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Na pohod po dolenjskih gričih iz Stične do Leskovca se bo sekcija »Sokol« podala v soboto,  

13.2.2016. Odhod  ob 7.00 uri izpred železniške postaje Litija. Hoje bo 3 ure in pol. Pohod bo vodil Pavli 

Jože. Prijave na tel. 031 643-639. 
********************************************************************************* 

V soboto, 20.2.2016  sekcija »Sokol« organizira pohod iz Stare Vrhnike na Planino (733m) in naprej na 

Kuren (526m). Hoje bo 3 ure in pol. Vodil bo Marko Samec. Odhod ob 7.00 uri izpred železniške postaje 

Litija. Prijave na tel. 031 643-639. 
********************************************************************************* 

V soboto, 20.2.2016 sekcija Sava organizira izlet na Paški Kozjak oz. Špik (1.108m) ali Basališče 

(1.272m). Pot bo lahka in primerna za vsakogar. Krajša varianta se bo končala v domu na Paškem Kozjaku 

(960m). Prijave zbira Samo Jager na 041 207 744 ali samo.jager@gmail.com. 

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

V soboto 27.2.2016 bo Planinsko društvo Litija obeležilo že dvajseti, torej jubilejni pohod Franca 

Štrusa od Senožet do Ihana. V ta namen bo tudi krajši pozdravni govor v Zagorici pri rojstni hiši Jurija 

Vege. Začetek pohoda bo v Senožetih ob 8.00 uri izpred osnovne šole po tradicionalni poti do Ihana. Odhod 

avtobusa iz Ihana ob 13.30 uri. Prevoz do Senožet bo 2 EUR, do Litije 3 EUR. Karte za prevoz in vse druge 

informacije bo možno dobiti v Barbi baru v Ihanu v soboto 27.2.2016. Čas hoje 4-5 ur.  Informacije na tel.št. 

031 643-639. 
********************************************************************************* 

Vabimo vas na tradicionalni, 13. 24-urni pohod po Badjurovi krožni poti. S hojo bomo začeli 

19.3.2016 ob 9. uri na Jančah, kamor se bomo vrnili naslednji dan na Občni zbor PD Litija. Vse 

zainteresirane in kondicijsko pripravljene pohodnike vabimo, da se nam pridružijo. Dodatne informacije 

dobite na tel 041-312-957 (Aleksander Jerant). 
 

ZGODILO SE JE 
 

Pohoda iz Maljeka na Zgornji Mamolj dne 16.1.2016  se je udeležilo 27 pohodnikov planinske sekcije 

»Sokol«. Ob degustaciji domačih pridelkov in izdelkov je bilo druženje zelo prijetno. Pri pohodu proti Litiji 

smo se oglasili še pri Medvedovih v Gradišču.  
********************************************************************************* 
UO PD Litija se je 14.1.2016 sestal na svoji 39. seji. Obravnavali so poročilo pohoda na Tisje in priprave na 

pohod Franca Štrusa, ki bo letos 20. po vrsti. Začeli so s pripravami na občni zbor društva. Sprejeli so 
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sestavo kandidacijske komisije, ki bo pripravila kandidacijsko listo za organe društva za leta 2016 – 2020. 

Do seje je članarino za leto 2016 poravnalo 55 članov. 

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

V soboto 23. januarja je Planinska sekcija Sava – Kojoti organizirala izlet na 925 m visoko Reško planino. 

Izleta se je udeležilo 28 članov, na pot pa so se podali od gostilne Jager na Podmeji pri Trbovljah. Po dobri 

uri hoje se je 10 udeležencev odločilo za strmi vzpon na vrh Reške planine, ostali pa so se podali do koče, ter 

si mimogrede ogledali tudi Marijino cerkev. V koči so se okrepčali in tako zaključili prvi letošnji izlet. 

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

23.1.2016 je planinska sekcija »Sokol« organizirala izven plana, pohod po Badjurovi krožni poti od Senožet 

na Zagorico, Murovco, Cicelj in Miklavž. Kljub mrazu se je pohoda udeležilo 19 pohodnikov. Po dobri 

malici  pri Ivanki na Miklavžu smo pot nadaljevali v Jevnico. Vodil je Stane Jerebič. Hoje je bilo 5 ur. 
********************************************************************************* 

23.1.2016 je v Tržiču potekalo 27. državno tekmovanje Mladina in gore na katerem je ekipa osnovnošolcev 

iz OŠ Litija, ki je zastopala barve PD Litija zasedlo 16. mesto. Ekipi, ki si je nadela ime Razpadajoči gojzerji 

in so jo sestavljali Mila Štimec, Lisa Van Den Bossche, Rok Namestnik in Anica Vidergar Savšek pod 

vodstvom mentorice Ljudmile Intihar, čestitamo za uspeh.  

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

Zadnjo januarsko soboto 30.1.2016 je potekal zimski družinski izlet na Kočo pri Jelenovem studencu. Ducat 

udeležencev, tokrat več staršev kot otrok, se je povzpelo na Mestni vrh. V prijazni planinski koči so se 

spočili in spremljali uspehe slovenskih športnikov. Ob sestopu v dolino so skrenili še na grad Fridrihštajn. 

Izlet je uspel, udeleženci so bili zadovoljni kljub aprilskemu vremenu. 

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

Srečanja prijateljev Janč-janških prijateljev, ki je bilo 31.1.2016 v planinskem domu, se je udeležila večina 

od 31 planink in planincev, ki so se v preteklem letu najmanj petindvajsetkrat povzpeli na Janče. To je bilo 

že 14. srečanje in prvič se je zgodilo, da najvztrajnejši obiskovalec ni bil pohodnik oz. pohodnica, ampak 

kolesar. To je bil Tomaž Setničar iz Litije z 261 vzponi. Prehodno palico za pohodnike je znova osvojila 

Erika Zupančič iz Kresniških Poljan s 152 vzponi. Najvztajnejša družina so tudi tokrat bili Širclji z Golišč, 

saj jih je v akciji sodelovalo kar sedem. Kljub bolj kislemu vremenu se je tudi tokrat srečanja udeležilo tudi 

veliko drugih članov društva. Oskrbnik Tone je za vse pripravil okusen bograč. 

 
 

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

Kandidacijska komisija PD Litija poziva vse člane, da posredujejo  predloge za organe PD Litja za obdobje  

2016 – 2020 in sicer za predsednika, podpredsednike, tajnika, blagajnika ter člane upravnega odbora, 

nadzornega odbora in častnega razsodišča. Predloge pošljite na PD Litija, Ponoviška cesta 12, 1270 Litija ali 

elektronsko na pdlitija@gmail.com najkasneje do 25.2.2016.  
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