, od tam naprej peš do Mengeške koče in po razgibani 

grebenski poti do vrha Rašice. Na vrhu je stolp, pod njim pa nas čaka planinski dom. Vračali se bomo mimo 

vasi Rašica (400 m), ki je bila prva naša požgana vas v 2. sv. vojni.  Po nezahtevni poti je predvideno štiri ure 

hoje. Odhod avtobusa izpred železniške postaje bo ob 7. uri. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639). Pohod 

bo vodil Bojan Kozlevčar. 

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

V soboto, 25.1.2020 planinska sekcija Sava - Kojoti organizira izlet na Brunk (560m), hrib nad Radečami. 

Kot prevozno sredstvo bomo uporabili vlak in se iz železniške postaje Radeče povzpeli na vrh do cerkve Sv. 

treh kraljev od koder je lep razgled od Gorjancev do Uršlje gore. Spustili se bomo v Hotemež. Skupaj približno 

4 ure hoje. Prijave zbira Samo Jager na 041 207 744 ali samo.jager@gmail.com. 

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

PD Litija vabi v nedeljo, 26.1.2020 ob 10.30 uri na 18. 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.  
 

ZGODILO SE JE 
 

 

Izleta po poteh »Soške fronte« se je 7.12.2019 udeležilo 27 pohodnikov planinske sekcije »Sokol«. Ogledali 

so si spomenik »Miru« na Krasu, kjer je bil start pohoda.  Ta je potekal na področju Krasa (Lokvica, 

Borojevičev stol, kaverna Pečinka, spomenik na Cerju). Zaključek s tradicionalno vojaško malico (pasulj) je 

bil v vojašnici Ajševica. 

********************************************************************************* 
8.12.2019 je potekal 39. pohod na Tisje. Na startu v  Litiji se je evidentiralo 185 pohodnikov, vseh pa je bilo 

več kot 300. Še posebej veseli udeležba 57 učencev, učiteljic in staršev OŠ Gradec, OŠ Litija ter OŠ Šmartno 

pri Litiji. Na Tisju so pohodnike s kulturnim programom razveselili učenci POŠ Kostrevnica, navzoče pa so 
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pozdravili predsednica PD Litija Alma Jere, podžupan Šmartnega pri Litiji g. Janez Tomažič, župan Litije g. 

Franci Rokavec in  poslanec Državnega zbora g. Boris Doblekar. Na cilju sto bile podeljene 3 bronaste plakete 

za 10. pohod, 3 srebrne plakete za 20. pohod in 4 zlate plakete za 30. pohod. Čestitke vsem pohodnikom.  

 
********************************************************************************* 
39. spominskega pohoda na Tisje  se je 8.12.2019 udeležilo tudi 10 pohodnikov Planinske sekcije »Sokol«. 

********************************************************************************* 
V počastitev mednarodnega dneva gora, v sklopu akcije Brati gore, smo 11.12.2019 skupaj s Knjižnico 

Litija predstavili prenovljen vodnik po Badjurovi krožni poti (BKP). Vodnik 

predstavlja zanimiv opis krajev ob Badjurovi krožni poti. Prenovljen vodnik je 

ponatis in dopolnitev vodnika, ki ga je napisal Vinko Damjan pred 45 leti. Jože 

Sinigoj je v vodnik vnesel spremembe, ki so nastale od prve izdaje. Vodnik je z 

akvareli kontrolnih točk  BKP popestril slikar Pavel Smolej. Vodnik lahko kupite 

v pisarni PD po simbolični ceni 5€. Želja je, da vodnik najde pot do planincev in 

jih spodbudi, da se podajo na BKP in ob tem uživajo v naravi in spoznavajo bogato 

dediščino naših krajev.  

************************************************************* 
Nekaj članov sekcije »Sokol« se je 11.12.2019 udeležilo počastitve mednarodnega 

dneva gora v šmarski knjižnici, kjer je bila predstavitev ponatisa Vodnika po 

Badjurovi krožni poti, katera letos praznuje 45 let obstoja. 

********************************************************************************* 
UO PD Litija se je 13.12.2019 sestal na 37. seji. Ker ponujena poravnalna ponudba zavarovalnice ne pokrije 

vse škode na domu na Jančah, bomo v skladu z zavarovalnimi pogoji sprožili mediacijo. Obravnavali so 

poročili mladinskega tabora in pohoda na Tisje. Poročili bodo potrdili na naslednji seji. Med skupne akcije PD 

so dodali Tomazinov pohod, ki bo 26.4.2020. Potrdili so predlagane programe sekcij in članarino za leto 2020.  

********************************************************************************* 
21.12.2019 so člani sekcije Sokol opravili svoj zadnji pohod v letu. Iz Kresnic so se preko Jesenja povzpeli na  

GEOSS. Pohoda se je udeležilo 30 pohodnikov. 

********************************************************************************* 
Na štefanovo, 26.12. planinska sekcija Sava – Kojoti opravi inventuro iztekajočega se leta. Tokrat so si za cilj 

izbrali izletniško kmetijo Bajda na Kidovniku nad Šklendrovcem. Pot so pričeli pri Petjoreku in se preko 

Završja spustili v Šklendrovec, nato pa jo mahnili nazaj v hrib do Kidovnika. Del udeležencev pa se je na cilj 

povzpel iz Šklendrovca. Inventure se je udeležilo 25 članov, vključno s predsednico PD Litija Almo Jere. Ozrli 

so se nazaj in sprejeli plan za naprej, počastili pa so tudi 90. rojstni dan naše drage Jožice ter se okrepčali v 

gostoljubju kmetije Bajda. Na koncu so si obljubili, da se v letu 2020 še večkrat udeležijo izletov sekcije. 
 

ČLANARINA  ZA LETO  2020 
 

Vabimo vas, da članarino za leto 2020 poravnate v društveni pisarni na Ponoviški ulici 12, vsak četrtek med 

16. in 18. uro. Na spletni strani  https://clanarina.pzs.si/  je možna tudi spletna včlanitev, tam pa najdete tudi 

več informacij o članarini in preverite stanje vašega članstva.  
 

Vrsta člana A B B1 S+Š P+O IN 

EUR 60,00 28,00 21,00 18,50 8,00 8,00 

družinski popust 54,60 22,60 --- 15,00 6,40 6,40 
 

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

AKVAREL: Pavel Smolej (Sv. Jakob), FOTO: Mladi planinci na 39. pohodu na Tisje  

https://clanarina.pzs.si/

