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Izlet sekcije »Sokol« na Mamolj, ki je bil načrtovan 9.1.2016 bo izveden v soboto, 16.1.2016. Odhod bo ob 

8.uri izpred železniške postaje Litija. Zapeljali se bomo do Maljaka, kjer bomo pričeli s hojo in se povzpeli na 

Zgornji Mamolj do Vodiškovih. Vrnili se bomo preko Gradišča, Brega in Ježe v Litijo. Pohod bo vodil Cirar 

Franci. Prijave na tel. 031 643 639. 
********************************************************************************* 

V soboto, 23.1.2016 planinska sekcija Sava organizira izlet na Reško planino (925m) nad Marijo Reko 

v občini Prebold. Pot bo organizirana v eni ali dveh različicah, odvisno glede na vremenske in snežne razmere. 

Hoje bo približno 4h, daljša varianta oz. 1-2h krajša. 

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

Družinska sekcija PD Litija vabi v soboto 30.1.2016 na zimski družinski izlet na Kočo pri Jelenovem 

studencu (850 m) in naprej na Mestni vrh (1.035m). Za vzpon bomo potrebovali dve uri, za spust pa 

uro in pol. Pot ni zahtevna pa vendar je potrebno upoštevati zimske razmere. Zborno mesto je ob 8.45 uri pri 

trgovini Spar v Kočevju. Prijave zbira Roman Ponebšek (041 351 469 ali roman.ponebsek@siol.net).    

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

PD Litija vabi v nedeljo, 31.1.2016 ob 10.30 uri na 14. srečanje Prijateljev Janč - janških 

prijateljev. Ta naziv so pridobili vsi, ki so se v preteklem letu najmanj 25-krat povzpeli na Janče. 

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

V soboto, 6.2.2016 se bo sekcija »Sokol« udeležila tradicionalnega pohoda »Po poti Slovenske himne«. 
Pohod se prične v Šmarjah in je voden s strani organizatorja. Za degustacijo in malico je poskrbljeno s 

prispevkom 10 EUR na osebo. Odhod ob 6.00 uri izpred železniške postaje Litija. Vodnik za »Sokol« bo 

Dernovšek Jože.  Hoje bo 3.30 do 4. ure. Prijave na tel. 031 643 639.   
 

ZGODILO SE JE 
 

13.12.2015 je potekal 35. Pohod na Tisje. Na startu v  Litiji se je za pohod evidentiralo 215 pohodnikov, vseh 

pohodnikov pa je bilo več kot 300. Prišli so  iz vseh koncev Slovenije in tudi sosednje Hrvaške. Na Tisju so 

pohodnike  s kulturnim programom razveselili učenci POŠ Kostrevnica. Poleg predsednika PD Litija Romana 

Ponebška sta navzoče pozdravil župan občine Šmartno pri Litiji g. Rajko Meserko in podžupan občine Litija 

g. Boris Doblekar. Najzvestejši pohodniki so bili nagrajeni s plaketami in sicer šest jih je prejelo bronasto za 

desetkrat prehojeno pot, trije pohodniki so za dvajsetkrat prehojeno pot prejeli srebrno plaketo, dva pa zlato 

plaketo za kar tridesetkrat prehojeno pot. Iskrene čestitke pohodnikom ter zahvala vsem pohodnikom in 

občinama Litija in Šmartno pri Litiji, ki podpirata pohod.  

mailto:roman.ponebsek@siol.net


Pohoda na Tisje 13.12. 2015 se je udeležilo 26 članov planinske sekcije »Sokol«. Iz turobne meglene doline 

so se kmalu povzpeli v lep s soncem obsijan dan. Prelepih razgledov ni hotelo biti konec. 
********************************************************************************* 
Svečano podelitev najvišjih priznanj Planinske 

zveze Slovenije za leto 2015 je 5.12.2015 

gostilo PD Litija skupaj z občino Litija in PZS. 

To je bil zadnji dogodek  namenjen 110 letnici 

ustanovitve Litijske podružnice SPD. 

Prireditev, ki se je odvijala v dvorani na 

Stavbah, so popestrili učenci OŠ Litija pod 

vodstvom mentorice Petre Pavlica, leseni 

rogisti in pevci Lipe. PD Litija je prejelo 

jubilejno listino za uspešno delo in prispevek k 

razvoju slovenskega planinstva ob 110-letnici. 

Pavel Smolej pa je prejel spominsko plaketo 

PZS za  sooblikovanje vsebine planinskih 

taborov, za oblikovanje mesečnika društvenih 

Obvestil PD Litija in izdelavo načrtov sanacije 

doma na Jančah. Odlično izvedeni prireditvi, ki 

so se je udeležili številni ugledni gostje, je s 

slavnostnim govorom dal pečat vrhunski 

alpinist Andrej Štremfelj. 

*********************************** 
Pohoda po Badjurovi poti 19.12.2015 se je 

udeležilo 31 pohodnikov »Sokola«. Pohod so 

pričeli v Veliki Kostrevnici in nadaljevali proti 

Bogenšperku in Leskovici, kjer jih je obsijalo 

sonce. Uživali so v lepih razgledih na Kamniško Savinjske Alpe ter proti Triglavu. Na Javorju pri Dremeljevih 

so jim pripravili degustacijo domačih pridelkov in jim omogočili tudi manjše nakupe. Pot so nadaljevali čez 

naselje Debeče, se spustili do Belentinovega mlina in se na drugi strani zagrizli v hrib do cerkvice Sv. 

Lamberta. Na kontrolni točki pri Pavli so žigosali dnevnike Badjurovo krožno pot. Pri »Okornovih« so imeli 

naročeno kosilo, druženje pa je potem še trajalo. Srečelov, ki ga je organizirala Helena Mohar,  pa je bil vrh 

veselja. Vsak s svojo srečo so se poslovili in si zaželeli zdravja v novem letu. 
********************************************************************************* 
UO PD Litija se je 18.12.2015 sestal na svoji 38. seji, ki je bila po tradiciji na Jančah. Zakonca Selko sta 

predstavila svoje delo v letu 2015 in načrte za leto 2016. Opravili so analizo svečane podelitve najvišjih 

priznanj PZS, potrdili programe izletov in načrtovana izobraževanja vodnikov za leto 2016. Sprejeli so interni 

akt o  uvedbi davčne blagajne v poslovanje PD Litija. Na kocu so  ob klepetu, hrani in pijači sproščeno 

zaključili leto 2015 in nazdravili letu 2016. 

********************************************************************************* 
V soboto 26.12.2016 je planinska sekcija Sava izvedla inventuro iztekajočega se leta. 28 planincev se  je podalo 

na Klančiše, zaselek nad Kisovcem s startom v Zagorju pri cerkvi. Po dobri uri in pol prijetne hoje, so preko 

Ruardija v lepem sončnem vremenu prišli do Lovske koče, ki je bila njihov cilj. Najbolj zvesti pohodniki 

sekcije so bili nagrajeni, potrdili pa so tudi načrt izletov za leto 2016. Po končani inventuri so se spustili v 

Kisovec, kjer jih je čakal avtobus. 

********************************************************************************* 
Tradicionalnega novoletnega pohoda na Kum 2.1.2016 se je udeležilo 15 pohodnikov sekcije »Sokol«.  
 

ČLANARINA  ZA LETO  2016 
 

Vabimo vas, da članarino za leto 2016 poravnate čim prej. Z letom 2016 se ukinja članarina A+, še vedno pa 

vse članarine vključujejo 24-urno asistenco in 24-urno zdravstveno asistenco v tujini. S plačilom si pridobite 

pravice tudi do ostalih ugodnosti. Več o članarini si lahko prebereta na spletni strani PZS - www.pzs.si. Na 

spletnem naslovu  clanarina.pzs.si  pa se lahko tudi  včlanite ali pa preverite stanje vašega članstva.       
 

Vrsta člana A B B1 S+Š P+O OPP 

EUR 55,00 25,00 18,50 16,00 7,00 7,00 

družinski popust 50,00 20,00 --- 12,80 5,60 5,60 
 

IZDALO: PD Litija, p.p. 16, Litija         NAKLADA: 100          UREDNŠKI ODBOR: B. Vukovič, A. Pregel, R. Ponebšek     

AKVAREL: Pavel Smolej (Janče)                                                           FOTO: Pavel Smolej ob prejemu spominske plakete  

http://www.pzs.si/novice.php?pid=10626
http://www.pzs.si/
http://clanarina.pzs.si/

