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Obvestila PD Litija so prespala covidno zimo in upajmo, da jih pomladansko sonce dokončno prebudi iz 

spanca. V načrtu je, da vas z delom in načrti seznanimo vsaj vsaka dva meseca. Sekciji Sokol in Sava po 

programu organizirata izlete. Programa najdete na naši spletni strani, če se želite pridružiti kateri od sekcij pa 

stopite v kontakt za vodjo Heleno Mohar (051 810 418) ali Samom Jagrom (041 207 744) in z veseljem vam 

bosta pošiljala vabila za naslednje izlete.     

V Obvestilih bomo v naslednjih številkah objavili akvarele postojank Badjurove krožne poti, ki krasijo novi 

vodnik po BKP. Akvareli so delo zakoncev Smolej. Vodnik lahko kupite na društvu.     

 

 
********************************************************************************* 
Planinsko društvo Litija bo v juliju 2022 na Jezerskem organiziralo poletne tabore v treh izmenah. 42. 

mladinski tabor bo potekal od 3. do  9.7.2022 (kontakt gasper.repina@gmail.com), 19. družinski tabor bo 

potekal od 10. do 16.7.2022 (kontakt alma.jere@gmail.com ) in 4. študentski tabor od 17. do 22.7.2022 

(kontakt mo.pdlitija@gmail.com).  
  

 

ZGODILO SE JE 
 

Energetska sanacija doma na Jančah poteka po načrtih. Odstopanje od 

začrtanega terminskega plana, ki je predvideval zaključek del 31.1.2022,  gre 

pripisati vremenskim razmeram in predvsem podaljšanju dobavnih rokov 

potrebnega materiala. Končana je fasada oz. celotni toplotni ovoj planinskega 

doma. Ravno tako je nameščena naprava za prezračevanje z vsemi potrebnimi 

razvodi. Čaka nas še zagonski preizkus in izobraževanje za posluževalca 

naprave. Saniran je balkon, položena je keramika. V garaži smo uredili 

prostor za shranjevanje opreme za planinski tabor. Trenutno potekajo dela za vgradnjo čistilne naprave. 

Čistilna naprava je nameščena in povezana z vso pripadajočo, v okviru projekta zgrajeno, kanalizacijo. 

Potrebna so še zaključna dela pri vgradnji čistilne naprave (montaža podaljškov revizijskih jaškov ČN, zasip 

ČN, ureditev okolice) in zagonski preizkus z izobraževanjem upravljalca čistilne naprave. V sklop projekta 

sodi še ureditev ekoloških otokov in sistem za zbiranje in koriščenje deževnice. Aktivnosti so že v teku. Pri 

tem je potreba izpostaviti zelo dobro sodelovanje in angažiranost pri delu najemnika Dušana Zajca. Pohvala 

velja tudi Tomažu Kosmaču, odgovornemu vodji del izvajalca, ki profesionalno opravlja svojo nalogo in ima 

posluh za reševanje izzivov s katerimi se soočamo. Ravno tako je pohvalna velika angažiranost nadzora, ki ga 

opravlja Marjan Leskovar. Tajnik PD Litija Aleš Pregel pa med drugim zelo vestno vodi projektno 

dokumentacijo in stroge zahteve, ki jih prinašajo črpanje sredstev iz naslova EU.  

********************************************************************************* 
Epidemiološke razmere nam že dve leti niso dovoljevale organizacije tradicionalnega Pohoda na Tisje, zato 

smo pohodnikom v času 1.12.2021 do 2.1.2022 omogočili obisk Tisja v samostojni udeležbi, z vpisom v 
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posebno vpisno knjigo pa bo pohodnikom priznana udeležba na 40. pohodu. Na Tisju je bil v tem času na voljo 

tudi  priložnostni žig. V vpisno knjigo je bilo zabeležene 59 pohodnikov.  

********************************************************************************* 
15.1.2022 je 11 članov sekcije »Sokol« iz Šmartna v hladnem in sončnem vremenu obiskalo Obolno. Pohod 

je vodil Jože Sinigoj, pri katerem so se tudi ustavili na kavi in čaju. Pot je bila krožna. 

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

Moravško goro je 22.1.2022 obiskalo 16 udeležencev sekcije »Sokol«. Zbor je bil na Slivni, kamor so se 

udeleženci pripeljali z osebnimi avtomobili. Pot je bila na nekaterih mestih poledenela. Imeli so lepe razglede 

na Kamniške Alpe, Zasavske hribe in Triglav. Vodil jih je Jože Indof.  

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

V delno sončnem vremenu je 29.01.2022  šestnajst »Sokolov« obiskalo Limbarsko goro. Z osebnimi 

avtomobili so se zapeljali do Moravč od tam naprej pa peš. Tudi ta pohod je bil poplačan s prelepimi razgledi 

na vse strani.  

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

5.2.2022 so se »Sokoli« povzpeli na Miklavža. Začetek pohoda je bil v Senožetih pri Osnovni šoli. Pri cerkvi 

so si celo privoščili »martinčkanje«. Želodčke pa so napolnili pri »Mežnar«. 

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

12.2.2022 je Tone Mars 19 članov sekcije »Sokol« popeljal na Nebeško goro, ki je najvišji vrh občine Radeče. 

Z avti so se pripeljali na Dobovico. Zbor je bil pri lovski koči, kjer so tudi pričeli s pohodom. Ob poti je bilo 

veliko teloha. Zadnji del poti je precej strm. Imeli so lep razgled na Veliko Kozje, Sv. Lovrenc in Lisco. 

Pozvonili pa so tudi na zvončku želja, ki ga je postavila občina ob svojem občinskem prazniku.   

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

Tudi Pohod Franca Štrusa smo morali prilagoditi razmeram. Pohod je potekal 26.2.2022, pohodniki so 

individualno prehodili pot in se vpisali v posebno vpisno knjigo na cilju v Ihanu, kjer smo zabeležili 15 vpisov.  

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

5.3.2022 so »Sokoli« obiskali Napoleonovo pot v Italiji. Bilo jih je 23. V lepem, sončnem in delno vetrovnem 

vremenu so bili poplačani s prelepimi razgledi na Tržaški zaliv vse do Devina. Obiskali so tudi Marijino 

svetišče na Vejni, z zelo zanimivo zgodovino, arhitekturo in prelepim razgledom. Pot so zaključili pri gradu 

Miramar. Vodil jih je Borut Vukovič. 

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

Glede na koronske razmere konec lanskega leta niso mogli izpeljati »sokolske« inventure«, zato so to storili 

12.3.2022 na Zasavski Sveti gori. Inventure se je udeležilo 22 udeležencev. Prvo je bil uradni del. Počastili so 

spomin na svoje člane, ki so jih izgubili v lanskem letu: Peter Kokošar, Franjo Špehar, naš vodja Marjan Jug 

in v začetku letošnjega leta Mirko Lovše. Podano je bilo poročilo o izletih v letu 2021 in finančno poročilo, ki 

ga je pripravila Tatjana Jug. Za novega člana UO PD Litija so predlagali Franca Cirarja in izvolili Heleno 

Mohar za vodjo sekcije »Sokol«. 

 



Na godovni dan Jožic in Jožetov, 19.3.2022 smo uspeli izvesti tradicionalni občni zbor na Jančah. Podžupanja 

občine Litija Liljana Lovše, ki je pohvalila delo društva in izpostavila predvsem področje mladine in uspešno 

pridobitev sredstev za sanacijo planinskega doma Janče, je v dar godovnikom prinesla piškote.   

Občni zbor, na katerem se je zbralo 27 članov društva, je vodil Jože Repina. Z molkom smo se člani poklonili 

preminulim društvenim delavcem. Predsednica Alma Jere je podala poročilo o delu društva. Predstavila je 51. 

številko glasila Prusik, kjer so zbrane vse aktivnosti leta 2021 in načrti za leto 2022. Delo je močno 

zaznamovala epidemija. Kljub temu pa smo v času sproščanja ukrepov izvedli številne aktivnosti. Upadlo nam 

je število članov in sicer na 366, v letu 2020 smo imeli včlanjenih rekordnih 426 članov. Izpostavila je 

energetsko sanacijo planinskega doma na Jančah. Društvo sodeluje z vsemi osnovnimi šolami v Litiji in 

Šmartnem pri Litiji. Planinska sekcija Sokol, ki je najštevilčnejša in najaktivnejša je tudi v času epidemije 

izvedla številne aktivnosti. Finančno poročilo društva za leto 2021 je v odsotnosti tajnika društva Aleša Pregla 

podal podpredsednik Roman Ponebšek. Poročilo nadzornega odbora za leto 2021 je podal predsednik NO Jože 

Dernovšek. Člani nadzornega odbora so redno spremljali delo upravnega odbora, vabljeni so bili na seje UO, 

prejeli so vse zapisnike sej UO PD. Jože Dernovšek se je v imenu društva zahvalil občini za podporo delovanju 

društva. Načrte društva za leto 2022 je predstavila predsednica Alma Jere. Končana bo energetska sanacija 

planinskega doma na Jančah, ponovno so razpisani trije planinski tabori na Jezerskem, mladinski, družinski in 

študentski. Občni zbor je za vodenje Mladinskega odseka potrdil Lano Bercieri Povše in sicer je zamenjala 

dolgoletnega načelnika Gašperja Repino. Zaradi smrti Marjana Juga so člani sekcije Sokol na svojem zboru 

prejšnji teden na Zasavski sveti gori imenovali Heleno Mohar za novo vodjo sekcije. Njen namestnik pa je 

Franc Cirar. Občni zbor so pozdravili predstavniki prijateljskih planinskih društev in sicer: PD Trbovlje in PD 

Radeče.  V imenu GRZS – Služba Ljubljana je prisotne pozdravil Jože Repina.  

Zaradi upravičene zadržanosti Jožeta Sinigoj neumornega skrbnika BKP je Alma Jere podelila priznanje za 

prehojeno BKP. Poleg delovnega predsednika Jožeta Repine je priznanje prejel tudi Lojze Hauptman in sicer 

za 160 prehojenih BKP. Občni zbor je bil zaključen s tradicionalno planinsko malico in prijateljskim klepetom. 

*********************************************************************************
Na Občnem zboru PD Litija, ki je bil 19.3.2022 na Jančah je prisostvovalo 10 udeležencev sekcije »Sokol«. 

Franc Cirar je bil potrjen v UO PD Litija.  

*********************************************************************************
26.3.2022 so se »Sokoli« odpeljali na Primorsko, po dolgem času in veselju vseh udeležencev že drugi pohod, 

na katerega so se odpravili z avtobusom. 29 pohodnikov je pričelo s hojo v kraju Brje pri Komnu. Hoje je bilo 

za 4 ure. Obkrožal jih je razgled na vipavsko stran z Nanosom in proti Tržaškemu zalivu. Pohod so v lepem 

vremenu zaključili na izletniški kmetiji Kosmina. Vodja je bil Franc Cirar.  

********************************************************************************* 
Savski Kojoti so 26.3.2022 izvedli izlet na 553m visoki Hum nad Laškim. V lepem sončnem vremenu je 

trinajst Kojotov opravilo krožno pot mimo gradu Tabor, se na vrhu naužilo lepih razgledov na Laško in 

okoliško hribovje ter se okrog hriba vrnilo nazaj v Laško. Tam so se vsi podprli in nato z vlakom vrnili domov. 

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

Sončno soboto, 26.3.2022, smo v društvu izkoristili za priprave mladih planincev na šolsko športno 

tekmovanje Mladina in gore. Na Jančah se je zbralo 29 otrok in 8 mladinskih voditeljev, mentorjev in vodnikov 

PZS, ki smo na kratkih delavnicah mladim planincem predavali in praktično prikazali znanja in veščine iz tem 

planinske šole. Osvežili smo znanja izdelave vozlov, varstva gorske narave, prehrane v gorah, zgodovino 

planinstva, prvo pomoč, orientacijo, gibanje in nevarnosti v gorah ter reševali kviz planinstvo od A d Ž. Čas 

je kljub natrpanemu urniku ob slastni janški pici minil v prijetnem planinskem vzdušju.  

Isti dan smo organizirali tudi vsakoletno čistilno akcijo planinske poti na Janče. Mladi planinci OŠ Litija, OŠ 

Gradec ter njenih podružnic so se končno lahko spet družili na skupnem pohodu. Na zbirno mesto v Jevnici so 

se pripeljali z vlakom iz Litije in Kresnic, nekatere so pripeljali starši, tisti bližnji pa so prišli na zbirno mesto 

kar peš. Na železniški postaji je mlade planince pozdravil g. Jani Jerant, predsednik KS Jevnica. Razdelil vreče 

za odpadke ter zaščitne rokavice. Pod budnim očesom izkušenih vodnikov PD Litija, so se mladi pohodniki s 

svojimi mentoricami začeli vzpenjati proti Jančam. Med prijetnim klepetom s starimi in novimi prijatelji 

hribov in gora so opazovali okolico poti in sproti pobirali smeti. Z velikim veseljem so ugotavljali, da jih tokrat 

niti ni tako veliko. Je temu botrovala korona, morda večja ozaveščenost ljudi za naš planet… Tradicionalni 

postanek za malico in krajši počitek so imeli na travniku pri spomeniku, nato pa so pot nadaljevali z aktivnim 

iskanjem smeti, opazovanjem narave, božanjem konj in klepetom. Po dobrih dveh urah hoje so na cilj prišli 

prijetno utrujeni, kar pa mladih pohodnikov seveda ni ustavilo, da se ne bi takoj podali na igrala. Člani PD 

Litija so zbrali prinešene smeti – letos se jih je nabralo »zgolj« za 5 velikih vreč. Nato pa so mlade planince 

presenetili s slastnimi picami, ki so jih spekle spretne roke zaposlenih v Planinskem domu na Jančah. 

Pohodniško pobiralni dan je minil v sproščenem vzdušju in v dolino so se odpravili prijetno utrujeni ter že 

rahlo opečeni od vročega spomladanskega sončka. 

 



9.4.2022 smo v sodelovanju z OŠ Gradec gostili 32. državno tekmovanje Mladina in gore, ki smo ga težko 

pričakovali zadnji dve leti. Tekmovanje, ki nam ga je »prislužila« ekipa Pepa Hrib, je bilo že dvakrat 

prestavljeno. Samo tekmovanje ni le priložnost za druženje in pridobivanje planinskega znanja za življenje, 

saj je le to najbolj uveljavljena planinska preizkušnja za mlade iz znanj, veščin in izkušenj z vseh področij in 

oblik planinskega delovanja. Mlade že več kot 30 let pripravlja ne varnejši in samostojen obisk gora. Svoje 

poznavanje planinstva so lahko že šestič pokazati tudi srednješolci. Na OŠ Gradec se je zbralo več kot 200 

tekmovalcev iz cele Slovenije. Naše društvo sta zastopali po dve ekipi iz OŠ Gradec in OŠ Šmartno, ter tri 

ekipe iz OŠ Litija. Ekipa Planinski mulci iz OŠ Gradec je osvojila 3. mesto, ostale ekipe pa so zasedle 12, 16, 

17, 23, 25 in 38 mesto med 43 ekipami. Sodelovali smo tudi s štirimi srednješolskimi ekipami, ki so zasedle 

2., 4., 6. in 10. mesto. Po dveh letih premora je to za mlade planince zelo lep uspeh. Čestitamo vsem 

tekmovalcem in mentorjem. Pri organizaciji tekmovanja so sodelovali OŠ Gradec, PZS, MK PZS, Zavod za 

šport RS Planica in PD Litija.  
 

 
********************************************************************************* 
Pohoda na Plešivec pri Podčetrtku 23.4.2022 se je udeležilo 22 članov sekcije »Sokol«. Vodil jih je Tone Mars. 

S hojo so pričeli s parkirišča pri cerkvi v Podčetrtku. Pot je speljana po gozdni in makadamski poti. Vodila jih 

je mimo gradu do Stolpa sreče in veselja, vendar pa je razgled pokvarila megla, kar je tudi botrovalo odločitvi, 

da se niso vsi povzpeli na njega. Pri Albinovem počivališču na vrhu Plešivca so žigosali izkaznice. Z vrha so 

se spustili h koči pri čarovnici, kjer jih je čakal avtobus. Hoje, z vsemi počitki je bilo za pet ur. 

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

7.5.2022 so se Kojoti zopet podali na izlet in sicer na arheološko najdišče neandertalca in jamskega medveda 

Divje Babe. Tu so našli prvo glasbilo – piščal, katere starost je ocenjena na 60.000 let in je narejena iz golenice 

mladega jamskega medveda. Najprej so se povzpeli do cerkve Sv. Ivana, nato pa se spustili za 120m nadmorske 

višine do jame, kjer so imeli predstavitev izkopavanj ter najdb v jami. Izleta se je udeležilo 14 kojotov, ki so 

bili nad videnim navdušeni. 
 

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

AKVAREL: Pavel Smolej (Rojstna hiša Jurija Vege v Zagorici), FOTO: Sokoli na Zasavski Sveti gori, Mladina in gore - 

finale najboljših 6 ekip,  Sokoli v Podčertku  


