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Srečno in varen korak v letu 2023, vam želimo iz uredništva Obvestil PD Litija. Novo leto je čas za nove 

izzive, zato vas vabimo, da uredite podaljšanje članarine, ter se nam pridružite na akcijah. Datumi akcij PD 

Litija so znani, sekcija »Sokol« je že pripravila program, kmalu pa bodo na voljo tudi ostali programi izletov. 

 

 
 

********************************************************************************* 
Načrtovani izleti v januarju in februarju 2023: 

07.01.2023 - Koreno nad Horjulom (Sokol) 

14.01.2023 - Planinska inventura 2022 – Polšnik (Sokol) 

28.01.2023 - Kosovelova pot – Tomaj (Sokol) 

29.01.2023 - Prijatelji Janč (Sokol) 

04.02.2023 - Resevno (Sokol) 

25.02.2023 - Pohod Franca Štrusa (Sokol) 
 

********************************************************************************* 
Skupne akcije PD Litija v 2023: 

25.02.2023 - Pohod Franca Štrusa 

19.03.2023 - Občni zbor PD Litija 

23.04.2023 - Tomazinov pohod 

10.06.2023 - Dan slovenskih planinskih doživetij 

09.09.2023 - Vranov let v svobodo  

10.12.2023 - 42. spominski pohod na Tisje 
 

 



ZGODILO SE JE 
 

8.12.2022 smo ponovno združili moči s Knjižnico Litija in Glasbeno šolo Litija Šmartno. V okviru projekta 

Brati gore je bil gost v šmarski knjižnici Silvo Karo, izjemni alpinist, fotograf, snemalec, pisec, ustanovitelj 

festivala Gorniški film in prejemnik nagrade Zlati cepin 2022 za življenjsko delo. Polno dvorano je navdušil s 

svojo alpinistično zgodbo. 

********************************************************************************* 
11.12.2022 je po dvoletnem premoru Planinski pohod na Tisje ponovno potekal v tradicionalni obliki. 39 

pohodnikov je na startu 41. pohoda pri spomeniku NOB v Litji prevzelo kontrolni karton in se po znani trasi 

povzpelo na Tisje. Na Tisju je bila ob 11. uri krajša proslava, kjer sta pohodnike pozdravili predsednica PD Litija 

Alma Jere in podžupanja Litije Lijana Lovše. Približno 100 pohodnikov je prisluhnilo nastopu učencev POŠ s 

Kostrevnice, na proslavi pa so Majda in Filip Rusjan ter Dušan Tomc prejeli plakete za 40-kratno udeležbo na 

pohodu. Po končani proslavi so se pohodniki odpravili proti cilju v Veliki Kostrevnici, kjer so potrdili udeležbo 

na pohodu in za večkratno udeležbo prejeli značke oziroma plakete. 
 

 
********************************************************************************* 
Po dolgem času so se člani sekcije Sava – Kojoti zbrali na nekdaj tradicionalni planinski inventuri. 20.12.2022 

se je na srečanju, ki je potekalo na Zasavski Sveti gori, zbralo trinajst članov. Ob dobri hrani in pijači so 

obujali spomine na skupne prehojene poti. Proti koncu so nazdravili prihajajočemu letu in sklenili, da se takoj, 

ko bo zdravstveno stanje kolovodje dopuščalo, odpravijo na nove izlete po naši lepi Sloveniji.   

********************************************************************************* 
»Sokoli« so 7.1.2023 opravili svoj prvi letošnji izlet. Pod vodstvom Jožeta Groboljška se je 25 članov povzpelo 

na Koreno nad Horjulom. S hojo so začeli Polhovem Gradcu, izlet pa so zaključili v Horjulu. Pohod je potekal 

v oblačnem vremenu, vendar so imeli tudi nekaj razgleda. Malico so si privoščili na domačiji Pr' Janš.  
 

ČLANARINA  ZA LETO  2023 
 

Vabimo vas, da članarino za leto 2023 poravnate v društveni pisarni na Ponoviški ulici 12, vsak četrtek med 

16. in 18. uro. Plačilo članarine je možno tudi na spletni strani https://clanarina.pzs.si/, kjer najdete tudi več 

informacij o članarini in preverite stanje svojega članstva. Letošnja novost je invalidski popust, ki ga lahko 

uveljavljate z veljavo Evropsko kartico za invalide. 
 

Vrsta člana A B B1 S+Š P+O IN 

EUR 68,00 32,00 24,00 21,00 9,00 9,00 

družinski popust 61,80 25,80 --- 17,00 7,20 7,20 
 

 

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

AKVAREL: Pavel Smolej (GEOSS), FOTO: Za 40-kratno udeležbo na pohodu so Majdi in Filipu Rusjanu ter Dušanu 

Tomcu čestitali vodja pohoda Peter Rutar, predsednica PD Litija Alma Jere ter podžupanja Občine Litija Lijana Lovše 

https://clanarina.pzs.si/

