
Glasilo planinskega društva Litija

Občni zbor PD Litija • Janče, 15. 3. 2020

Ponosne osnovnošolske državne prvakinje Pepa hrib iz OŠ Gradec, 
z mentorico Majo Bregar (foto Manca Ogrin)

Pd Litija so na tekmovanju Mladina in gore zastopali osnovnošolci  OŠ 
Litija, OŠ Gradec in OŠ Šmartno pri Litiji.
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UVODNIK

Vsakoletni občni zbor ni le ugotavljanje, kaj smo 
v preteklem letu storili in kaj nam ni uspelo, pomeni 
tudi priložnost, da ocenimo, kako smo uresničili svo-
jo odgovornost do izročila planinske tradicije na na-
šem območju. 5. avgusta 2020, bo minilo 115 let od 
ustanovitve našega litijskega planinskega društva. 
Bogata zgodovina našega organiziranega planinstva 
je osnova, na kateri lahko uspešno gradimo svoje 
delo. Tradicija od nas zahteva in nas opominja,  da 
smo odgovorni da ohranimo vse tisto, kar so lepega 
in velikega ustvarile generacije pred nami. V mozaik, 
ki ga ustvarjajo vse generacije slovenskih planincev, 
tako na pravo mesto dodamo vsak svoj kamenček.  

115 letnica društva pa ni edini jubilej, ki ga obhaja-
mo letos.  Lepa jubileja bomo proslavili tudi pri dveh 
projektih, ki sta upravičeno ponos našega društva. 

V začetku julija bo potekal 40. mladinski planinski 
tabor. Od skromnih začetkov v letu 1980, ko je bil 
v Trenti izveden prvi tabor z nekaj 10 udeleženci, je 
nastalo pravo malo naselje platnenih streh z lastno 
kuhinjo, umivalnico, prostorom za druženje in vsem, 
kar je potrebno za bivanje in prijetno počutje mladih 
planincev in organizatorjev. Tabori so najboljša šola 
za mlade za delo v društvu, saj se lahko v pristnem 
stiku z naravo naučijo o planinski etiki in vrednotah, 
o odgovornosti do sočloveka in spoštovanja do na-
rave. 

V decembru pa bo naše društvo obeležilo 40. 
spominski planinski pohod na Tisje. Jubilej bomo še 
posebej slovesno obeležili. Jubilej bo priložnost, da 
se zahvalimo vsem, ki so v teh štiridesetih letih s svo-
jim delom prispevali, da je pohod na Tisje udeležen-
cem ostal v spominu po dobri organizaciji.

Pohodništvo je najlepši del planinske dejavnosti, 
zaradi katerega se trudimo z markiranjem poti, izdajo 

vodnikov in dnevnikov, prirejanjem pohodov in orga-
nizacijo izletov. Naša prednost je, da imamo v dru-
štvu štiri močne sekcije: Sokole, Kojote, sekcijo Litija 
in Družinsko sekcijo. Vsaka sekcija svojim udeležen-
cem ponuja nekaj posebnega, po čemer se loči od 
ostalih. Prav gotovo je, da tako v planinsko dejavnost 
zajamemo širši krog ljudi. 

Najdejavnejša sekcija v našem društvu so Soko-
li, ki so obeležili peto obletnico. Njihov vodja Marjan 
Jug jih skoraj vsak teden popelje na raziskovanje le-
pot Slovenije, tuje pa jim niso niti planine sosednjih 
dežel. V lanskem letu so izpeljali vseh 36  načrtova-
nih izletov.  

Savska sekcija Kojoti, ki se pod vodstvom Sama 
Jagra družijo enkrat na mesec, izjemno pozornost 
namenja družabnosti in krepitvi medsebojnih vezi. 
Izpeljali so vseh 12 načrtovanih izletov širom Slo-
venije. V raznolikosti ponudbe naših sekcij je naše 
bogastvo, potrebna pa sta tudi medsebojna sodelo-
vanje in pomoč. 

Markacisti so pod vodstvom Aleša Moharja poskr-
beli, da so naše poti vzorno urejene in označene. Po 
močnem neurju v avgustu, so poskrbeli za sanacijo 
poti na Janče in na Miklavža. Vsako leto pa poskrbijo 
tudi za traso poti pohoda na Tisje. 

Delo alpinističnega odseka daje vedno lepše sa-
dove. V lanskem letu so organizirali alpinistično šolo, 
ki zagotavlja dotok mladega kadra, na katerega naši 
veterani prenašajo svoje bogate izkušnje. Izvedli so 
zimski tečaj na Zelenici, člane pa privabljajo tudi šte-
vilne dejavnosti: plezanje, turno smučanje in tabori v 
vseh letnih časih. 

Naše tradicionalne, vsakoletne pohode smo v ve-
selje udeležencev dobro izvedli. Dobro obiskani so 
bili Pohod Franca Štrusa, Vranov let in Pohod Tisje. 

17.3.2019 - Občni zbor na Jančah
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Dobro sodelujemo tudi s Knjižnico Litija, s kate-
ro smo v lanskem letu uspešno izvedli kar dva do-
godka. Ob 150 letnici rojstva Ferda Tomazina, smo 
se zadnjo nedeljo v aprilu zbrali na Požganici, kjer 
je nekoč stala Tomazinova koča. Poklonili smo se 
spominu na vrlega planinca, zagovornika narave 
in tretjega predsednika planinskega društva Litija, 
ki je bil rojen  29. aprila 1869.  Poleg vseh utečenih 
pohodov in akcij smo  11. decembra, v počastitev 
mednarodnega dneva gora v knjižnici Šmartno pri Li-
tiji predstavili prenovljen Vodnik po Badjurovi krožni 
poti. Vodnik je ponatis in dopolnitev vodnika, ki ga je 
pred 45 leti napisal Vinko Damjan, Jože Sinigoj pa je 
vnesel spremembe, ki so nastale od prve izdaje. Da 
je vodnik edinstven je poskrbel Pavel Smolej z akva-
reli kontrolnih točk BKP. 

V minulem letu smo še okrepili dejavnost z mla-
dimi v društvu. Obudili smo sodelovanje z OŠ Šmar-
tno. Pridružili so se nam na izletih skupaj z mladimi 
planinci iz OŠ Litija in OŠ Gradec, ki so zelo dobro 
obiskani. Z mentoricami Ljudmilo Intihar iz OŠ Liti-
ja, Majo Bregar iz OŠ Gradec in Tino Sladič iz OŠ 
Šmartno smo mlade pripravljali na šolsko športno 
tekmovanje Mladina in gore. V novembru smo se s 
kar šestimi ekipami udeležili regijskega tekmovanja 
v Radomljah. Tri ekipe, po ena iz vsake šole, so se 
uvrstile na državno tekmovanje v Idriji, ki je bilo letos 
v januarju. Naše ekipe so odlično odpisale teste in se 
v finalu izkazale v poznavanju tem iz planinske šole. 
Poleg deklet iz OŠ Gradec, ki so postale državne pr-
vakinje, so naše ekipe zasedle še odlično tretje mes-
to - OŠ Šmartno in 8 mesto -  OŠ Litija. Vsi ti dosežki, 
dobra udeležba na izletih in v planinskih taborih nam 
dajejo vedeti, da hodimo v pravi smeri in se nam za 
prihodnost društva ni treba bati. 

Zelo pomembno je, da naše akcije vodijo strokov-
no usposobljeni kadri. V lanskem letu so se  izpo-

polnjevanja udeležili  4 vodniki PZS,  na novo smo 
izobrazili enega pripravnika za vodnika PZS in en 
kandidat se je udeležil tečaja za mladinskega vodi-
telja.   

Še en okrogli jubilej smo obeležili v lanskem letu 
- 60 letnico Planinskega doma na Jančah. V oktobru 
smo se zbrali na praznovanju, kjer so bili glavni na-
stopajoči šolarji iz Janč, s svojo prisotnostjo pa so 
nas počastili tudi predsednik naše krovne organiza-
cije PZS Jože Rovan, župan občine Litija Franci Ro-
kavec, podžupan občine Šmartno pri Litiji Janez To-
mažič, ter poslanec državnega zbora Boris Doblekar. 
Prireditev je imela tudi dobrodelno noto in sicer je bil 
izkupiček namenjen obnovi doma na Jančah, ki je v 
začetku avgusta, v močnem neurju ostal brez strehe. 

O vseh pomembnih dogodkih in akcijah v društvu 
si lahko  člani preberemo v Obvestilih, mesečniku ki 
izhaja že štiriindvajseto leto. Vsa letna poročila in na-
črte pa objavimo v Prusiku. Tokratna številka je že 
50 po vrsti. Za likovno in umetniško podobo naših 
tiskanih izdaj sta zaslužna Marija in Pavel Smolej, ki 
poskrbita da so Obvestila, Prusik in tudi logotipi na-
ših taborov prava paša za oči. 

Vse delo, ki se opravlja v društvu sloni na prosto-
voljstvu, zato je glavni izziv ohraniti društvo in privabi-
ti še več prostovoljcev za delo in druženje. V lanskem 
letu smo ponovno zabeležili porast članov in vse ak-
cije ter izleti so spodbuda, da se nam pridružite. 

Na današnjem zboru se izteka moj mandat pred-
sednice društva. Ob tej priložnosti bi se rada zahva-
lila vsem članom upravnega in nadzornega odbora, 
vodstvu komisij, odsekov in sekcij za veliko delo, ki 
so ga opravili. Vesela sem, da sem spoznala veliko 
čudovitih planink in planincev in da sem lahko sode-
lovala pri razvoju našega društva. 

  Predsednica PD Litija: Alma JERE

15.6.2019 - Dan slovenskih planincev na Lisci, najštevilčnejši udeleženci PD Litija
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Na letošnji tradicionalni proslavi na Tisju so nas 
pozdravili  predsednica PD Litija ga. Alma Jere, po-
džupan Šmartnega pri Litiji g. Tomažič, župan Litije 
g. Rokavec in poslanec DZ g. Doblekar. Na Tisju smo 
vsako leto veseli nastopa učencev POŠ iz Kostrevni-
ce, ki s svojim programom popestrijo proslavo. Po 
končani proslavi še malo poklepetamo s planiskimi 
prijatelji in se napotimo proti Kostrevnici. Eni jo ube-
rejo levo proti Ježnemu vrhu in mimo Razbor, eni pa 
po cesti, mimo Liberge v Kostrevnico. V zavetju Ga-
silskega doma PGD Kostrevnica si zaželimo srečno 
do naslednjič.

Pohod je uspel in le upamo lahko, da nam bo 
vreme za naslednji 40. Pohod na Tisje zopet naklo-
njeno. Udeležencev je bilo 185 (evidentiranih pohod-
nikov) a neuradno je bilo pohodnikov okoli 270, ki so 
prejeli 3 bronaste, 3 srebrne plakete in 4 zlate plake-
te. Podeljenih je bilo 11 bronastih značk, 5 srebrnih 
in 2 zlati znački.

             Vodja pohoda: Peter RutAR 

Priprave na Pohod na Tisje se začnejo že v mese-
cu oktobru. Na Upravnem odboru pri PD Litija sprej-
mejo vse potrebno, da lahko organizacijski odbor 
prične z delom. Pohod imamo organiziran vedno na 
drugo nedeljo v decembru. Po opravljenih formal-
nostih glede vseh papirjev oz. dovoljenj, ki so nujno 
potrebni za izvedbo pohoda, vedno nestrpno čaka-
mo vremensko napoved za pohod.   

Tako kot vsako leto naši markacisti opravijo veli-
ko delo s pripravo trase. Vremenska napoved je bila 
še kar ugodna (brez dežja), vendar smo upali, da bo 
kakšno stopinjo pod ničlo, da ne bi bila pot blatna. 
Na dan pohoda smo ugotovili, da je temperatura 
okoli ničle in megleno. Pričakovali smo, da nas bo 
na Tisju razveselilo sonce, tako da ni bilo pretirano 
slabe volje. Zjutraj nas pred spomenikom NOB v Litiji 
po navadi čaka stojnica in prostovoljca iz MO lahko 
pričneta s pripravami na start. Vsako leto nas prese-
netijo prvi pohodniki, ki pridejo na start krepko pred 
sedmo uro zjutraj in delo se  začne. 

39. PLANINSKI POHOD NA TISJE, 8.12.2019

8.12.2019 - Še posebej smo veseli udeležbe preko 40 učencev, učiteljic in staršev OŠ Gradec,
OŠ Litije ter OŠ Šmartno pri Litiji.

Cilj pohoda v gasilskem domu PGD Kostrevnica, za kar se gasilskemu društvu iskreno zahvaljujemo. 
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24. spominski pohod Franca Štrusa 29. februarja 
2020 je minil zopet v znamenju belih zvončkov. Sne-
ga ni bilo niti za vzorec, le ob cesti višje ležečih vasi 
(Velika vas, Zagorica in Klopce) so še bili kupi snega, 
kar je spominjalo na oranje  tega.

Kljub suhemu vremenu se je zbralo manjše število 
pohodnikov kot lani. Nekateri so bili zelo zagreti za 
hojo, saj so v eni uri hoda že bili v Zagorici na čaju. 
Na Oklem pa so nekateri že čakali na 11. uro, da se 
prične spominska slovesnost v počastitev 72. padlim 
partizanom v februarju 1944 leta. Proslava je dobro 
uspela. Po okrepčilu na Dobovljah smo se odpravili v 
Ihan do »Barbi« bara, kjer sta Alma in Jožica žigosali 

24. SPOMINSKI POHOD FRANCA ŠTRUSA - 29. 2. 2020
pohodniške kartončke ter podelile značke in plakete. 
Ob 13. uri je  pohodnike avtobus odpeljal nazaj do 
Senožeti in Litije. Pohod je trajal 4 - 5 ur. Naslednje 
leto ob 25. pohodu se nam pridružite tudi vi.

Za leto 2020 je bilo podeljeno:

Bronasta značka:   Srebrna značka:   Zlata značka:
Za 3. pohod 1          Za 5. pohod 1         Za 7. pohod  1

Bronasta plaketa:    Srebrna plaketa :
Za 10. pohod  1       Za 20. pohod  2

Na prvem pohodu je sodelovalo 5 pohodnikov.

Vodja pohoda: Marijan Jug

Pred 150. leti se je v Šmartnem rodil Ferdo Tomazin. Po njem se je imenoval prvi pravi planinski dom litij-
skih planincev na Sveti gori (odprt 1931), saj je planince predano vodil 25 let. 28. 4. 2019, je 23 pohodnikov 
iz različnih smeri odšlo na Zasavsko Sveto goro; na Požganici, kjer je stala Tomazinova koča, so se poklonili 
spominu na vrlega planinca in zagovornika narave. Idejna zasnova pohoda: PD Litija in Knjižnica Litija.

29.2.2020 - Velike pohvale našim Sokolom, stalnim udeležencem pohoda 
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PRIJATELJI JANČ - JANŠKI PRIJATELJI v letu 2019
V nedeljo, 26.1. 2020 je bilo v Planinskem domu 

na Jančah 18. srečanje Prijateljev Janč - Janških 
prijateljev. Udeležili so se ga prijatelji Janč, člani PD 
Litija ter seveda gostitelji. Srečanje sta vodila predse-
dnica PD Litija Alma Jere in  vodja akcije Jani Jerant.

Vsi skupaj so ponovno ugotovili, da je veliko tistih, 
ki na Janče radi zahajajo, le da se vsi ne vpisujejo v 
vpisno knjigo. Na vse se apelira, da se v bodoče v 
knjigo vpišejo redno, saj bo tako evidenca obiskoval-
cev Janč zares realna.

 Tudi v letu 2019 je bil absolutni zmagovalec in naj-
vztrajnejši udeleženec akcije Marko Lemut, ki je pri-
pešačil na Janče kar 144-krat in je v enoletno hrambo 
dobil prehodno palico za pohodnike. Drugi je bil  Ciril 
Gale s 47-imi prihodi in tretji Rudi Mežnar, ki je prišel 
na Janče 40-krat. Treba je omeniti tudi Tomaža Setni-
čarja- Setka, ki je bil najbolj aktiven kolesar, saj je na 
Janče iz Litije prikolesaril 37-krat in je prehodno pa-
lico za kolesarje osvojil že petič zapored, treba pa je 
poudariti, da je vse svoje obiske Janč opravil do 4.7., 
ko se je pri vožnji s kolesom poškodoval.

 Pohvale veljajo vsem, prav posebno pohvalo pa 
si zasluži družina Šircelj, s šestimi člani - pohodniki. 
Veseli bi bili, če bi bilo še več takšnih družin in resno 
velja razmisliti o uvedbi priznanja za najbolj številčno 
družino.

Vsem tem in seveda novim Prijateljem Janč - Jan-
škim prijateljem, želimo da se nam tudi v letu 2020 
pridružijo v tako imenovanem klubu 25.

Alma Jere in Jani Jerant so se na koncu vsem pri-

sotnih zahvalili za prisotnost na srečanju, oskrbniku 
PD Janče Dušanu Zajcu pa za odlično pogostitev.

Poleg tega je Alma Jere vse prisotne povabila na 
Janče, na Občni zbor PD Litija, ki bo 15.3., na kate-
rem bodo deležni priznanj tudi najbolj vestni v letu 
2019, Jani Jerant je vse povabil tudi na čistilno akci-
jo, ki bo v sodelovanju s KS Jevnica potekala v so-
boto, 4.4.2020.

V letu 2019 so akcijo Prijatelji Janč - janški prija-
telji uspešno zaključili naslednji planinci in planinke, 
ki so se na Janče povzpeli najmanj petindvajsetkrat:

  1. Marko Lemut   144
  2. Ciril Gale        47
  3. Tomaž Setničar (do 4.7.)    37
  4. Rudi Mežnar       40
  5. Blaž Šircelj       28  
  6. Gašper Šircelj        28
  7. Ivan Šircelj        28
  8. Marija Šircelj        28
  9. Simon Šircelj        28
10. Valentina Šircelj       30
11. Katarina Rode       30
12. Jani Jerant       27
13. Alma Jere       25
14. Rudi Jere        25
                 
   Vodja akcije:              Predsednica PD Litija:
    Jani Jerant                        Alma Jere

26.1.2020 - Srečanje Prijateljev Janč - janških prijateljev
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Skupaj je bilo oddanih 37 izpol-
njenih dnevnikov BKP, od sledečih 
planinskih društev:

Litija 13; Dravsko polje - Miklavž 
3; Ruše 2; Škofja Loka 1; Logatec 
5 (vse Nagode Rado); Ljubljana 
Matica 5; Vrelec Rogaška 1; Celje 

1; Lisina Matulji Hrvaška 2; PD Železničar 1, Zagreb 
1; Železniki 1, brez članstva 1.

Srebrno plaketo za 25 oddanih dnevnikov sta  
prejela: Mars Tone, PD Litija in Nagode Rado, PD Lo-
gatec.

Proti zlati plaketi hitijo Bučar Jože 46-krat (letnik 
1940); Bučar Anica 45-krat in Vozelj Lado 44-krat za-
ključeno v letu 2019 in dnevniki prihajajo naprej v letu 
2020.

V letu 2019 je 
bil izdan obnov-
ljen VODNIK po 
BKP, ki naj služi 
kot spodbuda in 
obveščenost o 
naši krožni poti.

Vsem želim le- 
pih trenutkov in 
varen korak na 
poti.

Jože SINIGOJ

Poročilo o Badjurovi 
krožni poti za leto 2019

 "IZ GEOSSA NA 100
SLOVENSKIH VRHOV" 

Podeljena priznanja »Iz geOss-a 
na 100 vrhov» za leto 2019:

- SOBAN MIRKO, AJDOVŠČINA
- SOBAN MARJANA, AJDOVŠČINA
- ERDLEN ANDREJA, LJUBLJANA

     
  Peter KOKOšar     

11.12.2019 - PD Litija in Knjižnica Litija sta v počastitev mednarodnega dneva
gora in festivala "Brati gore", v Knjižnici Šmartno pri Litiji predstavila ponatis Vodnika po Badjurovi

krožni poti. Krožna pot, ki poteka okoli Litije in Šmartna, je v letu 2019 beležila 45 let obstoja.

9.2.2019 - Prvi družinski izlet na Grmado nad Celjem
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"V ŠTIRIH
LETNIH ČASIH 

NA JANČE" 

PD Litija skrbi, da so člani kar se da  sproti obve- 
ščeni o akcijah društva. V letu 2019 smo izdali 12 
rednih številk Obvestil PD Litija, ki izhajajo že 24. 
leto. Obvestila mesečno pošljemo našim članom po 
e-pošti ali pa klasični pošti. Za izdajo Obvestil skrbi 
uredniški odbor v sestavi Borut Vukovič, Roman Po-
nebšek in Aleš Pregel,  vsak mesec Pavel Smolej na- 
riše akvarel, seveda pa se je potrebno zahvaliti tudi 
vodjem sekcij, ki vsak mesec pripravijo opise in po-
ročila izletov. Povzetek Obvestil pošljemo tudi za ob-
javo v Litijskem občanu in Krajevnih novicah.  

Za občni zbor PD Litija marca 2019 smo izdali gla-
silo Prusik. Pomemben kanal za obveščanje je tudi 
internet. Na spletni stran društva objavljamo Obve-
stila in druge novice. Na spletni strani so objavljeni 
tudi  vsi programi sekcij. Sledite pa nas lahko tudi 
na https://www.facebook.com/PDLitija. Veselimo se 
vsakega všečka.   Aleš PREgEl

POROČILO 
INFORMACIJSKEGA 
ODSEKA PD LITIJA

Obiskovalci »V štirih letnih časih na Janče« v letu 
2019:
MEŽNAR  RUDI    KRESNICE  10X 
SENEGAČNIK  ANDREJA           LJUBLJANA
SENEGAČNIK JURE                   LJUBLJANA
MAJNARIČ  TOMISLAV   DELNICE
OSTERC BOŽO    LJUBLJANA
DEČMAN TOMAŽ    LJUBLJANA
ČERNIČ IRENA    LJUBLJANA
PAVLOČ ARNOLD  CELJE
DAŽUL MIRJANA  CRIKVENICA
TURINA NEDA  SENJ
DEVAČIČ VESNA  KRALJEVICA
BUČAR  JOŽE    LJUBLJANA
BUČAR ANICA  LJUBLJANA
OBLAK ALEKSANER   LJUBLJANA
SOBAN BOGOMIR  AJDOVŠČINA
JAMBRIŠKO KRUNSOLAV  ZAGREB
HORVAT  DUŠAN  RADOVLJICA
HORVAT  ALJOŠA  RADOVLJICA

Skupaj 18 obiskovalcev.

Evidenca in vodenje: Peter Kokošar

5.10.2019 - Obeležitev 60-letnice
planinskega doma na Jančah
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POROČILO MARKACIJSKEGA ODSEKA PD LITIJA 
RednO VzdRžeVanJe na planinskih 
pOteh V letu 2019

• Zbor markacistov na Kopitniku 
• Zbor markacistov na Igu 
• Markiranje odseka poti od kamnoloma do Omahna 

(M,Č,P)
• Dan markacistov v Radečah (M,Č,P)
• Litija – Janče ( Sanacija poti po neurju ) (M,S,P,Č)
• Miklavž – Jevnica – Janče ( Sanacija po neurju ) 2X 

(M,S,P,Č)
• Pohod Tisje 4X (M,Č,P)
*Vrste dejavnosti: P-pregled, Č-čiščenje,N-nadelava,M-markiranje,
S-sanacija,V-ureditev varoval, stopnic, ograj, E-protierozijski ukrepi

Nadzorni odbor Planinskega društva Litija se 
je sestal 3.3.2020. Nadzorni odbor v sestavi JOŽE 
DERNOVŠEK, JOŽE SINIGOJ in MITJA GOLOUH. 
Na seji odbora je sodeloval tudi Aleš Pregel, ki je raz-
ložil finančno poročilo. 

UO PD Litija je člane Nadzornega odbora vabil na 
vse seje. Člani smo se izmenično sej tudi udeleže-
vali. Redno smo prejemali zapisnike sej iz katerih je 
razvidno, da so bile izpeljane vse predvidene akcije 
društva in izvršeni vsi sklepi. 

Vse odločitve in aktivnosti UO PD Litija so bile v 
skladu s statutom in s programom za leto 2019.

Med letom smo spremljali likvidnostno stanje 
društva in ugotavljali, da le-to ni bilo ogroženo. Prav 
tako, smo redno spremljali porabo sredstev po posa-

POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA 
ZA LETO 2019

meznih programih sprejetih za tekoče leto. 
Planinsko društvo gospodari tudi s Planinskim 

domom na Jančah. V letu 2018 je bil izbran nov naje-
mnik, ki redno izpolnjuje obveznosti do društva.  

Zaključno finančno poročilo je pripravil računo-
vodski servis Ermac d.o.o.  po posameznih stroškov-
nih mestih iz katerih je razvidno dejansko finančno 
stanje. Nadzorni odbor ugotavlja, da je poslovanje 
poteklo v skladu s statutom in programom in nismo 
ugotovili nobenih nepravilnosti. 

Dokumentacija dokazuje, da je društvo poslovalo 
transparentno in gospodarno.

            Predsednik nadzornega odbora:
            Jože DerNOvšeK

Delo so opravili:
Ime in priimek  OZNAKA 
• Aleš Mohar     NM
• Janko Guček     M
• Luka Guček     M
• Brane Skubic     M
• Rajko Muljavec    M
• Žiga Krofl     M
• Janez Cestnik     M   
OZNAKA: NM-načelnik markacist; M-markacist

Opravljeno število ur dela: 160 
Prispevek planinskega društva: 150 EUR

       Načelnik odseka za planinske poti: aleš MOHar                                          

19.1.2019 - Sokoli pred gradom na Socerbu
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V sezoni 2019 je bilo na alpinističnem odseku 
aktivnih 15 članov (toliko jih je oddalo vzpone), med 
njimi po količini in kakovosti izstopata Aida Alič, ki je 
opravila 55 tur in Jani Vozel – Janč, ki je opravil 39 tur. 
Skupaj so člani odseka opravili 283 alpinističnih tur.   

Sezono 2019 je kot že nekaj zaporednih sezon, 
zaznamovalo turno smučanje, pri nas in v tujini je bilo 
opravljenih zajetno število turnih smukov. Plezalnih 
tur je bilo manj, vendar nekaj vzponov izstopa. 

V sklopu alpinistične šole generacije 2017/18 smo 
v marcu 2019 izvedli zimsko šolo na Zelenici, ki so je 
udeležilo 8 članov odseka (štirje tečajniki). V sklopu 
šole je bilo opravljenih tudi nekaj vzponov po zasne-
ženih grapah.

V prvem vikendu junija je bila izvedena ledeni-
ška tura za tečajnike na tretji najvišji vrh Visokih tur 
Grossvenediger (3666 m). Na vrh se je povzpelo vseh 
osem članov odprave. Z vrha so se spustili na smu-
čeh, saj je  Grossvenediger imeniten smučarski vrh.  

POROČILO ALPINISTIČNEGA ODSEKA LITIJA 2019

8. junija smo imeli v plezališču Čolnišče pri Zagorju 
teoretične in praktične izpite za tečajnike lanske šole. 
Izpit je opravilo vseh šest tečajnikov (David Adamlje, 
Marko Kos, Anže Repina, Uroš Robič, Andrej Bašelj 
in Bor Savnik), ki so s tem pridobili naziv mlajši pri-
pravnik. Po opravljenih izpitih smo plezali tamkajšnje 
smeri, Bor pa nam je demonstriral, kako se suvereno 
spleza smer težavnosti 7a. Sledil je zaključni piknik al-
pinistične šole, na katerega so bili povabljeni vsi člani 
alpinističnega odseka.

V avgustu smo izpeljali dve skupni turi, in sicer 
eno v Severno steno Triglava, kje je plezalo osem 
članov odseka. Plezali so klasične smeri v Steni. Pri 
sestopu sta se dva člana zaplezala in bivakirala. Zato 
so ju naslednji dan rešili gorski reševalci s pomočjo 
helikopterja. 

Druga skupna tura je bila v Dolomitih, kjer se je 
plezalo v okolici Cortine d'Ampezzo. Udeležilo se je je 
šest članov odseka. Splezali so šest smeri do zgornje 
pete stopnje težavnosti v čudovitih stolpih Falzarego 
in Cinque Tori. 

Plezalna lokacija, ki nikoli ne razočara je Pakleni-
ca, kamor so se naši člani večkrat odpravili plezat. 
Lani so tam splezali naslednje težje smeri: Klin VIII, 
Nostalgija VII in  Velebitaška VII- v Anića Kuku ter Pink 
Panther  VII- v Debelom Kuku. Skupaj je bilo tu sple-
zanih preko 35 različnih smeri.

V septembru je naš član Jože Vozelj – Joe skupaj 
s tremi člani AO Kozjak opravil pristop na Matterhorn 
preko Levjega grebena (z italijanske strani). Turo so 
izvedli v lepem vremenu in srečni stali na vrhu, po 
mnenju mnogih, najlepše gore na svetu. 

V septembru smo imeli še eno manjšo nesrečo, ko  
je naš član skupaj (z zunanjim), plezal Novo centralno 
smer v Veliki Babi. Ker na polovici smeri nista našla 
nadaljevanja smeri, sta se posvetovala z GRS, da bi 
našla nadaljevanje smeri. Ker jima to ni uspelo, so ju 
iz stene rešili s pomočjo helikopterja.

V oktobru smo začeli z novo plezalno šolo, ki jo 
redno obiskuje 6 tečajnikov. V lanskem letu smo že 
izvedli vsa teoretična predavanja, kot tudi nekaj prak-
tičnih vaj ob popoldnevih in skupnih tur za šolo. Hkra-
ti pa sta dva alpinistična inštruktorja opravila izpopol-
njevalni seminar.

 Sezona je bila glede na dejstvo, da je aktivnih 
relativno malo članov, uspešna, še posebej, ker je 
kar nekaj članov poškodovanih in ne morejo aktivno 
sodelovati. Najbrž sem kakšen vzpon ali pristop ne-
namerno pozabil omeniti. Na koncu bi omenil še to, 
da je naš član Jernej Groboljšek tekmoval na tekmi 
SHS pokala v lednem plezanju v Domžalah in zase-
del odlično 11. mesto!!!  Organizirali smo tudi nekaj 
predavanj, še najbolj odmevno je bilo tisto, ko nas je 
obiskal g. Rado Kočevar, alpinist prve povojne gene-
racije, ki nas je navdušil s svojo čilostjo in z odličnim 
predavanjem. 

                  DarKO JuHaNt, načelnik AO 

23.2.2019 - V grapi v Vrtači

1.6.2019 - Jani 
in Jože na vrhu 

Grossvenedigerja
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Gospodarski odsek, ki ga sestavljajo Roman Po-
nebšek, vodja, Ana Mohar, Peter Rutar, Jože Repina, 
Tomaž Topolnik  in Sandi Bratun (gospodar) se je 
med dvema občnima zboroma sestal dvakrat in sicer 
v začetku leta 2020. 

Na sejah, na katerih smo obravnavali aktualne 
tematike je sodeloval tudi najemnik Dušan Zajc. Na 
začetku avgusta 2019 je v neurju veter odkril streho 
planinskega doma. Društvo je utrpelo veliko škodo, 
saj je dež dodobra namočil tudi notranjost planinske-
ga doma. Streha je sanirana. Notranjost doma pa še 
ne. Zavarovalnica Triglav pri kateri imamo sklenjeno 
zavarovanje ni izkazala pričakovanega sodelovanja. 
Z oceno škode se UO PD Litija in GO nista strinjala 
tako, da smo vložili predlog za mediacijo pri zavaro-
valniškem združenju. Zavarovalnica Triglav pobude 
za mediacijo ni sprejela tako, da bomo vložili tožbo. 
Najemnik Dušan Zajc se je pri sanaciji škode doma 
zelo izkazal s skrbnim in požrtvovalnim delom. Aktiv-
no smo pristopili k izdelavi celovitega načrta prenove 
planinskega doma. V ta namen smo s pomočjo stro-
kovnjaka gradbene stroke g. Marjana Leskovarja iz-

Poročilo o delu Gospodarskega odseka PD Litija v letu 
2019 in načrt dela za leto 2020

delali digitalni načrt obstoječega stanja planinskega 
doma na Jančah. Izdelana je idejna zasnova celovite 
prenove planinskega doma na Jančah, ki omogoča 
fazno izvedbo del. PZS je najavila objavo razpisa za 
energetsko in snovno prenovo planinskih koč na ka-
terega se bomo prijavili.  Udeležili smo se konference 
o planinskem gospodarjenju, ki je potekala v okviru 
sejma Alpe Adria in zbora načelnikov gospodarskih 
odsekov. Najemnik Dušan Zajc se je udeležil tudi iz-
obraževanja za oskrbnike planinskih koč. Tudi naje-
mnino najemnik poravnava redno. 

V letu 2019 smo praznovali 60. letnico Planinske-
ga doma na Jančah. Obletnico smo dostojno prosla-
vili in sicer smo svečanost nadgradili s festivalom 
planinstva v okviru akcije Slovenija planinari. Mladi, 
ki so predstavljali večino udeležencev, so lahko ple-
zali na plezalni steni, se urili v hoji ob vrvni ograji, se 
podali na orientacijski pohod ter prisluhnili gorskim 
reševalcem, ki so pokazali opremo in svetovali kako 
varno v gore. 

       Roman PONebšeK, vodja GO PD Litija

2.8. 2019 - Z doma na Jančah je vihar odnesel streho

17.8.2019 - Sokoli na Dobraču
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PD Litija je 25.1.2020 v Spodnji Idriji do-
bilo državne prvake v tekmovanju Mladina 
in gore. Zmagovalno ekipo »Pepa hrib« iz 
OŠ Gradec sestavljajo Nuša Šef, Pina Lucija 
Golouh, Maša Kristina Jere in Vita Viktorija 
Jere, mentorica pa je Maja Bregar. Odlično 
so se odrezale tudi ostale ekipe.  Ekipa OŠ 
Šmartno pri Litiji je v finalu, v katerega se je 
uvrstilo 7 ekip, zasedla 3. mesto. Ekipa OŠ 
Litija je bila 11. kar je še vedno v prvi polovici 
vseh ekip, ki so se uvrstile na državno tek-
movanje. Tekmovale so tudi tri srednješol-
ske ekipe, ki so zasedle 6., 14. in 16. mesto. 
Na regijskem tekmovanju, ki je bilo novem-
bra 2019 v OŠ Preserje pri Radomljah, pa 
so sodelovale še tri ekipe mladih planincev 
iz našega društva, ki se jim ni uspelo uvrstiti 
na državno tekmovanje. 

Brez dobrega dela si takšnega uspeha 
ni moč zamisliti. Dobro poznavanje vsebi-
ne Planinske šole je za tak uspeh potrebno 
nadgraditi tudi s praktičnimi izkušnjami, na 
izletih in taborih. »Tekmovanje MiG je pla-
ninsko tekmovanje iz znanj, veščin in 
izkušenj z vseh področij in oblik planin-
skega delovanja. Tekmovanje MiG je hkrati 
tekmovanje iz znanja in športno tekmova-
nje, saj planinstvo obe prvini enakovredno 
združuje.

Tekmovanje Mladina in gore sodi v žele-
zen repertoar Mladinske komisije PZS in se 
je pričelo pred več kot tremi desetletji. Ideja 
in realizacija izhaja iz MO PD Domžale, ki je 
za osnovne šole iz lokalnega okolja priredil 
kviz iz planinske tematike in na osnovi izku-
šenj je Borut Peršolja, leta 1989 na republi-
škem nivoju, v okviru MK PZS, organiziral 
državno tekmovanje Mladina in gore in ga 
skoraj desetletje tudi vodil. Tudi zato je eno 

ZGODOVINSKI USPEH LITIJSKIH PLANINCEV NA
TEKMOVANJU MLADINA IN GORE

ŠOLA UDELEŽENEC Ime ekipe
Regijsko 
Radomlje 
(66 ekip)

Državno 
Idrija (22 
ekip)

OŠ GRADEC

Nuša Šef

PEPA HRIB 15. mesto 1. mesto
Pina Lucija Golouh

Maša Kristina Jere

Vita Viktorija Jere

OŠ GRADEC

Jan Ponebšek
MUTANTSKI 
BIKI NA 
KUBIK

35. mesto  
Maj Jovanovič

Gašper Šef

Štefan Golouh

OŠ GRADEC

Vida Lia Rutar
POSKOČNE 
VEVERICE

50. mesto  Sara Bratun

Brina Gotar  

OŠ LITIJA 

Jurij Cvikl

LITIJSKI 
ORLI

4. mesto 11. mesto
Ažbe Turkovič

Klara Mahkovic Lamovšek

Nuša Babnik Mravlja

OŠ LITIJA 

Žiga Cvikl

OŽULJENE 
PETE

28. mesto  
David Gibičar

Eva Forte

Žana Bercieri Povše

OŠ ŠMARTNO

Matevž Štritof 

OŠ 
ŠMARTNO

1. mesto 3. mesto
Živa Štritof 

Martin Hauptman

Ažbe Femec

SŠ
Lana Bercieri Povše GLUPI DUO 

LaMa
 6. mesto    

Manca Hiršel       

SŠ
Mirjam Škarja

 LITJANA 16. mesto
Tlen Medved

SŠ
Pia Pregel KOL'K JE ŠE 

DO VRHA
 14. mesto

Sara Emilija Jere

seznam ekip pd litiJa:

od regijskega dela Državnega tekmovanja Mladina in gore po-
tekalo v organizaciji MO PD Domžale v osnovni šoli Preserje pri 
Radomljah. Tekmovanje zadnja leta poteka tudi za srednješol-
ce. Odziv je dober in na ta način je zagotovljena kontinuiteta. 
Srednješolci lahko znanje nadgradijo na tečaju za Mladinskega 
voditelja in postanejo »mentorji« osnovnošolskim ekipam.

16.3.2019 - Zimska šola na Zelenici - nagradni izlet za tekmovalce tekmovanja Mladina in gore.
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POROČILO 39. MLADINSKEGA PLANINSKEGA TABORA 
"PODPECA" 2019

Mladinski tabor, že 39. po vrsti, 
smo izpeljali na Koroškem, na-
tančneje v Podpeci, na mestu, 
kjer so v preteklosti organizirali 
prireditev gradovi Kralja Matjaža.  
Prijave so se tekom mesecev lepo 
nabirale, tako da smo prišli do 

številke 60 udeležencev in 10 članov vodstva. Super 
številka, ki pa je zahtevala kar veliko organizacijo ter 
pregled nad vsako podrobnostjo. Kljub temu se nis-
mo ustrašili izziva in s podporo vremena, s katerim 
smo imeli res srečo, izpeljali vse kar smo si zadali. 
Začeli smo z Uršljo Goro, katero smo osvojili vsi, s 
4 letnim Erikom in 6 letnima Maticem in Jalnom na 
čelu. Popoldan smo bili očarani nad ogledom mu-
zeja lectarstva in medičarstva Perger1757 v Slovenj 
Gradcu. Nato je sledila mogočna Peca, na kateri smo 
tudi krstili vse, ki so prvič presegli mejo 2000 metrov. 
Greben pa smo zopet osvojili vsi. 
Sledil je dan počitka, ko smo se podali v rudnik Me-
žica, si ogledali muzeja  v Črni na Koroškem, ime-

li športne igre, se 
kopali v ribniku ter 
malo spočili noge 
za vzpon na Radu-
ho, ki je sledila nas-
lednji dan. Razdelili 
smo se v dve skupi-
ni, ena starejša, ki 
je vrh osvojila preko 
zahtevne plezalne 
smeri, in mlajša, ki se je na vrh odpravila po normalni 
poti. Kljub temu, da smo vodniki pričakovali večjo ut-
rujenost, smo vrh uspeli osvojiti z vsemi udeleženci, 
tudi najmlajšimi. 
Zadnji dan je potekal bolj sproščeno, osvojili smo 
razgledni stolp ter popoldan krstili vseh 33 otrok, ki 
so se tabora udeležili prvič. V soboto je sledil odhod 
domov z obljubo o snidenju naslednje leto. 
Ob tem bi se rad zahvalil za pomoč vsem, ki so po-
magali pri postavitvi, vodenju ter animaciji tabora. 
Zahvalil bi se tudi kuharju s pomočnicami ter vsem 3 
mladinskim voditeljem.  
  Gašper rePINa, vodja tabora

13.7.2019 - Vsi udeleženci tabora

8.7.2019 - Uršlja gora
11.7.2019 - Z močno voljo in veliko izkušenj, 

smo po različnih poteh vsi dosegli vrh Raduhe
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POROČILO 16. DRUŽINSKEGA PLANINSKEGA TABORA 
"PODPECA" 2019

Družinski planinski tabor je stal-
nica v Planinskem društvu Litija 
že šestnajst let. Tabor se prične 
drugo nedeljo v juliju in v letu 
2019 se je med 14 in 20 julijem v 
Podpeci družilo 15 družin. Zbralo 
se je 28 odraslih in 34 otrok, v 

starosti od 1 do 74 leta. Od tega je bilo 8 članov vod-
stva. 
Na tabornem prostoru "Pri Matjažu" pod Peco je teden 
preživet pod šotori hitro minil. 
Vsi udeleženci so osvojili Uršljo goro, le hitri »gamsi« 
pa so osvojili Peco in Raduho. Polžki so v svojem 
tempu osvojili Malo Peco in si ogledali votlino Kralja 
Matjaža, se povzpeli iz Bukovnika do Koče na Gro-
hatu ter do koče GRS pod Raduho. Vsi udeleženci 
skupaj so se sprehodili na Pikov vrh, najhitrejši pa so 
pot podaljšali na Veliki vrh. 
Poleg opravljenih tur pa so si v Slovenj Gradcu 
ogledali Medičarstvo Perger 1757, se v Mežici z vla-
kom odpeljali v podzemlje Pece, ter si v  TIC Črna 

na Koroškem ogledali razstavo - Olimpijci iz Črne 
na Koroškem in Etnološko zbirko. V popoldanskem 
času so se v taboru družili in spoznavali ob vodnih 
igrah,  pripravili so taborni ogenj, pekli kruh, ter 2 krat 
praznovali rojstni dan. 
Z zanimanjem so si ogledali vajo "reševanje padalca", 
ki sta jo prikazala predstavnika  GRS Jože Celestina in 
Sašo Borišek - Joul. Za varno pot in aktivnosti v tabo-
ru so poskrbeli vodniki Aleš Pregel, Sašo Jovanovič, 
Matej Krnc in Alma Jere, ter pripravnik Jurij Jere. Za 
prehrano sta v  tednu, polnem aktivnosti poskrbeli 
Vesna Hvala in Maja Kisovec, s pomočnikom Lukom 
Jeretom. Devet udeležencev tabora, ki so se nam 
prvič pridružili, je bilo nagrajenih s krstom. Celostno 
podobo likov za krst, krstni list in logotip tabora sta 
oblikovala Pavel in Marja Smolej. 
Prevoz opreme na planinski tabor in nazaj domov 
nam je omogočilo podjetje Omahen Transport in 
voznik Jani Skubic. 

Alma JERE

20.7.2019 - Vsi udeleženci tabora

18.7.1019 - Gorska 
reševalca iz Litije prikazujeta 
reševanje padalca z drevesa. 16.7.2019 - Vsakodnevne popoldneve zapolnimo z družabnimi igrami



Stran 15

Občni zbor PD LitijaJanče, 15. 3. 2020

7.4.2019 so se mladi planinci iz OŠ Gradec, POŠ 
Hotič, POŠ Jevnica in POŠ Kresnice pridružili čistilni 
akciji pešpoti na Janče. Mladi pohodniki so se zbrali 
na železniški postaji v Jevnici, kjer jim je Jani Jer-
ant, idejni vodja akcije, razdelil rokavice in vreče za 
odpadke. Pod vodstvom vodnikov PD Litija, so se 
podali na »lov za smetmi«. V Zgornji Jevnici se je 
31 članska ekipa mladih pohodnikov razdelila v dve 
skupini: malce starejši in hitrejši so skrenili na daljšo 

7.4.2019 - Čistilna akcija na Jančah uspela s pomočjo številnih mladih planincev in njihovih staršev

pot proti Jančam, učenci 1. in 2. razredov pa so čistili 
krajšo pot do vrha. Pri planinskem domu na Jančah 
so zopet postali ena ekipa, ki je z navdušenjem ugo-
tovila, da so našli bistveno manj smeti kot lansko leto. 
Na Jančah so si vzeli čas za počitek, igro in topel ob-
rok - ričet, joto ter slastne palačinke z Nutello. Dan 
je minil v pozitivnem vzdušju, vseeno pa so se tudi 
tokrat vprašali zakaj sploh?
    Maruša KrNC

Obisk medičarstva Perger, ki že od leta 1757 izdeluje tudi Lectova srca 

Varstvo gorske narave
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POROČILO 
DRUŽINSKIH
IZLETOV 2019

V letu 2019 smo izvedli štiri izlete. V ju-
liju smo organizirali družinski planinski 
tabor (ločeno poročilo). 

IZVEDENI IZLETI / AKTIVNOSTI:

DATUM IZLET Št. 
udel.

9.2.2019 Grmada in Celjska koča 20

15.6.2019 Lisca  - dan slovenskih 
planinskih doživetij 23

14.7 –20.7.2019 16. družinski planinski 
tabor – Podpeca 2019 62

31.8.2019 Veliki Travnik 13
12.10.2019 Blegoš 16

15.6.2019 - Lisca, med zbranimi praporščaki je tudi Jože Groboljšek s praporom PD Litija. 

31.8.2019 - Vračamo se s prelepega Velikega Travnika

12.10.2019 - Še zadnji skupni izlet na Blegoš"Domačini" iz Pece, jih poznate?
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POROČILO  PLANINSKE SEKCIJE » SOKOL« 
ZA LETO 2019

Planinska sekcija PD »Sokol« je v letu 2019 pra-
znovala že 5. obletnico delovanja. 

Vsa ta leta smo izpolnjevali vse zastavljene plane 
pohodov, kar nam je še  v posebno veselje.

Že drugo leto je sekcija izdala svoj koledar, ki ga 
z mnogimi slikami z naših pohodov opremlja naš po-
hodnik Marko Samec. V letu 2019 smo  opravili 36 
pohodov  v sredogorje in visokogorje. Pri teh poho-
dih je sodelovalo 734 oseb.

Nad 2000 m: Krn in Dobrač

Nad 1000 m: Galetovec, Mali Golak, Matajur, Kozji 
vrh, Kamni vrh, Studor, Volajsko jezero, Komna, Ko-
šutica, Košenjak, Porezen, Slivnica.

Za pomoč pri vodenju je opravil licenco za vo-
dnika še eden izmed članov Sokola. Tako ima zdaj 
Sokol 3 vodnike z licenco, 3 vodniki pa so iz društev. 
Trije člani so iz sekcije, ki so z delom dobro sezna-
njeni in pomagajo pri vodenju. V letu 2019 v sekciji ni 
bilo poškodb, kar želimo še naprej. 

Vodja sekcije: Marijan Jug

28.9.2019 - Haloze
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PLANINSKA SEKCIJA SAVA 
KOJOTI 2019

V preteklem letu 2019 je planinska sekcija Sava – 
Kojoti organizirala 12 izletov in jih 12 tudi izvedla, na 
njih pa je bilo povprečno 19 udeležencev. 

Z.št. datum Izlet Št.

  1. 19. 1. BOHOR 15

  2. 23. 2. GOŠKA RAVAN 20

  3. 23. 3. V NEZNANO - DEBENEC 26

  4. 13. 4. ŠMARNA GORA 18

  5. 25. 5. ŽUSEM 20

  6. 29. 6. MIRNA GORA 16

  7. 27. 7. PEKEL PRI BOROVNICI 20
  8. 24. 8. HUDIČEV BORŠT 19

  9. 21. 9. KUREŠČEK 17

10. 19. 10. TAMAR 20

11. 16. 11. GOMILA 24

12. 26. 12. PLANINSKA INVENTURA – 
KIDOVNIK

26

Tudi v letu 2019 smo ubirali lažje cilje v različnih 
slovenskih pokrajinah in tako še naprej spoznavali 
našo lepo domovino. V januarju smo doživeli pravo 
zimsko pravljico, ko smo se podali na Bohor, v nez-
nano smo se marca podali na večini neznani dom 
na Debencu, se v aprilu odpravili na Ljubljančanom 
najljubši vrh, Šmarno goro, se v mesecu ljubezni 
povzpeli na stolp ljubezni na Žusmu, nato pa julija 
zavili v Pekel pri Borovnici, za njim pa se avgusta po-
dali še na Hudičev Boršt. Edinkrat ko nam jo je za-
res zagodlo vreme, smo se namesto na Slemenovo 
špico raje odpravili v Tamar, leto pa zaključili skupaj 
z jubilantko Joži Šinkovec, ki je z nami na planinski 
inventuri praznovala častitljivih 90 let. Skupaj smo 
tako raziskali 12 lepih slovenskih krajev, kjer smo se 
družili ob rekreaciji in dobri hrani ter pijači ter tako 
uspešno zaključili še eno planinsko leto. 

  Vodja sekcije: Samo JAgER 25.5.2019 - Žusem na Pohorju

26.12.2019 - Planinska inventura na Kidovniku
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IZKAZ POSLOVNEGA USPEHA 
KUMULATIVNO ZA CELOTNO 

DRUŠTVO ZA OBDOBJE 
OD 1.1.2019 DO 31.12.2019

Z.ŠT. Kategorija znesek V euR
1 Stroški porabljenega materiala in blaga s 

povečanjem zalog            5.105,48  
2 Stroški storitev           23.071,36     
3 Stroški dela                         -       
4 Amortizacijski stroški 6.926,56     
5 Stroški financiranja - negativne obresti           0,04     
6 Dotacije drugim pravnim osebam                   -       
7 Dajatve        5.375,61     
a skupaJ Vsi stROŠki           40.479,05          
   
8 Prihodki od dejavnost, članarine, dotacije 

in donacije 26.003,15          
9 Prihodki od financiranja in pozitivne obresti   2,76     

10 Drugi prihodki           15.598,90     
B skupaJ Vsi pRihOdki         41.604,81     
   
 pResežek pRihOdkOV nad OdhOdki  

(B-a)         1.125,76         
   

Bilanca s temi podatki je bila oddana državnim organom v namen 
statističnih poročanj in pa Finančni upravi RS v namen obračuna 
davka od dohodka pravnih oseb.

FINANČNO POROČILO ZA LETO 2019

FINANČNI REZULTAT PO  
DEJAVNOSTIH ZA LETO 2019

planinski dOm JanČe
Z.ŠT. Opis kateGORiJe ZNesKI €

1 Stroški tekočega vzdrževanja   10.889,56     
2 Reprezentanca        43,62     
3 Intelektualne storitve 2.111,97     
4 Zavarovalne premije   301,03     

5 Ostale neomenjene storitve- smeti, zdravstvene 
stor.         20,00     

6 Amortizacija 6.926,56     
 skupaJ stROŠki 20.292,74     

1 PRIHODKI OD NAJEMNIN 7.200,00     
2 SLUŽNOST MORS 4.709,25     
3 PREJETA ZAVAROVALNINA JANČE 10.889,56     

skupaJ pRihOdki 22.798,81     

pResežek OdhOdkOV nad pRihOdki 2.506,07     

dRuŠtVena deJaVnOst
Z.ŠT. Opis kateGORiJe ZNesKI €

1 Porabljeni osnovni material    1.995,83     
2 Pisarniški material 216,27     
3 Ostali neomenjeni material   2.893,38     
4 Prevozne storitve - poštnina 3.012,01     
5 Najemnina 686,98     
6 Dnevnice, kilometrina, strokovno izobraževanje 1.357,46     
7 Stroški plačilnega prometa 804,91     
8 Reklamne storitve in storitve javnega 

obveščanja, reprezen. 1.218,46     

9 Ostale neomenjene storitve - smeti, 
zdravstvene stor.   2.625,36     

10 Stroški obresti         0,04     
11 Članarine, dotacije, odhodki pret. let 5.345,61     

12
Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega rezul-
tata

     30,00     

13 Amortizacija                -       
skupaJ OdhOdki 20.186,31          

1 Redni prihodki - članarine 8.317,20     
2 Dotacije občine in druge dotacije ter donacije 4.564,47     
3 Prodaja izkaznic, dnevnikov, trasiranje, tečaje in 

ostali 5.921,57     
4 Obresti         2,76     
 skupaJ pRihOdki 18.806,00     

1.)  Opomba k prikazu prihodkov in odhodkov v tabelah 
V tabelah izkaza poslovnega izida po stroškovnih mestih je rezultat 
prikazan le pri stroškovnem mestu 01 - Planinski dom Janče.

POJASNILO K FINANČNEM 
POSLOVANJU PLANINSKEGA 

DRUŠTVA LITIJA ZA LETO 2019

Planinsko društvo Litija je društvo, ki se ukvarja s planin-
sko dejavnostjo. Prihodke ustvarja s pobiranjem članarine, 
donacijami in dotacijami, obdavčljivo dejavnost pa opravlja 
predvsem na področju oddajanja planinskega doma na Jan-
čah in pa s prodajo dnevnikov, izkaznic in z organiziranjem 
tečajev. V letu 2019 je PD pridobilo tudi prihodke iz naslova 
financiranja - to je obresti pozitivnega stanja na TRR in pri-
hodke iz dane služnosti Ministrstvu za obrambo RS.
Kot smo že omenili, Planinsko društvo Liltija pridobiva pri-
hodke tako iz obdavčljive dejavnosti, kot tudi iz neobdavče-
ne dejavnosti. Neobdavčeni prihodki so prihodki pridobljeni 
oziroma dotirani iz proračuna, donacije pravnih in fizičnih 
oseb ter članarine članov planinskega društva.
Ostali prihodki so obdavčeni in v tem smislu smo tudi pripra-
vili obračun davka na dohodek pravnih oseb.
Prikaz prihodkov in odhodkov po posameznih dejavnostih 
pa smo obdržali smiselno prejšnjim letom, tako, da je finanč-
no - materialno poslovanje primerljivo.
Članarine so prikazane tako na prihodkovni strani kot pre-
jete članarine in tudi na odhodkovni  strani, kot odvedene 
članarine na PZS.
Planinsko društvo je kot celota v letu 2019 poslovalo pozi-
tivno, torej s presežkom prihodkov nad  odhodki. Poslov-
nih prihodki so znašali 41.604,81 Eur, poslovni odhodki pa 
40.479,05 Eur. Presežek prihodkov nad odhodki pa je znašal 
1.125,76 Eur. Obračunana amortizacija objekta planinskega 
doma na Jančah je znašala 6.926,56 Eur. Finančni rezultat je 
bil  pozitiven in je znašal 1.125,76 Eur dobička.

Pripravil:
Ermac, računovodski servis d.o.o.

Direktor: Matjaž erjavec
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FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020

PRIHODKI

Proračun občine Litija  3.000,00 € 

Razpisi, dohodnina  300,00 € 

Donacije/sponzorstva  2.000,00 € 

Članarina  8.320,00 € 

Prenos iz preteklih let  1.125,76 € 

Prodaja literature  200,00 € 

SKUPAJ  14.945,76 € 

ODHODKI

Upravni odbor  9.785,76 € 

Komisije in odseki  2.110,00 €
Zbornik  1.500,00 €
Obletnice v letu 2020 (tabor, Tisje)  500,00 €
Akcije PD Litija  970,00 €
Drugo  80,00 €
 SKUPAJ  14.945,76 € 

ODHODKI - RAZČLENITEV PO POSTAVKAH

UPRAVNI ODBOR  9.785,76 €
PZS – odvod članarine  4.950,00 €
Dežurstva v pisarni in vodenje blagajne  600,00 €
Stroški pisarne  -   €
Stroški telefona in davčne blagajne  430,00 € 

Poštnine  200,00 €
Pisarniški material  100,00 €
Ostali potrošni material  200,00 €
Občni zbor društva  300,00 €
Prusik  800,00 €
Potni stroški – UO  250,00 €
Nepredvidljivi izdatki  116,76 €
Najemnina pisarne  384,00 €
Zavarovanje odgovornosti  155,00 €
Vodenje računovodstva  1.300,00 €

AKCIJE PD LITIJA  970,00 € 

Pohod na Tisje  150,00 €
Pohod Franca Štrusa  250,00 €
Vranov let v svobodo  100,00 €
Badjurova krožna pot  150,00 €
Mladinski planinski tabor (dotacija PD)  200,00 €
Družinski planinski tabor (dotacija PD)  -   €
Študentski planinski tabor  -   €
Štirje letni časi na Janče  50,00 €
Janški prijatelji - prijatelji Janč  50,00 €
Iz GEOSS-a na 100 Slovenskih vrhov  20,00 €

DRUGO   80,00 €  

Nakup in tisk literature  30,00 € 

Tisk dnevnikov in nabava značk  50,00 € 

KOMISIJE IN ODSEKI  2.110,00 € 

Markacijski odsek  150,00 €
Alpinistični odsek  300,00 €
Mladinski odsek  400,00 €
Vodiški odsek – izobraževanja vodnikov  700,00 €
Vodniški komisija – opreme  -   €
Planinska sekcija Litija  50,00 €
Planinska sekcija – družinski izleti  80,00 €
Planinska sekcija SOKOL  250,00 €
Planinska sekcija Sava "KOJOTI"  130,00 €
Študentska sekcija  -   €
Turnokolesarski odsek  -   €
Informacijski odsek – Založništvo  50,00 €

uO PD LItIJa

9.2.2019 - Korada, pohodniki pred kočo



Stran 21

Občni zbor PD LitijaJanče, 15. 3. 2020

Št. Datum Cilj - izlet

1. 25. 1. BRUNK (z vlakom)

2. 22. 2. SVETINA

3. 28. 3. SVETA GORA PRI GORICI

4. 18. 4. IZLET V NEZNANO
5. 23. 5. TRSTELJ
6. 20. 6. FIRSTOV REP
7. 25. 7. VOŠCA
8. 22. 8. PLANINA ZAJAMNIKI

9. 26. 9. PASJA RAVAN

10. 24. 10. NEKAM V „GORICE“

11. 21. 11. ŠENTJUNGERT

12. 26. 12. PLANINSKA INVENTURA

PROGRAM IZLETOV
SEKCIJE SAVA 2019

*Okviren načrt, možne so spremembe ciljev in datumov.
Samo JaGer

datum deJaVnOsti, izleti nOsilCi
sO 29.2. 23. pohod Franca Štrusa Marjan Jug
Ne 15.3. Občni zbor PD Litija PD LITIJA
Ne 26.4. Tomazinov pohod PD LITIJA

sO 13.6. Dan slovenskih planincev 
2020 - Luče PD LITIJA

sO 5.9. Vranov let v svobodo Marjan Jug 
Ne 13.12. 40. Spominski pohod na Tisje Peter Rutar

SKUPNE AKCIJE PD LITIJA 
2020

Janez MeDveD

DRUŽINSKI IZLETI 2020

DATUM IZLET Vodniki
sO 21., 
Ne 22.3.

Zimski tabor na Zelenici Aleš, Roman

Ne 26.4. Tomazinov pohod Roman

sO 13.6. Dan slovenskih planincev 
2020 - Luče Alma

sO 29.8. Krnska jezera Aleš
sO 10.10. Galetovec Matej, Sašo

Več informacij o izletih dobite  pri Alešu  Preglu ales.
pregel@gmail.com (GSM: 041 229 758) ali na in-
ternetu www.pdrustvo-litija.si. O natančnejšem po-
teku posameznih izletov bomo naše člane preko 
Obvestil PD Litija obveščali sproti. Kdor želi biti še 
dodatno obveščen pred posameznim izletom, naj 
pošlje e-pošto na zgornji e-naslov. 
    Aleš PREgEl

16.3.2019 - Zimski vzpon na Zelenico

8.12.2019 - Proti Tisju, jutro na Jelši
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PROGRAM DEJAVNOSTI PLANINSKE SEKCIJE 
SOKOL LITIJA ZA LETO 2020

ŠT. datum PReVOZ smeR pOhOda Čas VOdJa 
1. 11.januar 7.00 avtobus OBOLNO 3 CIRAR
2. 18.januar 7.00 avtobus GOLO BRDO-JAKOB 3 SAMEC
3. 25.januar 7.00 avtobus RAŠICA 3 KOZLEVČAR
4. 15.februar 7.00 avtobus SLO.ISTRA-KOCINE 3 CIRAR
5. 22. februar 7.00 avtobus PLANINA NAD VRHNIKO 4 H.MOHAR
6.       29. februar 7.30 vlak ŠTRUSOV POHOD 4 JUG
7. 07. marec 7.00 avtobus GRAD HMELJNIK 4 VUKOVIČ
8. 15. marec 7.30 vlak OBČNI ZBOR JANČE 4 PD LITIJA
9.      21. marec 7.00 avtobus ŠTANJEL 4 CIRAR
10. 04. april 7.00 JABLANIŠKI POHOD 4 CIRAR
11. 18. april 6.00 avtobus MARTULJK-SREDNJI VRH 4 GROBOLJŠEK
12. 25. april 6.00 avtobus SVETI PETER-BEGUNJE 4 H. MOHAR
13. 09. maj 6.00 avtobus POTOŠKA GORA-PREDVOR 4 MARS
14. 16. maj 6.00 avtobus OGLJASKA POT-DOLE 4 JUG
15. 23. maj 6.00 avtobus HRVAŠKO ZAGORJE 4 PAVLI
16. 30. maj 6.00 avtobus  TRDINOV VRH 4 JUG
17. 06. junij 6.00 avtobus KOČEVJE 4 EMIL ŽAGAR
18. 13. junij 6.00 avtobus DAN SLOVENSKIH PLANIN. 4 JUG
19. 20. junij 6.00 avtobus KOŠUTNA 4-5 MEDVED
20. 27.junij 6.00 avtobus KOMPOTELA- VRH KORENA 4-5 INTIHAR
21. 04. julij 6.00 avtobus VRŠIČ-IZVIR SOČE 4 KOZLEVČAR
22. 11. julij 6.00 avtobus VOGEL-ORLOVE GLAVE 4 KOZLEVČAR
23. 25. julij 5.00 avtobus SNEŽNIK 4-5 H.MOHAR
24. 03.4.avgust 5.00 avtobus KOKRŠKO SEDLO-SKUTA     2 dni KOZLEVČAR-CIRAR
25. 22. avgust 5.00 avtobus SORIŠKA PLANINA  4-5 MARS
26. 29. avgust 5.00 avtobus VELIKI VRH-PLAN.RAVNE 5 INTIHAR
27. 05.sept. 7.00 avtobus VRANOV LET 4 JUG
28. 12.sept. 6.00 avtobus Dolina Belega potoka-Julijci 4 VUKOVIČ
29. 19.sept. 6.00 avtobus HALOZE 4 KOKOT
30. 26. sept. 6.00 avtobus LUBNIK 4 GROBOLJŠEK
31. 03.oktober 6.00 avtobus POLDANOVEC 4 MEDVED
32. 11. oktober 6.00 avtobus NA KRASU JE KRASNO 4 JUG
33. 17. oktober 7.00 avtobus HOTAVLJE-ERMANOVEC 3 SAMEC
34. 24. oktober ? KJE GNEZDI SOKOL JUG
35. 07. nov. 7.00 avtobus POHOD OKOLI ČATEŽA 3-4 PAVLI
36. 21. nov. 7.00 avtobus GORA OLJKA 3 H. MOHAR
37. 28. nov. 7.00 avtobus ŠMARNA GORA 3 KOZLEVČAR
38. 19. dec. ? VAČE - zadnji pohod 3 JUG

Vodniška komisija si pridržuje 
pravico spremembe programa 
ali odpoved nekaterih pohodov.
Vodnik pohoda ima pravico za-
vrniti udeleženca pred ali med 
pohodom, če je ta neprimerno 
pripravljen, opremljen ali nedi-
scipliniran.
Pri večini pohodov bo priprav-
ljena tudi krajša - lažja pot.

Marjan Jug,
vodja sekcije 16.2.2019 - Mamolj
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KANDIDACIJSKA LISTA ZA 
VOLITVE V ORGANE 

PD LITIJA ZA MANDATNO 
OBDOBJE 2020 - 2024

Funkcija

Predsednica: Alma Jere

Podpredsednik: (do 3) Ana Mohar

Roman Ponebšek

Tajnik Aleš Pregel

Blagajnik Helena Mohar

Voljeni član upravnega 
odbora
(do 15)

Franci Intihar

Jože Groboljšek

Marjana Kahne 

Marjan Jug

Jožica Kokošar

Janez Medved 

Aleš Mohar

Samo Jager

Jože Repina

Aljaž Zupan

Načelniki, ki imajo svoj 
volilni zbor

Dare Juhant (alpinistični odsek)

Žiga Krofl (turnokolesarski odsek) 

Gašper Repina (mladinski odsek)

Nadzorni odbor Jože Dernovšek - predsednik 

Jože Sinigoj - namestnik

Mitja Golouh - namestnik

Častno razsodišče Sašo Jovanovič - predsednik

Pavel Smolej 

Bojan Kozlevčar

Tomaž Groboljšek

Joži Šinkovec

Maja Mohar Ahac

planinskO 
dRuŠtVO litiJa 

vabi na 
40. mladinski planinski 

taBOR
ZAVRŠNICA 2020 

Tabor bo potekal od 5.- 11. 
julija 2020. Prijave sprejema-

mo do zapolnitve mest, saj je število udeležencev 
omejeno. 
Informacije in prijave:
Gašper (041 616 592), gasper.repina@gmail.com

17. dRužinski planinski taBOR
ZAVRŠNICA 2020 

Tabor bo potekal od 12. - 18. julija 2020. Prija-
ve sprejemamo do zapolnitve mest, saj je število 
udeležencev omejeno. 

Informacije in prijave:
Alma (041 892 303), alma.jere@gmail.com

PreŽIvIte DeL POČItNIC Z NaMI v OSrČJu Narave!

Na novoletni seji 
UO PD in planin-

ski inventuri  
Kojotov, smo 
čestitali JOŽI 
ŠINKOVEC za 

častitljivih 90 let. 
Želimo ji še obilo 
lepih trenutkov v 

naši družbi.  

8.7.2019 - Uršlja gora
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MATTERHORN - PO LEVJEM GREBENU

Vsaka stvar, ki se je dolgo želiš, se ti enkrat tudi 
uresniči. Le verjeti moraš v to. Tudi moja vera v Ma-
tterhorn, se je v začetku oktobra preteklega leta, 
razsvetlila dva dni pred odhodom. Vremenska napo-
ved je kazala, da sem kar težko verjel, da bo res tako. 
In je bilo. Brez oblaka, lahko bi bilo tudi brez vetra. V 
poznih urah zvečer prispemo v Breuil-Cervinia, bolj 
na hitro postavimo šotor, seveda tudi na hidracijo nis-
mo pozabili. Prebudi nas res lepo jutro, jaz sem sicer 
spal kar v avtu, tak da sem imel najlepši razgled iz 
'spalnice'. Smo imeli potem dovolj časa za zajtrk in 
še kaj…, ob 10-ih smo pa imeli dogovorjen prevoz 
s  terencem do našega peš izhodišča pri koči  Duca 
deli Abruzzi na višini 2802 metrov.

Začetek poti je še nekako balzam za noge, a ne 
dolgo. Prične se kaj hitro bolj naložen svet, višje proti 
sedlu Colle del Leone (3581 m), smo stopili prvič na 
sneg in to svež. Nedolgo zatem, si je bilo potrebno 
nadeti plezalno opremo, vključno z derezami. Pričelo 
se je plezanje. Že v skorajšnjem  startu tudi najtežji 
detajl celotne smeri. Na teh detajlih so nameščene 
mornarske vrvi, po katerih napreduješ, so pa zaradi 
debeline (3-4 cm) in pa rokavic zelo težko plezljive. 
Po približno šestih urah smo prispeli do bivaka Carell 
(3830 m).

Prebudimo se v hladnem a jasnem zgodnjem 
še temnem jutru. Smo kaj hitro morali zapustiti zelo 
urejen bivak, pot pred nami je bila dolga. Takoj za 
dobro jutro so nas pozdravile mornarske vrvi in ve-
rige, katere so nas pripeljale zopet v malo bolj nalo-
žen svet. Sledilo je plezanje v južni steni gore, katero 
nas je pripeljalo na grebem oz. rame na Pic Tyndall  
(4241 m). Nadaljujemo z zelo previdnimi koraki, ve-
liko gor, malo dol, preden smo prispeli do zadnjih 
sten, je  bilo zelo izpostavljeno, švicarskemu ledeni-
ku na severni strani gore. Zopet plezanje s pomočjo 
mornarskih vrvi, nekoliko lažje, smo se jih že navadili, 
pa še sonce nas je prav luštno nas ogrelo. Bolj, ko 
smo bili bližje vrhu, bolj je vleklo, seveda iz severa, 

bog ne daj iz juga, da bi bilo topleje. Ob 14:00, smo 
po slabih osmih urah, stali na vrhu (4478 m). Nepre-
cenljivo. Razgledi. Ni pa bilo kaj dosti časa za levje 
uživanje in slavje. Po nekaj malega previdne hoje, so 
se pričeli spusti ob vrvi. V mrazu in močnem vetru nič 
kaj prijazna reč. Sestop nam je časovno podaljšala 
še gneča. Prehitela nas je noč, zadnjih nehaj spustov 
v temi. Vsa zahvala Borisu, da je dobro poznal pot. 
Sestopimo do bivaka, pade odločitev da eno noč še 
prespimo, sledi razočaranje, da so vse postelje pol-
ne. Nekako prebrodimo čas za mizo, do prvih alpini-
stov, ki ob dveh zjutraj zapustijo bivak.

V zopet lepem jutru in zajtrku, nadaljujemo se-
stop. Še po  nekaj spustih ob vrvi prispemo na sedlo, 
nedolgo zatem snamemo dereze, vso opremo čim 
bolj  spravimo v nahrbtnik, da je bila pot do avta čim 
hitrejša. Po skupno 28-ih urah hoje, bi bilo malo čud-
no, če ne bi bili utrujeni, še bolj čudno pa, če ne bi 
šli na pivo.

   Jože VOZELJ

11.-13.9.2019, Jože Vozelj (AO Litija - desni) 
na vrhu Matterhorna. (Na vrhu tudi Boris Strmšek, 

Duško Banjac in Simon Posavec (AO Kozjak)).


