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ZGODILO SE JE
Projekt energetske in snovne prenove Planinskega doma na
Jančah je zaključen. Toplotni ovoj, prezračevanje, čistilna
naprava, sistem koriščenja deževnice in ekološki otoki so
pridobitve projekta. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
https://www.eu-skladi.si/. O prenovi in širših okoljskih koristih
projekta smo izdali zloženko, ki je na voljo na sedežu društva in
v planinskem domu. Člani društva smo skupaj z najemnikom
organizirali čistilno akcijo v kateri smo pospravili okolico doma
po zaključku gradbenih del. Nestabilne razmere so vplivale na
veliko nihanje cen materialov in storitev. Investicija se je tako podražila in sicer so gradbena dela iz 106.969,23
€ narasla na 124.292,16€. Na pristojno ministrstvo bomo naslovili prošnjo za odobritev dodatnih sredstev. V
kolikor nam bodo sredstva odobrili bo delež sofinanciranja iz 73.285,14€ povečan na 84.644,44 €. Če bodo
prošnji ugodili bo delež, ki ga financira PD Litija iz 37.875,95€ zvišal na 43.839,58 €, torej za 5.963,63€. V
primeru, da prošnji ne ugodijo pa se delež PD Litije poveča na 55.198,88 €, kar je za 17.322,93€ več kot smo
načrtovali. Gre za največjo investicijo v planinski dom od izgradnje doma, tako da bomo tudi ob neugodni
rešitvi prošnje lahko zadovoljni saj smo izboljšali energetsko učinkovitost doma, zmanjšali vpliv na okolje in
hkrati poskrbeli za prijetnejši videz našega planinskega doma.

*********************************************************************************
Petič, v več kot štiridesetletni zgodovini mladinskih planinskih taborov, smo bili na Jezerskem. Prvič leta 1986.
Sledila so leta 1992, 2002, 2011 in 2022. Tabor je potekal ponovno na tradicionalnem prostoru ob Planšarskem
jezeru od 3.7. do 9.7.2022. Za grafično podobo tabora sta v skladu s tradicijo poskrbela zakonca Smolej.
Želodce je razvajal kuhar Denis Adamlje in pomočnici Anja Povše in Janja Repina. Tabor je vodil Roman
Ponebšek z ekipo vodnikov PZS, Jurij Rudolf Jere, Miklavž Šef, Sašo Jovanovič, Sašo Borišek Joul in Matjaž
Kavčič ter mladinskih voditeljev (MV), Lana Bercieri Povše, ki je načelnica MO PD Litija, Anže Repina in
Luka Florjan Jere ter mentorico Dani Repina. Pomagali so še Maks in Luka Štrus ter Milan Kaplja. Izkušnje
so si v vodstvu pridobivale tri kandidatke, ki so po taboru uspešno zaključile tečaj za MV in sicer Pina Lucija
Golouh, Maša Kristina Jere in Nuša Šef. Tabora se je udeležilo 68 udeležencev. Program smo prilagajali
muhastemu vremenu. Osvojili smo vse načrtovane vrhove in sicer Virnikov Grintovec, Češko kočo-GrintovecKočno, Pristovški Storžič, Ledine-Velika Baba-Mala Baba-Jenkova planina. Obiskali smo Jenkovo kasarno in
kamnolom lehnjaka v Komatevri. Izvedeli smo, da je Jezersko nekoč prekrivalo Jezero in da je bilo pri cerkvi

sv. Krištofa pristanišče za čolne. Gorski reševalci so nam prikazali izdelavo in uporabo improvizirane žičnice,
zdravnica reševalka letalka pa nam je na podlagi lastnih izkušenj predavala o varni hoji v gore in kaj se zgodi,
če smo neizkušeni in se lahkomiselno podamo v gore. Svoje znanje smo preizkusili na kvizu iz planinske šole
v blatnem šotoru. Igrišče za odbojko, jezero in taborni ogenj predstavljajo železni repertoar vsakega tabora in
stičišče družabnosti. Tisti, ki so se tabora prvič udeležili, so bili krščeni. Vsem udeležencem in vodstvu velja
iskrena zahvala za še en uspešno izveden planinski tabor, ki je minil brez poškodb.

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

Planinski tabori so stalnica v našem društvu. V letošnjem letu smo za tabor izbrali nam že poznano lokacijo
v majhni ledeniški dolini med Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami, Jezersko. Tabor smo postavili
za kar 3 tedne ob Planšarskem jezeru. Idilična lokacija je drugi teden v juliju gostila družine. Med 10. in 16.
7.2022 se je 19. družinskega tabora udeležilo 76 udeležencev med 3 in 78 leti. Teden preživet v mali gorniški
vasici je prehitro minil. Pri osvajanju okoliških vrhov smo se razdelili v tri skupine. Mravljice in Gamsi so se
skupaj povzpeli na Pristavški Storžič, Virnikov Grintavec in si ogledali gorniško vas Jezersko, dolino
Komatevre ter kamnolom lehnjaka, vsi so se povzpeli do Češke koče, najhitrejši Gamsi pa so osvojili tudi
mogočni Grintavec ter se spustili na Cojzovo kočo na Kokrškem sedlu v Kokro. Polžki so spoznavali okolico
Planšarskega jezera, sprehodili so se ob Jezernici mimo Rekreacijsko turističnega centra do izhodišča za Češko
kočo, si ogledali izvir Slatine in Ankova slapova, se povzpeli iz Jezerskega vrha do Skalarjeve planine in si
prav tako ogledali del doline Komatevra ter kamnolom lehnjaka. Na prosti dan smo si pod vodstvom Mije

Murovec ogledali Jenkovo Kasarno, 500 let staro stavbo, kjer je etnografski muzej
z zbirko predmetov in opreme iz vsakdanjega življenja. Najmlajši so se spoznali
s polstenjem in si izdelali vsak svoje polsteno milo. Za nemoten potek tabora je
poskrbelo 14 članov vodstva, 3 v kuhinji, 7 vodnikov PZS in 3 mladinski voditelji.
V taboru je vsako leto tudi obisk domačih gorskih reševalcev. Letos jez njimi
prišla tudi zdravnica, domačinka z Jezerskega, ki nam je predstavila njeno delo
kot zdravnica reševalka letalka in najpogostejše poškodbe, s katerimi se srečuje
na terenu. Zadnje popoldne je rezervirano za krst novih udeležencev. Letos jih je
bilo kar 14. Celostno podobo za krst in motiv za tabor sta nam pripravila zakonca
Smolej. V soboto so se družine odpravile domov, člani vodstva pa smo
pomagali tabor pripraviti za naš naslednji -študentski tabor. Pri prevozu opreme
na taborni prostor in nazaj nam je pomagal Jani Skubic, za malico pri postavljanju
tabora pa nam je priskočila na pomoč mesarija Frtica.

*********************************************************************************
Na 4. študentskem planinskem taboru, ki je potekal med 17. in 22.7.2022 je bilo 10 udeležencev in 6 članov
vodstva, vodnika Matjaž Kavčič in Jurij Rudolf Jere, mladinski voditelji Lana Bercieri Povše, Jaka Povše in
Luka Florjan Jere ter kuhar Luka Štrus. Prvi večer smo udeležence spoznali z varno hojo v gore in nevarnostmi
s katerimi se srečujemo. Med tednom smo se povzpeli na Pristovški Storžič, Češko kočo in Kranjsko kočo na
Ledinah, popoldneve in večere pa smo preživeli z igranjem odbojke in druženjem ob tabornem ognju. Zadnji
večer je bil tudi krst vseh udeležencev, saj smo bili vsi prvič na študentskem taboru.

*********************************************************************************
Pohoda »Vranov let« se je 11.9.2022 udeležilo 14 članov sekcije »Sokol« in 5 pohodnikov iz Zagorja. Pohod
so začeli pri spomeniku v Hotiču in preko Jesenj nadaljevali do Geossa. Ob 14. uri je bil kratek kulturni
program in nato pogostitev.

*********************************************************************************
24.9.2022 so »Sokoli« obiskali Kopitnik in Gore. Z vlakom so se zapeljali do Rimskih Toplic. Na Kopitniku
so si privoščili kratek počitek z malico. Nato so nadaljevali do Doma na Gorah. Pohod so zaključili v Hrastniku
in se z vlakom vrnili proti domu. Pohoda se je udeležilo 15 članov.

*********************************************************************************
V nedeljo, 2.10.2022 se je 14 članov sekcije »Sokol« povzpelo na Slivnico s katere je lep razgled na Cerkniško
jezero. S hojo so začeli pri Brestu v Cerknici kjer jih je pričakala domačinka Milenka, ki jih je vodila. V Domu
na Slivnici so si privoščili malico. Vračali so se po drugi poti v Grahovo, kjer jih je čakal avtobus.

*********************************************************************************
Po dolgem času se je sekcija »Sokol« udeležila Pohoda Miška Kranjca, ki je bil 8.10.2022. Pričetek pohoda je
bil v Veliki Polani pri njegovi domačiji, v kateri je na ogled spominska soba. Pot so nadaljevali v Pomelaj pri
Veliki Polani, nato do zapornic pri Lendavi, mimo Lendave do piramide (327 m) v Lendavskih goricah in do
cilja na Vinariumu. Bilo jih je 21.
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