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Sekcija »Sokol«  v soboto, 12.7.2014 organizira pohod iz Jelenovega žleba do Travne gore 

(950m). Ogledali si bomo Jelenov ţleb (velika zmaga osvobodilnih brigad nad Italijani), bolnišnico in 

muzej Ogenjca. Hoje bo za 4 ure. Izlet bo vodil Jug Marijan (031 643 639). 

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

Sekcija Sava vabi v soboto, 19.7.2014 na Dobrčo (1.634m),  najjuţnejši odrastek skupine Stola, ki se nad 

Begunjami in Trţičem strmo dviga neposredno iz gorenjske ravnine. S hojo bomo pričeli v vasi Brezje pri 

Trţiču. Izlet nudi čudovite razglede na Karavanke,   Kamniške Alpe, Bled, Jelovico, Pokljuko in Julijske 

Alpe. V koči, ki je poznana po prijaznosti in dobri kuhinji, se bomo podprli in odpočili ter se nato po isti poti 

vrnili nazaj do  izhodišča. Hoje bo za 5 ur. Informacije in prijave Samo Jager 041 207 744 ali 

samo.jager@gmail.com.  

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

Planinska sekcija Sokol vabi v soboto, 26. 7. 2014 na Svinško planino (Sau Alpe) na Koroškem. 

Od vasi Lading se bomo najprej povzpeli do Wolfsberger hutte (1.827 m) od koder je do najvišjega 

vrha Velike Svinje (Ladinger Spitze 2.079 m) le slabo uro hoje. Celotne hoje bo za 4 ure. Vodi 

Borut Vukovič (031 805 686).  

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

V  soboto, 2.8.2014 sekcija »Sokol« vabi  na  izlet na Češko kočo (1.542m) in Jezersko Kočno 

(2.540m). Do Češke koče je 1.30 ure hoje, od tu do Jezerske Kočne pa 3.30 ure. Odhod ob 5.uri.  Izlet bo 

vodil Marijan Jug (031 643 639). 
 
 

ZGODILO SE JE 
 

20. seja UO PD Litija je bila 13.3.2014. Seznanili so se z dogajanjem na Jančah. Sprejeli so vsebinsko in 

finančno poročilo pohoda Franca Štrusa. Obravnavali so problematiko sekcije upokojencev in sklenili, da 

tudi v PD Litija ustanovijo sekcijo upokojencev. Vodja sekcije bo Marjan Jug, ime sekcije pa si bodo izbrali 

na enem od izletov.  Sprejeli so finančno poročilo za leto 2013 in finančni načrt za leto 2014.  Romana 

Ponebška so potrdili za delegata na skupščini PZS.   

********************************************************************************* 
15.3.2014 je planinska sekcija Sava organizirala izlet v Istro. V lepem vremenu so si ogledali Trebški slab, 

stolpe Starce, slap Veli vir in ostale lepote tega konca Istre. Na cilju v Sočergi pa so jih postregli z domačo 

specialiteto bobiči in prvovrstnim refoškom. Izleta se je udeleţilo 37 pohodnikov.  



Občnega zbora društva 23.3.2014 se je udeleţilo 74 članov. Delovni predsednik Joţe Sinigoj je uspešno 

izpeljal vse točke dnevnega reda. OZ je potrdil vsa poročila in programe. Tudi letos  je društvo izdalo glasilo 

Prusik,  ki je bil tokrat dopolnjen s prispevki  o desetih  druţinskih taborih.  Na predlog UO je bil v upravni 

odbor društva soglasno izvoljen  Samo Jager, ki vodi sekcijo Sava.  Posebno priznanje sta si za ţe desetič 

prehojeno BKP v 24 urah prisluţila Lojze Kotar in Sandi Jerant. Tokrat sta jima na pohodu, ki so ga 

zaključili tik pred občnim zborom, druţbo delali Aleš in Zdravko Obreza ter Marjan Cerovšek. Občni zbor 

so pozdravil ţupan občine Litija Franci Rokavec, predsednik DU Litija Dušan Jovanovič ter predstavniki 8  

planinskih društev. Občni zbor so tudi tokrat  z ubranim petjem poţivili pevci planinske sekcije DU.  
********************************************************************************* 
29.3.2014 je potekal druţinski izlet na Sveto Trojico, razgledni vrh nad Pivko. Ob povratku so si ogledali še 

muzej Pivških presihajočih jezer v Slovenki vasi. Na izletu je bilo 24 udeleţencev.  

********************************************************************************* 
Prvi akcija novo ustavljene planinske sekcije »Sokol« pri PD Litija je bil Jablaniški pohod, dne 5.4.2014. 

Udeleţilo se ga je 22 pohodnikov, pohod pa so  zaključili  pri »Medved« v Gradiču na  domu  vodje pohoda. 

Tiste dni je praznoval Franci Cirar, na kar seveda niso pozabili. 

********************************************************************************* 
Tradicionalne čistilne akcije planinske poti na Janče so se 6. 4. 2014 udeleţili Jani Jerant, Darka Vidic, 

Bruno Rusjan in Matej Krnc.  

********************************************************************************* 
21. seja UO PD Litija je bila 10.4.2014. Obravnavali so dve anonimki glede doma na Jančah. Naredili so 

analizo občnega zbora. Pričeli so s pripravami na 25. pohod na Geoss, ki bo 31.5.2014. Člani 

novoustanovljen sekcije so se poimenovali Planinska sekcija Sokol.  MDO Zasavja bo tudi v naslednjih štirih 

letih vodil član PD Litija Borut Vukovič. Imamo 285 članov.   

********************************************************************************* 
Pohoda sekcije »Sokol«  po Vertovškovi poti  12.4.2014  je vodil Joţe Dernovšek. Udeleţilo se ga je 39 

pohodnikov. S pomočjo dveh prijaznih domačinov smo spoznali lep kos Vipavske doline, se na lepo urejeni 

turistični kmetiji okrepčali z njihovimi izdelki in pridelki.  Obiskali smo rojstno hišo Matije Vertovca , ki je 

bil ţupnik  zelo naprednih pogledov v sadjarstvu in vinogradništvu. Ţivel  je v času Franceta Prešerna, 

domačini pa vedo povedat, da je prav Vertovšek dal pobudo Francetu Prešernu naj napiše pesem o vinu. To 

je zdaj naša himna. Izlet smo zaključili ob joti in vinu. 

********************************************************************************* 
12.4.2014 je planinska sekcija Sava po dolgem času zopet organizirala izlet v neznano. Izlet je organiziral 

dolgoletni vodja savske sekcije Marko Dernovšek. Izlet je bil hkrati posvečen dolgoletni članici Marici 

Korenini, ki je praznovala jubilej 80 let. Zjutraj je Marko avtobusa usmeril proti Štajerski, a glej ga zlomka 

ţe na izvozu za Polšnik je šofer smer obrnil nazaj proti Litiji. Tam je prvo skupino izkrcal na ţelezniški 

postaji ter jih poslal na vlak. Druga skupina se odpravila naprej do Volavelj, vsem pa je z minute v minuto 

postajalo bolj jasno da bodo krenili na Janče. Pa to še ni bil končni cilj. Izlet se je končal v gostilni Pri 

Janezu v Veliki Štangi, a le malokdo je dejanski cilj resnično uganil. 42 udeleţencev je izlet  zaključilo s 

kratkim programom v čast Marici, z rujno kapljico pa nazdravili na še mnogo planinskih podvigov.  

 
 



V deţevnem dnevu se je 21.4.2014 sekcija »Sokol« udeleţila Pohoda okrog Slivne. Bilo je 9 pohodnikov. 

Vodja pohoda je bil Joţe Dernovšek. 

********************************************************************************* 
Pohoda na Jačemico na Hrvaškem se je 26.4.2014 udeleţilo 30 članov sekcije »Sokol«. Pohod je 

nadaljevanje poti po Kraškem robu.  Pot nas je vodil preko planote od ţelezniške postaje Buzet nazaj proti 

Sočergi.  Pohod so zaključili v Gračišču v gostišču »Roţman«. Pohod  je vodil Marijan Jug. 

********************************************************************************* 
26.4.2014 se je na Jančah ponovno ustavila Zlatorogova  transverzala ponosa. V vpisno knjigo akcije Gremo 

v hribe se je vpisalo 426 pohodnikov. Udeleţenci so se zabavali ob zvokih ansambla Grajski Kvintet, ki ga je 

povabila oskrbnica doma na Jančah Zdenka Zajc Selko. Pivovarna Laško ob izvedeni akciji  Planinskemu 

društvu Litija  podari 700€ in še materialne nagrade  v vrednosti 300€. 
********************************************************************************* 
22. seja UO PD Litija je bila 14.5.2014. Pogovarjali so se najemu doma na Jančah, saj dosedanji najemnici 

doma pogodba poteče 30.6.2014.  Sašo Borišek – Joul je poročal o pripravah na pohod na Geoss.  

Obravnavali so pravilnik PZS o praporu in praporščakih. Dogovorili so se o izvedbi srečanja starejših 

planincev MDO, ki bo tokrat na Jančah.   Roman Ponebšek je poročal o skupščini PZS.  Za predsednika PZS 

je bil ponovno izvoljen  Bojan Rotovnik, podpredsedniki pa so Roman Ponebšek, Tone Jesenko in Miro 

Erţen. Obravnavali so tudi pismo predsednika DU Litija. Imamo 296 članov.   

********************************************************************************* 
17.5.2014 so se člani planinske sekcije Sava  podali na 764 m visoki Jasovnik ter po poti okrog Motnika. 

Izleta se je udeleţilo 23 članov in članic. Slaba vremenska napoved se je uresničila, saj jih je ţe na poti na  

Jasovnik pričel močiti deţ, ki jih je spremljal vse do Motnika. Ogledali so si znamenitosti Motnika – mestni 

trg s prangerjem, sobo posvečeno najdbi pritlikavega nosoroga, cerkvi in grič z razgledom na Motnik, kjer je 

nekdaj stal grad. Naučili so se da je bil Motnik nekdaj obrtniški kraj, v katerem je prevladovalo usnjarstvo, 

svoje čase pa se je dalo odpočiti v kar sedmih gostilnah. Izlet so  zaključili  v gostilni Pri Flegarju. 

********************************************************************************* 
Srečanje starejših planincev Zasavskega MDO na Jančah se je 23.5.2014 udeleţilo 59 planinskih veteranov 

iz 10. planinskih društev, med njimi tudi 6 predstavnikov našega društva.  

********************************************************************************* 
5. Kostelskega pohoda 24.5.2014 se je udeleţilo 21 članov sekcije Sokol. V lepem dnevu je bilo prav 

prijetno srečati prijatelje  s Kočevskega. Izlet  je vodil Marijan Jug. 

********************************************************************************* 
25. planinskega pohoda in 5. turnokolesarskega vzpona  na Geoss se je  31.5.2014 udeleţilo  61 pohodnikov 

in 8 kolesarjev. V zaključni prireditvi na cilju so sodelovali učenci podruţnične osnovne  šole Vače, 

podeljene pa so bile tudi  značke za končano akcijo Iz Geossa na 100 slovenskih vrhov.  

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

Pohoda na Geoss se  31.5.2014 udeleţilo 22 članov sekcije »Sokol«.  Ob prihodu na Vače sta jih pohodnika 

Beti in Lojze zopet pogostila z okusno malico, ki je zelo teknila. 

********************************************************************************* 
Letošnji Dan slovenskih planincev je bil 14.6.2014 v Bohinjski Bistrici. Planinskih doţivetij se je pod 

pokroviteljstvom PD Litija udeleţilo 22 članov sekcije »Sokol«. Pred proslavo je organizator pripravil več 

pohodov, kar je zelo pohvalno. Večina naših udeleţencev je odšla na Oroţnovo kočo pod Črno prstjo, 5 

pohodnikov pa se je udeleţilo pohoda na Vodnikov razglednik. 

********************************************************************************* 
V soboto 14.6.2014 se je 23 udeleţencev sekcije Sava podalo na Meţakljo. Povzpeli so se na Planino 

Obranco (1.035 m), od koder so se razgledali na Blejsko jezero in se odpočili pri planšarski koči, ki je bila 

ţal še zaprta. Trije so se medtem podali še na Planski vrh (1.299 m). Kdor je ţelel si je ob povratku šel 

ogledat še okamenelo grajsko gospo Poljansko babo – ime zanimivega skalnega samotarja v pobočju 

vzhodnega roba planote Meţaklja nad naseljem Kočna. 

********************************************************************************* 
Druţinskega izleta na Dobrčo 15.6.2014  se je  udeleţilo 9 otrok in 9 odraslih iz petih druţin. Za izhodišče so 

si izbrali Bistriško planino. Tudi oni so se na lastne ţelodce prepričali zakaj je bila Koča na Dobrči ţe 

dvakrat zapored izbrana za najboljšo planinsko kočo.  

********************************************************************************* 
23. seja UO PD Litija je bila 19.6.2014.  Sprejeli s sklep, da se planinski dom na Jančah za 3 leta odda v 

najem dosedanji najemnici Zdenki Zajc Selko. Dogovorili so se, da bo društvo pričelo z aktivnosti za izstop 

iz sistema DDV. Na domu pa potekajo tudi aktivnosti za prenovo kotlovnice.  Obravnavali so poročilo o 

izvedbi planinske šole na OŠ Litija.  Imamo 308 članov.   



21.6. se je z izletom na Slemenovo špico zaključila Planinska šola na OŠ Litija. Zaključno preverjanje znanja 

je uspešno opravilo 18 učencev. Skupno je bilo izvedenih 17 predavanj iz različnih tem, pri podajanju snovi 

je sodelovalo 7 strokovnjakov PD Litija, izvedeni so bili 3 izleti, šola je potekala od 27.2.2014 do 21.6.2014. 

Največje zasluge za uspešno izvedbo gredo Ljudmili Intihar - mentorici na OŠ Litija. 

********************************************************************************* 
Sekcija »Sokol« je 28.6.2014 izvedla pohod na Blegoš, kamor se je povzpelo 20 udeleţencev z vodnikom 

Marjanom Jugom, ostalih 5 pohodnikov pa je Stane Jerebič peljal na Koprivnik in Mladi vrh. Ob skupni 

malici smo zapeli za rojstni dan Marku Samcu in Greti Pepelnak. 

********************************************************************************* 
Na POŠ Kresnice so v letošnjem šolskem letu pod mentorstvom učitelja Gorazda Šanteja izvedli planinski 

kroţek. Opravili so izlete na Strešni vrh, Svibno in Janče. Udeleţenci kroţka so spoznavali različne 

planinske veščine (priprava nahrbtnika, izdelovanje vozlov, postavljanje šotora, ogled filmov s planinsko 

tematiko…).  Zaključek kroţka pa je predstavljal dvodnevni izlet. Petindvajset udeleţencev (petnajst otrok in 

devet staršev (od tega dva vodnika PZS) ter mentor) se je  iz Brega čez  Razbor povzpelo na Lisco. Vmes so 

si ogledali kmečki mlin in mletje ajde pridelane na Razborju. Prenočili so na Jurkovi koči (947m). Na izletu 

so izvedli še orientacijsko tekmovanje.  

********************************************************************************* 
PD Litija je 5.6.2014 na povabilo POŠ Kresnice sodelovalo na zaključni prireditvi OŠ Gradec – Zdrav 

ţivljenjski slog. Učencem smo predstavili planinsko in alpinistično opremo. Postavili smo šotor in predstavili 

ţivljenje v planinskem taboru. Učencem smo odgovarjali na zastavljena vprašanja in jih učili planinskih 

vozlov. Na ogled smo postavili tudi številno planinsko literaturo, dnevnike Ciciban in Mladi planinec ter 

Planinski vestnik.  
 

IN MEMORIAM 
 

MIJA RAZPOTNIK, 30.7.1946 – 3.6.2014 
V petek, 6.6.2014  smo se na šmarskem pokopališču poslovili od Mije 

Razpotnik. Mija je kot profesorica angleškega in francoskega jezika, celo 

svojo poklicno pot ljubezen do gora prenašala na učence. Planinski kroţek je 

popestrila z izvajanjem akcije Mladi planinec. Prvih deset bronastih znakov 

za deset osvojenih vrhov so njeni učenci prejeli leta 1972. Prve zlate znake za 

katere je bilo potrebno osvojiti trideset vrhov in opraviti izpit iz planinske 

šole pa so prejeli leta 1975 (med njima tudi še danes zelo aktivna Joc Repina 

in Marjan Brodar). Planinski kroţek je vodila do leta 2004. Mija je bila 

dejavna tudi pri delu v PD Litija. Osem let je bila članica UO PD Litija. 

Opravljala je različne naloge od tajnice društva, deţurstva v planinski pisarni, 

najpomembnejša pa je bilo mentorstvo in vodenje mladih planincev.  Za 

njeno aktivno delovanje v PD Litija je prejela Bronasti in srebrni znak PZS 

ter častni srebrni venec MDO Zasavskih planinskih društev. Mladinska 

komisija pri PZS pa ji je za njeno delo z mladino podelila Zlati častni znak. 

Tisti zgodnji junijski dan so se na pokopališču srečale generacije, ki jih je Mija navdušila nad planinstvom. 

Mnogi med njimi z druţinami še naprej varno zahajajo v gore.  
 

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

ANDREJ JANEZ NAMESTNIK, 11.5.1944 – 21.6.2014 
 

V petek, 27.6.2014 smo se na litijskem pokopališču poslovili od Andreja 

Namestnika. Nejc je bil prepoznaven Litjan, saj smo ga srečevali v različnih 

vlogah - planinec, lovec, nogometaš, rogist, krvodajalec, domoljub. Nejc je 

ljubil naravo in je bil zaradi svoje vedrosti priljubljen v vsaki druţbi. Ob 

ustanovitvi upokojenske sekcije je bil na vseh izletih nepogrešljiv, saj je z 

veliko mero humorja vnašal prijetno vzdušje v celotno skupino. V 

upokojenski sekciji so ga imenovali za matičarja, ki je imel čast krstil nove 

člane skupine. Vrsto let je bil praporščak Planinskega društva Litija. Dolga 

leta je bil vpet v delo gospodarskega odseka našega društva. Nejc ni nikoli 

silil v ospredje. Z dejanji in svojo prisotnostjo je vnašal energijo, ki smo jo 

zaznavali. Le te ne bo več čutiti, ostali pa bodo lepi spomini na druţenje in 

nasmeh iz fotografije na Pristavi, ki je bil njegov zadnji planinski izlet -  z 

njegovim bratom Danetom.   
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

IZDALO: PD Litija, p.p.16, Litija  NAKLADA: 200  UREDNŠKI ODBOR: B. Vukovič, A. Pregel, R. Ponebšek     

AKVAREL: Pavel Smolej (Wolfsberger  hütte na Svinški planini)              FOTO:  udeleţenci izleta v »Neznano«   


