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Planinska sekcija »Sokol« v soboto, 8.4.2017 organizira izlet po »Zasavski planinski poti« od gradu
Podsreda do Bizeljskega. Če bo zanimanje, si bomo ogledali tudi grad. Pot je lahka, povzpeli se bomo le
kakšnih 500m, na hrib Špiček (686 m) in se nato spustili v odmaknjeno vas Pišece, od tu pa na Bizeljsko do
znane gostilne »Šekoranja«. Odhod avtobusa izpred železniške postaje Litija bo ob 7.00 uri. Čas hoje 4 ure.
Vodil bo Marjan Jug, ki tudi zbira prijave (031 643 639).

*********************************************************************************
Tradicionalna čistilna akcija planinske poti na Janče bo v nedeljo, 9.4.2017. Zbor udeležencev bo
ob 9. uri v Jevnici. Prijave Jani Jerant (041 616 891).

*********************************************************************************
V soboto, 15.4.2017 bo sekcija »Sokol« zopet obiskala Dolenjsko in sicer na Mirno peč- Golobinjek
(650 m) in Frato. Hodili bomo mimo zidanic, na domu Frata pa bo skupna malica po zmerni ceni. Hoje bo
za 3 ure. Vodil bo lokalni vodnik (lovec) Lojze Bregar. Odhod avtobusa izpred železniške postaje v Litiji ob
7.00 uri. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639).

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

Blegoš (1.562m) v Škofjeloškem hribovju bo sekcija »Sokol« obiskala v soboto, 22.4.2017. S hojo bomo
pričeli na Črnem kalu, se povzpeli na vrh, sestopili na kočo na Blegošu in nazaj na Črni kal. Odhod avtobusa
izpred železniške postaje v Litiji ob 6.00 uri. Hoje bo z malico 5 ur. Vodila bo Helena Mohar. Prijave zbira
Marjan Jug (031 643 639).

*********************************************************************************
V soboto, 22.4.2017 planinska sekcija Sava - Kojoti organizira izlet v Neznano. Kam, koliko hoje in za
vsa ostala presenečenja, bosta tudi letos poskrbela Lado in Janez. Čas in način prevoza, ter ostale pomembne
informacije bodo objavljene v vabilu izleta, vse ostalo pa do takrat ostaja skrivnost. Prijave zbira Samo Jager
(041 207 744 ali samo.jager@gmail.com).

*********************************************************************************
V soboto, 6.5.2017 bo sekcija »Sokol« obiskala Koros - Macna (1.627m) v Avstriji. Odhod avtobusa
izpred železniške postaje v Litiji ob 6.00 uri. Hoje bo 4 ure. Pohod bo vodil Borut Vukovič. Ne pozabite na
veljavni dokument. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639).

ZGODILO SE JE
Sekcija »Sokol« se je 11.3.2017 podala v hribe v dveh skupinah. Lažja se je iz vasi Šešč pod vodstvom Helene
Mohar povzpela (607 m ) visoki Hom. Druga skupina pa se je povzpela na zahtevnejši (856) m) visoki Kamnik
v Savinjski dolini. Na Homu smo se zopet združili in skupaj odšli v dolino na avtobus. Pohoda se je udeležilo
26 pohodnikov.

UO PD Litija se je 15.3.2017 sestal na 10. seji. Roman Ponebšek je poročal o sestanku gospodarske komisije,
kjer so se dogovorili za kratkoročne in dolgoročne načrte vzdrževanja doma na Jančah. Sprejeli so poročilo
21. pohoda Franca Štrusa in finančno poročilo društva za leto 2016. Naredili so razpored za planinski kotiček
na Radiu Geoss. Sprejeli so pobudo, da društvo preveri možnost obnove poti na Svibno, ki je zaradi
preobremenjenosti v zelo slabem stanju. Do seje je članarino za leto 2017 poravnalo 223 članov.

*********************************************************************************
Člani planinske sekcije Sava – Kojoti, so se 18.3.2014 podali na 1.091 m visoki Kršičevec, manj poznani vrh
vzhodno od vasi Jurišče v Pivški kotlini. Izleta se je udeležilo 24 pohodnikov, ki so se v vetrovnem vremenu
povzpeli na vrh, kjer pa zaradi oblakov niso bili deležni razgleda. Kljub vsemu so se dobro razpoloženi
odpeljali proti Pivki, kjer so bili lepo sprejeti in postreženi v gostišču Sušelj in se tako zadovoljni vrnili še z
enega planinskega izleta.

*********************************************************************************
Pohoda Srečka Kosovela se je 18.3.2017 udeležilo 29 članov sekcije »Sokol«. Start pohoda je bil v Sežani,
kjer je bila tudi krajša slovesnost pred Ljudsko univerzo in rojstno hišo Srečka Kosovela. Pot so nadaljevali na
Tabor in vasi Šmarje, Kamen do Tomaja, kjer so postregli z domačimi dobrotami in priznano vinsko kapljico.

*********************************************************************************
Občnega zbora društva 19.3.2017 se je udeležilo 54 članov. Zbor je vodila delovna predsednica Ana Mohar.
Društvo je izdalo glasilo Prusik, kjer so zbrana vsa poročila in programi. Soglasno so sprejeli poročila za leto
2016, ter programe za leto 2017. Sprejeli so tudi sklep, da se PD Litija in Društvo Geoss dogovorita o statusu
pohoda na Geoss. Dogajanje v domu je s »frajtonarico« popestril Anže. Po koncu uradnega dela je oskrbnica
vse skupaj pogostila z okusno malico.

*********************************************************************************
Občnega zbora 19.3.2017 na Jančah se je udeležilo 14 članov sekcije »Sokol«

*********************************************************************************
Pohoda na Učko (1.401m) na Hrvaškem se je 25.3.2017 udeležilo 31 članov planinske sekcije »Sokol« . Z
mejnega prehoda Jelšane so se zapeljali do hotela na Poklonu, kjer so pričeli s hojo. V lepem vremenu in še
lepših razgledih na obalo, morje in otoke, so v 1.30 uri dosegli najvišji vrh na Učki - Vojak. Sestopili so na
južno stran proti Lovranu, ker jih je v Lovranski Dragi čakal avtobus.

*********************************************************************************
14. Jablaniškega pohoda se je 1.4.2017 v lepem vremenu udeležilo 27 pohodnikov planinske sekcije »Sokol«.
V okviru družinskega izleta pa se je pohoda udeležilo 28 članov, od tega deset iz sekcije POŠ Kresnice.
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