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Planinska sekcija Sava vabi v soboto 14.3.2015 na primorsko, na  izvir Hublja in Otliška okna. Izvir 

Hublja se nahaja v bližini Ajdovščine, nato pa nas bo pot vodila mimo malega in velikega Otliškega okna. V 

bližini oken bomo obiskali energetsko točko in se preko Navrša (857m) podali v smeri Sinjega vrha. Skupaj 

bo hoje za tri ure in pol. Prijave zbira Samo Jager ( 041 207 744 ali samo.jager@gmail.com) 

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

PD Litija vabi v nedeljo, 22.3.2015 na Janče, kjer bo ob 11. uri občni zbor društva. Pregledali bodo 

opravljeno delo v preteklem letu in se dogovorili o načrtih za naprej. Vabljeni. 

********************************************************************************* 
Vsi, ki ljubite in zmorete podvige, vas vabimo, da se pridružite Sandiju Jerantu, ki nadaljuje s projektom »V 

24 urah po Badjurovi krožni poti na občni zbor PD Litija«. Pokličite ga na 041 312 957 in se prijavite.  

********************************************************************************* 
V torek, 24.3.2015 ob 19. uri bo litijska knjižnica gostila aktualnega urednika Planinskega vestnika 

Vladimirja Habjana. Planinski vestnik letos praznuje 120 letnico neprekinjenega izhajanja. Ob tej 

priliki bo v Knjižnici Litija od 23.3. do 4.4.2015 razstava o zgodovini Planinskega vestnika. Dogodek je 

posvečen praznovanju 110. letnice našega društva. Ob povabilu na prireditev pa še namig – naročite se na 

najstarejšo slovensko revijo.  

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

Planinska sekcija »Sokol« vabi v soboto 28.3.2015 na  12. pohod po obronkih Jablaniške doline. 

Zbor bo ob 8. uri pri gasilskem domu v Jablanici. Hoje bo 5 ur. Izlet bo vodil Cirar Franc.  

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

V soboto, 28.3.2105 vabimo na družinski izlet na Sabotin (609m). Ob lepem vremenu nas čakajo 

čudoviti  razgledi na Sočo,  Julijce,  goriško kotlino, Kras in morje. Izlet vodi Aleš Pregel (041 229 758). 



ZGODILO SE JE 
 

14.2.2015 se je Valentinovega pohoda iz Kozjega na Bohor udeležilo 26 članov sekcije »Sokol«. Sam prihod 

na start so zamudili, saj so izbrali časovno daljšo cesto. Mladi šofer avtobusa se je krepko navrtel svojega 

volana po Kozjanskih »ridah«. Osebje na startu je bilo prijazno in je po plačilu startnine postreglo z vsemi 

pripadajočimi dobrinami, le vmesna  postojanka proti Bohorju je bila že zaprta. Skupina je nadaljeval  pot v 

zametih in visokem snegu na Bohorju pa so dobila zasluženo nagrado. 

*********************************************************************************
Planinska sekcija Sava je 15.2.2015 izpeljala izlet na Krim, ki se dviguje južno od Ljubljanskega barja. Na 

vrh so se povzpeli iz vasi Iška od koder so do vrha potrebovali dve uri in pol. V Iški je pot začelo 18 

udeležencev, ostalih 9 pa se je zapeljalo malo višje, tako da so imeli do vrha le 1 uro hoda. Vseh 27 se je iz 

Krima po cesti sprehodilo do prvega križišča, kjer jih je čakal avtobus.  

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

28.2.2015 je potekal 19. spominski pohod Franca Štrusa. Po 17. pohodu, ko so gazili po globokem snegu, je 

prišel 18. ves deževen in oviran od žledu. 19. pohod pa je bil spet pravi pomladni izlet, le sobote z 

organizatorji proslave se niso ujemale, kljub temu, da so se o teh stvareh dogovarjali in so mislili, da je to 

urejeno. Naš pohod je vedno  zadnjo soboto v februarju, organizatorji proslave pa imajo vsako tretjo soboto. 

Zaradi te zmešnjave je bilo na obeh straneh manj udeležencev. Zbor je bil zopet ob 8. uri pred osnovno šolo 

v Senožetih. Vodja pohoda Marijan Jug je prisotne seznanil z novitetami pohoda in kolona je krenila po novi 

poti proti Zagorici. Opazilo se je, da je pot lepo očiščena še od žledu, dobro uhojena in se tudi vozi  po njej. 

V Zagorici so postregli z dobrim čajem, ki ga je plačalo društvo. Za malico na Dobovljah sta letos poskrbela 

oskrbnika doma na Jančah Tone in Zdenka Selko. Postregla sta z okusnim pasuljem s klobaso po solidni 

ceni, aperitiv pa je bil »gratis«, zato jima gredo vse pohvale in zahvale. Na cilju je bilo vse veselo, nekaj je 

vplivalo vreme, nekaj pijača, ki so jo stregle mlade točajke. Člani mladinskega odseka PD Litija so dobro 

opravili nalogo in potrdili vse dnevnike. Pohodniki iz Kočevja, z Reke, Logatca, Zagorja, Grosuplja so se 

zahvalili za dobro organiziran pohod. Pod budnim očesom je bilo naštetih 78 pohodnikov od katerih je bilo 

prijavljenih 46. Podeljeno so bile 3 bronaste značke (ena za 3. in dve za 13. pohod), 4 srebrne značke (ena za 

5. in tri za 15. pohod),  5 zlatih( dve za 7. in  tri za 17. pohod) ter 1 plaketa za 10. pohod.  
 

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

UO PD Litija se je na svoji 29. seji 19.2.2015 seznanil z dogajanjem v domu na Jančah. Dogovorili so se še 

zadnje podrobnosti o izvedbi pohoda Franca Štrusa in o organizaciji občnega zbora društva. Pregledali so 

finančno poslovanje društva za leto 2014 in obravnavali finančni načrt za leto 2015. Pregledali so aktivnosti  

ob 110 letnici društva.  Do seje je članarino za leto 2015 plačalo 199 članov. 

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

Zaradi težav po hrvaški strani nad reko Dragonjo, je bil pohod 7.3.2015 prestavljen na  slovensko stran. 

Udeležilo se ga 35 pohodnikov sekcije »Sokol«. Pohod se je pričel med krajema Sečovlje in Dragonjo  od 

zaselka Pišine proti  severu, po dolini reke Drnice med Šavrinskimi griči. Zelo rodovitna dolina je posajena z 

vinsko trto  belega grozdja (največ je malvazije). Vas Korte je strjeno grebensko naselje z hostlom v stari 

šoli, cerkvijo in gostilno. V tem sončnem in malo vetrovnem vremenu so bili razgledi zares lepi. Proti V. 

preko doline Drnice se po robu od Šmarij proti J. vrstijo vasi: Padna, Nova vas in Sv. Peter. Proti Z. so se 

bohotili Italijanski Dolomiti in Julijske Alpe z našim Triglavom. Ves čas druženja je menil v znamenju 8. 

marca in »mučenikov«. Razšli smo se z obljubo vrnitve v te kraje. 
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