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Ponovno so pred vami Obvestila PD Litija. V času epidemije je društvo delovalo v skladu z zmožnostmi. 

Konec aprila in začetek maja smo se ukvarjali z razpisom za obnovo planinskega doma na Jančah. Konec 

aprila v omejenem obsegu organizirali Tomazinovo pohod, v maju pa so Sokoli že organizirali prve izlete. 

Junija smo organizirali srečanje planincev na Jančah, v juliju pa izvedli oba planinska tabora. V poletnem času 

smo dobili dva nova vodnika. Tečaj sta uspešno opravila Miklavž Šef in Matjaž Kavčič. Nekateri vodniki so 

imeli obvezno štiriletno izpopolnjevanje. Kako naprej? Sekcije bodo z izleti nadaljevale v omejenem obsegu, 

cilje pa bodo načrtovali sproti. Organizirali bomo pohod »Vranov let v Svobodo«.  V okviru akcije Slovenija 

planinari načrtujemo srečanje mladih planincev na Uštah. V decembru bomo izvedli jubilejni pohod na Tisje. 

Januarja pa gostimo najboljše mlade planince na državnem tekmovanju Mladin in gore. Septembra začnemo s 

izvedbo energetske sanacije Doma na Jančah, ki bo potekala tudi v prvi polovici 2022.  
 

  

 

ZGODILO SE JE 
 

V aprilu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo razpis za podporo planinski in 

rekreacijski infrastrukturi. Na razpis so se lahko prijavili lastniki ali najemniki planinskih objektov. Aktivno 

smo se lotili priprave vloge za razpis. Razpisni pogoji zelo bili zelo strogi, vendar smo uspeli pravočasno 

pripraviti vlogo. 

Pridobiti smo morali projekt prezračevanja, projekt kanalizacije in čistilne 

naprave, energetsko izkaznico, za pomoč pa smo morali prositi tudi pri 

izdelavi finančnih kalkulacij projekta. Za izvedbo načrtovanih del smo 

pridobili popise del in različne ponudbe. Ostalo zahtevano dokumentacijo 

smo pripravili sami. 

Konec avgusta smo s strani ministrstva prejeli sklep, da smo s projektom 

uspeli in tako pridobili nepovratna sredstva. Predvidena višina investicije je 

111.161,43 EUR, od tega bo 73.285,14 EUR nepovratnih sredstev Evropskega sklada za razvoj in 37.876,29 

EUR lastnih sredstev PD Litija.  

Projekt  »Energetska in snovna prenova Planinskega doma Janče« obsega: 

- Izdelava toplotnega ovoja doma (izolacija stropa v kleti, izolacija podstrešja in izdelava fasade). 

- Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote - prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote v 

jedilnici in sobah. 

- Vgradnja lastne čistilne naprave (poleg čistilne naprave je zajeta tudi vsa kanalizacija od oboda stavbe 

do čistilne naprave). 



- Sanacija sistema za zbiranje in uporabo deževnice (sanacija zbiralnika in namestitev nove črpalke). 

- Namestitev stiskalnic za embalažo in košev za ločeno zbiranje odpadkov. 

Začetek aktivnosti je predviden že v septembru 2021, zaključek  projekta pa v prvi polovici leta 2022. Glede 

na trenutne dogovore z izvajalci bo dom ves čas v uporabi, z nekaterimi omejitvami storitev.  Uporabnike 

doma prosimo za strpnost in razumevanje.   

********************************************************************************* 
Za konec aprila smo imeli v društvu načrtovan tradicionalni Tomazinov pohod. Sproščanje ukrepov je 

omogočilo, da smo pohod v čast tretjega predsednika PD Litija, vrlega planinca in zagovornika narave Ferda 

Tomazina lahko izvedli. Ferdo Tomazin se je rodil 29.4.1869 v Šmartnem pri Litiji. Bil je zavzet planinec, 

pevec, gasilec, ustanovitelj litijskih in šmarskih Sokolov, vodja kmečke hranilnice in posojilnice ter uspešen 

oskrbnik gradov. Člani planinske sekcije Sokol in člani družinske sekcije (skupaj nas je bilo 25) smo se 

24.4.2021 zbrali na Požganici, kjer je stala Tomazinova koča, prvi planinski domi litijskih planincev. Dom je 

bil odprt leta 1931 in požgan leta 1943. Z nekaj besedami je spomin na rojaka počastili predan planinec Jože 

Sinigoj. 

********************************************************************************* 
Prvi pohod v letu 2021 so Sokoli opravili na Sveto goro - obletnica Tomazinove koče. Zaradi omejitve druženja 

so šli z vlakom do Save. Od tu pa  preko Leš do Tomazinove koče. Pohoda se je udeležilo 16 pohodnikov. 

********************************************************************************* 
8.5.2021 se je 17 pohodnikov Sokolov udeležilo pohoda Kal-Mrzlica. Glede na omejitve so bili izleta zelo 

veseli. 

********************************************************************************* 
16.5.2021 so Sokoli organizirali  pohod Izola-Kocine. S hojo so začeli izpred trgovine Hofer v Izoli in se takoj 

strmo povzpeli v hrib proti Kocinam. Na vrhu so si  privoščili prve češnje, nato pa so se spustili do kmetije 

»Slavec«,  kjer so imeli malico. Pohoda se je udeležilo 26 pohodnikov. 

********************************************************************************* 
5.6.2021 so Sokoli načrtovali izlet Kranjska Gora - Srednji vrh - Kranjska Gora. Kljub napovedi, da bo 

deževalo, se je 24 »Sokolov« odločilo, da se pohoda udeleži. Ni jim bilo žal.    

********************************************************************************* 
Že drugo leto zapored razmere niso dopuščale, da bi se slovenki planinci zbrali na eni lokaciji in obeležili dan 

planincev. Tudi letos so se 12.6.2021 raje srečali na različnih koncih Slovenije, na kar 36 prizoriščih. Eno teh 

je bil Planinski dom na Jančah, kjer se je zbralo okrog 150 planincev. Kar 125 od teh je bilo mladih planincev 

iz  OŠ Litija, OŠ Gradec ter POŠ Jevnica, Hotič in Kresnice. Mladi pohodniki so se zbrali na železniški postaji 

v Jevnici in se po planinski poti odpravili proti Jančam. Na pobudo predstavnikov  KS Jevnica so očistili pešpot 

na Janče. V spremstvu vodnikov PZS in mentorjev so varno prišli na Janče, kjer so skupaj z navdušenjem 

ugotovili, da so našli bistveno manj smeti kot pretekla leta. Na Jančah so si vzeli čas za počitek, igro in se 

udeležili delavnice markacistov, kjer so vadili izdelavo pravih planinskih markacij. Za nagrado so se posladkali 

s palačinkami. Dan je minil v  prijetnem in pozitivnem vzdušju. 
 

 
********************************************************************************* 
19.6.2021 so »Sokoli« izvedli izlet na Peco. Zapeljali so se do parkirišča Jakobe in od tam nadaljevali do koče 

pod Peco. Hoja je bila naporna, ker je v tistem času najbolj pripekalo. Pohoda se je udeležilo 23 pohodnikov. 

********************************************************************************* 
25.6.2021 se je 24  sokolov  odpravili na Kompotelo. Nekaj sokolov se je odločilo za lažjo poti po Krvavcu, 

večina pa se je povzpela na Kompotelo. Kljub vročini v dolini so oni imeli hladno vreme. 

********************************************************************************* 
V počastitev 30. rojstnega dne naše Slovenije smo v sodelovanju z OŠ Gradec organizirali pohod od OŠ Gradec 

do Geometričnega središča Slovenije. Na praznični 25.6.2021j se je zbralo 42 udeležencev, ki so se odpravili 

izpred matične šole. Pot nas je vodila preko Svibna, Konja, Vač do GEOSS-a, kjer je bil krajši kulturni 

program.  Iz središča Slovenije so se vrnili z lastnim prevozom ali z avtobusom.  



Aktualne državne prvakinje tekmovanja Mladina in gore Nuša Šef, Pina Lucija Golouh, Maša Kristina Jere in 

Vita Viktorija Jere so se udeležile dobrodelnega spletnega kviza Planinstvo od A do Ž, s katerim so zbirali 

sredstva za obnovo pogorele Mozirsko kočo. Premiera je bila 26.6.2021, kako pa so se odrezale, pa lahko 

preverite na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=UEKvLBKx0E4. 

********************************************************************************* 
Letošnji mladinski planinski tabor se je odvil pod osrčjem Storžiča, v mali vasici Lom. Število udeležencev 

skupaj z vodstvom pa je doseglo okroglih 90 ljudi. Prvi dan se je na pot podala najštevilčnejša skupina do 

sedaj, skupaj z vodstvom je vrh Kriške gore osvojilo kar 85 oseb, po vzponu pa so se v dolino vrnili preko 

Tolstega vrha in Polane ter preko Doma pod Storžičem v tabor. Že v torek je sledila kraljevska tura, saj so se 

podali na Storžič. Ločeni skupini sta ga osvojili ena preko lažje in druga preko zahtevnejše smeri. Vroč dan je 

minil brez poškodb, le z nekaj žulji, po devetih urah hoda pa so bili srečno v taboru.  Sreda je bila namenjena 

oddihu, kopanju in ogledu Dovžanove soteske, smučarskega muzeja v Tržiču, popoldne pa še predstavitvi GRS 

in učenju plesa. Teden so zaključili z vzponoma na Javornik in Planino Konjšica skupaj z Belo pečjo.  Tudi za 

letos se lahko le zahvalimo vsej ekipi za pomoč, tako kuhinji, vsem vodnikom in mladinskim voditeljem ter 

seveda staršem za zaupanje. Najlepše je zaključiti tabor brez dežja in brez poškodb. Pa srečno v prihodnje. 

********************************************************************************* 
Po slabem začetku planinske sezone, smo v aprilu začeli s pripravami na planinska tabora. Za taborni prostor 

smo izbrali lokacijo v bližini Loma pod Storžičem - v vasici Grahovše. Družinski tabor, ki je letos simbolično 

polnoleten, saj je že 18. po vrsti,  se je zelo hitro napolnil in 83 udeležencev (21 družin -  37 odraslih in 46 

otrok), med 1 in 76 letom se je drugo nedeljo v juliju zbralo pod Storžičem. V  popoldanskem času so se v 

taboru družili,  igrali igre z žogo, se spoznavali ob tabornem ognju in pekli kruh. Za varno pot in aktivnosti v 

taboru so poskrbeli vodniki Sašo, Miha, Matej in Alma, pripravnika za vodnika Miklavž in Jurij, ter mladinski 

voditelj Luka. Za polne želodčke so poskrbele Vesna, Maja in Nada. Veliko število udeležencev je botrovalo 

temu, da je bila organizacija izletov velik logistični podvig, saj so se razdelili v tri skupine  gamse, mravljice 

in polžke. Prvi dan je 49 udeležencev osvojilo Kriško goro, 29 od njih pa še Tolsti vrh. 30 polžkov se je podalo 

od Doma pod Storžičem do Male Poljane in nazaj. V torek se je 24 najhitrejših povzpelo čez Žrelo na Storžič, 

18 mravljic se je podalo na Dobrčo, 29 polžkov pa do Bistriške planine.  V sredo, na "dan počitka", so se 

razdelili v dve skupini, prva si je ogledala Dovžanovo sotesko, kjer je Luka podal glavne značilnosti in 

zanimivosti Dovžanove soteske, druga skupina si je ogledala Smučarski muzej, Kurnikovo hišo in Tržiški 

muzej, kjer so si mladi udeleženci na delavnici izdelali vsak svoj copatek. Kasneje sta se skupini zamenjali. 

Popoldan so jih v taboru obiskali člani našega domačega alpinističnega odseka in GRS, Dare, Janč, Joul in Joc 

ter jim predstavili svoje delo in opremo gorskih reševalcev. Pokazali so, kako se sestavi nosila in z nekaterimi 

udeleženci tudi demonstrirali prenos poškodovanca. V četrtek so se vsi iz različnih izhodišč podali na Veliki 

Javornik - Ženiklovec. V petek so iz Ljubelja po Bornovi poti  »čez tunelčke« odpravili na Planino Prevala. 

Zaradi dežja so se v dolino vrnili po cesti na Podljubelj.  Popoldan jih je čakal krst udeležencev, ki so se prvič 

udeležili družinskega planinskega tabora. Kar 11 jih je bilo. Tudi tokrat sta motiv za tabor in celostno podobo 

za krst oblikovala in pripravila zakonca Marija in Pavel Smolej.  Zvečer so še zadnjič posedeli ob ognju, pekli 

kruh in skupaj zapeli. Zgodaj zjutraj jih je prebudi močan veter, ki je napovedoval dež. Polovico tabora so 

pospravili, predno se je napoved uresničila. Kljub padavinam so tabor pospravili in opremo s pomočjo 

Slovenske vojske, v dveh delih, prepeljali na planinski dom na Jančah. Tam so del opreme še isti dan posušili, 

teden kasneje pa so vso opremo pregledali, zložili in uredili, kjer bo počakala do naslednjega tabora.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UEKvLBKx0E4


10.7.2021 so se člani sekcija »Sokol« zapeljali na Vršič. Nato so se spustili do Koče pri izviru Soče. Večina je 

pot nadaljevala do izvira. Pohoda se je udeležilo 25 pohodnikov. 

********************************************************************************* 
24.7.2021 so se »Sokoli« z gondolo zapeljali na Vogel, se s sedežnico zapeljali do Orlovih glav in nato 

nadaljevali krožno pot okoli Vogla. Tudi  ta dan je  bil idealen za hojo. Pohoda se je udeležilo 23 pohodnikov. 

********************************************************************************* 
31.7.2021 so »Sokoli« imeli v načrtu osvojiti  Kofce in Veliki vrh. Žal jim je vreme zagodlo. So Kofc so prišli 

še suhi, potem pa so zaradi nevihte vedrili v koči. Bilo jih je 27. 

********************************************************************************* 
14 pohodnikov sekcije »Sokol« je 6.8.2021 osvojilo  vrh Triglava. 

********************************************************************************* 
14.8.2021 se je 20 pohodnikov sekcije »Sokol« udeležilo pohoda na Kočo na Travniku in na Komen. V tem  

času je bilo veliko borovnic, ki so si jih s slastjo privoščili. 

********************************************************************************* 
21.8.2021 so »Sokoli« organizirali pohod na Vodiško planino. Zapeljali so se do Dražgoš, si ogledali spomenik 

in potem po zelo strmi poti povzpeli do Vodiške planine. Sestopili so v Kropo. Udeležilo se  je 18 Sokolov. 

********************************************************************************* 
26.8.2021  so se trije pohodniki sekcije »Sokol«  udeležili  srečanja starejših planincev MDO Zasavja na 

Lontovžu pod Kumom. 

********************************************************************************* 
28.8.2021 so se »Sokoli« podali na Ratitovec. S hojo so začeli s planine Pečani. Ta dan ni bil najlepši, vmes 

jih je spremljal rahel dež. Vrnili so se na Soriško planino, kjer je posijalo sonce zato so se sprehodili še po 

planini.   

********************************************************************************* 
UO PD Litija se je v letu 2001 sestal na dveh korespondenčnih in dveh sejah »v živo«. V začetku leta so 

korespondenčno sprejeli poročila za leto 2000 in potrdili programe za 2021. Potrdili so pobudo, da vodenje 

poslovnega računa prenesemo na Delavsko hranilnico, potrdili pa so tudi predloge za izobraževanja. Na seji v 

maju so se sestali, da so potrdili prijavo na razpis za sanacijo doma na Jančah. V začetku septembra pa so se 

seznanili s pozitivnim sklepom na razpis za sanacijo Doma na Jančah. Naredili so okvirni načrt aktivnosti do 

konca leta 2021.    

 

IN MEMORIAM 
 

PETER KOKOŠAR 9.12.1944 - 6.2.2021 
 

Peter Kokošar je mladost je preživljal v Litiji skupaj z bratom. Pri izbiri življenjske 

sopotnice Jožice je imel srečo. Oba sta rada zahajala v hibe in planinska sopotnika 

sta bila dokler je Petru zdravje dopuščalo. Takoj ko sta se spoznala, leta 1969 sta 

se skupaj odpravila na Triglav. Sprva je bil je član PD Ljubljana matica, nato PD 

Železničar Ljubljana in naposled našega planinskega društva Litija. Bil je član 

upravnega in nadzornega odbora. Opravljal je funkcijo praporščaka in skrbel za 

številne evidence pohodnih poti v domeni PD Litija. Ob stoletnici društva je aktivno 

sodeloval pri pripravi akcije iz GEOSSa na sto slovenskih vrhov, kjer smo povezali 

prepoznaven simbol slovenstva z bogato tradicijo planinstva v Litiji. Rad je poprijel 

za vsako društveno delo, naj je bilo to markiranje poti ali novoletni obiski postojank 

Badjurove krožne poti ali pa obiski občnih zborov sosednjih zasavskih društev. Bil 

je tudi zelo aktiven pohodnik kar pričajo številne prehojene poti, triindvajsetkrat je  

prehodil Zasavsko planinsko pot, petindvajsetkrat Badjurovo krožno pot, udeležil 

se je 30 pohodov na Tisje.  Za opravljeno delo je ob stodesetletnici planinskega društva Litija, leta 2015 prejel 

bronasti častni znak Planinske zveze Slovenije.  
ž 

Petrove iskrenosti in iskrivosti ne bomo nikoli pozabili. Bil je prijeten sogovornik, zabaven in velik  domoljub, 

ljubil je slovenske gore in užival si pri delu s čebelami. Zadnjič je bil prisoten na seji našega upravnega odbora 

13 decembra 2019. Slovo od bližnjega, od prijatelja je boleče. Bolečino lajšajo prijetni spomini na skupna 

druženja in morda tudi upanje, da se nekje ponovno snidemo. 
 

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

AKVAREL: Pavel Smolej (koča Bruner nad dolino Belega potoka - Val di Riobianco ), FOTO: Udeleženci srečanja 

planincev na Jančah in udeleženci 18. družinskega tabora.  

 


