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V soboto, 19.1.2019 vabi sekcija »Sokol« na pohod po Primorskem Krasu. Začeli bodo na Socerbu (437m), 

si tam ogledali grad, sveto jamo in nadaljevali proti Tinjanu (374m). Odhod avtobusa bo ob 7.00 uri izpred 

železniške postaje Litija. Prijave sprejema Marjan Jug na 031 643 639.  

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

V soboto, 19.1.2019  Planinska sekcija Sava - Kojoti organizira izlet na Bohor (896m). Hoje bo za približno 

dve uri in pol. Prijave sprejema Samo Jager na 041 207 744 ali samo.jager@gmail.com. 

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

PD Litija vabi v nedeljo, 27.1.2019 ob 10.30 uri na 17. srečanje Prijateljev Janč - janških 

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

informacij dobite pri Janiju Jerantu na 041 616 891 ali jani.jerant@siol.net.  

 

 
 

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

V nedeljo, 27.1.2019 se bo sekcija »Sokol« udeležila srečanja »Prijatelji Janč - janški prijatelji« na 

Jančah. Na pot se bodo podali z vlakom, ki iz Litije odpelje ob 7.30 uri. 

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

Družinska sekcija PD Litija vabi v soboto, 9.2.2019 na Celjsko kočo (652m) in Grmado (718m). 
Prijave sprejema Sašo Jovanovič na 041 344 292 ali dajmox@siol.net. 
 

ZGODILO SE JE 
 

 

27. seja UO PD Litija je bila 13.12.2018 na Jančah. Člani UO so se seznanili z ugotovitvami energetskega 

pregleda doma, ki je bil izveden ravno pred sejo UO in ga je opravil energetski svetovalec Patricijo Božič. 

Poleg nekaj predlogov za takojšnje izboljšanje je predlagal tudi izdelavo dolgoročnega idejnega projekta 

celostne prenove in energetske sanacije doma. S takšnim projektom lahko kandidiramo tudi za namenska 

sredstva na razpisih. Najemnik doma Dušan Zajc je prestavil opravljeno delo v domu v 2018 in načrte za  

naprej. Obravnavali so vsebinsko poročilo pohoda na Tisje. Potrdili so programe izletniških sekcij in članarino 

za leto 2019.  

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

Pohoda na (741m) visoki Miklavž se je 22.12.2018 udeležilo 27 pohodnikov sekcije »Sokol«. Pregledali so 

delovanje skupine v iztekajočem letu in sprejeli plan za leto 2019. S svojo prisotnostjo jih je počastila tudi 

predsednica PD Litija Alma Jere. Razšli so se v veselem razpoloženju in si zaželeli veliko zanimivih in  varnih 

pohodov, ker želijo tudi vsem članom PD Litija.  
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9.12.2018 je potekal 38. pohod na Tisje. Na startu v  

Litiji se je evidentiralo 163 pohodnikov, vseh 

pohodnikov pa je bilo več kot 300. Na Tisju so 

pohodnike s kulturnim programom razveselili učenci 

POŠ Kostrevnica, navzoče pa so pozdravili 

predsednica PD Litija Alma Jere, župan Šmartnega 

pri Litiji Rajko Meserko, župan  Litije Franci Rokavec 

in predsednik zasavskega MDO Jože Prah. Na cilju 

sta bili podeljeni 2 bronasti plaketi za 10. pohod, 8 

srebrnih plaket za 20. pohod in 2 zlati plaketi za 30. 

pohod. Čestitke vsem pohodnikom.  

 

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

Pohoda na Tisje se je  9.12.2018 udeležilo tudi  10 pohodnikov sekcije »Sokol«. 
********************************************************************************* 

26.12.2018 je Savska sekcija Kojoti izvedla inventuro iztekajočega se leta in to v planinskem domu na 

Zasavski Sveti gori. Zbrali so se na Savi pri Zagorc, kjer so jim pripravili topel sprejem ter jih pogostili. Nato 

so se prek rebri povzpeli do Tirne, kjer jih je pogostil bivši oskrbnik koče na Sveti gori g. Jože. Pot so 

nadaljevali preko Kalc in Rovišč do planinskega doma, štirje najbolj zagnani pa se prej povzpeli še na Roviški 

vrh. Inventuro so opravili hitro, se še malo podružili ob pijači in jedači, ter si voščili veliko zdravja in 

prehojenih poti. V dolino so se nekateri vrnili peš, drugi pa z avtomobili. 

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

5.1.2019 je sekcija »Sokol« opravila prvi pohod v tem letu. Cilj je bila Zasavska Sveta gora. Iz Litije so se z 

vlakom peljali do Save in se na vrh povzpeli čez Leše, sestopili pa so preko Tirne. Pohoda se je udeležilo 19 

pohodnikov sekcije »Sokol« 
 

ČLANARINA  ZA LETO  2019 
 

Vabimo vas, da članarino za leto 2019 poravnate v društveni pisarni na Ponoviški ulici 12, vsak četrtek med 

16. in 18 uro. Na spletni strani  https://clanarina.pzs.si/  je možna tudi spletna včlanitev, tam pa najdete tudi 

več informacij o članarini in preverite stanje vašega članstva.  
 

Vrsta člana A B B1 S+Š P+O IN 

EUR 56,00 26,00 19,50 17,00 7,00 8,00 

družinski popust 51,00 21,00 --- 13,80 5,60 6,60 
 

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

AKVAREL: Pavel Smolej (Janče),        FOTO: mladinci na so na Tisju poskrbeli za čaj in žig,  proslava na Tisju  

https://clanarina.pzs.si/

