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Sekcija Sokol vabi v soboto, 9.4.2016 na Oštrc (752m) v Samoborskem gorju na Hrvaškem. S hojo bomo
pričeli v kraju Rude in se po nezahtevni, le mestoma bolj strmi, poti povzpeli do planinskega doma
Željezničar, od tam pa je do vrha le nekaj minut hoje. Sestopili bomo po drugi poti mimo planinskega doma
v Velikem Dolu. Hoje bo za tri ure. Vodil bo Borut Vukovič. Odhod avtobusa ob 6.00 uri izpred železniške
postaje Litija. Ne pozabite na veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list). Prijave na tel. 031
643-639.

*********************************************************************************
Člani planinske sekcije »Sokol« se bomo v soboto, 16.4.2016 udeležili 37. planinskega pohoda
»Štampetov most«, ki ga organizira Planinsko društvo Železničar iz Ljubljane. Posvečen je splošni
stavki železničarjev 15.4.1920. Vlak iz Ljubljane odpelje ob 8.30 uri s tira »C« (parna lokomotiva) do Verda.
Med potjo je 5 kontrolnih točk, kjer bodo postregli s čajem in sadjem. Cilj bo na železniški postaji
Borovnica. Startnina je 5 EUR: vštet je prevoz z muzejskim vlakom do Verda, povratek z rednim vlakom,
čaj, sadje. Hoje bo 5-6 ur s postanki. Odhod vlaka iz Litije ob 7.30 uri. Prijave na tel. 031 643-639. Hrana iz
nahrbtnika.

*********************************************************************************
Planinska sekcija Sava v soboto, 16.4.2016 organizira izlet v »neznano« s startom na železniški postaji
Sava. Letošnja organizatorja Lado in Janez pa pozivata, da s seboj prinesete osebni dokument. Le kam nas
bosta odpeljala? Prijave zbira Samo Jager ( 041 207 744 ali samo.jager@gmail.com).

*********************************************************************************
V soboto, 23.4.2016 bo prišlo do manjše spremembe na programu. »Sokoli« se bomo odpeljali do Podgorja
pod Slavnikom in se od tu povzpeli na Kojnik (802 m). Nato se bomo spustili na Kraški rob in v vas
Zazid. Ogledali si bomo zapuščeno vas Zanigrad s cerkvijo Sv. Štefana iz 13. stoletja, v Hrastovljah pa
freske v cerkvi Sv. Trojice iz konca 16. stoletja, tako imenovani mrtvaški ples. Hoje bo 4 – 5 ur. Vodil bo
Jug Marjan. Odhod avtobusa izpred železniške postaje Litija ob 6.00 uri. Prijave na tel. 031 643-639.

ZGODILO SE JE
Pohoda na gričevje nad Izolo se je 12.3.2016 udeležilo 29 pohodnikov sekcije »Sokol«. Pohod so začeli v
Izoli in se skozi nasade oljk povzpeli na Sleme nad Izolo (262 m) in nadaljevali proti naselju Baredi, kjer so
uživali v prelepih razgledih na kraje ob morju in oddaljene zasnežene planine. Na drugo stran pa se je

razprostirala notranjost Istre in Šavrinsko gričevje. V zaselku Kocine je bila pri eni izmed kmetij pripravljena
malica, katera je bila tudi dobro zalita z odličnim refoškom in malvazijo. Hodili so 3 ure.

*********************************************************************************
Člani planinske sekcija Sava so se 13.3.2016 podali na Sveto Ano na Mali gori (920 m) s startom v Ribnici.
V pomladno (beri blato) – zimskih (beri sneg) razmerah so se na poti najprej malo zadržali pri Jamarskem
domu, kjer jih je pozdravil simpatičen pujs Lojz. Pot so nato nadaljevali mimo cerkve Sv. Ane in se
okrepčali v domu, ki stoji tik za njo. Po prijetnem druženju so se eni po isti poti, drugi pa malo naokoli po
cesti vrnili do avtobusa v Ribnici in tako preživeli še en lep izlet.

*********************************************************************************
Pohodniki planinske sekcije »Sokol« so se v soboto 19.3.2016 podali na pot vojaške zgodovine okoli Pivke.
Izleta se je udeležilo 29 članov. Ogledali so si vojaški poligon, se povzpeli na Primož (718 m) in se skozi
podzemne utrdbe Italijanskega Alpskega zidu izpred 2. svetovne vojne podali na drugo stran gore, kjer so se
odprli lepi razgledi na Pivko, Radohovo vas in Petelinjsko jezero. Alpski zid so zgradili Italijani v tridesetih
letih prejšnjega stoletja in je obsegal 481 m opremljenih rovov na hribu Primož. Kot protiutež tej liniji je na
južni strani potekala Rupnikova linija. Znano je, da nobena od teh obramb ni v vojni nič pomenila. Povzpeli
so se še na »Šilentabor« (751 m) z razgledom na Vremenščico, Javornike, Nanos in Snežnik. Šilentabor je bil
eden velikih taborov na Slovenskem. Pri cerkvi se je predstavil tudi Martin Krpan v originalni opravi s kijem
in mesarico v roki, saj pravijo, da je doma iz teh
krajev - pri Sv. Trojici. Hodili so 4 ure. Malicali
pa so v vojaški kantini - pravi vojaški pasulj.

*************************************
Trinajstega 24-urnega pohoda po Badjurovi
krožni poti je uspešno zaključilo 7 pohodnikov. Z
Janč so se podali 19.3.2016 ob 9. uri in pohod
zaključili 20.3.2016 tik pred Občnim zborom
društva. Organizatorju pohoda
Aleksandru
Jerantu so se tokrat pridružili Jože Groboljšek,
Janez Cestnik, Niko Vidic, Benedikt Hostnik,
Zdravko Obreza in Marko Kos. Iskrene čestitke.

*************************************
Občnega zbora društva 20.3.2016 se je udeležilo
55 članov. Delovna predsednica je bila Ana
Mohar. Društvo je izdalo glasilo Prusik, kjer so
zbrana vsa poročila in programi, del pa je
posvečen 20 letnici pohoda Franca Štrusa. Na
Občnem zboru so soglasno izvolili novo vodstvo
in organe društva za obdobje 2016 -2020. Društvo
bo vodila predsednica Alma Jere. Alma je šele
druga predsednica v vsej zgodovini društva.
Občni zbor so ponovno počastili pohodniki, ki so v 24ih urah prehodili BKP. Dogajanje v domu je z
»frajtonarico« popestril Anže.

*********************************************************************************
UO PD Litija se je 9.3.2016 sestal na svoji 41. seji. Seznanili so se z vsebino sestanka s predstavniki Zveze
združenj za vrednote NOB Moste. Obravnavali in sprejeli so poročilo 20. pohoda Franca Štrusa. Sprejeli so
finančno poročilo za 2015 in finančni načrt za 2016. Dogovorili so se še zadnje podrobnosti glede Občnega
zbora. Kandidacijska komisija je predstavila seznam kandidatov za vodstvo društva. Seznanili so se z
zahtevo Sklad kmetijskih zemljišč RS za prenos gozda v lasti PD Litija na Republiko Slovenijo. Do seje je
članarino za leto 2016 poravnalo 227 članov.

*********************************************************************************
13. pohoda po Jablaniški poti se je 2.4.2016 udeležilo 28 pohodnikov planinske sekcije »Sokol«. Tudi letos
so jih na domačiji pri »Medved« pogostili z okusno malico in štrukeljčki. Ogledali so si tudi razstavo pri
Malči in Marku Samcu.

*********************************************************************************
Družinska sekcija, se je 2.4.2016 udeležila 13. pohoda po obronkih Jablaniške doline. Na pot se je podalo 7
otrok in 9 odraslih iz petih družin. Iz Zgornje Jablanice so štartali ob 8.30 uri. Ob poti so si večkrat privoščili
krajše postanke pri prijaznih domačinih, ki so ponujali svoje dobrote. Na Gradišče so prispeli ob 13.30. Tam
so se okrepčali, spremljali pester kulturni program in se družili z člani sekcije Sokol. Ogledali so si še
razstavo v Domačiji spominov, ter se v slabe pol ure hoje vrnili na začetek pohoda.
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