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PD Litija v soboto, 11.2.2017 vabi na Trupejevo poldne (1.931m). Tura je zimska, vodnika Vito Bukovšek 

in Franci Intihar pa bosta prikazala osnovne veščine gibanja v zimskih razmerah, ter uporabo cepina in derez, ki 

ju morajo poleg čelade in osebne opreme imeti vsi udeleženci. Več informaciji in prijave na telefon 040 303 204 

(Vito) oz. 041 699 329 (Franci). 

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

Trstelj (643 m) leži v osrčju Črnih hribov Tržaško - komenskega krasa, kamor se bo sekcija »Sokol« 

odpravila v soboto, 11.2.2017. Odhod avtobusa bo ob 7.00 uri izpred železniške postaje v Litiji. Start pohoda 

bo v vasi Lipa severozahodno od Komna na Krasu (380 m). Hodili bodo po poti soške fronte. Na višini 610m 

je Stjenkova koča na Trstelju. Ogled zanimivosti bo voden (lokalni vodnik). Cena ogleda 2,50 EUR. Čas hoje 

bo od 3 do 4 ure. Pohod bo vodila Mohar Helena. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639). 
*********************************************************************************

Planinska sekcija Sava v soboto, 18.2.2017 vabi na Reber(878m), manj znani hrib v naši bližnji okolici. 

Reber se nahaja med Kolovratom in Trojanami, nanj pa se bomo povzpeli s Kolovrata, vasi do katere pridemo, 

če se peljemo z Izlak proti Moravčam. Pot do vrha je dolga približno 1,15h. Nazaj se bomo spustili v Zavrh in 

nato do Trojan (ca. 1h hoje), kjer nas bo čakal avtobus. Prijave sprejema Samo Jager na 041-207-744 ali 

samo.jager@gmail.com 

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

V soboto, 18.2.2017 bo sekcija »Sokol« prehodila nekaj znanih in manj znanih dolenjskih gričev. Odhod vlaka 

je iz Litije ob 7.30 uri. Start pohoda bo ob 8.00 uri pri trgovini »Špar« v Zalogu. Podali se bomo na Debni 

vrh (540 m), Žagarski vrh (malica), Mali vrh in Trebeljevo (580 m). Od tam  bo organiziran 

avtobus proti Ljubljani in Litiji. Hoje bo  za 3 do 4 ure. Pohod bo vodil JožePavli. Prijave zbira Marjan Jug 

(031 643 639). 

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

V soboto, 25.2.2017 Planinsko društvo Litija organizira 21. pohod Franca Štrusa, ki poteka od Senožet 

do Ihana. Start pohoda bo ob 8.00 uri v Senožetih pri Osnovni šoli. Pohoda traja 4 do 5 ur,  po že znani poti 

preko Oklega in Dobovelj. Na cilju pri Barbi baru bo potrditev pohoda, ter nadaljnje informacije v zvezi s 

prevozom.  Več informacijo o pohodu dobite pri Marjanu Jugu (031 643 639). 
 

 
 

ZGODILO SE JE 
 

 

Pohoda iz Spodnjega Loga na Zg. Mamolj, dne 14.1.2017 se je udeležilo 25 pohodnikov planinske sekcije 

»Sokol«. Zaradi pomanjkanja prostora na kmetiji, kjer so jih gostili s kmečko pojedino, je nekaj članov ostalo 

doma. Na poti v Litijo so se ustavili tudi na Gradišču na domačiji »Pri Medved«, kjer so izkoristili čas za 

plačevanje planinske članarine za leto 2017. Skupne hoje je bilo 4 ure. 
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UO PD Litija se je 19.1.2017 sestal na 8. seji. Sprejeli so vsebinsko in finančno poročilo 36. planinskega 

pohoda na Tisje. Začeli so s pripravami na 21. pohod Franca Štrusa in Občni zbor društva. Obravnavali s 

finančno poročilo za leto 2016.  Od februarja naprej bo na Radiu 1- Radiu Geoss ponovno na sporedu Planinski 

kotiček. Sponzor oddaje bo Predilnica Litija, novice planinskega društva pa boste lahko spremljali dvakrat 

mesečno. Do seje je članarino za leto 2017 poravnalo 113 članov.     

*********************************************************************************
21.1.2017 je Planinska sekcija Sava organizirala izlet na Lisco (927 m), katerega se je udeležilo 17 članov. Na 

pot so se podali z vlakom do Brega, do koder je na Lisco preko Razborja dve uri in pol hoda. V lepem sončnem 

vremenu so uživali v zasneženi pokrajini, se v koči okrepčali in vrnili po isti poti nazaj. Dva člana sta se nazaj 

grede podala na bližnji Lovrenc in se od tod spustila v Loko pri Zidanem mostu, kjer so se na vlaku spet 

srečali.  

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

21.1.2017 je v Idriji potekalo 28. državno tekmovanje Mladina in gore. PD Litija je zastopala ekipa 

osnovnošolcev OŠ Litija, pod vodstvom Ljudmile Intihar. Ekipa v sestavi Manca Hiršel, Lana B. Povše, Lea 

Vozel in  Ažbe Železnik, ki si je nadela ime Izgubljeni podplati, je zasedla 12. mesto. Za uspeh jim čestitamo. 

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

Deset udeležencev iz štirih družin, pet otrok in pet odraslih, se je 28.1.2017 podalo na prvi letošnji družinski 

izlet, sedaj že tradicionalno v zimskih razmerah. Za cilj so si izbrali Smokuški vrh. Vrh, ki se ponaša s 

kraljevskim razgledom, na Julijce in Karavanke, na Mežaklo in Jelovico… in vrh pod katerim je Breznica, 

rojstna vas našega Pavla Smoleja.  

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

29.1.2017 je v planinskem domu na Jančah potekalo že 15. srečanje prijateljev Janč-janških prijateljev. Čeprav 

je bilo lani nekoliko manj tistih, ki so uspeli 25-krat priti na Janče in svoj vzpon potrditi v vpisni knjigi, so bile 

zasedene vse mize v domu, saj je srečanje namenjeno vsem članom društva. Prišla je tudi predsednica društva 

Alma Jere. Srečanje so pričeli z minuto molka v spomin na v preteklem letu preminula prijatelja Janč Ivanko 

Marn in Viktorja Markoviča. V letu 2016 je bil najvztrajnejši udeleženec akcije Tomaž Setničar s 172. 

kolesarskimi vzponi. Že drugič zapored mu je pripadla prehodna palica za kolesarje. Tudi na drugem mestu je 

bil kolesar - Jože Črne (67). Med pohodniki je bil na Jančah največkrat Marko Lemut z 58. vpisi, ki je tako 

postal šesti posameznik, katerega ime je vgravirano na prehodni palici za pohodnike. Kar osemkrat je prehodno 

palico osvojila Erika Zupančič, po dvakrat je to uspelo Ivanki Marn in Janiju Jerantu, po enkrat pa Radu 

Zupančiču in Nataliji Markovič. Tudi prehodno palico za kolesarje je v 15 letih osvojilo le šest posameznikov 

: štirikrat Matej Krnc, trikrat Igor Vezenšek, po dvakrat pa Robert Likar, Bojan Dovč, Stanko Zajc in Tomaž 

Setničar. Naštejmo še preostale prijatelje Janč za leto 2016: Jani Jerant (57), Blaž, Gašper, Ivan, Marija, Simon 

in Žiga Šircelj (47), Mojca Jerant (28), Vinko Jamnik (27), Ciril Gale, Miro Grm (26), Viktor Čebela in Erika 

Zupančič (25).Vsem iskrene čestitke. Novi vodja akcije bo Jani Jerant. 
 

 
 

IZDALO: PD Litija, p.p. 16, Litija         NAKLADA: 80          UREDNŠKI ODBOR: B. Vukovič, A. Pregel, R. Ponebšek    

AKVAREL: Pavel Smolej (Vegova domačija v Zagorici), FOTO:  Prijatelji Janč -  janški prijatelji. 


