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LETO XIX

Planinska sekcija »Sokol« vabi v soboto, 7.11.2015 na Grmado (898 m) nad Polhovim Gradcem. Vrh se
jasno vidi na SZ strani Ljubljane v Polhograjskem hribovju (Dolomitih). Predvidena pot poteka od gostišča
Legastja na Govejek, ter čez Grmado do Katarine (Topol). Hoje bo za štiri ure. Odhod avtobusa izpred
železniške postaje bo ob 7. uri. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639). Pohod bo vodil Bojan Kozlevčar.

*********************************************************************************
Planinska sekcija »Sokol« vabi v soboto, 21.11.2015 na izlet po vinskih goricah Dolenjskega
gričevja. Odhod iz Litije ob 7.uri. Pohod bo vodil Sveršina Drago. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639).

*********************************************************************************
Planinska sekcija Sava vabi v soboto, 21.11.2015 na izlet v nam dokaj nepoznano Šafarsko v občini
Razkrižje, kjer si bomo ogledali nekaj muzejev, žganjekuho in degustirali prleška vina. Prijave Samo Jager.

ZGODILO SE JE
Pohod na 978 metrov visoki Boč je sekcija »Sokol« 3.10.2015 pričela v Makulah, kje so jih pričakali domačini
z domačimi dobrotami. Brez 27 »Sokolov« bi bil pohod slabo obiskan. Preko vinskih goric so jih pripeljali le
s tekočino s svojega nahrbtnika. Kljub temu je bil pohod zanimiv, še posebno, ker se je vreme iz jutranjega
dežja spremenilo v lep sončen dan. Štiri urni pohod so vodili vodniki PD Makule.

*********************************************************************************
UO PD Litija se je 15.10.2015 sestal na svoji 36. seji. Obravnavali so predlog za podaljšanje najemne pogodbe
doma na Jančah. Sprejeli so poročilo Pohoda na Geoss ter naredili oceno prireditve ob 110 letnici društva, ki
je bila na Jančah. Začeli so s pripravami za Svečano podelitev najvišjih priznanj PZS in Pohoda na Tisje. Obe
prireditvi bosta v decembru. Za leto 2016 so določili datume akcij širšega pomena.

*********************************************************************************
17.10.2015 je sekcija »Sokol« organizirala pohod na 1.178 m visoki Trdinov vrh. Z avtobusom so se zapeljali
proti Novemu mestu, kjer se jim je pridružil predsednik MDO Zasavje Borut Vukovič. Na Prepihu kava, nato
naprej na Vahto. Cesta z Vahte se je pokazala neprimerna za avtobus. Pri Gospodični so pričeli pohod na vrh,

si ogledali novo streho nad razvalino cerkve Svete Jere, kjer so našli zavetišče pred vetrom za malico. Mimo
stolpa so šli do starega razgledišča, vojašnice in nato skozi pragozd. Učna pot Janeza Trdine jih je vodila čez
travnik do doma pri Miklavžu. Nazaj grede so opazili tudi oglarsko kopo, ter se mimo krvavega kamna (921m)
napotili naravnost proti Gospodični. Tu so se napili čiste vode, gospe pa so si umile obraz za »lepšo kožo«.
Avtobus jih je počakal v Gaberju.

*********************************************************************************
Člani planinske sekcije Sava so se v soboto 24.10.2015 podali na izlet na 1.038m visoki Slavnik, razgledno
goro, ki se dviga južno od Kozine in zahodno od Podgorja. Na pot so se odpravili iz Podgorja in v uri in pol
hoje uživali v prelepem sončnem vremenu. Pogled jim je segel na Jadransko morje, italijanske Dolomite, Učko,
Julijske Alpe, Kamniško-Savinjske Alpe ter bližnjo Vremenščico in Snežnik. Dobre volje so se nato vrnili v
dolino in se v Kozini še malo okrepčali, sedli na avtobus ter se vrnili domov.

*********************************************************************************
24.10.2015 je sekcija »Sokol« izvedla iskanje »Sokoljega gnezda«. Jože in Breda sta bila zadolžena, da
»gnezdo« čim bolje skrijeta in sta že zjutraj pričela z uspešnim zavajanjem. Zapeljali so se v Mirno in v piceriji
»Carmen« izpolnili anketo. Šlo je za veliko ugibanje, kje se bo vse dogajalo, saj so bila za prve tri mesta
obljubljene lepe nagrade. 1. nagrada: zlato zapečen »Sokol«(piščanec), 2. nagrada: pehar orehov in 3. nagrada:
gnezdo »Sokoljih jajc« (kurjih). Pot so nadaljevali skozi Dol pri Trebnjem, Veliko Loko, Šentvid pri Stični in
Ivančno Gorico, kjer so si skozi ograjo ogledali polžjo farmo. V dolini reke Kosce so si ogledali 15 m visoki
slap. Ob večji vodi jih nastane še več, zato jih imenujejo kar Koški slapovi. Iz doline so prišli v vas Vrh pri
Višnji Gori. Po gričevnatem terenu so se povzpeli na vrh Kuclja (747 m) in nadaljevali proti cilju, ki je bil v
vasi Volavlje na turistični kmetiji »Travnar«. Po obilnem kosilu so jih obiskale manekenke iz Pariza, katere
so predstavile nove majice sekcije in dodatke »visoke mode«. Ob vse splošnem veselju pa je gospodar raztegnil
še »frajtonarico«. Bil je zelo lep dan. Vseh 30 pohodnikov je prehodilo 4 urno pot. Jože in Breda pa sta ves
pohod odlično izpeljala.
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