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V soboto, 15.2.2020 sekcija »Sokol« vabi na pohod po Slovenski Istri. Peljali se bodo do Šareda nad Izolo, 

od tam nadaljevali peš do stare Istrske vasi Korte, se nato spustili v dolino in se spet povzpeli do naselja 

Kocine, kjer se bodo ustavili pri vinarju in oljarju »Slavec«.  Hoje bo za 3 ure. Vodil bo Franc Cirar. Odhod 

avtobusa ob 7. uri izpred železniške postaje Litija. Prijave zbira Marjan Jug  (031 643 639). 

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

V soboto, 22.2.2020 »Sokoli« vabijo na Planino nad Vrhniko (733m), na katero se bodo povzpeli mimo 

Starega malna. Hoje bo za  3 ure. Pohod bo vodila Helena Mohar. Odhod avtobusa ob 7. uri izpred železniške 

postaje Litija. Prijave zbira Marjan Jug  (031 643 639).  
******************************************************************************** 

V soboto, 22.2.2020 sekcija Sava Kojoti organizira izlet na Svetino (772m), na katerem stoji Almin dom. 

Na pot se bomo podali iz Štor, od koder je do vrha slabi dve uri hoje. Pot ni zahtevna, je pa mestoma bolj 

strma. Prijave zbira Samo Jager na 041 207 744 ali samo.jager@gmail.com. 

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

V soboto 29.2.2020 na prestopni dan Planinsko društvo Litija in Planinska sekcija »Sokol« vabita na 24. 

pohod Franca Štrusa. Pohod bo potekal po že tradicionalni trasi od Senožeti do Ihana. Ob 8. uri se bomo 

zbrali pred Osnovno šolo v Senožetih, nato pa se bomo povzpeli do rojstne hiše Jurija Vege, kjer bo kratek 

postanek za čaj. Nadaljevali bomo naprej do Oklega. Potrditev pohoda in nakup avtobusnih kart za vožnjo 

nazaj proti domu bo v  »Barbi baru« v Ihanu. Cena avtobusa do Senožeti bo 2 EUR do Litije pa 4 EUR. Odhod 

vlaka iz Litije je ob 7.30 uri. Pohod bo vodil Marjan  Jug. 

 
 

ZGODILO SE JE 
 

 

Prvi pohod v letu 2020 so »Sokoli«  izvedli 11.1.2020. Bilo jih je 31. S hojo so po dobri pogostitvi pričeli pri 

Jožetu Sinigoj v Šmartnem pri Litiji in se prek Sv. Večera podali na 776 m visoko Obolno. Za  povratek domov 

so imeli udeleženci dve možnosti: peš ali z avtobusom. Vreme je bilo sončno, imeli pa so čudovite poglede na 

Kamniško Savinjske Alpe. 
********************************************************************************* 
18.1.2020 so  imeli  »Sokoli« pohod na Jeterbenk in Topol (Sv. Jakob). Le preverjenima vodnikoma gre v 

turobnem in meglenem vremenu zahvala, da se niso izgubili.  Na Jakobu so preizkusili sposobnosti kuharskih 

mojstrov. Pohoda se je udeležilo 30 pohodnikov. 

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

Pohodniki sekcije »Sokol« so se 25.1.2020 podali na Rašico (641 m). Pot jih je vodila iz Mengša do Mengeške 

koče. Vreme ni omogočalo razgledov, a vsaj dežja je bilo le za vzorec. 22 udeležencev je osvojilo kopasti vrh,  

ter poskusilo srečo z razgledom še na stolpu. Sestopili so v vas Rašica nad Ljubljano. 
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PD Litija je 25.1.2020 v Spodnji Idriji dobilo državne prvake v tekmovanju Mladina in gore. Zmagovalno 

ekipo »Pepa hrib« iz OŠ Gradec sestavljajo Nuša Šef, Pina Lucija Golouh, Maša Kristina Jere in Vita Viktorija 

Jere, mentorica pa je Maja Bregar. Odlično so se odrezale tudi ostale ekipe.  Ekipa OŠ Šmartno pri Litiji je v 

finalu, v katerega se je uvrstilo 7 ekip, zasedla 3. mesto. Ekipa OŠ Litija je bila 11. kar je še vedno v prvi 

polovici vseh ekip, ki so se uvrstile na državno tekmovanje. Tekmovale sto tudi tri srednješolske ekipe, ki so 

zasedle 6., 14. in 16. mesto. Na svidenje v Litiji januarja 2021, saj zmagovalcem pripada čast, da gostimo 

naslednje državno tekmovanje.  

 
********************************************************************************* 
25.1.2020 je imela planinska sekcija Sava – Kojoti izlet na Brunk, 557 m visok hrib z vasico z istim imenom 

in cerkvijo. Hrib se nahaja južno od Radeč in kljub majhni višini nudi lep razgled po Zasavskem hribovju. 

Tokrat smo se na pot odpravili z vlakom, izleta pa se je udeležilo 23 pohodnikov. Iz Radeč so potrebovali slabi 

dve uri hoje. Na vrhu jih je lepo sprejela mežnarica Duška, jim skuhala vino in čaj, ter jim razkazala cerkev 

Sv. Treh Kraljev. Po isti poti so se vrnili v Radeče, izlet pa zaključili v gostilni Križišče. 
********************************************************************************* 
26.1.2020 je bilo v Planinskem domu na Jančah 18. srečanje Prijateljev Janč - janških prijateljev. Srečanje sta 

vodila predsednica PD Litija Alma Jere in vodja akcije Jani Jerant. Skupaj so ponovno ugotovili, da je veliko 

tistih, ki na Janče radi zahajajo, le da se vsi ne vpisujejo v vpisno knjigo. Na vse se apelira, da se v bodoče v 

knjigo vpisujejo redno, saj bo tako evidenca obiskovalcev Janč zares realna. Tudi v letu 2019 je bil absolutni 

zmagovalec in najvztrajnejši udeleženec akcije Marko Lemut, ki je pripešačil na Janče kar 144-krat. V enoletno 

hrambo je dobil prehodno palico za pohodnike. Drugi je bil Ciril Gale s 47 vzponi, tretji pa Rudi Mežnar, ki 

je na Janče prišel 40-krat. Najbolj aktiven kolesar je bil že petič zapored Tomaž Setničar - Setko, ki je na Janče 

iz Litije prikolesaril 37 – krat. Tomaž je vse svoje obiske Janč opravil do 4.7.2019, ko se je pri vožnji s kolesom 

poškodoval. Posebno pohvalo si zasluži družina Šircelj, saj je vseh 6 članov Janče obiskalo vsaj 25X. Skupaj 

so se za odlično pogostitev zahvalili tudi oskrbniku doma Dušanu Zajcu 

********************************************************************************* 
UO PD Litija se je 30.1.2019 sestal na 38. seji. Sprejeli so vsebinski in finančni poročili mladinskega tabora 

in pohoda na Tisje. Seznanili so se s pripravami na pohod Franca Štrusa. Pričeli so s pripravim na Občni zbor 

na katerem je potrebno izvoliti organe društva za obdobje 2020 – 2024 . Sprejeli so kandidacijsko komisijo in 

uredniški odbor glasila Prusik. Pregledali so prvo verzijo finančnega poročila za leto 2019. Seznanili so se z 

uspehom mladih planincev na tekmovanju Mladina in gore. Sprejeli so predloge za izobraževanja v letu 2020.  
 

VOLITVE 2020 - 2024 
Kandidacijska komisija PD Litija poziva vse člane, da posredujejo  predloge za organe PD Litja za obdobje  

2020 – 2024 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 25.2.2020.  
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