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Sekcija »Sokol«  v soboto, 9.2.2019 vabi  na Korado (812 m), najvišji vrh v Goriških Brdih. Z avtobusom 

bodo šli do vasi Plave ob Soči, kjer bodo pričeli s hojo. Pot ni zahtevna, malo pod vrhom pa je tudi koča. Hoje 

bo za pet ur. Vračali se  bodo proti Slapniku (365 m). Odhod avtobusa izpred železniške postaje v Litiji bo ob 

7. uri. Pohod bo vodil Bojan Kozlevčar. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639). 

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

V soboto, 16.2.2019 sekcija »Sokol« vabi na pohod na Mamolj in Gradiše. Odhod avtobusa ob 7.30  uri 

izpred železniške postaje  v Litiji. Vodil bo Franci Cirar. Hoje  bo od 3 do 4 ure. Prijave sprejema Marjan Jug 

na 031 643 639.  

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

V soboto, 23.2.2018 Planinsko društvo Litija organizira 23. pohod Franca Štrusa, ki poteka od Senožet 

do Ihana. Odhod vlaka iz Litije bo ob 7.30 uri, odhod iz Senožet pa bo ob 8.00 uri. Na cilju pri Barbi baru v 

Ihanu bo potrditev pohoda. Hoje bo 5 ur. Pohod bo vodil Marjan Jug. Prijave niso potrebne. 

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

V soboto, 23.2.2019 PS Sava-Kojoti vabi na izlet na Goško ravan (933m). Ta izlet je bil načrtovan že 

lansko leto, a je zaradi slabega vremena odpadel. Z avtobusom se bomo odpeljali do zaselka Kolnica in se nato 

napotili do planinskega doma na Goški ravni. Hoje v eno smer bo približno uro in pol. Prijave sprejema Samo 

Jager na 041 207 744 ali samo.jager@gmail.com. 
 

ZGODILO SE JE 
 

 

UO PD Litija se je 17.1.2019 sestal na 28. seji. Sprejeli so poročilo pohoda na Tisje, potekajo pa že priprave 

na pohod Franca Štrusa. Sprejeli so zadolžitve za izvedbo občnega zbora, ki bo 17.3.2019. Razdelili so si 

obiske občnih zborov zasavskih planinskih društev. Sprejeli so sklep, da se Lana Bercieri Povše, Jaka Povše 

in Matjaž Kavčič udeležijo tečaja za mladinskega voditelja,  Jurij R. Jere pa se udeleži tečaja za vodnika.  

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

19.1.2019  je 28 pohodnikov sekcije »Sokol« prehodilo pot od Socerba do Tinjana. V vasi Socerb so si ogledali 

ruševine gradu v katerem je sedaj gostišče. Razgled na Trst in Tržaški zaliv je bil veličasten. Pot so nadaljevali 

do vasi Osp, ki je znana po Osapski steni in jami Grad, ki se nahaja pod ogromno previsno steno. Po krajšem 

počitku so pot nadaljevali do Tinjana, si ogledali okolico in nadaljevali do Škofij, kjer jih je čakal avtobus. 

Kljub vetrovnemu vremenu  so preživeli čudovit  pohodni dan. 
********************************************************************************* 

19.1.2019 je imela savska sekcija Kojoti izlet na 986 m visoki Bohor, točko Zasavske planinske poti. Za 

izhodišče so si izbrali vas Jablance, kjer so se razdelili v dve skupini. Prva je šla po krajši poti direktno do 

koče, druga pa se je prej povzpela še na Veliki Javornik (1024 m). Glede na novozapadli sneg sta bili poti kar 

naporni, a nista skalili dobrega razpoloženja 15 udeležencev. Po poštenem počitku so se nato vkrcali v avtobus 

ter se zadovoljni odpeljali domov. 
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Letošnje državno tekmovanje Mladina in gore je 26.1.2019 potekalo v Podnanosu. Na tekmovanju se mladi 

planinci pomerijo v znanju Planinske šole, kjer pa ne šteje le teoretično znanje, ampak tudi izkušnje, ki jih 

pridobijo na planinskih izletih in taborih. PD Litija so zastopale tri osnovnošolske in tri srednješolske ekipe. 

Pod vodstvom mentorice Ljudmile Intihar je ekipa OŠ Litija v sestavi Jurij Cvikel, Klara Lamovšek Mahkovic, 

Ažbe Turkovič in Nuša Babnik Mravlja zasedla odlično 3. mesto. Ekipa OŠ Gradec v sestavi Sara E. Jere in 

Nuša Šef je zasedla 8. mesto, ekipa v sestavi Pina Lucija Golouh, Maša K. Jere, Maj Jovanovič in Jan Ponebšek 

pa 14. mesto. Mentorica učencev OŠ Gradec je bila Maja Bregar, na tekmovanju pa jih je spremljal Srečko 

Somrak. Srednješolci so se odrezali takole: Lana Bercieri Povše in Manca Hiršel sta osvojili 7. mesto, Gala 

Pregel in Mirjam Škarja sta bili enajsti, Luka F. Jere in  Jurij R. Jere pa 16.. Mentorji srednješolskih ekip so 

bili Alma Jere, Roman Ponebšek in Aleš Pregel. Pri pripravi tekmovalcev so sodelovali vsi mentorji, nekaj 

tem pa je učencem predstavil tudi Franci Intihar. Čestitke vsem ekipam.  

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

27.1.2019 je v Planinskem domu na Jančah potekalo 17. srečanje Prijateljev Janč - Janških prijateljev, ki so se 

ga udeležili prijatelji Janč, člani PD Litija in člani sekcije Sokol. Srečanje sta vodila predsednica PD Litija 

Alma Jere in vodja akcije Jani Jerant. V letu 2018 so se pohodniki v vpisno knjigo na Jančah vpisali 844x. 

Tudi v letu 2018 je bil absolutni zmagovalec in najvztrajnejši udeleženec akcije Tomo Setničar - Setko, ki je 

na Janče iz Litije prikolesaril kar 155-krat, prehodno palico za kolesarje je osvojil že četrtič zapored, med 

pohodniki pa je bil tretjič zapored najbolj vztrajen Marko Lemut, ki je v enoletno hrambo dobil prehodno 

palico za pohodnike, na Janče pa je iz Zgornje Jevnice prišel 152-krat.  Na Janče so se v letu 2018 vsaj 25-krat 

povzpeli še Brane Grčar (50x), Rudi Mežnar in Ciril Gale (32x), Blaž Šircelj, Gašper Šircelj, Ivan Šircelj, 

Marija Šircelj, Simon Šircelj in Timotej Šircelj (po 30x), Katarina Rode (30x), Jože Pavli in Jani Jerant (28x) 

in Anđela Petrinjak (25x). Na koncu so se zahvalili tudi oskrbniku Dušanu za pogostitev. 
 

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

Srečanja Prijateljev Janč - janških prijateljev se je 27.1.2019 udeležilo 23 pohodnikov sekcije »Sokol«. 
 

IN MEMORIAM 
 

PETER MATOZ (1942 – 2018) 

V začetku decembra se je od nas poslovil Peter Matoz. Več ko štirideset let 

je bil član našega društva. Gore, narava, ljubezen do hoje so zaznamovali 

njegovo življenje. Leta 1986 je opravil tečaj za markacista in sicer je prejel 

značko s številko 126. Skupaj z legendarno markacijsko ekipo Franci Štrus-

Frnac, Andrej Cirar, Jože Gretič in Marjan Bržan  je skrbel za urejenost iz 

zgledno markiranje Badjurove krožne poti in dela Zasavske planinske poti. 

Bil je tudi praporščak. Sestavljal je ekipo, ki je orala ledino in izpeljala prvi 

zimski pohod na Tisje. Dokler mu je zdravje dopuščalo je ostal zvest 

pohodu in prejel jubilejno priznanje za trideseti pohod na Tisje. Zadnje 

priznanje, Zlati častni znak PZS je prejel ob 110 letnici PD Litija, leta 2015 

na Jančah.  
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